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Hırsızlar

pirin\. Gün geçtıkçe cür'etlerini
dalıa artlırıp
tacirleri mü- biraz
durnıa ktadırlar
şkül vaziSu borularını ıöldüler,
bir bekçinin de
yette
pirinç fiatlan 10 kurut
düıecck

Bit l'e~rhılevelden itibaren tatblkma ba!;ilauan yeni
Ofunrük tarifesi, ıılrio~·teo alınan oümrük resmini
llzaıtmı!;ilır. Evelce kilosundan 13 kuru!;i gümrük alı
nan pldnçlen şimdi 3 kuruı:ı ı·eslm alınmaktadır. Bn
Sebeple, (IV01CC IJÜIDrÜk resrulul f 3 kuruı;ı üzerinden
Verecek hir hayli ııirinç uellrlıulj olan bir lusıın pil'lııç tacirleri müşkül vaziyete diijınü~lerdlr.
l>ün bir ıııulıarrlrlmlz pirinç tüccarlıırııulaıı bazılaı·ı
l~e konuşmıı:;-lnr. Buıılıırln ı;öyleıllld(•rlne ıuızıırıın,
l::ylül sonuna kıular r.o kuru~a salıluıı pirlıu: 40 kuı·u!;ia di.ijlllil::;liir. Bakkalların elinde, O\'PlcC fazla fi•
ıuıa ulııııın 11İı'iı11; nun-t·ul ohluj'juııılau huııların ço\ju
heııüz nalları lndirnıı>mijlerdir. tO - trı uiiıı zarfın
~u tılı·lııı; l'lııllarmda lıaik 1 O kurtı!;ihık l.ılr tenezzül

kUlübeıi soyuldu

Birkaç glin evel ıehirde
sirkat vak'alannın çoğaldığm·
dan bahsetmif, önilne geçileceğini ümit etmekte olduğu
muzu yazmışbk.
Haber alıyoruz ki hırsızlar
Kadıköy semtinde de faaliyete

Arnavutköy merkez memuru Fuat bey Aksaray merkez
ID1111ıurluğuna. gözlerinden ralıatsız olan Aksaray merkez
IDeınuru Sadık bey de müteferrika polis merkezine nak-

ledilmişlerdir.

[ Mabadi 2 inci sahifede )

Devlet matbaasının rakabefin_ı
,, J k''
uen
muşıe
ı.,,

eelln«:-e
karar verecekler

Şirketi

tısla

Ilayriye

teşkilrilı

sfyo111sl
Kıulıis ııııij1ıisıi

reisi

ıluU"r l'aysııııın

neden

dolayı müıteki
İrfl:eti Hayriye memurlan,
diğer ıirketlerdekiae niabetle
en az para kazanan, en az
ücret alan memurlardır. 35-40
lira gibi cüzi bir para muka·
bilinde çalışan bu memurlar
tirkete yük olmaksızın kendilerini terfih edebilmek çaresini düşünmüşler ve bir teavün
aandıiı ile bir kooperatif tesisine kar:.. vermişlerdir.
Bu hususta bir nizamname
vücude getiren memurlar, kooperatife
iştirak
edecek
azanın ayda bir lira, sandığa
dahil olacak memurların da
ayda yarımşar lira vermeleri
esasını kabul
etmişler
ve
yapılan nizamname, mütalealarından istifade edilmek üzere Şirketi Hayriye müdürlerine takdim olunmuştur.
Halbuki meıele, Şirketi Hayriyenin garip bir tarzda mümaneabna maruz kalmış ve ıir
ket, memurlanaın bu kabil
itlerle meşgul olması ca~ bu·
hınmadağuu bildlnniftir. Şimdi

Devlet mıitbauında bundan
bir müddet evel açılan marangoz fabrikasının, matbaanın
kendi işlerinden başka hariçten iş alması marangozla·
rın şikayetini mucip olmaktadır.

benziyorlar..• -

Pireye vasıl olan yeni Yıınan
parit edBmİftir,
Bunlardan biri 20 ay, diteri 22 ay soma Yunani.ııta·
na teslim edilmit bulunacaktır.
Yuıwa harbiye nazın, bil·
tün bu alparif lerin killdimetin 6tedenberl çizmiş olduğu
bahri proğrallUll tatbikı cümlesinden olduğunu mükerreren
beyan etmif iaa de bu faaliyete en büyilk ıebep, «Yavuz»umuzun tamiri ikmal edilmek
üzere bulunması olduğuna şüp-

·or
Memurlar bundan

Marangozların

söylediklerine göre, matbaa hariçte yapı
lan marangozluğa ait münakasaiara işfırak etmekte ve bir
kısım marangozların i.fsiz kalmasına
sebep
olmaktadır.
Marangozlar bu hususta ıun
lan aöylemektedirler:
«- Vergi ile mükellef olan
biz marangozlar, Devlet matbaası marangoz fabrikasının
hariçteki işleri de alması yüzünden, bu gidifle, işsiz kalacağız. Esasen piyasada itler
durgun. Mevcut bir, iki işi de,
her türlü vergiden müstesna
olan Devlet matbaası marangozh ~ ... i aldıktan sonra bi·
:ı:e rakabet imkanı
kalmıyor
ve bi:ı:e dükkanlarımızı kapamak, san'attan çekilmek dtı

her yerde 5 kurut

• başlıyor?
mı

yapı ır11UJ

Kendisini istemiyen

uyuşamıyacaöa

Nüıhası

teavı"in sandığı

yaralamıştır.

Araplar ile Yahudiler

yazıların halkı mıhfu,,Jur

Neden yasak
ac.aba?
•

Tulumba sokağında kahveci Seyfi ile ma·
nav Fuat kavga etmifler, Fuat,

.l~ilistiı1 11 e (lJ<:ı c:t k.?

/,. 3872

venizeloı

*

Kadıköyünde

Seyfiyi

hı t;.: 1 ı

/d.ıre i1leri

niı hakkında

Yunaniatan tarafından ltaIyan bahriye inşaat tezgi.h.lanna en son aiatem iki açık
deniz torpido muhribi de ıi-

Marangozlar

Kchvcci ve manav

korııını pArçolodı
llir nğobey, kordeşini
İz:nirde Karşı yakada Musöldürdü
tafa isminde biri, kendisinden
İznıirde Dolaplıkuyuda otu- boşanmak için mahkemeye
ran Şekerci Ali Talip beyin
müracaat eden genç ve güzel
~akinisti Muammer efendiyi,
karısı Nazmiye hanımı on beş
~abeyi Muhittin efendi bir
d· dın meselesinden vurup öl- yerinden bıçakla delik detik
, ederek öldürmüştür.
urınüıtür.

memur!.ır sormaktadırlar:

Şfrkell

Hayriye

meııııırlarıııdan

bazıları

<<Kooperatif ve teavün sandığı « 35 " lira maaşlı bir
memurun « 5-10 " sene içinde
«300-500" lira gibi bir paraya sahip olmasını temin edecektir. Eğer bu teşekküller
fena ve mahzurlu olsaydı, Polis müdürlüğü, Tütün inhisan,
Tramvay, Rıhtım, Elektrik şir
ketleri kendi
memurlarına
bunlan yapmalan için müsaade ederler miydi? Acaba tirket memurlarının refahını neden istemiyor? »
Filvaki memurlar bu suallerinde haklıdırlar.

tahielbahirlerinden, 1'rolt111
yoktur.
Sallmiı zırhlıaı mesaleaine
gelince, bu geminin alınıp
alınmaması ancak VeıaiıeJoeua
Atlnaya avdetinden sonra
tesbit edilecektir. Bunua tea·
biti için de büyük bir ıurayı
bahri aktedilerek Yunan ve
Türk bahri kuvvetleri tetkik
edilecek ve görülecek ihtiys·
ca nazaran hareket olunacakbr.

Bir deli...
Köprüde gelip
geçene musallat oluyor...
Son günlerde, K6prfide Şir·
keti Hayriye ve Seyrisefain iskeleleri ile vapurlarına musallat olan bir deli vardır.
lsmail Hakkı ismini taflyan
ve bir, iki defa tımarhaneye
girip çıkbğı söylenilen bu -deli
haddizatınde sakin ve ııı'.u bir
adamdır. Fakat çok fena bir
itiyadı vardır :
Esrar içer ve işte o ıaman
şirazesini kaybederek ötekine
berikine tecavüz~, herkesi
arkasından
batırmıya,

kovalaınıya,

tİf

ustura göıtermiye
başlar.
•
Yolcular bu delinin şerrinden bizar olmuşlardır. Böyle
herkese saldıran delilerin ulu
orta dolaşmasına mani olmamak ne dereceye kadar doğ
rudur, anlamayız. Nazarı dikkati celbederlz.

MoArif emini istifa etti '
Marat meb'u~luğuna intihap
edilen İstanbul maarif P.DIİnİ
Behçet B. istifasını Maarif vekili Cenıal Hüsnü beye vermiıtU:. Maa1Bafi Behçet B. ayın 15 ine kadar maarif eminliğini ifaya devam ·edecektir.

1

şüyor.»

ile

Fiti ,
Hacı Ilıiseyin t'.feııdi
t •tın karıııklıkları bitti
taraftan da Kudüs müftüsü
•tia~ •caba bu memleketin Hacı Hüseyin efendiyi bu•uıt ne olacak ve bu hu!arak fikirlerini sormuştur.
'
Fil"
t'
·1
l.k
d
D o.k tor Vaysman demiıtir ki:
olaıı
ıs ı~ ı e
a a a ar
fikir! .Yahudılerle Arapların
•lngiltere hükumeti Akvam
tele .erı nedir? Fransız gazemeclisinden aldığı vekıilete
tetıt~den biri bu meseleyi tevfiki hareket ederek Filiıı1
leri d etme~ ~ere muharrirtinde bir Yahudi yurdu teaiı
11
ele • en bırinı Kudüıe gönedeceği hakkındaki taahhüdOhertnış,. bu zat bir taraftan nü bir defl daha ve kat'ı
te !~lnıılel siyoniıt tetkilitı
surette tekrar etti, bloaeaalai doktor Vaysmanı, diier
(Mabadl 2 inci sahifede)
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Sala

A-Jenıurlarına

Poliste bir tebeddül

cdrn

tıoı

Yeni tahtelbahirlerden
maada torpido rnuhripleri de sipariş ettiler

Atin&, 7 [ Husuat] Yu·
aanlılann
Framaya Iİparİf
etmif oldukları tahtelbahirle·
rin ikinci.si olan [ Proteva J
Pireye vasıl olmuı ve Yunan
bahriye nazın ile bahriye
erkim tarafından ziyaret ve
tetkik edilmiştir.
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Yakında
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NEŞ~OLUNU~

müzakeratı

Ankara

'/'elf{nt (: İs ta 11 bıı I 'aat

TELEFON:
Y.ızı i1leri

Ahlaksızlık ·
1
vak aları •.
fz~ir, 7 -

Karantinada
Nusrat bey sokağında Fatma
ve Remziye H. isminde iki
kadın
iki yabancı erkekle
yakalandı. Bu kadınların biri
evli; biri duldur. t.partalı
~:adriye H. iaminde dij'er bir
kadın da Cihan palu otelinde
bir belediye memuru U. birlikte yakalandı.
•

Kudaslro meklehi11in Jıııkıık kısım i111/iJı,111lan nclicele11ıııiş ııc 111ek/eplen .ıo ıfe11ıli me-.
·
·
,
/ ~ ·ı · - I rın /ıepar
:ı.n olmufiıır. Ru miktar, lıer seneki me:ımın 111/edıııden ja:la olı ııyıı !JI 11 me-rm a
· · · / er<l'ır. }'em· me-1111
- l ~r kıu/as/ro llH!ll1llrlllklar111t1
de mektd>i l>üyük bir muııaffaklyelle lıılırrııış
tayin edılrceklerdir.
·

T e:ırinieve · -,,

Son Saat

Söz/in

ON HA

Casus
5 5ene hapse ı'e 450 lira
nl!kti cezaya
mahkum oldu
mJasuslukla maznun Kasım
~ 5 sene hapse 450 lira
cezayı nakliye mahküm oldu•
nı1aarıf vekili Cemal Hüsnü
b~y dün Galatasaray lisesi il.. diğer bazı mektepleri
ziyaret etmiştir. Bugün saat
4,5 te Maari; vekili ferefine
Darülfünunda bir çay ziyafeti
verilecektir.
aşvekil İsmet paşa Hz.
Ankarada s mimi tezahüratla istikbal edilmiştir.
rrnJir tayyareci heyetimiz AL'::& merıkada tayyare fabrikalarıııda
tetkikata devam
etmektedir.
Meşhur sinema yıldızı Bebe
Danyels tayyarecilerimize mih-

m

mandarlık yapmaktadır.

