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Eldeki pullar bitmek
üzeredir

mı.

Umum posta . müdürü
tahkikat
yaphnyor

HükO.met bir on
evci pul buhrocolr
lazımgelen

lunulmuttu.
Yeniden
biran evci

Binalor müdürlütü
itlerinde kAnpk·
lık ver
Ankara, 7 (Huıusi) - Posta ve telgraf müdüriyeti umumiyesi levazım ve mebani
müdüriyetinde bazı mühim sui
istimaller yapıldığı haber alın
mıştır.

Adetleri azalan pullar

Umum mlldür Fahri bey
bu ıui istimal meselesinin
ehemmiyetle tahkikine posta
ve telgraf muamellt milfettit-

Çatıları luila akaıı Anka~a

posla ve telgraf merkezı

lerinden Fahri beyi memur etmiştir. Bir haftadan beri tahkikat devam etmekte ve bazı hadiseler hakkında deliil
top anmaktadır.

.K()priide bir hadise

Bundan iki buçuk sene eve!
posta pullarının
tabedilen
yeni harflerle basılması takarrür etmi, ve bu hususta

tqebbU.atta bubaaılacak

pullann
tabına mecburiyet
haaıl olduğundan bu İfİn intacı için posta
ve telgraf
müdüriyeti umumiyem istical
göstermektedir.
Bu isticalfn sebebi baza
ufak pulların bitmesidir. Filhakıka alb, iki buçuk •e bir
kunıfluk posta pullan çok az
kalmıtbr- Bu yü.zden alb kuriqluk pullar kullanılmaktadır.
On kurufluk pulların bir kıs
mı «Sürsaj,. !anarak altı kurufa satılmaktadır.

Bir c.inayet ösenede

Kabahatsiz kaOstralya ile
rısını yedi ye- Amerika arasın
tahsildarı rinden yaraladı
daki şatranç bittiı

Bir yolcu, bir
nasıl dövdü?
Bundan iki gün evci, köprü
lahsildarlanndan birinin müııasebetsizliği yüzünden ıun
lurlu bir dayak hadiseıi vukua gelmiıtlr. Sırtında licivert
gabardin pardeall, batmda
koyu kurtuni f6tr şapka bulunan bir yolcu, köprü paraıını verip ta « 40 - 50 » adım
İleriledikten sonra tabsildarladan biri, ok gibi, bu zatın
arkasından fırlamış ve yetişe
rek:
«- Efendi, demiş, verdiği
ııiz yirmiliklerden biri kalp!,.
Bu zat, kendisine uzablan
llladeni yuvarlağı
görünce
~nlamış ki cebinde bulunan
.:.cnebi paralarından birini

dalğınlıkla

tahsildara vermİf.
Ve bittabi mahcup olarak
~aşka bir yirmilik almak üze::-e elini cebine atmış. Bu sıra
da tahsildar:
Ut81111llyor m 11 •un bayle
para vermiye?. Demez mi?
Yolcunun cebinde yirmilik
arıyan eli, ihtiyarsız bir hareketle havaya yükselmif ve
tiddetli bir ıllle, muhatabını
tahkir eden tabaildara cevabı
olmuştur. Bu silleyi bir ikinci,
bir dördüncü ve daha bqkaları takip etmiştir. Bu sıra
da hadise mahalline bir polis
memuru yetişmişse de, dayağı
atan yolcu halk arasına karış
mış ve bulunamamıştır.

Rılıtıında bir· sahne
-----~-===::ı=, Sabık Efean
1,
1

•

emiri Amanullah
eelmiş
Gelmiı

oma bundAn
kimsenin hAberi yok
etrafını almışlardır.

i:ıqlıık Jifyr111 /;ıralıııın luıııcıııı
lıir mıi ·a/>ilıi Illt'lııııel
l\m iıı ıf<'ıııii

}' tvrupadan vapurla gelecek
0
CUlarını beklemek üzere
t"elk·
· G alata yolcu salon ı glin
;:11da vaktin gelmesine intizar
e• en bir çok kimseler bu
~ d
' Aa a, sabık Efgan kıralı
111
li anullah hazretlerini rıhtım
Ilı~~rinde dolaşır görmekle
utehayyır olmuşlardır.

d ~ınanullah hazretleri geçen
~' a memleketimizi ziyaret
t:,ll ••
gı zaman gerek yalnız ve
llerek ailesi efradı ile beraber
o kadar çok resmi çıkmıştı ki
il ~
hemen herkes kendi• lflin
•ılli kolaylıkla tanıyabiir.
Sabık Emirin bu suretle si~asına qina olanlar, haldı
ır ınerak ile mumaileyhiD

lı

Maamafi
kendisinin memleketimize geldiğine dair matbuatta hiç bir
haber intişar etmemesi, bu
meraklı kütleyi tereddüde sev-

Dün gece saat 21,30 da ,
Karagümrükte bir aile kavgası olmuş , bir zevç kansını
tam 7 yerinden yaralamıtbr·
Karagümrükte Sultan mahallesinin Hoca sokağında
oturan bu zevcin ismi lbrahim,
ltkabı da Karalaal.ktu. Karakulak
lbrahfmfn
kıptller
den bir ınetreıai var imiş,
bu kadınla düter kalkar, zevcesi Emineyi ihmal edermİf.
Emine bu lıAle içerlermİf
ve bir gün pılııını pırtısıDI
toplayıp evden saVUfmUftur,
Kara kulak lbrahim e•e
gidip te Emineyi
bulama•
yınca küplere binmİf, zaten
kafa da dumaıılı olduğu için
kalkıp
aramıya
koyulmuş ,
aramı§, bulmuş, eve getirmiş, dövmiye bqlamtf, hiddetini yenemeyince
susta-

Evelki gün geldiğine delalet edebilecek yanında hiç bir
fevkaladelik, bavul ve saire
yoktu. Bu zat ta halle arasın
da uyandırdığı merakın farkı
na varmış olacak ki, hafif,
hafif gülüyordu. Nihayet az
sonra mesele anlaşılmış, sabık
Efgan kıralı zannedilen zatın
Sirkecide, Marmara oteli sahibi Mehmet Emin efendi oldu-

t6

>>

bul·

dulfu yerde, o ıne~'ıım
günün ,uzlz :;ebltleriııln
teyidi hatırası lc:ln bir
abide rekzl mutasavverdl. Hatta bir uralık bu
abidenin arkasına konser·
vatuar lllllıaz edilmek
üzere muazzam hlı· bina
in~usı da düşünülmüştü.
Haber aldığımıza nazaran bu yerin tasarrufu
yüzünden Emanetle Ali
bey isminde bir zat arasında yeu1 blı· dava le·
kevvün etmiştir.
Bedesteoll Ali bey Is·
mlnde olan hu zat, oradaki meydancıkla Kalen-

tır.

Arabacı ve baş katip
Hasköyde oturan şirketi
Hayriye fabrikasın d a anbarcı
Rizeli Zihni ile fabrika baı
katibi Hulki bey kavga etmişler, Hulki bey anbarcıyı
fenıt halde dövmüttür.

etmişledir.

polis reisi
Atin ada

Şehzade başında «
Hart faciasının vuku

ralanmışhr. Şoför yakalanmış

Hadiseye yetişenler ve polisler Emineyi Hasekiye kaldırmışlar, İbrahimi de arayıp
bulmuşlar ve adliyeye teslim

kadın

davaya sebep oldu

Betiktatta Akaretlerde 31
evde oturan Emin
efendi, Samatyada tramvay
caddesinde toför Alinin 35
numaralı otomobili altında kalmış, muhtelif yerlerinden ya-

mıştır.

İngiliz

16. Mert ebldeıinin yopılocoAı yer

numaralı

çıkarıp kadıncağızı «7»
yerinden · yaralamış ve kaç-

l\1is Allen

16 Mart abiJe•inin vapılarağı arsa

Bir kazo doho

lıyı

ketmiştir.

ıeıııKll

derhaııe

ve bir

medresesinin

c:e~meıılo arsasın

dan ibaret olan sahaya
tasarruf iddia t'I ınl'kte
ve iddia mı iki sene erel
alınını:; bir mahkeme llıi
ını ile teyit eyleuıeklt'dlr.
Emnnl•t, hu ilıima istlııııt ederek verilen tapuya itiraz etıni~, ııw,· zuu
bahis
olması

ınalıallln

merdıın

itibarile

tasıırrıı

runa iml•l'ın olnıaılıjjı mü·
taleıısı ilo tashihi karar
talebinde bulunmuş, He·
deslenll Ali bey ale)'hine
bir dava ikame t•tml~llr.
•;ıye,' m mevzuu dava
olan bu yerin taı,u kart·
ları rıkarılınaktadır.

•

3 el silôh

Galatada Karaoğlan sokağında oturan kabzimal D~ik
dün gece Şişliden otomobılle
geçerken üç el silah atbğı
için derdest edilmiştir.

DomAtes çalarken...
Kaaımpaıada Hacı

Şaban

mahallesinde Nikonun bostanına sabıkalı
"Etem girmiş,
domates çalarken yakalanmış·
tır.

Bir cırArkct tutuldu

Üsküdarda Atlama tqında
oturan esrarkeş ismet -~~r~
hati umumiyeyi selbettlgı ıçın

ya kalanmıştır.

oır şmranç sanm:.'ı

Son posta ile gelen Avrupa
gazetelerinin verdiği malümata göre, Avustralya ile Nevyork arasında altı senedenberi
d~ vam eden şatranç müsabakası nihayet bitmiştir.
Bu müsabaka bundan altı
sene eve! Nevyorkta oturan
mı11tır Robertson ile Avustralyada mukim M. Nadlen
arasında mektupla başlamış·
tır. Beş sene bili fasıla de·
vam eden bu müsabaka, geçı:n sene Amerikalının teklifi
liıerine bir an evel neticelenmesi için telgrafla devama

FroniAdA

biriıi

oyok kAbı
zehirlenmit!

boyAsındAn

1

1

1

başlamıştır.

Bir sene de telgrafla devam
eıl "I '1tı müsabaka nihayet
n ~. . ı ·ş ve Avustralyalı

ğu anlaşılmıştır.

Fakat aradaki müfllbebet
o derece fazladır ki, bir çok
kimaeler, Mebmen Emin efendinin hüviyetini Nkladığuıa,
ba~ikattc Amanullahtan batka
bın.i olmadııima halA lumidirler.

j

Amerikalıyı

Mis Mari Allerı
Atina 6 ( HUIWll ) - lıtan
bulda tetkikat yapmak üzere
lngiltereden hareket eden mis
Mari Ailen buraya vasıl olmuttur. Mis All- lnpiz kadm po.118 tetki!Ahnm remdlr.

Bu iki

mağlüp

şatranç

aralarındaki

etmiştir.

meraklısının

mukaveleye tevfikan müsabakayı kazanan
Avustralyalı
150,000 dolara
balii olaa tell"af üc:ntiai
AmerikahclaD ........

~- S4kın boyon tehlfkeH olnuuın boyow
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Son Saat

Sahife

Söz "n doifru

SON HABERLER

Dahilde:
yapılmıyacak

•

Maliye vekilimiz. beyanatla bulunuyor••
lffilaliye
vekili Saracoğlu
MŞükrü bey yarın Ankaraya
avdet edecektir. Vekil B. dün
gazetecilere şu beyanatta bu-

IsıJany<ıda
Şimdiki idllre
aleyhdllrlığı

lunmuştur:

• - Yeni vergi ihdası mutasavver değildir. Mevcut vergilerin tatbikatına itina edili)'Or. Bir komisyon vergilerin
tatbik tarzlarını ve neticelerini
daima tetkik etmektedir. Alı
nacak neticeye göre, vergilerin
artması değil , Üzerlerinde ihtiyaca göre reluş yapılmıısı
mümkündur.
Mali vaziyetimiz çok normaldir. Borçlarımızı
veri yor ve alııcaklarımızı muntazaman. tahsil ediyoruz. lstikraru dahiliye ait birikmiş kupon
lıalmamıştır.
Bazı

yerlerde

hilafı

kanun

vergiler alındığı doğru değil
d r. Yalnız eski borçları tabii
untazaman aramaktayız.
T urk dayinler vekili intihabı için henüz ne intihap
ı:ünJ, ne de hükümet namzeJi tesbit edilmit değildir.
O .ıinler vekaletine 3 değil, 1
tat namzet gösterilecektir.»
ii!aşvekiliıniz dün Ankara• )ya hareket etmişlerdir. İs
met paşa Hz. vekiller, meb'uslar ve halk tarafından çok
lamimi surette teşyi olunmuı1 r<lır.
lff."akkallar kooperatifi ay niWl]Jhayetinde faaliyete geçmiş
~dun caktır.
Başvekilimiz
bııkkallar cemiyetine miizaheı-ct vadetmişlerdir.

ocuk bahçesi dün Gülhane parkında merasimle
ılmıştır.

a

aarif vekili dün Darülfünunu ziyaret etmiştir. Vekil B, Darülfünunun Ankaraya
naklinden haberdar olmadığı
nı söylemektedir.
,11 tletizm birinciliği müsaba!,!Jkalarına diln de devam
edilmiştir.

• arem kanununun
l

murların

bazı

me-

mağduriyetlerini

mucip olduğu anlaşılmıttır.
VekaleUer tarafından layihalar yapılmaktadır.
~ kanunu IAyibaaı tekrar
·şurayı devlette tetkik edilmektedir. iktisat vekAletl
liyibanın bu sene mecliste müzakere edilebilmesini temin
için çalışmaktadır,
•
, nkarada bugün bütün ıehre ilk defa olarak hava
gazı verilecektir.
u sene B. M. Meclisinin
Maliye encümeninde müzakere edilecek mühim layihalar arasında mali mükellefiyetini vaktinde eda edenlere
teshi!at gösterilmesi ve Kadastro tahrir layihası gibi mühim
layıbalar vardır. Bunlara göre
vergilerin taksitlerini zamanın
da verenlerin vergilerinden
•, 5 tenzilat yapılacaktır.
Kadastrosu yapılan yerlerden tahriri papılmışsa "I., 1,.
yapılmamışsa '/, ~ vergi alına

m

caktır.

muhtelit mübadele komiayoIWJjnundeaki Türk heyetı murahhasası dün toplanarak yarınki heyeti umumiye içtimaı
için lstihzaratta bulunmuştur.
Muhtelir komisyonda emlak
meselesi halledilmeden diğer
işler iörlişülmıyecektir.

borıa
İngiliz 1005,00,00 Frank
12,33,0; Liret 9,24,00; İıviç;
re; 2,50,50; Dolar 48,375,75;
Dahili 97,00; Altın 877,00
Ana dolu 22,45; Rumeli 6,5
Tramvay 70,50; Düyun 195,23

Bugünkü

lı hanl.ı".::td3u olııuuıştır.

eksilmiyor
Madrit, 6 (A. A.) - Şimdi
ki idare şekline karşı protesto
mahiyetinde olmak üzere baro, sabık başvekil M. Sanchez
Gucrrayı milli mecliste kendisinin mümessill olarak intihap
etmiştir.