ı ('f!,ol tamiratı için Şehrema-

neti yeniden tahsisat koyacaktır.

ffiallye vekaleti
yeniden
lf,Witahsis edilen ve 100 kuruta lcadar olan itam ve eramll
maaşatının 1O seneliklerinin
şimdilik verilmemesini emretmiştir.

istasyonlarsında
~buğday dolu olduğu halde
nakliyat için kafi mıktarda

noadolu

vağon

olmadığından

yapılamamakta,

nakliyat
tüccar da şika

yet etmektedir.
eoizden do!ma mahallerin
ciheti aidiyeti hakkında
Emanet ile Defterdarlık arasın
da ihtilaf çıkmıştır.
evairde saati mesai sabahları saat 9 dan 12 ye ve
akşamları 1 den 4 de kadar
olmak üzere tayin edilmiştir.
araç oğlu Şükrü bey dün

m

m

Borsayı

teftiş

.

Kopham
Mühim bir seyyahatten avdet
etti
Londra, 7 ( A.A. ) - Beritanya adalarında yirmi hafta
devam eden havai bir devir
yapan meşhur tayyared sir
« Allam Copham » ın yarın
Londraya avdeti beklenmektedir. Kendisi bu seyahati bir
taraftan ahalinin tayyareciliğe
gösterdiği alaka ve devamı
artırmak ve diğer taraftan
mümkün olduğu kadar bir
çok
fngiliz
şehirlerinde
birer
tayyare
karargahı
tesisini temin için yapmıştır.
Yaptığı
te~vikat
neticesi
olar k lngilterede mevcut tayyare meydanlarına son beş
ay zarfında yüz küsur kadar
yeni meydanlar ilave olunmuş
tur. Sir « Cobham » m uzun
uçuşu esnasında 150 kadar
şehrı ziyaret etmiş ve 20 bini
çocuk olmak üzere binden
fazla tayyare meraklılarını
tayyaresile uçurmuştur.

Çe oslavaklar

ve tütünlerimiz
lzmir, 7 (A.A.) - Çekoslovakya ile ticaret muahedesinin temdidinden sonra mezkür hükümetin lzmirden mubayaa edeceği tütün bir milyon kiloyu tecavüz edecektir.

Filistin ne olacak?
( Birinci sahifeden mabat]

etmiştir.

Bugün bankaları ziyaret ede- 1
cektir.
fmekteplerde lisan derderi
IWJI tezyit edilecektir.
lffiuhte)it mübadele komsiIU!)iyonunun bügünkü lçtimam·
da bitarafların muhtırası görüşülecektir.

icaret odası katibi umumisi, Japonya ile Ticaretimiz hakkında mühim bir rapor hazırlamıştır.
faumburiyet Bayramı fevka~ iade merasimle tesit edilecektir. Ankarada fevkalade
kaı.ırlıklar başlamı§tır.

IA!ehremaneti Otomobil ka~zalaına mani olmak icin
ıehrin
muayyen
yerlerinde
halkın harşıdan karşıya geç~si iÇin geçit yerleri yapmaya karar vermiştir.
imr.yei Etfal cemiyeti reisi
Fuat bey Amsterdamdan
ıehrimize avdet etmişt!r.
ütün inhisar idaresi Tütün satışının lağvile yalnız sigara satışı yapmıya karar vermiştir.
u!gııristanda kar yağmış

m
m

doğl'u ıA:

tır.

mayri mübadillere verilmek~ te olıın para bunların
arazi sahiplerine-de teşmil edilecektir.
·
lfliunan Hariciye nazırı TürkUYunan meselesinin hakeme havalesinden bahaile hiç
olmazsa halkın mes'uliyetinden
kurtuluruz, demiıtir.
ngiliz Filosunun Marmarada harp talimleri yapacağı hakkındaki haberler kat'iyen

leyh Yahudı teşkilAtı on hıı
dlselerden çok müteessir olmakla beraber bu hususta
lngiltereyc itimat edilebileceğine kanidir.
Şimdiki halde esas mesele,
içlerinden bir kısmı hayale
kapılan Arapların İngiltere
tarafınd:ın vuku bulan vadin
tutulacağına kanaat getirmeleridir. Araplar ile Yahudiler
arasında mevcut münasebete
biç
bir şey,
bir kısım
Arapların hayale kapılmaları
kadar muzır olamaz.
Tekrar ediyorum,
Araplanıı
kafalarına
Yahudi
yurdunun bir emri vaki olduğu kanaatini sokmak, ayni
zamanda da Filistine mümkün
olduğu kadar fazla Yahudi
getirmiye devam etmek lazımdır. Siyonist teşkilatı bu
hususta mesaisine şiddetle
devam edecektir. ı>
Hacı
Hüseyin efendi de
demiştir kl :
- " Arapların
bugünkü
vaziyetten memnun olmamaları
için muhtelif sebepler vardır,
ve bu sebepler izale edilmedikçe Filistinde bir sulh havasının teessüs etmesi ihtimali
yoktur.
Bizim istediğimiz şey, biimci• derece de Filistinde
bütün ırkları, nüfusları nisbetinde temsil edecek demokratik bir hüküme teşkili; ikinci derecede istediğimiz şey de
burada bir Yahudi yurdu tesis edilmesi tasavvurunun bı
rakılmasıdır.

Unutmamalıdır

ki
800,000 Arap,
azami
120,000 Yahudiye feda edilemez!»
asılsızdır.
Görülüyor ki Yahudilerin
istedikleri Yahudi yurdunun
Bugünkü hava
tesisine -devam edilmesi, buKandilli rasatanesinden ' na devam edileceğinin Arapalınmıftır:
ların kafalarına sokulması, ADün azaıiıi hararet «21 »
rapların istedikleri de bu Yaderece, bu sabah «12» derebudi yurdunun tesisinden vaz
cedir. Bu gece rüzgar poyraz
geçilmesidir. Tabii iki tarafın
hava açıktır.
maksadını telif etmek mümkün değildir.

•

1-,iiı~l{i )7 e - Yu narıistan

Atin ada

Ankarada yeni en müzakerata başlanacaQı
,,
bildiriliyor••.

Sulh kongresini
1
Papa Anasta- 1
siyo açtı
1

Atina, 6 - Proyia gazetcı.inin verdiği ma!ümata nazaran,
Yunanistan ile Türkiye arasında muvakkat bir ticaret mukavelesi akti için Yunan Har. nazırile Türkiye maslahatgüzarı
arasında vuku bulan mükalemeler esnasında, iki memleket
arasında mevcut mübadele ihtilafları da mevz1Ju bahsolmuş ve
Ankara müzakeralının tekrar başlaması takarrür etmiştir.
Bu müzzıkerat, Yunanistanın Ankara sefirinin Ankaraya azimetin~en ıonra başlıyacaktır. Mumaileyh M. Venlzelosun Atinaya
avdetınden sonra ııon taijmatı alarak Ankaraya gidecektir.
Bu karardan sonra Yunanistanın Cemiyeti Akvama müracaatını tehir ettiği söylenmektedir.

.

•

lzmirde imar
tel,lifi

İzmir, 7 (A.A.)- Bir ecnebi

şirket

on senede mukassaten
ödenmek üzere inşaata talip
olmuştur. Bu müracaat tetkık
edilmektedir.

Izmirde kredi
operatifleri
İzmir, 7 (A.A.) -

Vilayetçe
kooperatiflerinin sene
başına kadar hepsinin açılmış
bulunacağı kuvçetle ümit edilmektedir. Sene başından itibaren köylü kolayca para alabilerektir.

kredi

l\1eı·sj ıı (1 e

3:.ışr)~ı (laz

Osmanlı banka·
sında bir hır

Ankaraya fazf..
mat telgrafları
lcşide etti

sızltk
Osmanlı bankasının

ı

Atina, 6 ( A.A. ~ Cihan
sulh kongresi Papanastasyu·
nun riyaseti altında açılmıştır.
Papanastasyu kongreclleri selamladıktan sonra Yunanistanın sulha ve huriyete olan muhabbetini
izhar etm "ş ve
Yunnnistanın
harpten
ne
kadar acılalar çektiğini ve
halbuki sulhun Yunaslstana
ne kad~r müfit olduğunu herkesin bizzat müşahede edebileceğim söylemiştir, ve sulh
ıayesinde
Yunanislanın bir
buçuk milyon millteciyi iskan
edebildiğini ilave etmişt:r.
Müteakiben diğer hatipler
sulh lehinde bulunduktan sonra sulhu şahsında temsil etmiş
olan M. Stresemanna hurmeten ayağa kalkılmıf ve gerek
Alman hükümetine, gerek se
müteveffanın ailesine teessür
telgrafları gönderilmesine karar verilm:ştir.

Eğlence

ve hususi istihlak
vergileri

Ankara, 7 - Bu devrei İç·
Yeni başpapaz F otyos efendi
timaiyede
bütçe enciimenlnde
dün intihabım müteakip Reisi
müzakere edilecek mevat meI cümhur Gazi hazretierine ve ı yanında
eğlence ve hususi isdarı Yusuf efendi tarafından başvekalete birer telgraf çekerek
tihlak vergisi kanun layibalaaşırıldığı anlaşılm~tır.
ar:!ı tazimat ve temenniyat etrwın tadil edilmiş şekil de
Yusuf efendi makincIC:,.den
miştir.
vardır. Eğlence ve huıousi isbeşini
Adanada b ·r adama
tihlak
ıesaıine tabi müessese• Münhal olan Başpapazlığa
satmış, o da biris!ni Konyadıı,
ler şunlardır:
diğerini Adanada bir müşte
Terkos mitropolidi F oliyo!
1 - Bar ve umumhaneler.
riye vermiş, üçünü satmak ü2 - Danslı, içkili, çalgılı
efendinin intihap edildiği dün
zere mııhafaza etmiştir. Zabıta
yerler ( dans mektepleri müstelgrafla makamı vilayete de
büti\n makineleri bulmuş, Yutesna).
bildirilmiştir.
sufu adliyeye vermiştir. •
3
Birahane ve meyhane
ile alkollu içki satan lokanta,
pastahane gibi yerler, alkolsuz içki kullanan kahveler.
4 - Tiyatro, sinema ve
sırklarla c!ühuliyeye tabi o!up
derunünde konsumasyon olmıyan san'at varyeteleri, tren
ve vapurlardaki içkili büfelerdir.
Maliye ve Maarifçe terbiyevi hizmetleri kabul edilecek
Beşiktaşta Akaretlerde Aptullahın kahvesinde yatup kalkan
tiyatro ve çocuk sinemaları
22 yaşında Haydara Aptulıah göz koymuş, tenha zamanlarda
tabi değildir.
sataşmıya başlamıştır. Dün gece gene tenha bir zamanda• ApBirinci, ikinci ve üçüncü detullah, Haydann üzerine atılmış, zorla namusuna tecavüz eimek
receye tabi yerlerde verginin
Mersin

şubesinden yedi tane
yazı
makinesi çalınmış, yap!an tahkikatta bunların banka tahsil-

Şimdi \Ttıı~aıı mı

l<aha-

liatli') vııı·tıl~ırı 1111?

istemiştir.

Haydar bu vaziyet üzerine eline geçirdiği bir demir paı·ça
sını ' olanca lmvvetile Aptullahın başına vurmuştur. Demir parçası Aptullahın başını tehlikeli surette yaralamış olduğundan
mecruh hastaneye kaldırılmıştır. Çarih yakalanmıştır.