Balonun saati
Belgrat, 6 (A.A.) - Noguer balonunun irtifa aleti bulunmuştur. Köyliilcr hunu balonun sukutu esnasında bularak ve saat zannederek alıp
götilrmüşlerdi. Alet, 500 metre irtifn kaydetmektedir.

Strezmanın cenazesi
merasimle kaldırıldı
Berlin, 6 (A.A.) - M. Stresemannın cenaze meraaimi fevkalade merasimle icra edilmittir.
Kesif bir halk kütlesi cadde ve sokakları doldurmuıtu.
Resmi merasim Rayhiştagda müteveffanın ailesi Reisicümhur
Hindenburğ, biltün sefirler, hükumet erkanı, lmperatorluk meclisi azan, gerek Almanyanın gerek imperatorluğa dahil hükumetlerin erkanı buzurile icra edilmiştir.
Başvekili matem nutkunu irat etmiş, müteveffanın hararetli
vatanperverliğini, memleketinei fa etmiş olduğu hfametleri tebcil
eylemiştir. Mumaileyh, müteveffanın Avrupanın sulbünü teminden ibaret olan beynelmilel siyasetteki rolünden ehemmiyetle
bahseylemiş<ir.
.
Bunu müteakip tabut cenaze arabasına vazedilmlı ve alay
8nde polis kıtaatı ve arkada takriben 800 kadar çelenk taşı
yan 10 araba olduğu halde mezarlığa gitmiş ve orada müteveffanın ailesi erkanı ve bazı davetlilerin huzurlle tedfin
merasimi yapılmıştır.

lzmirde park
lzmir, 6 (A. A.) - Şehrin
ihtiyııcını göz önünde tutan
belediye meclisimiz, şehitlik
abideainin · bulunduğu güzel
bir park tesisine karar vermiştir.

Çeşme sıcak su
menbaları

İzmir, 6 (A.A.)- Çeşıne sı
cak su menbaları Hilaliabmere
verilecektir. Muamelenin hitamından sonra cemiyet Çeş
mede asri tesisat yapmağı
kararlaştırmıştır.

rafında•1 karşılanmıştır.

Arap harfli liste
Maarif vekili Cemal Hüsnü
B. dlln Ali efendi lokantasın
da yemek yerken eaki harflerle yazılı bir liste görmüş
ve kanuna muhalif olan bu
hareket hakkında zabıt varakası tanzim ettirmittir. Zabıt
varakası mllddei umumiliğe
verilmiş, kanuni takibata baş
lanmıştır.

mJena sütler hakkında kat'i
gjtakibat yapılması emredilmittir.
aksim meydanı hakkında
Mimar M. Jansen ihzari
bir proje göndermiştir.
m!u sene büyük Millet mec~ !isine tevdi edilecek olan
mütekaitler hakkındaki kanun
layihası mllbim esaslan muhtevidir. Evelce azami tekaüt
maaşı (50) lirayı tecavüz etmediği halde yeni
layihada
mllddeti hizmet nazarı dikkate alınmakta ve her sene için
memuriyet maafının yüzde ikisi nisbetinde tekaüt maaşı
na zam yapılması muvafık görülmektedir. Bu suretle müddeti hizmeti 45 seneyi dolduran bir memur, maaşının yüzde doksanı nispetinde tekaüt

D

Zavallı
işsizlikteıı

bir adam
l{endini astı

Bu sabah ÜskUdarda yeni bir intihar hadisesi kaydedilmiştir.
Çinilide Kapıağasında Nuh kuyusu caddesinde oturan şimen
difer Ali efendi kendisini kuşağı ile tavana asmak suretile
intihar etmiştir. Uzun zamandanberl işsiz olduğu ciheUe, posta
tevzi memurluğu yapmakta bulunan oğlunun yardımı ile geçinen bu zavallı adam, son günlerde yeise kapılmış, sinirlenmiş
ve nihayet dUn gece 11 de üzerine gelen aaabi bir buhran
neticesinde canına kıymıştır .

Çengelköyünde sabıkalı Arap Kadri ile arkadaşı Recep,
yolda tesadüf ettikleri motörcü Hakkı ile sarhoşlukla kavga etmişler, Hakkıyı bıçakla
sol memesi llzerinden ehemmiyetli ıurette yaralamışlardır.
Mecruh tıp fakültesine yatırıl-,
mış, carihler yakalanmıştır.
Otomobil kazası
~erif oğlu Yaşar isminde
bir çocuğa dün Sultan Ahmette Şehremanetinin tebhlrane otomobili çarpıııış, Y afar

Unkapanında Ayakapı caddesinden inmekte olan 3916
numaralı Mu~tafanın yUk arabası ile Fenerden gelen foför
Yusufun 1297 numaralı otomoblli müaademe etmiflerdir.
Arabanın oku, otomobilin ön
camı kırılmış, h · se saati parçalanmış, arabanın da beygirlerlnden birinin ayağı kırıl

Zahire için fenziltıf/ı fllrife

rası çalınmıştır.

başından yaralanmııtır. Şoför
Sal_!.m yakalanmııtır.

Geçen sene orta Anadoluda
husule gelen kuraklık C.:olayı
sile etraftan kuraklık sahaya
celbedilecek zahirelerin yüzde
elli tenzilatlı tarife ile nakilleri takarrür etmiştir. Bu sene
mahsul eyidir. Hatta bu yerlerden lstanbula sevkiyat bile
yapılmaktadır.

Anadolu bavallsi ziraatlnln
vikayesi için tenzilatlı tarifenin S)lhilden dahile münhasır
kalmayıp dahilden harice de
teşmili
Nafia
vekaleti
nezdinde iltimas edilmiştir.
Müspet bir • karar verilmek
üzeredir.
'

mıştır.

Mantarcıltk
Siımatyada oturan Recep
dOn galatadan geçerken Hiristo isminde birisi farafından
manitacılık suretile ıeksen li-

Dit tabipleri cemiyeti
ve Sıhhiye vekilcti
Sıhhat ve içtimai muavenet
vekaletinden: Tababet ve 9uabatı

san'atlarının

icrasına

dair olan kanunla menfaatlerının haleldar olduğunu zannederek bir kısım meslekta,larinin ıan'atını icradan men
için vekaletçe kabulü mümkün
olınıyan ve kanuna muhalif
teklif ve teşebbüslerde bulunan lstanbul ditçiler cemiyeti
ile sıhhat ve içtimai muavenet
vekaletinin esasen hiç bir
alaka ve münasebeti bulunmadığı tebliğ olunur.

mı.aşı alacaktır.

lmteni gümrük tarifesinin tatllllblkından sonra manifatura
tacirleri fena bir vaziyete
dilfmllşlerdir, Fazla mal getirenler müşkülat çekmektedirler.

dokunmamışlardır.

Başpapaz

Rum ortodoks Başpapazlık
bugün mutat merasimi diniye dairesinde ıcra
edilerek
Sensinot tarafın
dan g8sterilen ve T erkos
mitropolidi F otloa, imik mitropolidi Benyamin, Bursa mltropolldi
Nikodlmos
efendilerden mürekkep Uç kitilik bir namzet listesinden,
kilisede yapılan ayini mahsustan aonra, T erkos mitropolidi Başpapazlığa intihap
edilmiş ve bunu
müteakip
Başpapazlık

makamına

ık'at

merasimi ode yapılarak bu intihap işi ikmal olunmuıtur. İnti
hap muttefikan icra edilmiş
tir.

lVI. Serra
Burlldll dll ifllis
edecek mi? ... karllr bugün ...
"Yıldız»
sarayı müsteciri
M. Mariyo Serra ile· Şehre
maneti arasındaki tazminat
davalarının son celselerinde,
Emanet vekillerinin M. Serranın İtalyada iflasına karar
verildiğini ileri sürerek, buradaki hukuki vaziyetinin de
tayinini istedikleri yazılmi9tı.
Birinci ticaret mahkemesi,
bugün muhakemeye devam
edecek, bu husustaki kararını
bildirecektir. Bugünkü muhakeme, davanın en dikkate
şayan bir safhasını teşkil edecektir.
•

Tütün inhisarı, mukaveleyi fcıhctti
Türk sigaralarını Avrupada
sürmek için tütün inhisar idaresile birmüddet eve! yapılan
mukavele bu mukavelede yazı
lı mühlet içinde işe ba9lanmamış olduğu için inhisar idaresince feshedilmiştir. İdare bu
fesh üzerine, mukabil tarafın
koyduğu 50 bin lira depozitoyu irat kaydetmiştir.
Rivayete göre mukabil taraf,
bu feshe itiraz etmekte, işe baı
lanmaması, vaktlle Londra için
bir zata verilen bayilik hakkı
İnhisar idaresince geri alınmıı
olmakla beraber İngilterece
müseccel bulunmak yüzünden
olduğunu
ileriye siirmekte

etmiştir.

Belçika ayan ikinci reisi M.
Lafonden riyasete intihap edilmiştir. Kongre dört gün de·
vam edecektir.

lstanbulun poliı müdilril
Şerif bey orduya alınıyor
muş. Yerine gelecek yenisi
için türlü tahminler var. Ali
Demir bey, Tevfik Hadi bey,
ve saire...
Şerif beyin orduya alın
ması
ı çın
söylenecek
bir söz olamaz. Ordudan
ayrılmamakta
Şerif
beyin
hakkı olabileceği gibi, ordunun da Şerif beyi geri istemekte hakkı olabilir. Bizim
söylemek istediğimiz cihet
Şerif beye halef olacak zatın
meslekidir. Uzun müddetten
beri İstanbul polis müdürlilğüne gelenler ordudan seçildiler. Bunların içlerinde
bu makama ehliyetini eserlerile gösterenler de çoktur.
Ekrem bey, bütiln fazla şid
detine rağmen iyi bir polis
mildürll idi; Şerif bey de onu
aratmadı diyebiliriz.
Fakat işte bu son ikisi de
birer mllddet sonra, belki
en iyi birer polis müdürü
olacaklarsa öyle bir zamanda
çekilip alınmışlardır.
Polis iti, hele fstanbul gibi kalabalık ve hususi evsafı haiz bir
yerde tam
manasile bir ihtisas işidir ve
ordu, ihtisası en yakından
tanıyan ve ona hürmet mevkii ayıranlann yeridir.
İçinde bulunduğumuz günler, harp zamanlan gibi fevkalAdelikleri
bellf günler
ol1aydı, poliıin başına gelecek zatın mutlaka meslekten
yetişmit olmasını , şart koş
mak mümkün olmıyabllirdi;
lakin şimdi biç değilse hukuk tahsili görmüş, adliye ve
zabıta işlerine
el sürmek
için zabıta kanun ve hıtkili
tının alfabesini
öğrenmek
le işe başlamak ıstırarında
kalmıyacak bir zat istemek
berkesin
hakkı
olduğu
kada~,
bu mesleklerin de
hakkı ve şerefidir sanırız. Bu
makamı doldurup emniyetle
idare etmek için batta terfi
intizarında olan meslek erbabı olmadığını iddia edebilir miyiz?
Bu yerin bin bir tecrtlbeııi
içinde nihayet olgun bir hale gelen kimseler bir vali
olarak o makamdan ayrılır
laraa mildürlüğll
tecrübe
mektebi haline getirmekten
gene bir şey kazanmış oluruz.
Fakat Ekrem ve Şerif beylerin polis mlldürlüklerinden
orduya götürdükleri kazanç
nedir?
Orduda kaldıWarı vakıt kazanacakları kıymetten büyük
müdür ? Büyük bile olsa bir
tarafta bu makamı kendisi
için bir terfi merhalesi sayıp
bekleyenleri bAslr bırakmak
öbür tarafta meslekin tabii
terfi ve terfih kaidesine zaruret.siz bir iıt1.1na daha ilave
etmenin aksi tesirine karşı
sarfınazar etmelidir , demek
sözün doğrusu değil midir.?

**
Bir dayak
e kapıda tekke
aokağında oturan
Süleyman
ile Halit, Taşmektepte oturan
yilzbatı Kemal beyin emirberi
Mevlah

Haaanı

dövmüşler,

yüzlinden

cerbetmişlerdir.

Arna. ut konsoloslu-

Atinada sulh kongresi dün
sabık bqvekil Papaanastasyo
tarafından açılmıştır. M. Papaanastasyo irat ettiği nutukta
teşekkür

Toulon, 6 (A.A.) Tamaris otelinin gece hırsızlar
tarafından alınıp götürülen demir kasası otele yakın bfr
yerde gömülü olduğu halde bulunmuıtur.
Hırsızlar, kasanın içinde bulunan paraya ve mücevherlere

imiş.

Hariçte:

hazıruna

Kasayı gömmüşler, bir şey
Çl1/l1ml1mışlar

intihabı

Venizelos
Sol memesinden Arllbll-ofomobil
Belgratta
vurdular
Çllrpışfı
Belgrat, 6 ( A. A. ) - M,
Venizelos, Belgrada gelmiş
iitasyonda M. Marinkoviç ta-

Hırsızlar

Bu sllbllh Ter----~;_= kos mifrepo/idini infihllp ettiler

•

Polis nıii
diir1eri

1

V ergilcrc zam

... ııoıılun k11rl11l11ş lıayrwııı dün bııyıık i.ıı· Jııırcırı:tle lt-sıl
edilmiştir. 1"11/wnclcıki rı:si111ler. fiil bııyrwııclıuı
il•i intibaı yCis/erin,r

ğunda rcsnıi kabul
Yarın, Arnavut kıralı Ahmet Zogonun doğduğu güne
rriisadiftir. Bu münasebeUe
· a ın saat 16 dan 19 a kadar
~tıırınhz Arnavutluk konsolos"' .. h.nde bir resmi kabul
ıd.ı edilecektir.

ı:

bıçakl•

Bugünkü hava
Kandilli
alınmıştır:

rasatanesinde11
ı

Dün azami hararet «21»
derece, bu sabah .. 13,, derecedir. Bu gece rüzgar mütehavvil hava açıktır.
~

T eşrt'nfevel

8

Son Saat

Rozet ·şi

~ .....