Karakol önünde Kapsal fabancabir hadise
sının yapfığ~ iş
Balatta polis karakolu önünde Galata polislerinden Emin
efendi ile Trabzonlu Şevki efendi dil münazaası yaparlarken araya Refik isminde birisi girmiş, polise tecavüz ve
küfretmiştir. Refik, karako:un
camını da kırmış, kaçmıya
baılamış, arkasından kovalıyan

polis Nuri efendiyi de elinden
bıçakla yaralamıştır. Refik yakalanmıştır.

yorolamış ••
Unkapanında Öturan arabacı
Cemil ile tütün amelesinden
Ekrem bir alacak yüzünden
kavga etmişfor. Gemil taşla
Ekremi batından yaralamıştır.
Bir tromvoy kozası
Şehremininde
Denizaptal
mahallesinde oturan mustafa
Çapada tramvaydan atlarken
düşmüş, hafif surette yar;.-

Totlo

lanmıştır.

Vefada oturan Süleyman
isminde bir çocuk dün Sirkecide bostan sergileri arasında
dolaşırken Seracettin isminde
bir çocuğun elinde bulunan
kapsol tabancası patlamış, Siileyman başından hafif surette
yaralanmıştır.

Sahte polisin
başına gelen ..
Betiktaş

sakinlerinden ha-·
lıkçı Rıza, Unkapanında Üsküplü caddesinde komisyoncu
Osman bey!n evine gelmiş,
kendisine polis süsü vererek
ayni evde oturan tütün amelcsinden
Muzaffer
hanımı
sormu:;lur. Bunun iizerine Osma ı bey ile ıza iravgaya
tutuşmu~'ar, işe polis müdahale etmiş, Rıza yakalanmıştır.

matrahı

musakkafatın

iradı

gayrisafileridir.
Birinci derece musakkafatın
iradı safilerinin bir misli, ikinci derece musakkafatın iradı
gayri ııafilerinin yüz yetmiş,
üçüncü derecelerin yüzde ellisi ve dördüncü derece musakkafatın da dübuliye ve iıı
tihlak bedellerinin yüzde onu
nisbetinde vergi alınır.

Suriyede Türk eml4ki
.Hariciye vekaletinden: Suriyede emliki olup ta kendileri
ana vatanda bulunan Türklerin Suriyedcki mülklerinin
ruevkiini, nevini, mesahasını
ve hakiki kıymetini bir an
evel Hariciye vekaleti birinci
daire umumi müdürlüğüne tahriren bildirmeleri ve ellerindeki evrakı tasarruflye suretlerini de göndermeleri rica
olunur.

Matbuat balosu
Türk Matbuat cemiyeti balosu kanunusaninin 9 uncu perşembe günü akşamı verilecek-

tir.

Hırsızlar
(Birinci sahifeden mabat]
başlamışlardır.

Hatta evelki
gün bir bekçi kulübesini soymak cUr'etini de göstermiflerdir.
Bu kulübe Rıza paşa arsasındaki bekçi kulübesidir ve
bekçinin kulübeden uzaklaş
masını müteakip soyulmuştur.
Gene Kadıköyünde birkaç
kitinin birleşmesi ile teşekkül
etmiş bir hırıız kumpanyası
vardır.

Bu kumpanyanın
efradı
kendilerine su şirketi memurları
silsiinü vererek evlere
girmekte ve hmıızlık yapmaktadırlar. Evelki gün bunlar
Bahariyede bir eve girmişler,
saati muayene edeceğiz diye
ne kadar boru varsa ıöküp
götürmüşlerdir.'

Bunlardan başka son yirmi
dört saatin, verilen raporlara
göre, vukuatı {Wılardır:
Kadıköyiinde iskele caddesinde ahçı Hüseyinin diikkanından bakır sini çalan Üsküdarlı
Feyzi Haydarpaşada,
Tahtakalede Limon iskelesinde,
tüccardan Faik efendinin dükkanından iki teneke yağ çalan
sabıkalı Mustafa ile parmaks.z
Aziz Tahtakalede, Haydar
paşada Cemalettinin otomobilinden taksiyi çalan şoför Ahmet Hulüsi de Kadıköyünde
yakalanmışlardır!

Aıkcrli~e davet
Askerlik şube
sinden:
1 - Şubede kayıtlı bilümum 322 - 323 doğumlu ve
bunlarla muamele gören yeni
askerlerden yabancılar birinci
teşrin ayının 10 uncu günü.
Y nlilcr birinci teşrin ayının
15 inci gününden itibı:ren sevkedileceklerdir.
2 - 322- 323 doğumlu yeni askerlerden yabancılar hl·
rinci teşrin ayının 10 uncu
gününe kadar yerliler birinci
tetrin ayının 15 inci gününe
kadar bedeli nakti verecekler vaktü zamanile b.cdellerini
vermeleri için şubeye müraca·
Kılıcali Pş.

atları.

3 -

Sevkedllecek olanla·
görerek gü·

rın hazırlıklarını

nünde

şubeye müracaatları.

Bugünkü borsa
İj lunıka•ından alnın;ı

t:r.

İngiliz 1011,00 Frank 12,
25,50; Liret 9,18,00; fsviç:
re; 2,48,75; Dolar 48,375,75;
Dahili 97,00; Altın 881,00
Ana dolu 22,30; Rumeli 6,45
Tramvay 70,50; Dü)un 197 /

,

~!:!~~

Haklı

köze*ne denir? .

Her zaman bizden şikayet
edilir. Bu gün de lfıtfen benim
ıikayetimi dinler misiniz?
Bendeniz vatmanım. Tramvayların ön sahanlığında durmak pasoyu hamil olmıyan
alelümum bütün siviller için
memnudur.
Ön sahanlıkta durmak hakkını haiz olanlar da sahanlıkta
5 kifiden ziyade adam olduğu
takdirde içeri girme&"e mecburdurlar.
Fakat bunu kimseye dinletmek imkanı yoktur, her kes
kendi bildiğini okumaktadır.
Ôn sahanlıkta zabıtai belediye memurları ve ya kontrölörler pasosuz sivil, yahutta
5 kifiden fazla adam gördüler
mi derhal vatmana ceza yaz
ıoaktadırlar.

gelir,

l't'uee

ızdi,·acı, a~aheyi bir
kı olılıı~ıı için bellU

yapılamıya

şeldind~
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KIZLAR

(Kızlarınızı

gözetin)

Bu filimin mevzuu açık
olmasına
rağmen
lıerkes
tarafından
görülebilir ve
mtta görül'11elidir.

Vczirin üstüne

i

ahlmış,,

sakallarını yolmıya
başlamışh

kayıı.anasma yardaklıktan
kalmadı:

geri

- Evet bünkinm - dedi Moskof diyannda b!Syle bir
hal olmuı. Elçi kulun biraz
eve! kölene hikaye etti.
Kanuni dalgın dalgın ıordu:
- Elçimiz şimdi kandedir?
- ÇaVUf başıya konak verilmiftir. Çarın Efendime gönderdiği
ubudiyetnamsile arnız.
- Ya o gidiler ne balteder? mağanlannı kölen tesellüm
ettim. Yarın divanda ortaya
Rüstem paşa sustu. Hünkagetirip vüzera kullarına gösrın arbk ihtiyarlaşıp iıe yaraterdikten sonra mübarek humaz bir hale geldiğinden dozuruna takdim olunacakbr.
layı hal'ile yerine büyük oğ
- Divanı beri bırak, meklunun geçirilmesi için Yeniçeri- tupla elçiyi timdi buraya geler arasında bazı aözler devetir, armağanlar da senin olsun.
ran ettiğini çapratık yollardan
Biraz sonra Manklibeski birinci vezirin delıiletile huzura
ihbar eden ve ettiren kendisi
idi.
çıkıyor, bünkinn ayaklarını
öpüyordu. Kanuni,
mutat
Çünkü Ruhsaliil H. kendi
olan
vekannı
takınmıya
çalıf
oğullarından birinin tahta geçmakla beraber hali tabiide
mesini ve vaktile dayağını yedeğildi.
Burnundan nefes alı
mit, ağır sözünü ifitmit olduyor, oturduğu yerde adeta
ğu bir Çerkes balayıktan doğ
sallanıyordu. ilk ıı6z olarak
ma olan veliahtın aradan kalkelçiye sordu:
masını istemif, RO.tem pqaya
- Moskovada feaat mı var?
- kaynanası olmak ba.aebile - Evet sultanım, bir fesat
fikrini açmlf, o da böyle bir
vardı, önü alındı.
fayİa icat ederek hünkara jur- Neydi bu fesat?
nallar verdirmişti.
- Çann ojlu hain çıkb,
lııbann vukuu anında soğuk babasının nimetini ayak altına.
aldı. Aakerle Uyufup tahb ele
kanlı davranarak keyfiyete egeçirmek
istedi.
hemmiyet vermemiş görllnen
- Çar ne yapb?
tacdarın şimdi gadaha gelmesi
- Haini elile boğdu.
ve ihtiyar olmadığını kuvvetini
- Elile mi?
göstererek ispata yeltenmeai
- Evet, kudretli sultanım,
veziri hayrete düşürdüğünden
elilel
ne yolda idarei kelim edeceKanuni, blla ihtiyar gözleriğini bilemiyordu.
ni kapadı ve elini yüreğine
Kanuni Süleyman, sualinin götürdü; o sırada kırk yaşıoa
cevapsız kaldığım görünce kôvarm11 olan oğlu Mustafa,
leıinin sakalına yapışb, elinde
gözünün önüne geldi. Gençbir avuç kıl kalacak kadar
liğinin bu birinci ve pek kıy
ıiddetle sarsb:
metli mahsulünün beşikteki
- Söyle diyorum -dedi- o
handeleri, çocukluk devrindegidiler ne halteder?
ki masum ıetaretleri birer
Rüstem pap, tam yerinde
birer hayalinden geçti. Babaplinlarını
müdafaa etmeyi,
lık ve dedelik zevkini kendikaynanasının emrini yerine
sine ilk tatbran Mustafaydı.
getirmek için ele geçen fır
[Bitmedi)

mustarip görünmemiye de itina ederek:
- Söyliyenler -dedi- kendini bilmez cahil kişilerdir.
Kölen onları söyleten devletliye töhmet bulurum.
Bu cevap, bir kova soğuk
su gibi, hünkarı üşüttü, elini
vezirin sakalından çekti, avucuna yapışan kıllan, pis bir
şey atıyormuş gibi, yüzünü
buruştura buruştura silkti ve
koynundan mabut mektubu
çıkararak homurdandı :
- Okul..
Ruhsariil hanım, Moskovadan avdet eden elçi Mankübeskinin kendisine
Çariçe
Anastasyadan mektup getirdi·
ğini ve bu mektupta babasına
karşı fesat tertip eden Rus
veliahtının ölümle cezalandırıldığına dair bazı malümat bu:unduğunu, Kazanlılann Kırım·
lılarla el ele verip Jstanbul
aleyhine birleşmek, müttehti
ve müstakil bir hükümet teş
kil etmek istedikleri noktası
na da çariçenin celbi dikkat
ettiğini yazıyor ve hünkara hi·
taben « nankör evlat her yerde mi var? ,. sualini irat ediyordu.
Rüstem. paşa, ÇariçenİD
mektubunu serrlşte tutarak
ihtiyar klhıkinn oğlu aleyhine
fÜpheslııl tahrik etmek imyen
1

Kaçaruar.

HlJ/ka gene çay
diye of safmıya
başlamışlar
Şehremaneti,

çay

ıehirde

açık

sablmuını

mCDetmifti.
kutular ve paketler
içinde aablacak olan çayların
halitası da ü:ı:erine yazılmıı
bulunacaktı. Emanetin bu takyidab vazetmekten maksadı,
çay yerine halka Anatol otu·
nun aatilmamaaını temin etmektir
Son gllnlerde Çaycıların bu
emre riayet etmedikleri görülmÜf ve kemv 1<in Anatol otunu çay diye sattıklan anlqılm!fhr.
Açık çay satan çaycılann
sureti kafiyede tecziyesi ve
umumi bir teftit icrası için
zabıtai belediye memurlanna
emir verilmiştir.
Kapalı

-35- MuluJrrlrl ı H. TurluJn
Hünklr, demirinin bir kısmı
da elinde kalan kıymetli hançerini bir tarafa atb:
- Di söyle fimdi - dedi ben kocamış mıyım?
Vezir, mütelitiyane ve mOtehalik.ane cevap verdi:
- Haıa, sümme başa. Siz
hakiki bir esedullahsınız. tannnın, eli bükülmez bir aslanıaı

İki. üç gün evel bizim Son
Saatle bir kadının ııfak bir
şikayeti.
gazetenin de ona
iki, ıiç satırlık bir cevabı vardı. Kadıncağız, kocasının ara
sıra evden kaçtı!Jından şika
yet ediyor, gazete de ona şu
cevabı 11eriyordu:
_ Kocanııın evden sık sık
kaçmaması için onıı evde
a/ıkoymaııın çaresine bakın!
Gazetenin bu cevabı. ne
yal.ın söyliyeyim, çok hoıu
ma gitti. Fakat kaçmaktan
kaçnııya da çok fark vardır.
Evden barklan, çoluktan çocııkları, anadan babadan, hı
sımdan
akrabadan, qlen
dosllan bir kaçma vardır ki,
tamamile marazidir ve lıe•
kimler 011ıın adırıa firar
ızlırarı derler. Eğer !mmın
yanı

sıra başka ı:lırıırlat
olıırsıı
Jıas ·a
ar/ıh
öpsıirı Fahrettin Kerım fıeyirı

da

elini! ..
Hatta uaklile bıı firar hastatıfjı11a nıüpteld Fadıl ismin.de yedi, sekiz ya#!armda bır
çocıık vardı ki Jstanlml P~
lisi bıı küçıik firariden ~ık
mış. el' aman çağırm!§lı. Zıra,
saba!ı mı olur, akşam mı,
gece yarısı mı, evden bir fır

fzmirdc bir ziyaret
lzmir, 7 - Yunan konsolosu dün öğleden evt-1 vilayet
makamına giderek vali Kazım
papyı :ı:iyaret etmek istemiş
ise de vali pata o esnada

ladı mıydı, artık koydwııızsa

makamında bulunmadı&"ından
kart bırakmış ve avdet eyle-

bıılıın ... Gilli gider, ddlıi gider
ue ıiç, dört gün, bir lıafta

miftir.

sonra polisler bilmem ~ı~rede

yakalayıp
lı:ikiıı

eııiııe

o, evde ufak

~etırırler,

bır mıs ı

firlikten sonra gene kaçar,
: gene birkaç gün sonra ism'.• ni cismini bilmedi!Ji ıı:ak bır
~ semlle yakalanıp tekra~ la•
alılıütlü olarak eve gelır ııe
bıı /ıcil senede yirmi, otuz
• defa tekerrıir ederdi...
•
işte bu anlattı!Jım. evd~n
kaçmanın birinci ve la~~amı~e
marazi 11.::ııi... Bu neıı ın dı• ğer bir çeşidini de geçenler?~
bir aşk macerası dolayısı/~
buradan Aııadolııya, bir lıas
laneye kaçan bir genç gösGeçen sene tehrlmizde nadir
termişti.
görülür muzafferiyetleri ihAra sıra evden barklan
raz etmiş olan
kaçışın ikinci neııine gelince:
EDUARDO BİANlfO
Bıı. /ıayatla az çok ~ıenıerı
ile meşhur Arjantin orkeslıerkesirı başmdan geçnıış gatra11 Paris, Londra ve Veyet tabıl bir kaçıştır: .Alac!'~
nediğin meşhur Lido palajlıda11, 11111ziç çerıe,ıı dıışıı~
larında kazandığı azim mucleclikod11cıı misafirdeıı, düşe
vaffakiyetlerden sonra
cek kapı arıyaıı ııe kabalı
OPERA Sirıenıasuıda
tadı veren !ıaııımııı lıısımın
icrayı ahenk etmek üzere yadcın. akralwsıııclaıı, dcıdıswkında şehrimize srelecektir.
dan. sıil niııesiıııien. alıret
/wrıleşincle11! l'e sairesinılen
kaçış gibi ...
l'nincıi neıı'i bir kO{li daAS~i SİNEMADA
lıcı ı~arclır ki, işle Snıı Sııııie
T emaşakeranı heyecana getirecek pek şayanı
mektııp ucı:ııleren
lıammı~ı
dikkat blr eser olan

kaçırmamayı
muvafık
gördü, sakalının her kılının
dibi sızım sızım sızladığı halde

yoktur, fakat bu
JcJi koJuyu nıucip ol-

nünüz kl bir

Hünkar hiddetlenince

satı

eheıunıiyeti

ruürıa~cht:t

HREMANETl BU AKŞAM

;l \

~avallı ~l İ?çİ•İnt" takribtn
Jc: ?arkı ile:
c.Oğ!u nu s1'\ntrkıe olnlanızın

duğu iııiu orıu terkctmcli~iııiz, .lü~ü·

b B: Feriha hanı,ma: mektub Uııuzu aldık. Fakat neden
IC~e~tiğinizi anlıyamadık .
•ındır bu üfürükçü, ne yat:;or? Yazılarınızda bir az da-.vazıh olmanın rlca ederiz.

ı, 1 ıllll1

okur:

şunu SÜ) !er, lıı•ıu

*
ff:uhabere

r il ı

mısra

- ÔIJür hunu! Y aşa"'n bol,eviklerl Kahrol•un zenginler!
Puçininin ınu8İkisiue uydunılınası
belki de imkAnsız olmıyan hu netice,
yalnız Rusyada dı·ğil, fakat Madam
Bateıfüayın zabiti !..im.eye ee\"İoıli
gelmediği cihetle, her yerde halkı
memnun eder.
Travyataya gelince: J\lulıakkaktır
ki; lıi~ bir ~rr, hodlıin hir lıurjuva
tarafından, mulııt
düşünceleri , .•
aile şrıhrcıi namına feda edilen hu
-erbcot kızın hikiyosı kadar e,;,k,
kafa olımaz'
Tra\ )'atada bu mrııfor !term•p•dar

su var. Bütün Topkapılılar
ve civar köyler bu kutudan
İstifade edeceklerdir. Fakat
lllaalesef bu istifade mümkün
olmamaktadır. Zira kutu olmasına rağmen pul sablan yer
Yoktur.
Civarda
tütün ve
maktu pul satan yerlere neden posta pulu satmadıklarını
ordum:
- Vermiyorlar!
Cevabını
aldım. Acaba niçin?
Pul almek için yarını saa
mesafedeki posta merkezi.ıe
gidildikten sonra Topkapıdaki
kutuya ne lüzum var?· posta
tnüdürü bey lütfen cevap verirler mi?
Ahmet Vait

lı il\1

Evet ama Otelloyu elyevııı Rusyada
(hatta başka memleketlerde) hüküm
süren cinsiyet ahldkının sAliklerinden
biri haline getirmek çok kolaydır:
Otello bir aşk mülatafasi için,
lıem de hayalt bir aşk mül:itafası
için Dezdernonayı tazyik edecek ve
sonra du onun bnşını yastığın altınd•
boğncak yerde ınanrum olarak, bir
taraftan da mu.iki ile hAin Yagoya
9öyle der:
- .Dezdemona Gaosio ile istediği
kadar sarmaş d< 1ış olabilir, ben aşkta
serbesti tarafıarıyı•m, kı•kaaçlık mı?
A•la! Beni Burjuvalardan bir koc• mı

jki

T opkapıda bir posta kutu-

1

şey değildir.

Madam B•terfilar da böylece komünistlerin bugünkü •evklcrine uydurulabilir;
Küçük
Japon
kızı
« yatışan
denizde .. » l'>lısraı ile başlıyan maruf
havayı söyliyerek
unutkan
zabiti budalaca beklir.ecek yerde
rütbelilerden bıkarak, ıhtilA! heyecanlan İle dolu, hosit bir tayfanın
metresi olur ve zabit geri geldiği
zaman aşıkına şu mevzu i1zrrirıde

Posta kutusu* var pul yox

~~

Sovyet hülı:ıimetinin güzel ııan'at
lar komiserliği bazı meşhur opera
ve opera komiklerin Rusyada tcm•il
edilmesini yasak etti, bu yasak edilen
eserlerin arasındı: Otello, Ma.Um Bater Flay ve Travyata zikredilmektedir.
Bilgiç geçinen musiki arnatörlerimlz şimdi kabaracaklar:
- .Moskovada iyi hakimler var,
tulumbacı karı eserlerden en ileri
gelenlerinin temsil edilmelerini ya"'k
ettiler, diyeceklerdir.
Halikati lılldc hu eserler san'ata
müteallik her hangi bir eebep dolayısile mahkum edilmiş değillerdir,
sansörde çalışan « Arkadaşlar • ın
hoşlarına gitmiyen şey, muhakkak,
hu piyeslerin mevzularıdır._
...
Fakat bu piyesleri, ötesıni berıoını
yoklıyarak hoşa gidecek bir şekile
sokmak kabil iken, neden yasak etmeli? Esasen Buquva fikirlerinin ilham ctt iği eserleri trrcüme ve adapte
etlen bolşe"ik mulıarriılcrinin yaptıkları da budur.
Otcllo k1"kanç bir haydudun hik:1. ycsidir, ve kabul etmek lizım ki
kıskançlık, araştırılır••, mülkiyet hi •
sinin bayağı bir şeliinden başka bir

sandınız?»

Zaten ekmek peynir paraaına çalışıyoru:ı:. Bu ya:ı:ılan
cezalar hazan iki haftalığı
mızın birden kesilmesini intaç
etmektedir. Bize günah değil
mi. Hakkı olmadığı halde
binenler cezalandırılsalar, yahut indirilseler de bizim ekmek
paramıza dukunulmasa daha
iyj ve daha doğru olmaz mı?
Vatman
M. Mustafa

mm
IYIH~mu·~

Rusyada temsiı
edilemez/

Evlerde11

~Çaycılar

YiNÇ~ANI

Otello

·Telgraflarda
sür' ot rekoru
On alb gl1n mukaddem Kemaliyeye yazdığım ticari bir
telırrahmm bu tarihe kadar
mürwiline vual olmadığı bildirilmektedir. bu bal mükerreren vaki olmakta ve bu ytız
den mutuunr olmaktayım.
Bu ne baldır, eski zamana,
6ldlz arabası sür' atine mi avdet ediyoruz? telırraf sür'at
içindir. Ehemmiyetle nazan
dikkati celbetmenizi çok rica
ederim efendim.
Ahmet Ziya

köşemı

Benim

KADIN

t

t

kor,ıısıııdıın şikıiyeti lııı nevı

IZTl~ABI

ıleıı o!sa

gerek! Bıı kııçışl_a
· · bır
ne maru:i, 11e de lııırıcı
lakıııı ıııric/ıir s!'i•ep/e- yoki ıır, /ıııııwı cslıırbı ıırııcı/»sı

Filmi irae edilecektir. Bu haı ikulade sinema eseri Ll
PARI - VIVYAN GIBSON vt- HARİ LIDHE gibi
sinemanın üç büyilk artisti tarafından temsil edilecektir.
Teneffüsler esnasında

annınki

dulıi/t

-

1

~r.nievel C,,arşamba alqamı

.