Tiyatromuzda ne isti, aruz?
Darülbedayi bu sene t msillerlne
., Mari Dugan » la
başladı. Eseri seyre gittiğimiz
zaman gördük ki bu sene
Danilbedaylin repretuvarı ıda
bir çok ecnebi eserler vardır.
Eğer bu eserlede « Mari Dugan gibi ise bu sene Darülbedayi bize zevkimizi okşayıcı
eserler seyrettirmiyecek demektir. Mari Duğan belki
temsil itibarile fena değildi.
Fakat eser çok fena idi.
Amerikada çok kıymetli bir
eser addolunabilir. Bu da eserin Türkiyede
temsili için
bir sebep teşkil etmez.
Türkiyede ne o şekilde cinayet mahkemesi vardır. ne
de o tarzda muhakeme usulü.
Eğer Darnlbedayi san'atkarları bu eseri muhakkak oynamak istedilerse eserin müt rcimini, eseri bir parça biz.m
hayatımıza yaklaştırmıya mecbur edebilirlerdi.
Darülbedayide böyle eserlerin temsili Ankara postası gibi
filimlermiz yerine Çin - Rus
muharebesini temsil etmemize
benzer. Demek istiyorum ki
Çin - Rus muharebesi hakkın
da bir filim yapmamız bizim
için ne kadar lüzumsuz ise
Mari Duganı temsil etmemizde o kadar lüzumsuzdur.
Biz sahnelerimizde daha
.ı:lyade milli hayatı mızın eserlerini görmek istiyoruz. Bu
bir kanaat meselesidir.
Darülbedayi san'atkarları bu
satırları okuyunca belki beni
tiyatoradan anlamamakla ittibam edeceklerdir. Fakat ne
3lursa olsun, ben Türk sahıesinde Türk hayatını göste·en eserleri isteyenlerdenim.
türk sinemacılığında olduğu
aibi.
Ahmet Ferit
lf

Bu rezalete nihayet Yerilmeli!

1

Cuma günü ni,
d'l-1' 1
çın mene ııuı,
dün niçin dağıldı 1
Şehitlikleri imar

kurtuluş

''Beri gel o''k''
·uz.,,'
A

bayramındnn

evelki cuma
günü rozet
tevzi etmek müsaadesini verdi.
Bız bu müsaade üzcriıı_e teş
kilatımızı yaptık, mekteplere,
müesseselere kutular tevzi ettik ve cuma günü hazırlandık.
Vali bey müsaadesini polis
müdürlüğüne tebliğ ettiği zazaman, milli ve i:lini bayramlardan mada günlerde rozet
tevzii memnu olduğu anlaşıl
mış, bu hususta cemiyete de
tebliğat yapılmıştır.

Fakat mektepler kapanmış
için kutuları geri almak, çocuklara tenbihat yapmak kabil olamadı. cuma
günü kutular çıktı ve tabii
biraz sonra toplanıldı, fakat
cemiyetin haysiyeti maneviyesi de rencide edilmiş oldu.
Cemiyetimizin reisi Hakkı
Şinasi paşadır. Meseleyi cumartesi günü görüştuk. Vilayet işte b;r yanlışlık olduğunu
söylemek suretile cemiyete
tarziye vermiş oldu ve kurtuluş günü bizim de
rozet
tevzi etmemize müsade edildi.
Biz de bugün ( dün ) verem
cemiyeti ile beraber roztlerimizi tevzi ettik.»
olduğu

İstiklal caddesini Tepebaşına
rapteden Venedik sokağı aktam saat altıdan sonra dolan
fahişelerden geçilmez bir hale
gelmiştir. Bunlar, o sokakta
sakin olanların huzurunu selbettikten maada gençleri emrazı efrenciye ile de bulaştır- ı·•n!lllllllllııımu;ınıııımıııml!!!llllllBl111!11111111111111!11!1~
rnaktadırlar.
foümüzdeki Çarşamba akşam!ı;
Sarkmtılığın memnu olması, ~ J[J:.,'LEK SiJVE1lfASJ
sokakta alenen fuhşun memnu
BEN HUR un rejisörü FRED
bulunması, hastalık iras etmeNİBLO nun
Aleksandre
Dumanın meşhur romnından
lerl noktasından bunların bu
hareketi üç suç teşkil eder ki
iktibasen yeni adapte ettiği
kanunen bunların üçü dahi
tecziye edilmek icap eyler.
[TÇ SJLL"il!ŞOR
Bundan maada s"eyahat mev- muhteşem filminin mümessili
siminde bir çok ecanip TepeDuglas F4irb4nk:n
başına gitmek için bu sokaktakdim edecektir
[l
lan geçtiklerinden onlara karHamiş: Filmin gayet uzun
Şı da bu hal ayıptır. Buna
olmasına rağmen
tekmili ;
binaen Vilayet makamı ile pobirden gösterilecektir. Fiat- ;
lis m"d"
·
ti"
·
dik
!arda
zammiyat voktur.
1§
u unye nm nazarı
·~~
katierinln celbini rica ederim.
....,___,,,,.,_

an,

nı

Cemiyeti

cuma günü rozet tevzi ettirmiş,
fakat polis müdürlüğü bu
tevziatı menetmlşli. Cemiyet
heyeti idaresinden bir zat bu
hususta bir muharririmize demiştir ki:
« - Bize tahsis edilen gün,
İstanbulun Kurtuluş bayramı
günü idi.
Fakat o gün Verem mücadele cemiyetinin rozet tevzi
edeceğinden bahsedildi. Bu
cemiyet te cemiyetimiz kadar
hayırlı emeller pe inde koş
maktadır. Bu
düşünce
ile
kurtuluş gününü Verem mücadele cemiyetine terkettik.
Buna mükabil de Vali bey
bıze

A
•

-35- Huh4rriri: H. Turhan
nuni

Süleyman

her

satırın

Konya Ereğlis!nde, o küçük
Anadolu kasabasının üsti!nde
gorunmez bulut kümelerinin

baş•nda · bir kere irkiliyor,
sakalını hızlı hızlı karıştırıyor

çarpışmasından

ısırıyordu.

doğuyormuş

ve dudaklarını

.

bila

ihtiyar

1

Bu sene kafran-1
lanılacalr olanlar
hangisi?
Şehremaneti

ı

*

ol

1

r

ile vilayet hususi muhasebesi tarafından
müşterek bir programla inşa
ve tamir
edilecek yolların
mümkün mertebe tozsuz olması için yeni kararlar ittihaz
edilmiştir.

Bu kararlara nazaran yeni
yollar, soğuk asfalt
fabrikası
tesis
edilinclye
kadar, katranlanılacak, asfalt
fabrikası
yapıldıktan
sonra da vilayet hudutları
dahilindeki bütün yollar asfalt olarak inşa edilecektir.
levcı.t yollardan katranlıya
tahvil edilecek olanların bir
listesi yapılmışbr. Bu meyaı::
da Topkapıdan Maltepeye,
Metrise ve Davutpaşaya giden yol da vardır. Bu yol ilk
evel yapılacak, müteakıben
Çatalca ve Silivri şoseler!
yapılacak

n

ili

i

Gu:Pl :- ııı'allcır rı/,adt ısı
nirı
r. mı l.ı rııırıa cıe•ı ı.ıı
cderı l ılebe. araba din.' l rıe
dır bilı•ıiı1 orl ır 11 arab •lııı
dal.i fPk rlek/erırı ı1 erlrrinl
tayin edemiyor[ ırıııış! Flı,
c;lrıbillr, 11e var saııki, im da
bir iş mı?
Uerı ııe ress'ı,ırlar

bıbrım

ki arııb11 dınqillerinin uerıııl
defjil, sarıda/ dıime,.leriııin
yerini tayin edeme:, kayıkla
ıskıırıııo: nereye tııkrlır ve
kıirekler nereye asıb.r, bıleıı!e:.
Misal mi faliyorsumı:? işle
srze bir alay:
f:'uelki sene yeıııııi ga:elelerin biri11Cle kcırikal<ir meıı
::ıııı olaral; fıir .wıııdcıl resmi

Kudrrtli ihtiyarın bu vaziyerıııplırmak ic<ıl' elırı•şli, 1'ıl/1tk
ti de hayli devam etti ve sonrcs.rnırıa:
ra mektubu koynuna sokarak
- rap - declıf. - 'f ııde
I çadır k; pısına doğru bağırdı:
iki
k ıdı•ı mıişl ri otıırıvı oir
- Geıl ...
s,md<ıl yap!
'
Sekiz, on çavuşla bir okadar
San'alk ir sud•ı.
tavaşıyı yerlcrır d n sıçratan bu
ı\'a$,/ .·ı •el •l olııı 1 "
·m'r sayhaya i k icabet eden
IJışı kıçı bir, l aı a"i;ı
adam, şu emri aldı:
bır sandal.
- Rüstemi çagır.
l'ahın »aal sonra bir de
Bir çeyrek sonra, Mihrtimah
lıuklıın
ti, bi:iııı ressa·ıı bty,
sultanın kocası, Rubsanal kadın katranlnnmıya başlanacaktır.
bana zarif bir \'c,,eclık goıı
' efendinin c!amadı olan birinci
do!ıı getirıli, ben ta!ıiı !l,ıllc
vezir Rüstem paşa otağın eşi
re/c
ği üstünde göründü.
_ Otıııaı/ı - dedim - ve
İnce Hint tülbendile sarılı
çalışan kendisine lstanbıılrın neresinve dört parmak eninde sırma
de otıırtlııfjıınu sordıım:
şeritle müzeyyen kallavisi [aslı
- ('skıidarda!
Kılavidlr ) başında, «üst» naYeni teadül kanunu muciDeyince
gıilıııenı bıisbıılıin
mı verdikleri dört kollu ağır
bince umumi bütçeden alakaartlı:
arkasında, ağır ağır dolaşıyor,
sırmaya kaplı samur kürkü sır
dar olmıyan, fakat Emanet ve
- Ayol, Oskıiı/ardıın !fİ
ve ara sıra, gerdanını kapıyan tında ve murassa hançeri bemilmasili gibi müesseselerde
dip
gelirken Jıiç sarıclul gurkırçıl sakalını sıvazlıvor. Uzunlinde idi. Hem gadup, hem
çalışan mütek~itlerin fevkalnıedilı ıııi?
ca görünmekle beraber değir
meliıl bir çehre taşıyan efenade tahsisatları ile beraber
Bıı defa kendi de gıiler~k
miliği göze çarpan kırmızı
disinin simasına zeki ve anmaaşlarının kesilmesi için cüzresmi
tekrar yapmıya gılll
çehresinde bariz bir işmlzaz
layışlı bir nazar atfeder etmez
dan ve künye numaralarının
ııe biraz sonra elinde oldukça
var. Ela gözlerinin alevimsi yüreği hopladı, yüzünde bir
toplanmasına başlanmıştır.
bizim
sandallara benziyeı~
şulesi siyah kirpiklerinden sübeyazlık belirdi. Titriye titriye
yeııi
bir
resimle geleli... Gı·~dı
züluyor. Doğanlannkini andı
ilerledi, üç kere yere kapandı
ama, bu ı;efer ele 1ıiıııemni
ran burnunun delikleri sık sık
ve sonra kollarını kavuştura
başına lııknıa.mı mı! işte 0 zaaçılıp kapanıyor ve kalın durak, gözlerini yere eğerek haşa.yia
mcrn dayaııaıııadım:
dakları, seyrek dişlerinin tazlecan içinde beklemiye koyul_ Şıırayıı bakırı ıı dostlar!
Yüzden beşyüze kadar aylık
yiki altında hemen hemen kadu.
Diye ba!Jırarak matbaııclcı
alanların on saneliklerinin verinıyacak gibi görünüyor.
Tecrübeli vezir, bir fırtına
ki bıilıirı arkadaşlara bu resleceği hakkında bir şayia çık
Ekseriya fatır ve beşuş bir
nın zuhurunu muhakkak göri:mi
göstererek .~rı.atlerce gıil
mışsa
da
teeyyüt
etmemiştir.
sima taşıyan, nükteperverliği
yor ve bu fırtınadan kendi
dıinıdü.
Esasen 100 kuruşa kadar olan
seven, nedimlerile şakalaşan
bünyanı ikbalinin ve belki bünGeııe bir gıiıı ayrıi gazetetöhretli ve kudretli hünkarın yanı hayatının yıkıla bilmesi
on seneliklerin bir kısmı da
de ııyııi ressama. " bir _zero dakikada derin bir heyecan
henüz tevzi edilmemiştir. Bu
endişesile sarsılıyordu, On üç
:::cwııl
balıçesi yrıp » deıııış~ık:
tatıdığı belli.
sene payansız iltifatlar içinde
itibarla bu şayianın na'hemevzcıucıllı dcı lıir saııl soıır<ı bıu.·.
Asker çadırlarından kopup
yaşattıği bir sadrıazamı, İbr~
sim olduğu kendiliğindn belfçiııde lıem ltilwııa, pıras 1•
gelen uğultuyu duymıyor, ken·
him paşa gibi impratorlara
lidir.
Jıerıı mıslf', pcıtlıcaıı yaıı yıı-_
di ruhunu dinliyor gibidir. Bu
uşak muamelesi eden bir veyetişmiş bir ba/ıçe resıııı
samit teheyyüç, bu sakin ıstı· ziri an~ızın boğduruveren bu
Ctuusluk maznunu na
gelirmiş. dıiııyada birkşnıc
rap uınlı:unda hevlengiz dalga- aman bilmez tal'dann o dakihakkındaki karar
leri inı'•tiııı olııııyaıı kışlıı ya
lar sıralıyan engin bir deniz
kadaki duruşu, bakışı tekin
zı o, ktifjıdın ıi:erine karCasusluk maznunu Kasım
rükudetini andırıyor. Biraz soıı değildi.
deş Kardeş olıırlııııışlıı.
Tevkif hakkındaki karar, bura belki bulanacal<, sükuneti
Rüstem paşa, havlican ile
/Jıı ressııınııı eıı garip eseryırtılacak, ve köpükler içinde
gün saat on dörtte ağır ceıçın ıçın
raşeler geçirirken
leriııelen
fıtri ele bir boslıın
haykıracaktır.
zada bildirilecektir.
hünkarın se-si gürledi:
dolııbı rcsrııi idi. J/ir gıiıı biİhtiyar, fakat çok ziende ta- Beri gel öküz!
ze. lıem ele lıırif ıi:erine lıir
cdar bir hayli dolaştıktan sonEkme ve franPaşa, hissolunur derecede
bosı1111 clolalıı resıııi qapıııış.
ra durdu. Yassı yağrınını daha
sendeliyerek üç adım attı
cala fioh
gıı:.eleııiıı bıış 11111/ı~rririııi
genişletmek ister gibi gerindi, , ve efendisinin tam karşısına,
Şehremanetlnden:
/>ile yıiıılerce yıilnıedeıı kııfı/I •
Teşriniuzun byounun yerde irtisam
burnundan
fırlıyan
nefesi
mıştı. Çıinkıi, unıırı lıos!ııu
evvelin sekizinci salı gününeden muhip irtifaını dalgın,
yüzünde
duyacak
kadar
dolabı
diye yaptığı şey 11ff~ı
den itibaren ekmek on altı
dalgın seyretti ve kuvvetli,kuvallı
karıncaya ben:emışlı.
vetli içini çekerek sol elinde yakınlna geldi. Hükümdar gave francala yirmi dört kuAyııi meıızıııı, yani bostan
daplı sesinin korkunç ihtizatuttuğu buruşmuş bir kağıdı
ruştur.
dolıı/ıı resmini gereıı ser~<!
okumıya başladı.
zını kölesinin suratına çarpayıırıııs emredı'n bcılı~edeıı .:ıı~
rak:
Noktasız harflerle dolu olan
Fişek
yazımı; içiıı başka bır res:ıa
kağıt acemi bir katip elinden
- Bak, iyi bak - dedi ~ıa söylemişlik ııe ıııwıttceşsuf
çıkmışa benziyordu. Kelimelene yapıyorum.
0 da bize dolcıptıııı bcışk'.ı lıC:
rin bir kısmı kucaklaşmış, bir
Berlin , 5 ( Hususi ) - MilHençerini kınından çıkarmış,
ş&Je benziyeıı pek 11('(1Y.'/l bır
kısmı üste veya alta kaçmıştı.
hendis Fon Opel tarafından
asma merdil'en ııermtşfr.
çıplak demiri iki elinin araSatırlar münhani veya münimi!
edilip
te
pervanesine
Bıındcırı seki:, on sen~ eve!.
kesir
hatlar halinde gülünç sına almıştı ve o keskin, mUşimdi
meşlııır san'alk,ırlarmerbut fişenklerin infilakile
celliı demiri yavaı yavaş bübir istikametsizlik taşıyorlardı.
clan olan diğer /ıir geaç res-_
hareket eden yeni sistem
küyordu. Çiplak hançer, bu
Fakat hünkar bu acip kağıdı
sı1111 ise bir mi:ah !111.=~le~ı
tayyare Manş denizini geçmimüşkliliıtsız okuyer ve oku- ' nmeliye ile iptida dar bir kaiçin c•ski şiırlerden i'ırı~ıı::
ye
leşe
bbüs
edecektir.
dukça çehresindeki işmizaz
rııedlıi/111111
fandreıı yap.ı ıı
vis halini aldı ve biraz sonra
.
b'
. d 1 ·tıyıg"1111ıı
ziyadeleşiyordu.
ııarııı
ı,.
pı ya e 1'
bükülmez,
bükülemez
bir 1 ŞEtlREMA'lETI BU AKŞAM
ıslwrıııo:larım oturak tcılıt·ıMektup, «aslanım,. hitabile
madde h:ılinde hünkarın parlııruıcı geçirmiş ııe ııslrf,k le
başlıyor ve «sadık cariyen"
· ı. lw 111ar.a trrs
lakmaklarına
mukabele
etmiye
«RuhsariaJ,., imzasile bitiyorkı i rt'ld n·
·
.
başladı.
ihtiyar
Süleyman
sağ
ıııı~tı.
/)ıı/ıcı
böyle
rıder
du. Bizim tarihlerin
daima
dır' rıder ... Takııııye yap <er1
..
ve sol elinin bilhassa dört
«Hurrem Sultan~>, frenk tarihsirıi:, lıcııııaııı .ıı~~ını u~ı:~.:
lerinin ise «Rakzellnn» namile
parmağı arasında kavsiyetini
yalnız muallıır11a yap dersuu., leylek y .
1
andıkları Ruhsarial, ihtiyar
kaybeden
demiri tazyikte
limlerle tafilli', roban kopeği yap dersı
hükumdarın mabudu idi ve
ııizl lııılclok yapar, lıalta l·ıı
devam ediyordu. Dudakları
le belere
o, bütün ruhile tapındığı şuh
zıırı
ka/ıu~ jıncıını ycriı!e ı;uy
kapanmış, burun delikleri bilmabudun bir aayfalık incilini
fıarıi<ujı
yııpıırılara . l ıle bı ıı
Karı-;ı
"okuyordu.
' akis açılmıştı. Bir iki üç datesadııf eltim. Uı11111 ıçı~, gu-_
Lakin, bu İncil, gor
. " / kika uğraştı, nihaye~ h.rnçe::el sarı "r/lar akadem1S111&;kı
rin çelik bir tınnet çık11rarak /Cuma günleri m l ne saat .3.30 da/ talelıe. araf1aıım ılingilım bilgöre neı'e veren ayetleri ıhti· Temsilden ı:onra tramvay / mendşirr. rok 11111Y
va etmiyor, can sıkan şeyler- ı kınldrğı görlildn.
O.snıan '':enınl
den bahsediyordu. Zira, Ka/ temin cdilmi:JHr.
1
(Bltmedij
gibi görünen inkitanapezir bir
velvele yaşıyor. Bu, İran üzerine hareket eden ve Ereğlide
çadır kuran Türk ordusunun
sadasıdır. Binlerce çadır , Ereğli ovasını renk renk benekliyor , binlerce ins.ın , o
benekler arasında mahşeri bir
barekt le kaynaşıyor, asker
çadırlarından haylı uzakta ve
yüksekçe bir noktoda «Otağı
kümayun » görünüyor. Etrafındaki muhtelif haymeler ,
hünkarın bu seyyar hücresine,
küçük ehramlar arasında yükselen ipekli abide şekli veriyor.
O sırada tam altmış dört
yaşında bulunan kanuni Süleyman otağındadır. İki eli

Nimresmi müesseseleide
tekaütler

On senelik/er ve
bir

1
!

Vcnedik
da s:ıkin

-1.

sokağında 5 numaraf:'K l
"'.. ti
Salim ( n.ız annızı oze nız

1

*

Asprie!ere dair

be~~rilerimlzden

Lütfü

Nazım

5

Zira 011/arı

..

·
il

1

..

DUŞMUŞ

(!ibi

uçan tayyare

~$~~~~~~§.~ il ,ı~:;;;;~{~~k~~ 1

"e fi1

·
tnaleyh hangi asprinin Türki-

rnıası aranmalıdır, Bına-

)'ed k
··
h lin
:irildi&i~m~~~::nız
a oneu k:~
ır ız.

Sefahot

kollıyor!!

J:~Jh alil ı• ada

'---...

l11
~

j

~

lstanbuldo ilrinçi sesli filim
Önümüzdeki

çarşamba akşamından itibaren

y . 9PE~A Sineması

enı ıcadın en muazzam şaheserlerinden olup her gösteril_;
diği yerde mütemadi surette aylarca lrae olunan

SEHER

VAKTİ
-

-

~lıııı~ ~~ :;~~:.

J{c·isin

ur-

4 Sahife

Bug·

Son Saat

T.,Weftl

8

Ne

baş döndürücü , bir ilerleyiş!
ıneri ada'in - us başına bir otomobil düşüyor.
__ irkaç sene sonra tayyareler ayni
derecede çoialacaklarl

lngilizler neden ıyi futbol oynarlar - Almanlarla fngilizler arasında bir maç - Balkan
.futbol turnuvasının galibi dünya şampiyonu ile karşılaşactık
Bundan pek az bir zaman
evel bir gün gellp •e tayyare!erin otomobiller gibi halk arasında taammüm edeceğini
iddia e~enlere bak vennek
f6yle duraun, bu ı6zleri işitenler kahkaha ile gnlüyorlardı. Fakat buıtfin bu iddianın
bir lıakikat haline geldiğine
ıahit oluyoruz.
Belki bu aabrlan okuyan
ba21 karilerlmiz, ıtene de gülmekten fariğ olmıyacaklardır.
Fakat onlar, hadiselerin Avrupa ve memleketimiz afakın
da akislerine bakarak hareket
edenlerdir.
Büyük Okyanosun öbür tarafında, mütemadiyen ilerliyen
bir millet var ki bugün bile bi•ılm hayal addettiğimiz şeyleri
haldlıat haline koyabilmitlerdir. Bu millet, Amerikan milletidir.
Geçen sene, Amerikada,
tahısların birer otomobil gibi
kollandıldan tayyarelerin adedi kaç tane idi biliyor musunuz? Tam « 6795 » tane. Bu
sene bu miktar belki iki misli artacaktır.
Bu adet içinde hükiımetin
resmi müesseselerin iş ve devlet mbdafaaaı için kullandıkla
rı tayyareler dahil değildir.
Bunun bir sebebi de Ameri-

Balk.An fu" .
b J tu
o
mu- galip

kanın çok büyük bir memleket
olmasıdır. İşlerini çabok görmek istiyenler için trenlerin
ıüratl kafi gelmediğindendir
ki resmi tayyarecilik kadar
hususi tayyarecilik te Amerfkada dehtetli ıurette terakki

maktadır.

Bundan evelki müU
'-"" ıabakayı, Çekler (4-1) kaz.an•
m.Şlardı. Mamafi bu defa da
ıelseler bile turııuva
aetical ayıa yirmi üçünde icvası
'!& edilecek olan İtalya- Maca•
riltan aaçı netice1inde taayTurnuvanın ~olibl Ceyüa edecektir.

etmiştir.

Bundan 25 ıene evel otomobillerin vaziyeti ne İlle, buglin Amerika nüfusuna nlıbet
le tayyarelerin miktar ve vaz•
iyeti odur.
Bugün Amerikada «4» adam
baıma bir otomobil isabet
ediyor. Demek ki oa, on bet
ıene sonra, her aileni• kendi
kullandıj1 bir tayyaresi olacakbr. Ne bat d6ndt\rictı bir
hal deill mi?

•

lngilizler

nubi- Amerikaya fiderek dünya 14mpiyonu Almanlarla fn~illzlcr
aruında bir maç
ile kartılotocak
Ywıaııistan, Yuıoılivya,

. Hava

1

l

•

Londroh bir sporcu
bunu onlohyor
Bundan bir müddet evel Almanların Kolonya futbol takı
mı Londra timini « 1 - O »
mağlüp etmifti. Futbolu yara-

(Frank M. Hanks) Amerikalı meslektaşları arasında en çok
rekor yapan bir tayyarecidir. Resimde kendisini 36 saat
45 dakikalık fasılasız bir hava seyahatinden sonra Nivyork
otellerinden birinde gôrı1yorsunıız.

...

..>.

"
....

.,.

•
•

•

Neden güzel
futbol
oynuyorlar?

>

Senegolde bir

3u[J·Ün

Fronsız.

toyyoreclsl torafındon çekilen
muvoffokiyetli bir resim

Sahraların hı'ikümdarı

tan ve bu oyunda · sarsılmaz
bir hakimiyet tesis eden .. İn
gilizlerin hakkında epey fena
tahminler yapılmifb. Bilhassa
bir prensip meselesinden dolayı Olempiyatlara iıtirak etmiyen İngilizlerin Ürilguvaylı
lar, Arjantinliler gibi futbolu
cehennemi bir fekilde oynıyan
milletlerden çekindikleri söyleniyordu.
Kolonya takımı bu defa
tekrar Londrayı ziyaret etti
ve 4-7 mağlüp oldu. Ayni
kıymet ve kudreti muhafaza
eden KolonyaWarın mağlübi
yetlerinin ıebebi İngilizlerin
daha faik oynamalarıdır. Bu
mlbıasebetle fikri ıoruian bir
lngiliz ıporcusu, İngiliz futbolunun daima hakiıuiyetlnl muhafaza ettiiinl kaydederek
demiştir ki:
«- Kolonya takimı, atletilr:

Amerikanın tanınmış romancılarından Slnkler Levis cılıi
ren evlenmiş, balayını geçir-

mek dzere lngiltereye gelerek
küçıik bir köyı'in yanında bir
kanıp kurmu~tur.

av peşinde

çok yüksek bir
takımdır. Sürat ve nefes kabiliyeti de mükemmeldir. Fakat İngilizlere mağlüp olması
da göstermlıtir ki top kontrolu bizde onlardan daha fazladır. Görüyorsunuz ki bir çok
Avrupa takımlarım yetiştiren
ler İngiliz profesyonel oyunmeziyeti

cularıdır.

Bunlann en ziyade ehemmiyet
verdikleri nokta ıürat ve atletik kabiliyet yaratmaktır.
Halbuki, bence, biraz daha
oyunun inceliiine dikkat ve
riayet etınek bilbaua topun
kontrolunu kat'i surette elde
etmek ıarttır. »

•

Italyanlarla Alınanlar
arannda
İtalya-Almanya milli ragbl
talı:ımlan mliaabakuı ayın

yir-

mi yediıinde, Haydelberııde
icra edilecektir.