yeyı ıııe

ııe lııısıı:;idir. Bıınıııı
• ı /ıı eıııll'ki lw-.
ı·ı acı

eliııdeılir. Bır
kocı~ ne kadcır eh• mıuca
.
aı1a .ııel
sığmaz.
ıpe s
· ..ııre:,
.
kmıııılcı
1
ferman dırı1emez ve
İrae edilecek olan ALEKSANDRE DUMA nın meşhur romanından iktibasen FRED NİBLO nun yeni adepte ettiği
mele/il; ııermez:, lakmı~nılan,
olursa o1.mn, /•·adın ıslerse
..
·
/ıaMrııır/ıılır.
onıı gene cm11e
·' ·
ki
Fakat,
/ııııııın
irin
sııcle.
es
filminde DARTANYA nın rolünü ifa eden
rok b,"[mi'f. kocııkarılı1rııı eııd
DUGLAS FAİRBANKS
:a111a11u
ıııa/ıs ıs ı>e /ı r:a 1
medit ve sürekli alkış:arla karşılanacaktır
•
· · _,
· '·ılıııı J·ar!lıınkHamiş: Filim 4000 metro uzunluğunda olmasına ragmen
ıı·ıııueıı ~ur fi"
..
,
..
. 1 . . . hJııtekmili birden gösterilecektir. Binaenaley~ seans!ara tam 1 /ı /ıııryııc-ıldı /re/ ıır
erı
'
vaktinde başlanacağından ehalii muhteremenın vı:ktinde ha~r
/ıll
1110l/t'/ etme:, l ıa ti11
. ,
bulunması ehemmiyetle rica olunur. Yerler evciden tekarik
elası !fCçıııiş Habbe ıırııll,ı lı ,,edilebilir. ARl'\OLDI-ZİRl<İN s'nforik orl<estrası
. /erı. 1ıııgı 1ıı J·.ı ı· "•·orayı /ı; ..>!ııı
1 bır
Y

9 1

MELEK

1 mırı.fendinin

Sinemasında ı

ÜÇ SİLAHŞOR

1 Ekr~nı~ GRETA ~. cA.RBmu:;:'""'" ·ı
kralıçesı

JKONRAD NAGELin
ettiği

j

ı

iştirakile

bir su~~ti mükemmelede temsil
dehakar rejisör FRED NILBOnun şaheseri
T<'"
Filmi ilk defa önümilzdeki perşembe
l ıa ın akpmı saat 21,30 da Gala suvaresi

d
J CaSUS
1 olarakMA CİK Sinemasında oıu!~1rur.
usiki parçalan filmindeki sahnelere g&e mehareti h~kes~
üaellem maestro Polyaneskin tarafından adapte edılmllftir.
&dmz'

......

IS

W -'ti$6 -..ı

lıiıı çill'ılı•n r;ıkıırır.
JJ11qıırııuı /;adım.

rııden.

ıırıı sır~

kaçan k•ıccısıııı

eııt
lııı!ıııııc qort
frıtbirler isler . .4.ıırı im lcı
lıirler neair'.> Diye s ırrıcırksr111:.. Onıı bana ılefjil. Jıel"{/Iİll
ner dnkikn dur11ıada11 İ•liyen

ı' bıı.ıilaıııak içirı

ıle!Jişell 1ıavuıa .~or1111.

lf'r siuf

o. sög-

KIXro~

..

Soa Saat

:5aııffe

e

Rmerikafilimleriile rekabet
Fransızlarııı
uğr(Lm(tlllOk

sinemacı güzellik müsabakalarından
ne şekilde istifade eder?

Bir
•

Maruf Amerikan komitl
Recinala Deruıi « Univefsal »
sinema şirketi hesııbina yeni
bir komedi yapmaktadır. Bu
filimin ismi « Hayır Hayır Napolyonl» dır. Amerikan gazetelerine göre kurdele Recinala Denninin en güzel eserinden biri olacaktır. Resmimiz
kendisini Napolyon kıyafetin
de gösteriyor.

Bessi Lon

Oldukça eski
ve şerefli bir
maziye malik
olan Fransız
sinemacılığı cihan filim piyasasın d ak!
mevkilnl ne
için kaybetmiftir? Bundan oa sene
evci sinemalan dolduran
Fransız kurdelelerine ne
oldu, neden
meydanda görün mi yor lar?
Bu suallerin
cevabını,
bir
tek kelime ile
verebiliriz. fakirlikten.
Fransız sinemacılığını Amerikan sine·

•

•

öldtırmtııtür. Franıız sinemacıları kuvvetli
bir sermayeye dayanma·
dıklan,
bir
kurdeleye ica·
yarım

karı ılaş mışlar

ve ayni akıbe
te
uğraınış
lardır.

100 ııGıel b·
d1D11, binlerce

Bunun ispatı
güç değildir.
Amerikan sine ma cılı ğının
bütün dünya•
daki hakimiyeti esbabını
\ahlil ederaek

mesele kendiliğinden mey d,
Hiç ftipheılz Amerikan
na çıkmıt olur.
ııinemaaı bugünkü Amerikan
Bugünkü Amerikan filimlt.
aineması olamazdı.
rlni yapan rejisörler, Ameri·
Fransız sinemacıları yaptıkkalı mıdır? Bugünkü Ameri·
ları kurdelelerin fakirliğini
kan fillmlerlnde oynayan san', gllrmlyor ve bunun için piya·
atkirlar Cemahiri Müddehide
;. ıada sürülmediğini fark etmisakinlerinden midirler? Ekse,
yor değillerdir. Bunu mUriyet itibarile hayır!
kemmelen anlamakta, bu ekA merika yalnız sermayeıiklerini tamamlamak için bin
dar vaziyetindedir. Para dö·
bir türlü çareye baş vurmakker, Fransıı, Alnıan, İngiliı .
tadırlar. Son posta ile gelen
sahne vazılan ile aktör ve
F ranııı gazeteleri bize baş
akterislerini getirir, çahıtırıı
vurulan bu çarelerin yeni ve
ve neticede onlara da kazan·
ıayanı dikkat bir misalini
dırmakla beraber Hıl arslan
ıllsteriyorlar.
payını kendiıi alır. Eğer Fran·
« Sofar » iılınli film tirketi
ıız, Alman ve İngiliz sinema« gtızelliğin kıymeti » ismi vecıları Amerikan slnemacılan
rilen bir filmi çevirmek niyekadar zengin olsa idiler de
tindedir. Bunun için epi fedakarlık etmis, ıon zamanlarda
bu ıahne vazılarmı, bu aktar
ve aktrislerini yollamasa idi- .__ _ _ _ _ _ _ _ _.__ _,Amerlkadan dönen maruf

Corı

18 gün pehriz
Hollivutta

( Luiz Bruk ) ı
angaje etmiftir.
Fahat 14 bu·
nunla bitmemektedir. Filmde bir güzellik müıa
bakw sahıae
li varda ld
b•u iyi bir
tekilde çe.tnbilmelıı ıÇm
hlt ol••••

parasızlık

milyon,
bir
milyon
lira
tahsis edemedikleri
iç:n
İtalyan sinemacılığını alt üst
eden
afetle

Bessi Lon yeni sinema yıi·
içinde tn fazla beğeni
lenlerdendir. (Hollivut Revüsü)
isimli son eserinde gösterdiili muvaffakiyet için (Harı
Iİ.ulide) denilmektedir.

Fransalı yıldız

macılığı değil,

bınde

dızlan

fakir sinemacıları kat'i !Jıi· rnağlu/Jiyete
için y·eni vVfni çare/ere baş ()Uf"UYOr/ar

zayıflamanın

ç_aresi

Sinema aktörleri ve bilhassa aktrisleri için bu büyük tehlike tiımanlamaktır. Bu yüzden birçok yıldızlar iŞlerinden olmuşlar hatta aç bile kalmışlardır. ( Zayıflık - Şişmanlık ) meıe·
lesi Hollivutta sinemacılar arasında daimi bir endite mevzuudur. Şişmanlıyan bir kadın ve ya erkek için en iyi iliç pehrizdir, değil mi? Fakat bıınun da birçok uıullerf vardır. En çok
teammum eden tekil 18 günde tatbik edilen pehrizdir. Bunu
tatbik eden bir insan günde yanm kilodan · 18 gtınde 9 kilo
hafiflemektedir. Resimde bu usulü ıakip ederek zayıflıyabil
mek için yemek yerine yalnız çat içen ve birkaç pasta yiyen
yeni sinema aktör ve akVıslerinden bir kaçım ııöriyoraunuz.

Barimor

Yeni ve bi1yi1k bir _yat

fiklirana ihtiyaç 16ı11lmek
tedlr. Bu mtlfkil ile karşı
lqan «Sofar»
firketillia dlrektlrleri acı
acı
dGfilailrlerken tali imdatlarına yeti9miş ve onlarda bundan
mükemmelen
istifade etmek
yolunu
bulmuşlardır. BakınıJ: , nasıl :
Pariste müntefir ( Pari •
Midi ) gazetesi bir güzellik

Con Barimor Amerikan sinema san'atkıirları arasında en
fazla para kazananlardandır. Kendiıine dünyada en çok neyi
sevdiğini sorarsanız size hiç düşUnmeden cevap verir. O eveli
karısı Dolores Kaatelloyi, sonra da denizi aevmektedir. İkinci
madde tlzerinde biraz teveklruf edelim. Siz Con Barimor kadar
para kazansanız ve denizi onun kadar sevseniz ne yapanıaız.
Deriıal bir yat aatın alır Ye onunla uzun uzun seyahatlere çı·
karsınız değil mi?
Con Barimor da İfte bu ıekilde hareket etmiş Ye 100,000
liraya yakın bir para sarfederek mükemmel bir yat sahibi olmuştur. Reıimde kendisini bu yatın tayfuı ve kaptanlan ile
birli~ bir seyahat esnuında gtlrüyorsunuz.

celbetmiştir.

Neil Hamilton

müsabakası

tertip etmiş
tir • Bu müsabaka yakında
netice verecek,
iştirak
eden
gtlzeller arasında muayyen
bir günde İn·
tihap yapıla
caktır. Bu fır
sattan istifade
edilmezmi? Sinema
direktöleri hemen gazete idar eh an esine
müracaat etMabadi S inci
sahifede

Bebe
aldı

Lorelta Y ang Holliwtun
y" eni sinema yıldızlarındandır.
Gazeteler gtlzel yıldızın kız
kardeti PolH An Yangın da
ahiren ıinemacılığa başladığı
nı haber vermektedirler.
Polli An Yang henüz bir
film çevirmiş 'Olmasına rağmen
daha ıimdiden nazarı dikkati

· Amerikan sinema aktörle• İnden Neil Hamilton spora
fena halde meraklıdır. Resimde aan'atkıirı yaptığı ekzersizlerden birinde görürsünüz.

Daıiyels

Yeni bir filim

yapıyor

?"

(Diıi Duglaa) diye amlan maruf sporcu sinema yılılızı Bebe
Danyelıin bundan birkaç ay evci «Paramount» ıirketindeP

aynlmaaı

Amerikada hayli dedikoduyu mucip oldu. Bazı kiınse•
ler «Vazii sahneler» Bebe Danyelıin artık iıe yaramayacağıns
karar vermi9ler dediler. Bazılan da yeni mukavele yapılmasıOI
1an'atkinn istemediğini, şirket tarafından teklif edilen filiınJe;
ri oynamaktan hoşlanmadığını söylediler. Mesele bir müd k~1'
sonra kapandı gitti. Son gelen Amerikan gazetelerini tet 1•
ederek anlayoruz ki Bebe danyels «Radyo Pictur» isimli ıinelll •
firketine ginniftir Ye orada «Rio Rfta» isimli İspanyol hayat~,
müteallik bir filim yapmıya baılamııtır. Resmimiz çok güze! ~.
kurdele olacağı aöylenen (Rio Rita) nın bir sahnesini gösterıY 0

On

beş yaşında

bir çocuk idam edilecek

Parasını aşırınak içi yan da çalıştı
ihtiyar kadını taınaınen 65 yerinden

yaralayarak öldürdü
hanı

Canavar yavrusu

mını nasıl b~ğazladığını

•

anlatıyor

Jüri heyeti ve hakimler bu. tiiyler Ürpertici hikdye_yi dinledikten sonra kararlarını
vermekte tereddüt etmediler: (ida mi)
Bu beşyaşındak! kalil: Jan
Bir kaç gün eve! Fransada
l:ıeş kişilik bir aileyi öldüren
biri on beş, diğeri de on altı
vaşında iki çocuktan birinin
idama, birisinin de yirmi sene
hapse mahkum edildiğini yaz·
rnıştık. Son posta ile gelen
Paris gazetelerinde okuduğuınuza göre Fransanın cinayet
mahkemelerinden biri on beş
Yaşında bir çocuğa daha idam
cezası vermiş<ir.

Bu çocuğun adı Jan Furri;edir, cürmü hizmetinde hulunduğu 65yaşında bir kadını
65 yerinde-p. vurarak öldürmüş
olmasıdır.
Şimdi maznunlara mahsus
sandalyede yüzünü bir mendilin içine alarak hmçkıra hınç-

Fıırriye

di lira kazanıyor ve bu yedi
liranın altısını ailesine vererek birini de kendisi harçlık
ediyordu.
Bu şekilde biraz zaman geçince Mösyö Marsvil çocuğun
ayni hizmette çalışan daha
yaşlı amele ile temasını muvafık görmiyor ve Furriyeyi
alarak ayni ticaretin bir başka şubesini idare etmekte olan karısının hizmetine veriyor, madam Marsvil 65 yaşında alicenap bir kadındı ve
bu çocuğa haftalığından başka
ufak tefek harçlık ta verdi,
Onun kendi yaşındaki çocuklar gibi gezmesini isterdi.
Reis - Aldığınız bu fazla
para ile re yapardınız?

Maznun - Mutbakta bıçak
la patates ayıklıyordu.
Furrlye mutbağa iniyor, hanımı ile konuşuyor, bir müddet duruyor, buraya bir cinayet işlemek için gelmiştir. Fakat bu cinayeti nasıl yapacağını tayin edememektedir. O
sırada eve Dursen isminde bir
amele geliyor, bir kaç dakika
kaldıktan sonra gidiyor, madam Marııvil yere çömelmiş,

rak tekrar aaldırıyo r •unuz.
Bıçak kınlıyor,
1

meğe başlıyorsunuz?

lııra ağlamal<tadır.

evine gelerek aleldcele bir yemek yedikten sonra ...

Reis sordu :
y - Söylendiğine göre kilised~ı 1 jk ıık gider, rahip efenlah~r e temas edermişsiniz, Alili
ınabedinde öğrendikleri~- u Yaptığınız değildi elbet.
d ıze bu fena fikirler nereen geldi?
•
Çocuk hiiviyetlnin bu iki
lekilde
· · se b e b"ıni
lı
• t ece ıı·ısının
1
abıJınek
için bir müddet
..
d u~ Şunüyor,
sonra:
k· Kiliseye gitmemi müte~ ıp lıenim gibilerle konuşur""Uın •· ceva b mı veriyor ve gei yüzüne kapayaraek ınendilln
•
1
F ag_aınağa
devam ediyor.
d Urrıye bu cinayeti yapmaan eve) Me;>syö Maravilin hiz~etinde eski elbise alım sallllQda çalışıyor, haftada ve-

'i,

Maznun - Kahveye ve sinemaya giderdim!
Reis Demek madam
Maravil size karşı alicenap
davranırdı?

Mendilin altından, hıçkırık
lar içinde bir cevap:
Maznun - Evet reis bey!
Furriye bir cumartesi günü
Marsvilln ameleye
madam
dağıtmak üzere 350 lira getirterek odasında camlı dolabın içine sakladığını görüyor,
evine gelerek alelacele yemek
yiyor, sonra tekrar hanımmın
yanına Jönliyor.
Peis - Maksadınız ne idi?
Maznun - Yalnız olup olmadığını anlamak!
Reia - Ne yapıyordu?

Reis - Neden?
Maznun - Bağırmasın, diye!
Reis Bununla beraber
kadın bağrıyor, siz de bıçağı
yakalayıp vuruyursunuz, değil
mi?
Maznun - Evet
Reis - Neresine?
Maznun- Yiizüne!
Reis- Neden?
Maznun- Sussun diye!
Rels-Fakat kuvvetiniz kafi gelmiyor, kadın ayağa kalkmağa muvaffak oluyor ve taarruzun sebebini anladığı için
aynalı dolabın anahtarını

ma·

sanm üzerine atarak bahçeye
kaÇIYm'. Arkamdan kovalıy..-

---

.Vrıdımı .Var.~f'l'İl (;(} - fiii yaşmd11 gıi::ıikılyordıı

Arn(~ı·il,a i'iliıııJeı·i

ile

rel~abct

Maznun Daima bağır
( Dördüncü sahifeden mabat )
masın diye.
mişlcr, bir taraftan (güzellik
sabakanın birinciliğini
kaReis - Fakat bağırıyor ve
kıymeti) filminde en büyük
zanması lazım gelirken başbir aralık elinizden kurtularak
rolü oynayacak olan san'atkir
kası birinci çıkmış. Ne za·
mutbağa kaçıyor, orada yere
1 dfifüyor. Söyleyiniz o zaman
( Luiz Bruk) u müsabıklar
rarı var? intihabın son dakl, ne yaptını:ı:?
arasına koydururlarken diğer
kasını gösteren film parçasını
1 Maznun - Gene bağırdığı taraftan müsabakayı filme çek- kesüp atmak ve yerine başka
için ayağımla yüzline vurdum.
mek üzere müsaade isteınfç
bir şey uydurmak zor mu?
,
Reis - Ayağınızın neresi
!erdir. düşünceyi an lıyorsunuz
Resimlerimiz bu müsabaka·
: ile?
ya. Müsabakayı filmin bir sahnın sureti icrasını gösterMaznun - Topuiu ile!
nesi olarak çekmek, seyre gemektedir. Yukarıda görülen
Kadın ölüyor ve çocuk da
len halktan fiküran, müaakarakola giderek madam Markadın (Lulz Bnık), a.taiıdald
bıklardan da aası'atkir diye
svili biraz eve) evine gelmiş
müsabakanın haki ki birinclal
istifade etmek. Ama ( Luiz
olan amelenin öldürdüğünü
Bruk ) filme göre bu mü(Ulle Odile Anvray) dır.
söyliyor.
Fakat komıer budala değil
dir. Elbisesi ve topuğu kan
içinde bulunan çocuğa bakın
ca vuiyeö anlıyor ve genç
kaöli bapae atarak cinayetin
ikaınclın llç saat aonra da
itirafını kaydediyor.
Jüri heyeti reisin bir kaç
cünıle ile canlı bir tablo halinde ilzlerinin önüne serdiği
bu facianın tafaılatııll dini-.
diktea soİıra maznunun mlicrim
olduğtnıa ve cürmünde esbabı 1
mühaffefe bulunmadan ika
edildiğine karar veriyor, Hakim bu karara göre katilin
idama
mahkum
edildiğini
bildiriyor.
Şimdi reisi cumhur karan
tasdik eder etmez Bulony şeh
Geçen Ağustosun 9 uncu günıi ( ,Vs. l'lclor Brııce ) isimli
rinin umumi meydanlarından
birinde Jan Furriyenin kafaaı
bir kadın rııolörıi ile Dııvr ve Kale ıırıısuıda gidip gelerek
kesilecektir.
Manşı 73 4 dakika zarfında iki defa kat'cı muva;Jak olnııış,
Şurasuıı da kaydedelim ki
yeni bir rekor tesis etmişti.
sayıldıiJ zamaa maktuliiD 98Resimde kendisini aon günlerde yaptığı yeni tecrübeler
cadlinde 65 taııe biçak yaram
esnasında görüyorsunuz,
buluUıuttm.

1

Fıırriye

parçaya
bu bı

Maznun
Üç!
Reis - Benim bildiğime
göre iki olacak?
Maznun Hayır, üç: bir
parçası elimde kalmıştı.
Reis - Pek ali, bu elinizde kalan parça artık vü~ude
sokmağa yarar halde değildi,
onunla kadının boynunu kes-

meşguldür.

Reis - Arkadan yaklaşa·
rak birden bire üzerine atıl
dını:ı: değil mi?
Maznun - Eveti
Reis Neresinden tuttu·
nuz?
Maznun
Boğazından!

kaç

ı ayrıldı
ı çak?

6

Sahife

r Kuçü~ 1 Duanın tesiri
hikaye

J

~~---Doksan üç muhacirlerinden
Artık hırsızdan, uğursuzdan
· «Gürgür nine,., Topaltmdaki
fakir mahallelerin kenarında,
dışı paslı tenekelerle kaplanmış bir hakveren kafuln·
de barınıyordu.
Yirmi sene evel, arabacılık
eden oğlu öldükten . ıonra
çamqıra ve ya bulaşığa giderek, şuna buna tahta silerek
geçinmeğe bqlıyan
ihtiyar
kadın hazan boğazı tokluğuna
çalışır; hazan da emeğine mu·
kabil bir kaç kuruş alırdı.
Fakat bir de ıiz gelin, konu
·komşuya sorun. Yakın uzak
herkesin agzında dolaşan riva. yetlere göre, denizde kum ,
Gürzür ninede altın!
Bu kadar altını var da neye
bu sefaleti çekiyor, diyeceksiniz. Bu sualin cevabını gene
elalem gayet kısa olarak veriyor du: pintiliğinden!...
Bana sorarsanız, ne kadar
pinti olsa, paralı insan öyle
bir yerde otoramaz, derim.
Hatta, kanaatime göre insan
değil ya köpeği bile bağlasanız durmaz.
Gürgür ninenin
odasını
tasvire kalkışmak beyhudedir.
Ne kadar anlatılsa, biliyorum
ki görmiyenler bu damın
ıefaleti hakkında tam bir fikir edinemezler.
Bunun için, ben de, sadece,
odadaki eşyanın en mühimlerini saymakla iktifa edeceğim.

Kapaksız

kınk bir sandık,

kulpsuz mangal, eski püskü
bir çul parçası, yırtık bir
hasır, çatlak su kupası, ağzı
kırık testi, sın dögülmüş bir
ayna parçası, yanm süpürge ...
Şimdi siz hayalinizle bu eş
yayı tavanın blr köşesi çökmüş, sıvalan dökülmüş, tek
pençeresi delik deşik daracık
bir odanın şurasına, burasına,
gelişi güzel atıverin. Bir kerevete kokmuş bir şilte ile kırk
yerinden yamalı rengi belirsiz
bir yorgan koyun. Rafın üstüne de isli bir kandil bırakın:
işte aşağı yukarı, Glirgür ninenin odası!

korkusu kalmamıştı,
Ne malına, ne canına, ne
de ınma kimse dokunamazdı.
Hele hınız haddine dütfüyae
eve girmeğe çalışsın, derhal
her taraf kürsli kuilecek, hırıız nereye dönse önünde mf·
nare boyu kürsü bulacaktı!
Fakat, n.:denae, Gürgür nine bu gece bir türlü uyuyamıyordu. Bir iki defa kıpır·
dandı, döndü: nafile, gözü
uyku tutmuyordu.
Bir de Esbabı kehfin duasını okuyayım, diyerek pek
de
dili
dönmediği
ıçm
şu ,ekilde okudu:
-« Y emliha, Misliha, Mekselina, Memuş, Tefemüş, Mett:kterüş, kıtmir.. »
Gene faydasız.. Bu sefer
yedi hamamın kurnasını gö·
zünün öniine getirip saydı.
Sıcacık, buğulu, hamamlann hülyası, gümliyerek açılıp
açılıp kapanan kapılar, nalın
ıesleri, taslar, mermer kumalardan taşan suların şarıltısı
altı ayda bir hamam yüzü
görmiyen bu bunak kRdıncağızı çarçabuk uyutmuştu.
Jf
• •
• •
Mahallenin
ipsizi erinden
« Veledi zina kadir " kapıyı
omuzlıyıp ta odaya dalar dalar dalmaz ahenktar bir horultu ile karşılaştı:
- Vay öliisü kınalı! -dedimakamla hırluyor bel ...
Ve, sokaktan geçenler görmesin diye kapıyı yerine taktıktan sonra - zira sokak kapı
sile oda kapısı ayn değildi •
derhal vazifesiııe başladı.
Altm çıkınlarını bulacağın·
dan emindi. Evvela, sandığa

Reşadiye

Bir karar

Otomobillere dair,·

Drıfnavfunun

Sanasaryan

taksiti hakkında
karar veriliyor

hanı davasında

Bu vadide ucuzluk mu,
pahalılık mı var?

Reşadiye drıtnavutunun tak·
ıitinin

bankadan iatirdadı hak·
kmda cereyan eden muhakeme neticelenmiş, fakat

tak-

siti almıt olan bankanm Yekili
rahatsızlandığından karar itaaı tehir edilıniı;tir.