Şikago sokaklarında

I

BulAlaanlann vaterpolo takı·
garistan ve Romanya flltbol
mı, Londra takımına karşı
federaııyonları bir Balkan futyapbğı aüsabakayı ( 1-0) ka·
• bol tunıuvası telİı etmiflerdir.
:wuıılfbr.
bk maç Romanya ile Yuıoı
livya arumda icra edilecekhatları
tir. Bu tunıuva11111 ıalibf, bu
B'ilttln d'ilnyathaldler
dört federuyonwa mn,terelı
1:uJ 000 kilometreye boli~
heııabına Cenubi Amerikaya
oluyor
giderek dünya şampiyonu ÜrlifUVay takımı ile karşılapcak
Bugün bütün düııyada yolcu
br.
ve etya nakledilen hava hatlarının miktan tamam 120 bln
kilometreye baliğ olmuştur.
Mcrkczt Avrupa fut- Bunun 78 500 kilometresi Avrupaya aittir. 28 800 kilometre
bol turnuvoıı için
ile Almanya baıta gelmektePragda Çeklerle İsviç dir. İkincilik Franaadadır ki
reliler karşılaşıyorlar 20 bin kilometrelik bir hatta
nakliyat tebekeıine maliktir.
Yolcu ve eşya nakliyab huMerkezi Avrupa futbol turıusunda da Almanya, Avrupa
nuvası için buıün Pragda Çek
milletlerinin blrinciıidir.
ve laviçre takımlan karıılaş-

din

Bütün aksamı madeni olan ilk balon Anıerikada yapılmıştır.
Bu muazzam hava gemisi «City of Glendale» ismini taşı
maktadır. Resim balonun Kaliforniyada (Glendal) ~hrindeki garından çıkışını gôstermektedir.

propagandası

Medeni dünyanın en
şayanı dikkat bir fomedeni memleketletografı
karilerimize
rinden olan Amerika
arzetmektir.
Resme
bakınız. Gördüğünüz
çok daha fazla dindar
daha doğrusu çok daha
genç kız henüz 13 yaşındadır. Sokak ortaf azla müteassıptır. Hüriyet ve serbesti aşıkı
sında yaptığı İşe gelinYeni dünyalılar Kara
ce, onu da bir kelime
ile anlatalımı Halka
cuppeli papazların nüf uzundan hala kurtuldini telkinat ve nesamamışlardır.
Bunun
yihte bulunmak. Mis
:nisallerine hergün teDoroti Kar ismini ta• sadüf etmek mümkünşıyan bu genç kız bir
dür. Niçin? Biz burapapazdır. Resim Şikada bunun sebebini a- 1 sadımız sadece son ı mecmualarından bi- 1 go şehrinin kenar maraştıracak değiliz.Mak- posta ile gelen İngiliz rinde gördüğümüz çok hallelerinde alınmıştır.

lngilterenln en büyıik polfS
hafiyesi Vensley 40 serıellf<
hizmetten ıonra lekaat olnı~~
bir kôyı çekilerek çijtçılt
yapllllJla başlamıştır
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Tepinie'f'el

Fransclda bir

·öldürdü
kadın
Kendisini ya alıyan p !islere Beni
istemiyordu, intikam.tını aldım! diyor
Bu kanlı vak'a Pariste
küçük bir lokantada
cereyan etmiştir

Genç adam

kadını

alarak· bir lokantaya

götılrnııiş/ıi.

Birkaç gün evci F ransada yeni bir cinayet daha ika edildi.
Bunun faili bir kadındır; laadiaeyi anlatalım:
Girimberg adını taşıyan bir muhasip evli ve çoluk çocuk
sahibi olma111.na rağmen kendisine bir metres bulmuştur, bulduğu kadının adı piyerardır, BeJÇikalıdır ve Pariste bir müeı
llCsede hi%met etmektedir.
Muhasip bu kadın ile bir müddet münasebette bulunduktan
•onra 'bıkarak kadını terketmek istemiş, artık evine avdet
ederek doğru yolda y•şamıya karar vermiştir, yalnız kadının
aşkı soğumamış, bilakis şiddet peyda etmiştir.
Binaenaleyh muhasip kararını açıktan açığa söylemekten çekinerek
metresini Belçikaya ailesinin yanına göndermek istemiş ve
kadının bir daha avdet etmiyeceği ümidine düşmüştü:. Halbuki kadın Belçikada bir kaç hafta kaldıktan sonra l{Cri dönmüıtiir. Bu defa muhasip kadını alanak bic· lokantayı götürmüş
yemek yedikten sonra arzusunu söylemiş Vf' muhakkak olan
furtuna da kopmakta gecikmemiştir.
Kadın
masanın üzerinde duran bıçağı kaptığı gibi adamın
kalbine • yerleştirmiş, muhasip cansız olarak yere dü.şmuş,

Mıılıa~ip

carısız

olarak

yere dılşmıiş,

kadın da

gelen.

polislere..
kadın

da gelen polislere:
- Beni istemiyordu, öldürdüm demiıtir.
Evet, fakat geride kalan meşru zevce ile çocuklar ne
olacaklar?

~------------------------~-------------==•

İtfaiye:

,Kast

•

ıcra

garajında

demektir

Bölnk kumandanı - Söyle
bakalım Ahmet, nöbettesin.
Bir evin ateş aldığını gördün.
ne. yaparsın?
itfaiye neferi - •..•
Bölük kumandanı - Söyle•en1 e be, bağınrsm değil mi?
tfaiye neferi - Bağırınm
kumandan bey.
Bölnk kumandanı - Ne diye bağınrsın?
İtfaiye neferi - .. Ateş kes!»
Diye bağırırım!

Uzun bir masanın ınukabil
uçlarında oturan iki avukat ağız
kavgası yapıyorlardı. Gittikçe
hiddetlenen birisi diğerine:
- Eğer seninn yanında olsaydım bir yumruk yapışbrır
dım. Kast icra demek olduğundan tokatı yedim farzetl
Dedi.
Diğeri mukabele etti:
- Eğer senin yanında olsaydım ıu kağıt bıçağını ka,..
nına sokar, çıkarırdım. Kast
icra demek oldupndan key•
dini ölmüş tut!

Evlenirken
. -:- E, demek artık ata da
b ı11ıyoraun ha.
- Öyle bir şey yok.
- Ya bu elindeki kırbaç
Jaedir?
- Evleniyorum!

Çok şükür!

•

Miizekker mı,
müennes mi?
Hoca -

Tale'be -

Efendim içinden
uoroıı çıkana m6zekker, tatıalc çakana a6emıeal

arkadaş şıı

Esbabı

Yumurta kelimesi

ID'ıekker al, müennes midir?
L

Ne dersin

HAkim Maman kalmıya razı

Şimdiye

adamlara gidip le bir «pardon!» diyelim mi?

kadar on üç defa mabküm olmUflUJluzl
Evet rei• bey bu uprsuı rakam üzerinde
olmadığımdan on d6rd6nc6 bir cür6m işledim.

Mıislanlik - Siz taşrada da nwlıkıim o/111uşsıınıızl
Mııznıırı - Evet efendim, kıiçıik bir nıalıkemede. &asen
soııra da ldğvedildl.

Yemekten sonra

mucibe
-

in.san bugün

yapabileceği bir

İfİ

yanna bırakma

baba. Ver fil dolaba

kaldırdıtıa tatlıyı.

malıdır!

- Ne iyi

ıı6yltıyorsua

- Lıltfen biraz gıilıimiz madam/
- Huyır olmaz rumi kocama gôndereceiJim. ŞÜnarmtuU1ı
t.lemanl

- Geçen hafta yeni blw
araba aldım. Kanınla beraber
bindik. Bir d6neıaeçte beyp
nrktıı. Uçuruma yuvarlandılL
Fakat çok tllkür lııiç bir tara•
fıaa birteY olmadı!
- Zevceain mi?
- Hayır arabaJllJJI.

- Aldığım mayo daha ilk giyişte çatladı. Bıilün vıicııdıim
meydana çıktı.
- Siz çatlıyan mayoları geri getiren ilk mılflerimizsiniz,
madam.
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ııı tık

deriııı.

HILlm

ıııııwmll:lı•

için

halıawızla hozu~ur, kılı
ıuızu toz J,onduı·ııınk ls-

tenll'zdl. Bu ı·adın lıod
hlııllk nNlir, kat'iyen hllnıezdl.

E\jı•r

hlz lıu11fın lıa~atla
sahibi :ulam

nıcvki

hlrer

.

oldııvsak

hunu

.

tevzPuılz1.'

nıeılnınuz.

\'oksa

I~ nıın-

dü(jiiınü1.<'

l>alsaydı

mıı<İan, lmbaıu11.dan ~Jiiı·

ııırd ı ~ ıın

nr. ml.ın şu sö h•r düküldü :
- Acaha
han
nlt;ln
nwl.tıııı ynzın·11lı?
Tııhii hiı; lıu ı· ımle.

ver•'mcılil\.

hi<: bir mana

Aıııwıııle

tP)'Z<'m olmadıl,t:ın
sonra bu koea
liüsl,l<' ııe din" otııracaklıl{t
•
l\lii~h·rPk
ollalıırı,

dolu

J, altlı r. ı ııı n ıı n
lıll<' ..

lıa

n

ııı
Tıı

n:ı

lıa ha-

lınzırlıld11rııın

a

1 :ı 1 dıJ,, IHi ı.un ki, ılı.ı,
1 .ılıçP, l 'uı. ı,11111Po;;lı ri
lı<' ı i al üsl ol ıııı,Lu
Unlı; '
aııı ı 1n ) • ııın
ıla l'Y<ı P~ya {)PlirPn lıa
mııll.ırın yül 1 rinl kol<l ·C< lııdlrnwlf'ı 1 için
l•<>nmuş,
"t'nPlt'rdPn lıPrl
oı'oıda yn!jmıır ve uünt•.
altında çtiriinılyP yüz tııl
nıuş l'slı.I bir sandık vardı.

Gllli!jirniz yrr le ·nlmrı:ı:, dl)'<' onu parç:ıla~·ıp
odun lıaliıw lioynıııyı diişiiııılüm.
Allını
üst üne

çtıvirlnce ta~l.ırın ıırasın

ılt~fahır

dan, blrçol,;

nıp lnıruılıı{ju
sarı olnıu':' ıı;r

· h:in
zarf

Biraz lıüyü)"üp le dehrln muammalarına akıl
crdinnlye
lıaşladıjJımız
zaman, kendi l•t•nılinılze
şu suali lPkrar ediyorduk:
- Acaba Ayje te-yze
niçin evlennwınlş'l Halla
hunu bir gün annemize
de sorılul;. O da şu cevabı verdi:
- l<'ıı·sat ~ıkmadı, lsllyen {}Jmndı. Zaten bunlar
geı;mlş ŞPyler.. Ycnltlen
tazPlenıiye ne lüzum var.
sevll•r
Evel
G et'mi-.;
..
'• ..
Zavallı nnnecl(}im de bu

ç il<'r bul uıı nıadı(Jı
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lıihı
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ılo!Jrıı olaııııyaeajjı hak•
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1
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• ıra

ııı iııliirhı(jü

llt• de tı•ııı.
ueçllmlş ve
hu J abli ) ıı('jlarııı lıoya
naral, sanayidt• l;ııllaıııl·
nıal. ÜZf.'l'P s. tılıııası talrnrrıi!' etmiştir.
hıl,ııl

hilil

lııı

iı:in

nwııi

vı•

kararın

tat<'ncü-

l,ıııanl'l

yahut CPmfy(•tİ
{Jl'l-

lıı•Jpıllyl' kararı liı:ı:ıın

ııH'kl•~ılir.
llıı ı.ararlnrı lstemı•ılı•n

eve! hu S<'ne

mccli..,1<'11
kanunu b(•ldı•ne<'<'k ' <'IJN' kanuıı hu hususta hir kaydı
llılint eluıiyorsa o zaman
lrnrar lslenllcct•klir. !;lıu•
dilik ıııahliıl yağ yapıl·
ınamaı.;ına \'e satılınaıııa
sıııa dikkat ile ililifa oluı:lkacal,; Iııf1.11.sılılıa

.

ııaeakt ıı"
sızı

aiiPaızılt•ıı

ayırarali

l<orkuyoruın.

bir ruzuar lrnl-

Zarfı nrllını. ~ll'l<lubun

taı·ihi 1'2 Eylül

t3:u; tü.

Olnınııya lı<ı~ladım.
ıı Sevolli .\y~Pcitiim,
Son
giirü~nwmizıl<'n
sonra lrnllıin sıkı bir cend<•reııiıı
taz.·ikı altıntlıı.
~·ulıııııı ııle'.;ill'r lı;lnde

eve

dünılüm.

Azşecl\)lıu

iyi düşiin,
e\j<'r bunlara tahammül
edecek derecede heni seviyorsan Paz ırtesl snhahı
- haşım bir ı;.cr isteııı<'z yalnız Pi çantıını al istasyona {)t'I. istanlıula iılf'r,
öğleden sonra
kalkacak

vapurla iııeholuya lıarc
kı•t ı•derlz.

Dı•mek

hahanızm

he-

ıılıııle

<•vlenowıııi:ı:e

mü-

saade

<•lnıemesiııe

ı·aü

nıPn Jıana

ka<:IJl gelnwyl
1-'al,al bunun

Yok, buna cesaret eılc
ınlyorsaa,
hana Cl•vap
vermene bile lüzum pıli.
O harı> ,.,~ kıılıraınnnhl•

{Jİİi'.P atılınız.

dlyaı·ıırn yalnız nlıler, düş

ıui\~l,\ilalını ıhı dÜŞÜIHIÜ

manla ı;·arııışmıya ıwfsinıi
vakft•dl'l'l'k Sl'nl unulıııı
ya ı::ılı::arım. Kluı lıilir
hclld de bir IJÜıı nıeı:hul
bir luırşıııı ..
:\cysı•, s<•ni de ı:tnıdi
dNı lıoş ) l'ı'c üzııılyeyiııı.
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Muharriri: Hori · löblan

Süll

l<:ısmı!-

a du ar kendilerini

ek iye akibette en.d. e ediyorlar ı
Bonifas ile Lüdovik hatta
Ellen - Rok dan hiç bir emir
alın:;;,bn bira:ı: evclki müttefiklerinin önilnc dikilmiş tehditkar b:r y ,z'yette duruyorlardı,
fQrv 1 geri dönerek
pencereye teveççüh etti, aksilil; burada da Ellen - Rok duruyordu, J::Uen-Rok:
- Nıısıl hareketimiz muntazam değilmi, diye sordu,

,

dırırı onu sandığın altına
al llll!}lı. Fakat kime altıl'l

aııi çıkan

mi"!
para

]~ a(~ ianıı1

Hafızamı

l'Hle

t'~iz olııııyan bir madde·
nlıı \.ııadoluya sürülnıı•..,f

t11plar1İan lıirlyıli. İlıllmnl

A ,·so t<•vzc, sık orıııan
lıkt;ı ·bir I~·ııhlrc J;ayholan
bir kt•çi yol ıı !Jİ hl sessiz
seılasız t;l'ld ld 1 git ti. \' a Jn11. .;;on 11••1'ı-sinl teslim
57

na-

yeıı!lınesl

s.IUdl•linizc dt•iJll scfııll'tl•
nl1.o h<1ls olurum diye

hllııwnı

Tefrikası
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zamanlar postacıların mektııııları hu sandı!)ın üzeriııe bırakıp {JitlildPrinl
halırliıdım. Anlaşılan hu
da orava lııraliılıııı'i mı•k

kaı,·ıııı:;!tı.

Son Saat » :n

•

ısla

lıuraya

düsnıüstfı.

•

i ... ıanbultla

e,_;yaları

giirınlye
hl~
lıirlmizln
yıirt•ıil talınııııııi'ıl
etıııl
Yorılıı.
llııtln
rul,ıdan

•

dırlar.

lıatıralnrla

yoklayıııea,

sonra tunıaın<'n bir nıazl
dt'n ilıarel lrnldı. Ko~ııcu
bir uüıiüs hastalığı onu
aramızdan l,'l'liiıı uölürdü.
Uir sene 1ıe1,·nH dcıı de
teyzı•ııılz takip Piti. (Jorseıı\1. L:ı:aı·c ölümüne yakın ııc ı,,ular saı·arıp sol-

Eman<'l hu lu bil yal)lara
tesıutür
elllj)l takdirde
bunları ıuülıiir allma alıııal;ta ve ancak Aııado
lııya scvliPıllltlli)i takdirde hu mührü açmaklıı

addı•tt ilı.

mnlardan

sıl
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IHnlıliıl ıııııu~u~ ~ a(Jlnrm sıılılm ısı ın<'lıınudur.
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ihllzı r lıaliıııll'ld s yılih
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ve fena Amerika polis
ileride kongresine giboyanacak
debilecek mi?

ıhııl ıl larının

belki
de birer serseri olur çı

..

Karışık
yağlar

<l 1 ı~

7 ı

Pi

C\

bir taraftan da gülüyordu,
F orvil şaşırdı, şimdi ne yapacağını bir türlü tayin etmiyordu, tekrar Ellen - Rokun sesi
işidildi:
- Arkadaşlar

on adım ileri.
Ve kendisi de ilerledi, artık
F orvil sıkışık vaziyette üç kişinin ortasına düşmüştü. EllenRok tekrar alay etti;
- Sana SövlPmistim ya di-

l/ y(ltırr11a bir telg ,.

(;<'lirsPıı

sarmaş do:a~,

güle oyıııya gideee(jiz dcnwl;llr. (;ı•lnıpz,Pıı \lla-

Polis müdürü Şerif bey, iki
ay sonra Amerikada toplanacak olan beynelmilel polis
kongresine iştirak etmek için
Dahiliye vekaletinden müsaade
istemiştir. Bu kongreye işti
rak için polis müdüriyetine
davetiye geldiği gibi, İstan
bul polia müdürünlin tetkik
seyahatine çıkmayı arzu ettiğini haber alan bazı Avrupa
polis idareleri de ayrıca davetnameler göndermişlerdir.
Dahiliye vekaletinin bu davetlere ve kongreye iştirak
için istenilen ınüs:ıadeye ne
cevap veı ceği malum değil
dir. Diğer tar:ıftan polis müdürü Şerif bey:n orc!udaki vazifesine avclnti m.:vzuu bah>olduğu cihetle Amerilr;ıdaki
kongreye 4tırak edip ede·
miyeceği de şimd ıik meçhuldür.

Valinin kapısı
ônunde hırsızlık
Hırsızlar
nihayet vilayet
konağının içine kadar sokulmak cesaretini de bulmuşlar
dır. Bir hırsız Vilayet daire-

sine girerek Vali beyin odasının önündeki masanın üzerinde duran örtüyü çalmıştır.
Lakin polis müdüriyeti hırsız
lıkları az göstermek azmında
olduğu için, bu sirkati polis
raporlarında bulabilmek mümkiia değildir.

Bir o mele f cci bir
kozoyo kurban f!itti

Mecruh Amerikan hastanesine
nakledilmiş ise de on dakika
y~ şabilmisti r.
tıa t•ıuaııl'L

{JÜZel

ol

k,ıra

yan·ıuu.

O

tJÖzlerlııden

üııerlm.

»
Sadi
~imdi bu ı-atırları yaza, kPn hile uüz yaşlarımı
tutıımıyoruııı.

nı•ml'k zanıllı

lPyz1>cluimln son siizleri manasız lılr cümlP ı!PjJil, talnıln oluııamıımıs bir ııs
kın ehı•ui lıasrl~llnin rn~
deslyml~. Falrnt asıl m<•r.ık el llıilın nokta, hu Sadi liinııllr'! llu salır!ı,rı
ol•ııyııp lrnllılnıle şlınıllye
Irndar .\.y';'eslne ı.ar:;ı besleıll{ji
l(jhira ra ııljnıan
olat'ak mı. \'oksa Anaılo·

lu

toııraldm·ırnla

cl(jlnıd<'n

o, teyzt•daha l'\"l•I mi

Allalııııa lmvu::;lıı'!

l\aldeden
Ahmet Hidayet
boynundan yakaıamış, öbür
kolu ile de onu belinin altından
tutmuş, hafif bir sandalye
kaldırıyormuş gibi hiç zahmet
çekmeden iki kolunun üzerine
almış ve o anda kollarmı
uzatan Bonifas ile Lüdoviğe
devretmişti? Bu iki haydudun
yaptıklarına gelince çok basit
oldu: Forvili merdivenlerin
üzerine yatırarak belinin orta
yerine indirilen bir tekme ile
aŞağıya yuvarladılar, Ark dan
da Ellen - Rok bağırdı:
- Oştl
F orvilin yuvarlandığı, alt
kademe inince kalkarak bir
kaç küfür savurduğu ve niha·
yet uzaklaştığı işidildl.

anladın mı?

Bu ameliyenin hitamından
birkaç dakıka evel Maksim
dö Tilöl salıan 1 ıkta görünerek
hadiseye ha}•retle şahit ol-

vekarının

Forvil sözüne daha ziyade
devam edemedi. Ellen - Rok
bir kolunu u:ıatarak F orvili

-4-

l3onifas. hen
katii nıiyiııı?
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Berlin, 5 (Hususi) - Macar
hükumet merkezinin ilakit
borsası, geçen giin görülmemiş bir fadaya ııahne olmuştur.

Borsa açıldığı zaı:ıan her
şey tabii bir bal ve
şekilde
cereyan ediyor görünürken
öğleye doğru ani bir fırtına
çıkmış
gibi bütün Macar
esham ve tahvillerinde dehşetli bir tenezzül baş göstermiştir.

Bu hal o derece ani ve şid
detli olmuştur ki, en sağlam
görüne. şırket hisseleri bile
bu fırtuı:ıdan müteessir olmuş,
düşmiye başlamıştır. Bu suretle,
bir günde, birçok şirketlerin
eshamı yLzde eıli, altmış derecesinde kıymetlerini kayb · tmlştir.

Vaziyetin bir faciaya doğru
gören Peşte borsa
idaresi, derhal borsada muamelatı tatil etmiş, kapılan
kapamıştır. Fakat bu tedbire
rağmen, alış - veriş borsa haricinde de devam etmiş, "eşte
halkım adeta bir deli sürüsüne
çevirmiştir.
Borsada
cereyan eden bu facia hali·
arasında
şayi
olur olmaı: ,
binlerce insan, istikballerini
tehdit eden hadise mahalline
gittiğini

koşmuşlardır.

Bu
rın,

sırada
ısaç

ve

ağlıyıin kadınla
başlarını

yolup
döven insanların vaziyet ve
manzarası cidden görülecek

1

1 ayin!

Adanada eski istasyon civarında bulunan Abidin beyin
fabrikasında çok feci bir kaza
vukua gelmiştir. Kırma makinesinin başında çalışan Kadir,
makinenin kayışları arasına
sağ ayağını kaptırmıştır.
Ayak kamilen kopmuştur,

Versaydan çıkışında
gene az çok muhafaza edebilmiştln, fakat bu
deva öyle olmıyacakl
Eorvil hiddetinden boğulu
yordu, biraz eve! yere düşür
düğü tüfeğini yakaladı, haznesine iki kurşun koyarak fırsat 1
bulursa ateş edecekti, fakat
aksilik b'r defa başlamışa,
işte kurşun paketini de bulamıyordu, tiifeği elinden atarak dehşetli bir küfür savurdu,
sonra Ellen-Rokun karşısına
geçerek:
- Kendine o kdar güvenme -dedi- eğer beni ele verecek olursan kendinin de korsan ve katil sıfatı ile mabke·
meye düşeceğini unutma, be·
nim çekeceğim nihayet birkaç
sene hapistir, halbu ki senin
gideceğin yer dar ı::ğacıdır,
yordu,

B "" t .,

,.

(

hır

hal id.i. Denilebilir ki

P~h

halkı, o gün kıyamet kopacağını öğrenmiş te bu hadi~e
1 nin dehşetine kapılmış gibi bir

halde idi.
Bu vaziyet

karşısında

bütün
bankaların
murahhasları bir
araya toplanar::k gittikçe fecaat kesbeden vaziyetin içap et•
tirdiği tedbirleri düşünmiye
koyulmuşlıudır. Ortı>da ne fol
ve ne de yumurta yokken koca
bir memleketin mahvı gibi bir
netice doğurmalı istidadını gösteren hadise etrafında tahkikat
ve tetkikat yapılmış ve neticede
anlaşılmıştır ki
bu fncianı'l
müsebbibi bir Yaı udi bankeridır.

Bu adam, Macaristamn harp
tam'rat borçlan münascbrtile
gi 'ştiği rnüzakerattan ist;fadc
ederek Paristen alınmış gibi
ortaya uydurma bir telgraf
çıkanDJŞtır.
miizakeratın inbildiriliyor, bundan dolayı da Ma-::aristamn
iki misli tamirat borcu ödemek mecburiyetinde bulunacağı kaydediliyordu. Macar hükumeti, kendi menfaatini temin
etmek için bütün bir memleketi felakete atmaktan çekinmiyen bu bankeri derhal tevkif etmiştir.
Bütün mallarının musadere
edllmesi ise çok muhtemeldir.
O gün, Peşte halkının uğra
dığı zarar 2 milyon Türk li-

Bu telgrafta

kıtaa uğradığı

rasından fazladır.

Malullere oe

Yunanlılar. baş- şehit evlatlarına

Milli müdafaa vekaletinden:
1485
numaralı kanun mucibinmüşavir
ce malül gaziler heyeti, hesamamışlarmış! batı tasfiye olunup müesseseEvelce de yazdığımız gibi , lerine ait büfün eşyaları paraya çevrilerek toplanacak paMuhtelit mübadele komisyoralarla kanunun neşri tarihine
nunda Yunanlıların garip bir
kadar
Ziraat bankasında bey'i·
hareketleri görülmüştür. Yunan
ye üçte birlerinden birikmiş
hariciye nezareti , Türk tebaparanın heyeti umumiyesinin
sı ve Türkiyede büyümüş olan
harp
malüllerile bu malullerİspataris efendi isminde bir
den 20 mayıa 333 tarihinden
Rumu, muhtelit mübadele koitibaren vefat etmiş olanların
misyonu Yunan müşavirliğine
tayin etmiştir.
yetimlerine,
kanunun neşri
Yunan heyeti murahhasası,
tarihinden itibaren de hersebu tayinle Türk hükumetinin
ne bey'iye üçte biri yarısının
itirazı ihtimalinden bahsetmiş
malullere, yarısının da şehit
ise de Yunan hariciye nezayetimlerine tevzii tekarrür et•
reti tayini vakide israr esmiş
miştir.
tir.
Binaenaleyh zabit ve nefer
Şimdiye
kadar aramızda
harp malulleri, malul olup ta
dolaşmış olan böyle bir ada20 mayıs 333 den itibaren
mın Yunan hükumeti hesabı
vefat etmiş olanların yetimleri
na bizimle pazarlığa giriş
ve bil'umum şehit yetimlerimesini heyeti murahhasamız
kat'iyen kabul etmiyecektir.
nin yef erinde bulunan resmi
Yunan hiikumetinin bu zatı
seneferile
birlikte derhal
tayinden maksadı, güya mü·
mensup oldukları askerlik ~u
badele
ışının
inceliklerini
belerine müracaatla isimlerini
Yunanlılardan daha iyi bilme·
kayıt ve tesbit ettirmeleri teb·
si imişi
Jiğ olunur.

ka

muştu,

'

bula-

bu nasıl olmuştu? O,
geri geliyordu, eski amiri ona
Ellen-Rokun kendisine ve Nahiç bir zaman bu kadar kor·
taliye iltihak edememesi için kunç görünmemişti, Lüdo\lik
ne mümkünse yapmıştı, ve işte
de ayni suretle yüz kırıştırı·
buna rağmen Ellen - Rok her yordu, ner ikisi de kendileriııİ
taraf bütün dütmanlan da bubekliyen akıbetten endişe edi•
rada toplanmış bulunuyorclıı.
yorlardı.
Bir transatlantik vapun ı da
Ellen • Rok onlara doğf\I
•
Amerikaya doğru yola çıkmış
ilerliyerek itini çabuk bitir·
zannettiği F orvil bile buramek istiyen bir adam gibi • rt
daydı, ve merdivenlerden a· ı bir sesle:
şağıya
yuvarlanmakla rr.e~ 1 -E, siz arkadaşlar, dedi ııe:
guldü.
1 ye karar veriyorsunuz? bel''
Ellen -Rok:
1 öldürmek için kendisi ile an'oı~
- Evet azızım Maksim,
mış olduğunuz F orvilin söy e-işte böyle dedi, facianın son
diklerini duydunuz, bu adrı~ııt
hakkı vardır, Siz nasıl bcr. ·:
kısmını din!emiye yetişdiği
elimde iseniz, ben de öyl~t t
nize çok memnun oldum!
sizin
elinizdeyim, yani adıı e
Ve daha ağır bir sesle
1
huzurunda
hepimiz
de
aYo
ilave etti:
1
bil.
mevkide
bulunmaktayız, o
- Bana taalluk eden en
de söyleyiniz, harp mi yapıYO"
mühim kısmı işitmiş olacakruz, sulh mu?
tı•
sınız!
Bonifas çekingen ve yıı~ı·
Bonifas, F orvili merdivenğına nadinı bir vaziyette o!fl
lerden yuvarlama ameliyesini
!arını sallıyordu:
Yj
tBitnıe<> 1
bitirmi<. sahte bir tebessümle

Son Saat

8 Tetrinlevel

GOL

Orhan

planı

kurunca..