İngiliz kralı Pa-

rise gitmiyor
Geçenlerde Fransız gazetelerinden naklen İngiliz kralının yakın bir zamanda Parisi
ziyarete
gelmesine intizar
edilmekte olduğunu yazmıştık.
Londra gazetelerinin yazdık
lanna göre böyle bir tasavvur
mevcut değildir.
Her ne kadar veliahtın
Fransaya gitmesi mümkün
ise de bu seyahat vaki olğu takdirde tamamen hususi
bir mahiyette olacaktır. Maamafi bu seyahat te şimdiki
halde mevzuu bahs değildir.

Sirkecideki Sanaaaryan hanı
mühim bir safhaya
dahil olmuttur. Mahkemenin
evelki günkn celsuinde, 43,000
liradan ibaret olan müterakim
bedelAtı icarenin itası hakkın
da Ermeni
bq papazlığı
namına
vuku bulan talep
reddedilmiş
ve bu paranın
Hazineye itası kabul edilmiştir.
davası

ihtilaf, sulh
doğurur mu?
Rigadan İngiliz gazetelrine
yazıldığına nazaran Moskova
mehafili Rusya ile Çin arasın
da çıkan ihtilafın pek yakında
sulhan hitam bulacağına muhakkak nazarile bakmaktadır.
Moskovayı bu kanaate getiren
hadise, çlnli cenerallar arasın·
da ihti.faf çıkmış olmasıdır.

Habctiston • İtolyo
İtalya hükümeti Habeşistan
ile aktettiği muahedenin bir
suretini akvam meclisine tevdi etmiş~ir.

Eti ucuzlatmak için..
uyuşulmalı,
mütevassıtlar ortadan
kaldırılmalıdır

Bir banka ile

Kasaplarla celepler arasın
daki ihtilafın nihayet hayvan
borsasının bir kararı ile halledildiğini yazmış ve bu kara·
yanaştı.
nn et piyasasında bir iki kuEski püskü bir iki mintanla
ruşluk bir tenezzül husule ge·
yamalı bir hırkadan başka bir
t receği temin edilmekte olşeybulamadı. Hırkanın dikiş
duğunu da ilave etmiştik.
yerlerlni yokladı: Mafitl
Et meselesi ile çok yakın
Etrafına bir bir göz attı.
dan alakadar olan bir zat,
Rafta kınk iki kavanoz durudün bir muharririmize, hayvan
yordu.
borsasının yeni l:ararı et piBelki şüphelenmesinler
yasasında her hangi bir tediye buraya koymuştur? ..
nezzül husule getiremiyeceğinf
Kavanozları baş aşağı çevirsöyledikten sonra demiştir ki:
Gürgilr nine, o gece, yatadi. B!rinden bir avuç tuz,
«Borsa, kasaplarla celepğın
içine oturmuş, yorganı
ötekinden beş on kuru zeytin
ler arasında tartı meselesindizlerine kadar çekerek tövbe
tanesi döküldü.
den çıkan ihtilafı, bir sürüden
Kızmağa başlıyordu. İhtimal , üç koyun kesmek ve bunların
istiğfara başlamıştı.
küle gömmüştür diye manga!ı
Adetiydi: Her gece, yatverecekleri
eti bütün bir
madan eve!, - ne olur ne olboşalttı. Yok!
sürü hakkında vasati bir mik- Ben de ama enayıyım
maz - tövbe istifar eder; ayetar addetmek suretile hallettülkürsü okuyup üfledikten
hal - diye söylendi - Hiç cadı
m;ştir. Bunun et piyasasında
sonra rahat uykuya varırdı.
parasını böyle yerlere kor mu?
bir tesiri olamaz.
« - BismillabirrahmanirraYırlık hasırı kaldrıdı. Yerin
Etin ucuzlaması için ortada
him! Estağfirullah, estağfirul
altına inen kapağa benzer bir
bir hamlede halletmek mümlah, tövbe yaı a bbi, elimde
şeyler araştırdı. Tahtaları kalkün iken çapraşık yollardan
dilimde her ne küfrettimse
dırdı,
aralıklaırndan
pırasa
yürümel:te bir fayda yoktur.
bu güne kadar, ben anlarım.
kabvklRrına varıncıya kadar
Bu çarelerden başlıcaları
envaı çeşit süprfüıtü görünüCümlesinden rücu ettim; ve
şunlardır:
yor; bu!aşık suyu!lun dökültövbe ettim; bir dahi işleme
Bazı tacirler bütün celep
düğü genişçe
bir delikten
mesine ayni cezmü l:astettim.
esnafını
kendilerine bağla
Yarabbi, günahlarımı sen af- , burun direğini kıracak kadar
mışlardır. Bu tüccar, celeplere
keskin ve iç bulandırıcı bir
feyle, beni lain şeytana uykredi açmakta ve bunları
durma, şeytan şerrinden, mükoku geliyordu.
istedikleri
gibi ellerinde tutnafık şerrinden hıfzeyle .....
Veledi zina Kadir tekrar
m~ktadır.
Bundan sonra duanın manyakası açılmadık okkalı bir
zum kısmı geliyordu:
küfür savurdu. Sonra koltuğu·
uykusuna dalmış görüniyordu.
- «Yattım allah kaldır beni
nun altında asılı duran bıça
_ Vay anasını!.. Yok bel..
Rahmetine daldır beni
ğını çekti; yatağa doğru ilerBoş elle
dönüp gitmekten
Ruh kafesten uçar iken
ledi.
başka çare kalmamıştır. Bu
iman ile gönder beni...
Bu cadı olsa olsa yastı
sırada
külhanbeyin gozune
Jf
ğın
içine
saklar!
Diyordu.
köşede
duran bir siipürke
Benim evim ev değil
Usulca,
yastığın
kenarını
Dört yanım demir kale
sopası ilişti. Sen bir ümit ...
yırttı. Hay kör şeytan! Kır·
Dıvrları Mehmet atlı
İhtimal sopa vidalıdır. 'Altın
pıntı bez, uçkur parçalarından
Kapısı Yasin şerif
cıklar sakın bunun içine istif
çoraıı eskilerinden başka bir
Anahtarı Kulhüva.laha ...
edilmiş olmasın.
şey çıkmıyordu ....
Tekrar besmele çekti; YükVeledi zina Kadir sopayı bir
- Ulan yoksa kemerle besek sesle yedi defa Ayetelkllriki defa evirip çevirdikten
line mi sardı?
aü okudu. salav.at parmağını
sonra ağza alınmıyaeak küMuayenenin en nazik saflıaldırdı, elini odanın dört tafürlerler savura savura sokağa
hasına gelmişti. Koca kanyı
rafında çevirerek havada daçıktı ...
uyandırmamak için bin ihtiire çizdi, Sonra dört köşesine
Gürgür nine, sabahleyin,
yatla elini yorganın altına
üfledi. Başını yastığa korken:
uyanıp ta ortalığı allak bulsoktu. Fakat bu hususta endiYattım Allah,
lak görünce fena halde korkşeye mahal yoktu.
Ka!karım inşallah.
tu. Demek evceğizi müthiş
Gürgür n ne aç yatıp ta
Kalkmazsam,
bir taarruza uğramıştı. Hırsız
ciğerden
mahrum etmediği
E~hukmülillah!
lann canına kıymadıklanna
sevgili
mercanmı
koynuna
Diyenk, bir de besmele çekip
sevindi. Eşyasını gözden · gealmış bitap uzanıyor, ölüm
sağ tarafına yattı.

*

son safha

Şehremaneti,

celeplere kredi açmak
suretile bunları
mutavassıtlann elinden kurtardığı gün etin
okka başına
mühim bir rakamla tenezzül
edeceği görülecektir. Bunun
için de Şehremanetinin bir
banka ile uyuşması kafidir.
Şthremaneti, bunu . temin
ettikten sonra mutavassıtların
açıktan kazandığı parayı kendi kazanmalı, fakat buna mukabil mezbaha rüsumunu indirıneli ve hayvan borsası da
lağvedilmelidir. Esaoıen diinyarun hiç bir yer:nde hayvan
borsası yoktur.
Mezbaha da hiç bir zaman
menbaı varidat değildir.
ııl>üşü;;,meli ki bugün mesela
Fransada etten alınan azami
resim yüzde iki santimdir.
Hulasa, celepler tüccarın
elinden kurtulmadıkça, mezbaha menbaı varidat olarak kaldıkça ve hayvan lıorsası lağ
vedilmedikçe et fiatları makul
bir hadde inemez.,.
ı;;arkıları
Konservatuvar
müdir1yeti
Anadoluda topladığı yeni şar
kıları pilaklara naklettirmekte
dir. Bunlar yakında geldikten
sonra "bir heyet huzurunda
d:nlenecektir.

Anadolu

çirdi. Hiç bir eksiği yoktu!
Acaba farkına vardırmadan
ırzına tasallüt etmiş olmasın
lar? İhtiyar kadın namusunun
lekelenmediğine kanaat getirmek için bir defa da uçkurların• yoklamağı münasip buldu, bu cihetten de telaşa mahal yoktu: Uçkurları,. düğüm
lediği gibi sım sıkı duruyordu.
O zaman, duanın tesirine
hayran, ellerini açtı:
Sana bin kere şükür,
yarabbi, dedi, okuduğum duaların
yüzü suyü hürmetjne
hırsız canıma, malıma, ırzıma

dokunmamış.

Ve, ertesi gece, mu.tat dueskisinden daha hararetle ve coşkun 1 r imanla
okudu.
alarını

Celiileiiin Ekrem

Bilhassa büyük muharebeden evlkl zamana nazaran
bugfio_ vaziyet nedir, hesap
ftlerinde bir mütehassıs bu
suale doğru bir şekilde cevap verebilmek için otomobilin para ile satın alınmayıp
ayniyyat ile değiştirildiğini
farzetmİf ve mikyas olarak
ele buğdayı almıştır, çıkardığı
netice şudur:
1913 senesinde vasat bir
otomobil alabilme!; için 425
kental buğday vermek lazım
dı, halbu ki 1927 senesinde
aynı 10 beygirlik otomobili
satın alabilmek için 135 kental bugday vermek kafidir, bu
buğday ölçüsünü bırakarak
ele kömür ölçüsünü alalım:
Muharebeden evel 350 ton
kömür vermek ile alınabilecek
olan bir otomobilin bugün 80
ton kömür ile alınması kabildir, bu ölçüyü de bırakarak
ele bir üçüncü ölçü alalım:
1913 senesinde 10 beygirlik
bir otomobil almak için 425
hektolitre şarap vermek lazımdır, şimdi ise ayni otomobilin 110
hektolitre şarap
mukabilinde tedariki kabildir.
Şu halde otomobil fiyatı muharebedf'n evelki zamana nazaran dörtte bir derecesinde
ucuzlamış demektir, ilave edelim 1i 1913 modeli otomobiller ile 1929 modeli otomobiller arasında bugünkülerin
lehine ölç!ilemiyecek kadar
büyük bir fark vardır.

Otomobil Mnayii ,
Ayni mütehassısın yaptığı
hlsaba nazaran Fransada otomobil sanayii harbi müteakıp
dehşetli
surette ilerledikten
sonra tekrar düşmeye başla
mıştır. İşte bu iddianın delilleri:
1913 senesinde Fransada
takriben 14,000 otomobil ya-

Üç kadın diri
diriytlndı
İngiliz gazeteleri, yolcu ile
dolu bir otobüsün Boroyt civarında bir yük kamyonu ile
çarpıştığını haber veriyorlar.
Bu müsademe neticesinde yük
kamyonu parçalanarak devrilmiş, yolcu ile do!u olan otobüs
ise benzin deposunun dellnmt:si üzerine ateş almıştır,
birdenbire alev içinde kalan
yolcular, mühim surette yaralanmış olmalarına rağmen, soğuk kanlılıklarını muhafaza
·ederek aşağıya atlamağa muvaffak olmuşlardır, fakat maalesef üç tane ihtiyor kadın
bu soğuk kanlılığı gösteremiyerek diri diri yanmışlardır.