Arkadaşını

kurnazca
isticvaba başladı.•

- 13 - Muhaı riri: H. Turhan
Mes'ut bir humar içinde !eri, ıöbretleri bana layık gll·
bulunan dimağında adım barüyorsun. Hüsnü nazarına teşına yeni bir düşünce canlıı.- ı fekkürle beraber bu iltifata
nıyordu.
Himayesine aldığı
liyakatsizliğimi de itiraf ede·
anayle kızın çamurdan kurtaceğim.
rılışında felsefi
mahiyetler, 1 - Yani?
ilmi aliik::ılar buluyordu.
- Bana filosuf diyorsun.
Mesela, kızına pezevenklik 1 Halbuki teielsüf eden sensin.
Benim sözlerim, mülahazalaeden anayı, artık bir hilkat
rım hep babı:dan, dededeıı
garibesi (anomalie de la natukalma fikir
zerrelerinden
re] olarak kabul ediyordu.
ibaret. Fakat 11en, yeni yeni
Çocuğun o ana elinde uğridüşüncelere, fakası yırtılma·
y cağı musibeti de ruhi ve
fikri tekemmül yolunda bir dık akidelere meliksin; bina·
nevi duruş, açılamayış [arret enaleyh, şeref te, şöhret te
de developpement] sayıyordu.
senin hakkındır.
Bozuk hilkatli ananın vücuda
Aldanıyorsun
azızım.
getirdiği bu
hissi arizadan
Hakikate bel bağlıyanlar, ninihayet bir facia doğacağına
hayet zevki kalp temin edegöre kendisinin müdahalesile
bllirler. Şöhretler, şerefler,
o hilkat bozukluğunun ıslah,
beşerin vahimesine gem takao nümüv vakfesinin izale ve
bilen insanların nasibidir.
facia ihtimalinin imha edilmiş
- Demek ki
meşahirin
olduğuna
hükm ediyordu.
tarihi asılsız şöhretleri ihtiZu'mll~ce bu, hissi bir ıstıfa
va ediyor?
[ıelection attificielle] oluyordu
- Onu bilmem ama her
Ye her halde zevkli, şerefli
töhretin bir yığın gaflete istibir muvaffakiyet sayılabilirdi.
nat ettiğini bilirim. Mesela
Suphi bey, Namik kemalin
Mısrın en ulu ehramına akıllı
ınısraını bu felsefi mülahazalar
bir gözle bak. Bir milyon
lizerine bir daha tekrar ettikamelenin tahaccür etmiş mesten aonra arkadaşı Orhanı hakenetinden başka ne görürhatırladı, ellerini birbirine sürsün?.. işte o meskenet, filin
terek haz ile, inşirah ile, ayfiravnin şöhretine abide olur.
ni şairin ayni mevzun mütealVe kısaleyhilbevakıl
lik olan ikinci bir mısraını
- Orhan! Bu kafa seni ç~k
okudu: «dünyaya gelit hüner
betbaht eder. Beşeriyeti temiz
değildir!» bunu, Orhanın çap·
görmiye çalış ki kirli olmı
kın bakışlı, müstehzi gülüşlü yesın.
hayaline ka11ı okumuştu. Ya- Zeka kir tutmaz azizim.
kın bir günde, anayla kızın Henüz sabunu keşfolunmı
Salahı
hal
kesbettiklerine
yan kir, ahmaklann sfparlıe
Orhanın da inanmıya muztar
müstenit kanaatleri, itikatları
kaldığı bir günde o mısraı ve imanlarıdır.
\llcahen de okuyacak ve arka- Rica ederim bu bahsi
da{ının liiahlilki filan diye kapıyalım. Sen söz söylerken
kendisine dinlettiği tiirrehabn
butün beşeriyetin sana yumtopuna birden müskit bir ceruk salladığını hissediyorum,
vap vermiş olacaktı.
Urküyorum, üzülüyorum.
·Safdil delikanlı bu muhay- Rahim adamsın, dostuYel neticeyi kendi kendine nun bir buçuk milyar yumruk
•lkıtiadıktan sonra giyindi, altında ezilmeıinl istemiyorsun.
daireye gitti. Arkadaşı henüz
Şu büyük merhamete hürmerelınemişti. Bu teahhur, vehten ben de balıai çevireceğim,
ıeten hoıuna gitti. Çnnkil geyani ISbür mevzua geçe_ceğim.
ce Yarısından beri anayla kı
- Onun nesine ve neresine
tııı kurtarılması davasına zihgeçeceksin?
:ini kaptırdığı için Orhana
- Azminde henüz sabit miarşı nıısıl bir vaziyet alacasin? Onu soracağım.
rnı dütünememişti. ilan ettik- Tabii sabitim. Rlc'ata
~~ ınllbarezeye rağmen es- ıebep yok ki.
111 i ib'ı candan,
' kten
,~
yüre
-'- Demek ki koynumda yatın?rllşecekler ve glllüşecekler tığına bizzat ıahit olduğun
ın!rdl?.. Hele mübarezenin pesı>aye kahpeyi tlSvbekar etı,~ "~ini te,kil eden kadın meyi, ondan ders ' ve meşk
n n ısıni aralarında yad olu- alan kw da ismetlü, iffetin
•cak mıydı?
bir
hanımefendi
yapmayı
llı:unlar, girişilen maceranın hala düşönüyoraun ha?
- Dün gece düıüyordum,
t)j cü teferruatı idi. Suphi l:ey
bugün
inanıyorum.
t 11y~ak11ğında bir hattı hareket
- Bu kanaatı rüyada mı
lıtt~~!ııe
uğraşırken Orhanın
1
hasıl ettin?
•eıi çınladı :
- Hayır! kadınla görüştüm,
~;.,Merhaba filozof bey.
anlaşbm ve bu auretle teşeb
1'11) a Yeni bir nazariye kuA.~l'aun. Kur yavrum kur. büsümde muvaffak olacağıma
11
inandım.
ti
Yüreğindeki aönmeı ate•
•lıl·k
ı,,l'İr • , • bir iltihap olarak
Orhan, usta aktllrler gibi
•ht&ıı et, glinetteki lekelerin
ilıandıncı bir hayret gllsterdi:
l\u 1ıılıktan doğma olduğu
- Ciddi mi söylüyorsun-de6
r,,; Yle, ay için ahliksız bir di- kadınla görüşecek kadar
•öyJ sıfatını ver, aklına geleni alıklığı ilerilettin mi?
tin/ Belki bir gün l: u ıözle
- Rica ederim: insani düfillıren dolayı sana da şeref,
tüncelere, insani hareketlere
tder~t ve serv.et teveccüh
alıklık demekten vu , geç.
Suphi
Yoksa
konutmıyalım.
"e"
• arlc;adaıının lmaen
" ..e ın··
- Canım , sUrcü lisan vaki
llıaı
unazaunfih mevzua teZeka, filin diyecektim ,
oldu.
)llı ~~mtkle beraber güler
Old goaterıneılnden memnun
o kelime ağumdan çıkıverdi.
tıl'-?· Birbirlerine somurtmıya- Kuıuruma bakmada hikiyeyl
·
anlat. Adam akıllı merak ediiti '<.larını
d
anııyarak biraz evci"' liş!lncelerlnden kurtuldu
yorum, ne ukalilıklar yaptıiı
iUIUınsiyerek cevap verdi : nı 6ğrenmek istiyorum.
- Saııa ınev'at olan ıeref(Bitmedf)

k

anlı

•

Sahife 7

ticaret

Amerikanın petrol
şirketleri cinayet
zannı altındadır
Nevyork, 3 (Huıusi)- Tekler arasında ittifakla vücude
zas viliyetinde ., Borger » getirmekt~ ve bu suretle birdenilen bir şehir vardır ki,
leıen ,irketler, birbirini imha
yeni teaiı edilmı9tir. Petrol
etmek için elden gelen her cikuyularının o civardaki çoknayeti mühik görmektedirler.
luğunun doğurduğu bu cebir,
Amerika hiikumeti, para kapetrol ıirketleri arasındaki
zanmak, rakiplerini batırmak
rekabet yüzünden, bu memiçin ellerinden her gelen şeyi
leket, bir cinayet ve cürüm
yapmaktan çekinmiyen hu ıir
yuvaıı
olmuştur.
O dereketler ve adamlar hakkında,
cede ki
sokak ortasında
son derece tiddetle hareket
güpe gündüz adam vurup
etmiye karar vermiıtir.
öldörmek, adi işlerdendir.
İlan edilen örfi idare bu
Ne polisin faaliyeti, ne jantedbirlerin llk safhasıdır. Madardanın şiddeti, bu cinayetlum olan bu cinayetlerden
lerin önöne geçmemiş, nihayet
başka balkın ve adliyenin kubu havalide örfi idare ilan
lağına aksHmesi diğer bazı
etmek lazımgelecektir, Son fecayiin daha işlenmiş olduğu
zamanda işlenmiş olan 40
rivayetleri vardır ki açılan vacinayetin ancak iki faili ele
si tahkikat neticesinde, bungeçirllebilmif, onların mllcların derecef sıhhatleri anlarimiyetlerini• isbat etmek te
tılacaktır. zJra, uzun zamanmümkün olmamıştır.
danberi buralarda kaybolan,
Bu şehir halkı, hemen ek- fakat akibetleri bir türlü tesbit
seriyetle petrol itlerile meıgul edilemiyen kimseler vardır. Bunsermayedarlar, petrol şirket
lar her hangi bir suretle nakli
leri ilancıları ve müstahdimmekan etmiş addolunarak
lerinden müteşekkildir.
hakkında uzun boylu tahkikat
Aralarında mevcut rekabet:
icrasına
lüzum görülmemiş
- ..sen daha fazla petrol kimselerdir.
satacaksın, ben daha fazlasını
Vaziyetin böyle feci ve ıeni
ıüreceğimh> gibi menfaat hubir ıekil alması, bu gaiplerin
sumeti ve düşmanlığıdır.
kanlı akibetlere uğramıf olmaBu cinayetleri yapanlar, ra·
ları korkusunu hasıl etmiştir.
kiplerini ortadan kaldırmak,
Hükumetin bu son . şiddet·
iş yapmalarına mümanaat etil kararı almuının en büyük
mek için irtikap etmektedir.
saiki, Borger ıehri hakiminin
Bunların arasında gizli cemibir caniyi muhakeme ederken
yetler, tehditçi komiteler mevmahkeme ortasında tabanca
cut olduğu da ayrıca haber
ile v~ herkesin gözü önünde
alınmaktadır. Bu gizli komitekatledilmesidir.

Adanada tenis

Cevdet beyin ölümü

turnuvası
Adana, 6 - Burada küçüklere mahsus tenis turnuvası
başladı. Galiplere madalyalar
verilecektir.

etrafında
Bir kaç gün evel vuifesi
başında bir tahrirab imzalarken birdenbire vefat eden
Diyanet işleri levazım müdürü
Cevdet beyin ailesine Diyanet
işleri reisi Rifat efendi dün
bir taziyetname göndermiştir.
Rifat efendi bu taziyetnamesinde tam 40 senedenberi
devlet hizmetinde bulunan
Cevdet beyin irtihalinden dolayı ailesi kadar kendisinin de
mühtacı teselli olduğunu zikreylemektedir.
Cevdet beyin ailuine tahaiı
edilecek maatattan batka ik·
ramife de verilmesi takarrür

Nazırlıktan

rar

tek-

pilotluğa

Londra, 6 (Hususi)- Baldvin kabinesinde hava nezareti
müsteprlığını
ifa eden air
Filip Sarun, tayyare filo kumandanlığına tayin edilmiştir.

Fuat B. geliyor
Hlmayei etfal cemiyeti reisi
Fuat bey bugün Avrupadan
şehrimize avdet edecektir.

ASK bere erini

1

etmiştir.

Giymek

ıon

moda

olmuştur

Bu serpUfUD Avrupa ve Amerikada glSrdGğü rağbet üzerine
f.taobul gençleri dahi Bask berelerini kemali haheşle giymeW"e
bqlamıtbr.
.
Fevaidi çok olan bu serpuş her yaşta insanlara ve bılhasıa
genç kızlar ve erkeklere yakııır.
Aslen Baak olan teniı tampiyonu Fran11z Borotra, bereyi
dUnya111n her tarafında giymif ve Borotranın son muvaffaki>:e!lerinden ıonra Amerika bütün sporcuları dahi bu bereyi gıyı
yorlar. Hatta bOtün dünya iıcileri:ıin bir arada toplandığı son
İngiliz mitinginde İngiliz veliahb Buk beresini tafly.ord?, Bunun üzerine bütün tiigiliz sporcu gençleri bu bereyı gıymeğe
başlaıııışlardır. Gençler hepiniz Bask beresini tedarik ediniz.
her mevsimde giyilmesi hoş ve çok yakışıklı bıi serpllfU çok
ucuz bir fiata giymiş olacakllnız.
Her yerde DA VOS ve AROSA Bask berelerini 11rayıııız.

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

lstanbul dördüncü
Yorgi cevahirci oğlunun
Bekir Kami bey kefilesi mütevrffa Fatma hanımın dahi
alacağından dolayı haciz olunan Erenköyünde Göztepe
Sabrayi cedit mahallinde kayış dağı caddesinde kain eski 64-65yeni 126-lve 125 -1
numaralı maa bahçe bir bap
köık ile zemini ve bahçe bedeli vefasi olan 24000 lirayı
tecavüz eylemek kaptan şeyh
Mehmet geylani mahallesinin
bahçe kapı iskelesi caddesinde
eski ve yeni 26 numaralı bir
bap fmnın iki yüz kırk sehim
tertibile doksan alb sehim ile
zahrında vaki bili gedik kale
mahallinin ittiban meılriirdan
otuz altı hissesi tekrar dörder
hiıse lttibarile birer hWıeleri
birinci yapılmak üzere otuz gün
müddetle müzayedeye konulmuştur. Köşk müftemilatı3500
liradan fırın hiuesi 500 lirada

talibi uhtesinde olup kati ihaleleri icra kılınmak üzere yüzde beş zamla on beş gün
müddetle mevkii müzayedeye
vaz o!Ünmuştur. Mezkur köt·
kün umum mesafesi 7 dönllm
iki evlek 175 arşın terbiinde
olup bundan zemin kati kirgir üst katları ahfap asıl köşk
tahminen 185 ve kirgir taş
ahır samanlık ve hamam ve
arabalık ve bir odra ve selamlık mutfağı 243 ve bir ahşap
harem mutfağiyle art
kapının
llnlindekf
zemini
malta
döşeli
ahşapsakaf
tahminen otuz
beı
arşın
terbiindedir. Köşkün bodrum
zemini toprakolııp yalnız bir
gömülü küpü havidir. Zemin
kati cümle kapısından zemini
mermercamekanla mestur sahanlık zemini tahta büyük
antire ve bir koridor llzerlnde dört oda bir sandık odası
bir heli ve binadan hariç zemini çini da,eli maltiz ocaklı
mezkfır mutfak birinci katta
bir salon dört oda bir aanchk
odası t hela 2incf katta t aa·
lon odayı muhtevi olup bu
kat çeb kabdır ISntarafta bi-

icrasından:

rinci katda bir

çıkma

mada aksamın kapı tavan ve
pencereleri demir parmaklıklı
ve kısmı cüzisi pancor orta
kat temamen pancordur b~
çedc bilcümle ecnıı.sdan yemı~
ağacı ve çam ve çam fıstığı
ve maye gibi bir çok ağaç v_e
kapunun önünde havuz ve hır
demir kameriye vardır. Ahırın
üstü ahşap aamanlık ve se·
limhk mütfağının zem 'ni nıııl•
ta v~ yemek ı;obasını havi·
dir. Hamamın zemini ve etraf
yerleri mermer ve mermer
kurnalı ve sobalıdır. Bahçenin
etrafı duvardır.

Ahır kısmın•

daki bir odada Ahmet efendi kiracı ve kö,kte borçlu
sakindir. Derununda kuyu ve
au vardır. Hududu üç tarafı
ıahibi senet gaJ" n:enkul~tı
bir tarafı Kayışdağı caddesıle
mahduttur, fırınll gelince alt·
mış iki buçuk arşın terbiinde
arsa üzerinde zemin ile bera·
ber dört kat betoıı arma dır•
Zemini kırmızı çini duvar
korkuluklu tarasası dı vardır
zemin birinci, ikinci, Oçünc~
katlardır yekpare ıe•inler
çiçekli çini döteLdir zemfn
katı yemek mahalli v.:ı fur"'!
birinci kat yemek ma.lıa~l:
ikinci üçüncü katlar imaloi
hanesidir. Hududu hafız Mustafa efendi tekerci dükkanı
ve Ertuğrul mağazası ve bahçekapı caddr-ıl ile mühat olup
derununda Nikola Marko efen·
di sakindir ve terkos elekve
furun
trik
tertibat
techizatı
kiracıya
aittir.
Kö,kiln kıymeti mühammeneıi
(9740) lira fınwn tamam kıy
(38700) lira kıymetlidir. Me~
kür gayn menkulita talıp
olanların kıymetin yüzde onu
nispetinde pey akçesini Ye
927-1013 m. evrak numarasmı alarak daireye gelmeleri
ve 24-11-929 saat 14 den
16 ya kadar ihale! kat' iyesi
mllzayed~slnin yapılacağı ilin
olunur
·

•

idare-Sanayi
Ticarethaneler
Faalivetin en nafiz
amilidir• Kış

Tenvirat

teıisatmın muayene e·

yaklatıyor,

tenvirat

ı ve en iyi randeman temin eden yeni usullerden istifade ediniz.

•

iyi tenvirat

el itini

kuvvetleştirir, mllıteri celbeder, işler için iyi bir muhit açar.

* ..

~
FJektrlk tirketi, idarehane, sanayi ve ticarethanelerin emirlerine tenvirat mBhencl!.lerini amade tutmaktadır. Bir

telefon üzerine bunlar derhal

çeğınlan yere gider~k

Bu ziyaretten mevcut olan elektrik

Meccanen

icap eden her ,eyi yaparlar.

aletlerinizin de muavenetini temin edebilirsiniz.

•

SATIE
Teslsah elektrikiye Türk anonim

Her

şeyi

şirketi

veresiye satar
ve tesisat yapar
=

Metro han. Ttınel meydanı, Beyoğlu

Elelı:trllr evi Beyazıt fstanbnl

va ça·

tı katında çıkmanın üstünde
balkon vardır, çatı katından
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BÜ YOK

Galata~
Poğaçaa fınııı

lttl-

FABRİKA~

6ittlıode

Hanımefendilere:

•

pardesüler

(kaşa)

J 4~ liradan itibaren
Pardesüler (•r:~~beJ ve licivert renklerde

Spor

kostümleri

16~

llradao itibaren

İııgiliz
biçiminde

kostum
.. leı.

Emklere:

b':,~n~~~Pardesüler

40,000 lira

14~

12~ liradan

Meşhur

Mandcrberg markalı
(trendı - coat) tan bej Ye lteivert

Pardesüler:

24~ liradan itibaren

1111•----------..

itibaren

Ismarlama

Muşambalar

kostünıler

30

liradan itibaren

Taksitle de muamele

KAYMAKLI LOKUM
KESTANE ŞEKERİ
Fevkalade NUGA
Çok leziz FONDAN
Emsalsiz ÇfKOLATA

liradan itibaren

Erkeklereı

8~

HACI BEKİR ZADE
ALI MUHİDDİN fıg~it~~~\

~:ıMuşambalar
9~

liradan itibaren

yapılır ....- - - - - - - - - - •

Babçekcapıdo

ERTUGRu·L MAGAZASINDAN:
Ba.11 dafrelerlmfzfn

huıuıf bir tıikodın ınıınul
Rouısel kemeri hali hazır
moduı mucjbıncc s.iu mıdup tenı·
ılibfl, kalçanızı letafet ve zarafet, vU·
cudunuzı yumuşaklık ve cevvıliyct
Yt,tdlli gibi dogru durmanızı da tcmın
eder. MıfaZalanmızı ziyaret ve mu·
uvv.cr kataloğuınuzu talep edloiı.

Metin n

Hakiki büyük . tenzılat

•

Mahalleıi

Galata
Kalafat
Tatavla

Arapcaml
terlfi
Feriköy

Sokata
Kalafat
yeri

Rua

74

maanıa

Müştemilatı

muhammeneıi

Zıra

384

a hissesi

Seyri scfAin
Merkez acent.ısı : G.ılat.ı
lioprü b.ışımfa. Beyoğlu 2 362
Şubt ıcentası: Mahmudive
hJnı alıınd.ı. ı,tanbul 274.;

Aywalık

postuı

sürat

( .\!ERSİ!\ ) vapuru 8
lc'innevcl ~alı ı 7de Sirkeci nh'ltnıı 1 .uı lıarck.:ılc [Gelibolu,
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Ahrnet Burhaneddin
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Mutfaklarınızı

Döyçe O. Bank

baraka
Afap hane 2000

Birinci kat bir oda ·mutkısım 1
fak bir evlek bahçe apteaane sarnıç bir hail
sabit yilldlik ve dolap.
Galata Arapcaml
Kalafal
Maaraa
2000
Dahilen iki yıwbane
J(alafat
ıerifi
yeri
kereste
camakinlı miiştemil madepoıu
halin U hissesi.
"
«
«
76
Dlikkiıı
360
ffi 0 hissesi
«
«
«
82
Ana
1500
ij ~i.uesi zıra
«
«
«
78
Depo
3500
Nısıf hissesi
Balida cinsi ve nevileri muhammen kıymetleri yazılı ile emvalin mülkiyeti 18 eylül 1929
.arihinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye vazedilmiftir. Bedeli ihalesi iki bin lirayı
tecavüz edenlerin nııh peşinen ve nısh diğeri tarihi ihaleden bir sene sonra alınacak ve iki
bin lirayı tecavüz etmeyenlerin bedeli pqinen alınacakbr. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat
muvakkate akçelerile ve yahut muteber bıınka kefaletnaınNile 7 teşrinievel 929 tarihine müsadif pazarerteal günü aaat 17 ye kadar her glln Beyoğlu Malmildilrlftğllnde satış komisyonu
riyasetine milracatları ilin olunur.
u

Uradaıı iııb1ten.

Kıymeti

Cinli
mnlk

tT

: lleyoğlunda
fDnel mevkiinde , rt• il
Filli fi

Numaraaı

i

laWıbul şubesi

defterdarlığı ilanları

Semti

Talebe kaydına devam ediyor.
14 birinci T qrin Pazartesi günü derslere başlancaktır .
Kız: Hayat mektebi: Fatih, Saraçanebatı
Münür paşa konağı T. İı. 2731
Erkek Hayat mektebi: Caj.1-aloğlu T. İs. 3630

gayet ıık

Münaıebetile

lstanbul vilayeti

Ameli Hayat Ticaret ve
Liscan ihtisoa mektepleri

Kemerlerin
Şah eseri

TRSFİYELİ
•

Leyli ve Nehari

~~;ı: Feyziati

Liseleri t:Üas:!ı':fl;;ı

Bütün ıınıfları teşkil edilmİf tam devreli lisedir. Kayıt ve
kabul iılerine her gün saat lOdan 17 ye kadar devam edilmektedir. lTqrinievelde sınıf yoklamalarına ve 5 Tqrinievel
Cumarteai günü derslere batlanacaktır. Telefon lst. 1995-3496

Ticaret odası ·ücı·etini
vermiyenler:
Ticoret ve sanayi

odasından

llralık

20,000 15,000 12.000 10.000
ikramiyeler ve 10.000 bir milkifat

lıbu keıfdede cem'an ~·:~.900» numara kazanacakhr.

Kadınlara:

liradan itibareu

Beyefendilere:

Ayrıca:

liradan itibaren

Tiftik Paltolar

}4~ liradan itibaren

2 2~ liradan itibaren.
Çocuklara:
Muşambalar <·rı)"- i~gi~i\ıluşambalar
ber } 31 liradan bıçimı
renkte
2 iliberen
5~

Yedinci tertip
5 tfnctJ keflde 11 Teırlnieveldedtr.
Bnynk ilcramiye

Beyefendilere:

Her renkte ve 90n mo da

meşhur

Büyük Tayyare piyankosu

ELBlSE

..ıiııdeld maballe-

bicinin

T"t!frlnlevel 8

- -·- - -------- -·-----

:

929 senesi oda ücreti kaydiyelerinin ve 928 ııeneainde tediye edilen kazanç vergisi üzerinden odaya tediyesi lizım gelen "'•2 oda resminin cezasız tahsil müddeti bir daha kabili
temdit olmamak üzere 15 tqrinievel 929 salı günü akşamına
kadar temdit edilmittir.. O zamana kadar henüz bu ücret ve
resmi tediye etmiyenler hakkında sureti kafiyede iki miıli
ceza tahakkuk ettirilecek ve tahsilit icra vasıtasile yapılıcakbr.

Ustabaşı aranıyor

Ereğli civarında bulunan bir madende makinaları işletmiye
makine kazanlarını tamire, bunlarla mtıteharrik maklnaları,
vinçleri, tulumbaları tuyikı hava kompresörlerini, vantilitörleri,
benzin lokomotiflerinin tamim ve tamir etmiye ve aynı zamanda
medende mevcut küçük bir elektrik santralını iıletmek ve
dinamoaUDU tamir ve tanziminde vazife görecek meccaııi ov
ve yiiz lira maatlı ustabaşılığa talip olanlar veaai.lıı:lerini Zonğuldak maden k&Dlr mıntakU& umum mlldürlfitüne göndermeleri.

Parlak tutmak iç in

Tarihı tesi•i: 1906
Mürm•lerı: Di·esdncr bank A.
Şdhıveıışer bank Ferayn, Nıı
sıyonal bank für Döyçland.

Merkeıi: Bcrlin; şubeleri: Ham-

burg, ~tanbul oGıLı.ta ve i.tanbuı., umir.
Galata kısmı telefon: Beyoğlu:
247, 243. 684,685
İ.tanbul kısmı tdefon: İ•tanbuı
2842, 284J.
Depo•u: lst•nbul Tütün gum-

mutfaklann yalnız aydınlık
olaması kifi değil, son derece temiz ve parlak da olmaları elzemdir. Nemli bir bez üzerine az miktarda "VİM,. serpiniz ve bakınız
nasıl ani bir surette mutfağınızdaki eşyalan
parlabr. Boyalı ve yahut beyaz kaplamaları,
tencere ve sahanları alelumum mutfak eıya
larını mükemmel surette temizler. "VİM., i
kuru halinde kullanınız:.

hali
LEVEfl
BROTHER8
LiMiTED
PORTSUNLIQHT
ENGLAND

hazırda

rü~. Telefon: İstanbul 32117.
Bıhiınu1n banka nı Lu11nelatı ic-

Şehremaneti

il.§nlan

vkalumum

Şehremanetinden:

Temizlik
işleri kamyonları için lüzumu
olan muhtelif ebadda 59 iç
ve 59 dış tekerlek lastiği kapalı zarfla münakasaya konmuıtur.

Taliplerin şartname almak
için her gün levazım müdürlüğüne gelmeleri teklif mektuplarını da ihale günü olan
27 teşrinievvel 929 pazar
günü saat onbeşe kadar mezkür müdilrl üğe vermeleri.
\.ınııı) :ı.

n a) · ,c ,eladıyc

t.'-'"ııu} ctı

az.a!:ill

~ ..,,.,

Dr. A. ASIM
D"ğuın \C Lodııı h:ı;talıkları
ınütehali!lı .. ı, i~ttstalarını her b"Üll

1.5-17 yr. kadar !;iı~:ıılckı husus!
h.ı .. ıahanc"'ırırlc kabul t'tn1c•ktellir
.:;;i~lı KAHıt1uuıc -.;:oulılr..sı , tn ı ..ıı
l'cf. Bı•\'o;drı ~~'>(

Kadın hMtalıkları

hekimi: Doktor ·

CEMAL ZEKi
1ler tı.• rlü kuduı rahab.ız~ıklıın
~.ı ctdtlj !>ıtrette teda,-i f"dcr. St!h

..____,_____..
Fe) ,.jvc caJJ.t':'I J...
Z ;ıJe bı•ın<lu
"
,,
muııora. (,:a11'3mh• günlen fııko
.aya para'"I'- bak1lır

müdürlüöünden:
Şehremininde CurebayımÜslimin hastanesinin ameliyathane-

sinin tamiratı 5 teşrinievel 929 tarihinden 6 teşrinisani 929 tarihine kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii
münakasaya vazedilmiştir. Talip olan mühendis ve mimar müteahhitlerin ıartname, proje ve mukavelenameyi almak üzere
her glin İstanbul Evkaf müdüriyetinde in~aat ve tamirat mildür muavinliğine ve yemi ihale olan 6 teşrini sani 929 da ııa
at 15 te kapalı zarflarını İst.:nbul Evkaf müdürlüğü idare encümenine tevdi etmeleri ilan olunur.

Mahmudiye oleli
1·1rktrik '.. terko~1a ınO.:elılıı.:ı:
nezafet ,.c tahdrL·tile nıü~terıler' 1uı
ın;ııhurı tokdir1 olan otı·linııze l:u

ut:fa UIİİ\..etlJC'den baU) O JIHtlıal!İh.
H'k 'atakh eıdal.ır İr i'ı cJilııu~tır.
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Doktor Feyzi
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