Fronıızlar çoğalıyor

GZAlıyor mı?
Bir kaç gün evel Fraıuada
nüfus harekerlerinin bu sene
tevekkuf halinde bulunduğu·
nu yazmıştık, bu neticeyi gösteren resmi istatistik ahiren
neşredilmiştir. Bu istatistikten
anlaşıldığına göre:
1928 senesinin ilk altı ayı
içinde evlenenlerin 100,660 olmasına mukabil bu sene ayni
müddet zarfında bu miktar
68,050 adedine inmiştir.
Buna mukabil ayrılmalar ayni derecede kalmıştır.
1928 senesinin ilk allı ayı
içinde 4995 talak kaydedilmiş
ti bu senenin ilk altı ayı
'
zarfında da iki fazlası ile ayni
miktar talak vukua gelmiştir.
1928 senesinin llk altı ayı
içinde diri olarak doğan çocukların adedi 190, 437 idi ,
bu senenin ilk altı ayı içinde
ise bu miktar 185,390 adedine inmiştir. Görülüyo ki hafif bir tenezzüle rağmen F ransada nüfus hareketleri tevekkuf halinde addedilebilir.

mu,

pılmıttı.

1919 senesinde ise
16000 otomobil yapılmış, bu
miktar 1928 senesinde 210,000
ne çıkmıştır. Bu miktarm dörtte biri memleket haricine ihraç edilmekte, üst tarafı dahilde aarfedllmektedir, fakat
bu sene ihraç edilen otomobil adedi, geçen sene, bilhassa evelki sene ihraç edilenden
çok azdır, diğer taraftan Fran·
sanın hariçten sabn aldığı otomobillerin adedi bu sene
geçen ıeneye nazaran çoğal
m1'tır.

Bunun sebebi Amerikalıal
nn Fransızlara nazaran bittabi
daha mükemmel ve bilhassa
daha ucuz otomobil yapmaları
ve gümrüğe rağmen Fransızlar
ile kendi memleketlerinde •
rekabet edebilmeleridir.
Bu mesele de ehemmiyetle
nazarı dikkate alınacak bir
nokta daha vardır ki o da
Fransızların harice sattıkları
otomobillerin çoğunu ecnebi memleketlere değil kendi
müatemlikelerine göndermekte olmalarıdır, otomobil sana·
yii mevcut olmayan bizim gibi
memleketlerde satılan otomo•
billerin yüzde doksanı Amerikan otomobilidir. Fransızlar A- •
merikalılar kadar mükemmel
otomobil yapabilmekte iseler
de otomobilleri onlar kadar
uc~za mal edememektedirler.

Fransada kaç otomobil var?
Bugüıı

Fransada 1,120,000
otomobil
işlemektedir.
Bu
miktarın 170,000 i Sen vilayetinde, yani Paristedir. Paria •
otomobil fazlalığı itibarile
Avrupada Londradan sonra
birinci gelmektedir. Berlin bu
sahada Pariaten çok geridedir. Almanlar daha muktesit
adamlar oldukları için işlerini
tramvay ve otobüs ile görmektedirler.

Telefonu Kim
icat etti
Amerikalılar,

telefonun icadının ellinci yıl dünümü mi'nasebeti ile geçen hafta büyük
merasim yaparak bu günü
tes'it ettiler, fakat Fransızlara
bakarsanız Amerikalılar telefonun lcadini kendilerine mal
etmekte haksızdırlar, çünkü
telefon 30 eylül 1877 tarihinde
Kro ismini ta.fıyan bir Fran·
sız aktörü tarafından icadedilmiş, fakat ilk defa olarak
Amerikalılar tarafından tatbik
mevkiine konulmuştur.
Şarl Kro o tarihte, yani
tam elli iki Sf'ne evci bu lca·
dının gizli bir
planını fen
akademisine vermiş ve bu
icadına «sesi uzaktan almağa
ve vermeğe mahsus alet» adı
nı takmıştır. Telefon kelimesi
sonradan latince ve yunanca
dan alınarak uydurulmuştur.

Maarif vekiline
ziyafet...
Ecnebi ve akalliyet mek7
teplerindeki Türk muallimlerı
cemiyeti tarafından Maarif ve·
kili Cemal Hüsnü B. şe-rcfine
bir çav ziyafeti verill'cektir._

Maliye vel..ili bu(?ÜII
eidiyor

Maliye vekili Saracğlu Şük;
rü bey bugün Ankaraya ııvde
edecekti~.

Zavi
Nüfus teskeremi ve vergi
makbuzlarımı zayı ettim.
Kumkapı .Muhsine hat':;:
mahallesinde lbrahimpaşa cıı
3
deai Cami sokağında No.
hanede
Sorope

9

Teşrinievel

Sahife

Son Saat
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Sosyalist
.ı

A]A ne aAl aAf...
~• a")
endimi eerdeöe eirmiş
sanıyorum, fakat bir
eksiei var•••
-14 Suphi bey , esennı teşrih
eden bir müellif neşesi!e i:ı:a
hat verdi. Kadını nasıl çağırt
tığını , neler konuştuğunu ve
ne gibi şartlarla uyuştuklarını
anlattı:

-

Azizim - dedi - bu sade
Yardım, in~ani bir hizmet değil, biraz da felsefi tecrübe
oluyor . Sınai ıstıfaya ~el
bir nümune hazırlıyorum. Kuvvetli telkinlerin, müstakar telAkkileri yıkabileceğine canlı
burhan yaratıyorum, terbiyenin nüfuzunu bir kere daha
tesbit ediyorum. Bu iş, vicdanıma inşirah ve irfanıma da
bir nevi iltizaz veriyor!
- Kesenize rahne getirmiyor mu? orasını meskut bıra
kıyorsunuz.

-

Küçük, çok küçük bir

fedakarlıktan ibaret. Kadınca
ğıza topu topu beş lira verdim, bir hame bağışlamışım

gibi sevindi. Ruhi ve dimaği
bir zevki ulvi elde etmek için
beş lira sarfetmek çok mu?.
Sen o parayla iki dakikalık
aUfli ve hayvani bir zevk satın
almak istiyordun.
- Benim ne alıp vermek
istediğimi bir tarafa bırakalım
da senin hareketini tahlil edelinı. Vicdanına gelen inşirahın
İrfanına nasip olan lltizazın
dem~k ki beş altınlık kıymeti
var. O inşirahı ve o iltizazı
idame veya tecdit etmiye heVeskAr mısın?
- Elbette.
- Her gün kadını çağırıp
eline beş lira mı vereceksin?
- Buna imkan olmadığını
söylemek
istiyorsun değil mi?
l
•nan ki azizim, imkan olsa bile IUzum yok. Zira kadın, parama değil nasihatlerime münCezip oldu. Bundan sonra ~fif
~ir hayat geçireceğine beni
inandırdı.

• - Her gün beılira vcrebi1ırsen, kadıncağızı dtı arasıra

~fıtfen ve tenezzülen okşarsan
1

rııanına

ben de iştirak ede;ıın. Aksi takdirde bu güzel
llıanın pek yakında söneceği
ne şüphe etme.
- lstilıbalf
hadiselerden
•~lanıak daha iyidir. Binaen11 eyh kehanetten ve benim
tevk'ııne
müdahaleden vaz
~:;s te kendi fikrini söyle. İşte
)' 'n rnübarezede ilk hamleyi
daJ>tıın, ınuvaffak olduğumu
ila laıınediyorum. Sen ne yaacaksın bakalım?
a .._ Benim yapacağım iş
lı ll)'et basit. Yatsıdan sonra
ııatoıı
1ı.
umu alıp ıslık çala çala
.
'd
•.
. J.t"llınıJıın
,
zıyarete gı ecegım.
rıı tv 1.talarının da, verdiğin pa-

. ·~ıırııo d11

tı1sımlaşıp

kapıyı

lıııı lllaz bir hale getirdiğini
,,0 111 •dığıın için hüsnü kabul
" rece ..
llıa(. gııne kaniim. Mabadi
"'•lduııı · K-uç ük.le uyuşamazsam
.._' hanımla koklaşacağım.
J\a Ben de aksine eminim.
lıa~ıyı kapalı bulacaksın ve
ile okıı~nu omuzlayıp geri dö-

c" sın.
oı.:- Zaran yok, bava almış
"tUır.

S Her ınanasilel..

tiir~:hi

bey, ilaveye lüzum

llıek lnhfzaınını

ve geri döntd ıztırannı sükutla kabul
lıi!:~i~i ?mit ederim. Bunun
'el
ıhtıyar etmek ve mı:a kadını tehdide kalkışmak

Muharrir{: M. Turhan
şahsına

yakışmıyacağı

gibi
mübarezemizin ciddiyetini de
ihlal eder,
-Tabii, kardeşim, tabii. Kaıfıyı
çalar, beklerim: irşadınızın tesiri kadıncağızı zühdü takvaya
ııevketmiş ise ya susarlar, yahut itizar ederler.
O zaman kızmadan, tek bir
kelime söylemeden dönerim ve
zatıalinize, bahsi kaybettiğimi
en mfistakar bir mizacın, en
koyu bir itiyadın bile öğütle,
yani lafla değiştirilebileceğine
inandığımı söylerim. Hakikati
sevenler, kendilerini
ızrar
eden hakikatleri de sevecek
kadar metin yürekli olurlar·
Filhakika o gece yatsıdan
sonra Orhan bey, anayla kızın
evine gitti. Cebinde yüz dirhem badem ,Şekeri ve birkaç
tane çıkolata vardı. Bastonunun ucu ile yavaıça kapıya
vurdu, bir-iki öksürdü, bekledi.
Delikanlı,
bu ziyaretten
eli boş dönmemeyi tasarlamıştı.
Otuz beşlik kadına
verdiği buselerin bir kısmını
küçük kızdan geri almayı
sureti kat'iyede kuruyordu .
Suphi beyin işe müdahalesinden sonra kızın da, anasının
da fazla para sızdırmak emeline kapılacaklannı · takdir ettiği için vakit geçirmeyi, kendi hesabına muzur buluyordu.
Onlar ellerine geçen beş altının neşesile sermest iken ve
ne yapacaklarını tesbit ile
uğraşırken kendisi hedefine
vasıl olmak istiyordu.
Kapı derhal açıldı ve anayla kız, kibar giyimli misafiri
karşıladı .
Küçüğün
henüz
uyanık bulunması ve hele
kar~ılamıya
çıkışı
hovarda
delikanlıyı

şetarete

düşürdü

ve anayı selamlamayı müteakip, kızı kucakladı, dudaklanndan şapır ıapır öptü :
- GöriJforsun ya yaramaz
-dedi- seni görmek için ıehrin öbür ucundan buraya kadar geliyorum.
Bu sözü söylerken odanın
değitikliğini gördü. Yere temiz bir Ulukışla kilimi ıeril
miıti, pencerenin altına getirilmek suretile duvara bir
karyola dayatılmıştı. Küçük
bir lambanın ziyası göz ok~u
yordu.
Küçük oda , bu iki parça
eşya ile adeta başkalaşmıştı.
Hacmini büsbütün kaybetmiş görünmekle beraber bir
gece evelki iğrençlikten de
kurtulmuştu. Karyolanın altına
konulduğu

anlaşılan

yamalı

bohçalar , kınk mangal artık
göz hırpalamıyordu.
Orhan bey , bu değiıikliği ,
şöyle bir tetkik ettikten sonra:
• - Ne ili , ne ili - dedi kendimi gerdeğe girmiş sanı
yorum. Yalnız gelinin duvağı
yok.
Kadın, misafirine karyolada
yer gösterdi:
- İskemle almiıdık. Alsak
ta koyacak yerimiz yok. Siz
şöyle buyurun. Esma (Kızın
ismi Esma idi] de yanınıza
otursun.
- Ya sen?
Bana b:ıl rayın, yerde
de otururum.
Orhan, karyolanın kenarı
na iliftl, Esmayı yanına aldı.
Bir taraftan kJZJD ellerini ok-

Cuma gfinkfi
,,
,,
gureş musa·

Dilşiincesi

milliyet iş le rinde na-

Ha hoca Ali") ha Ali hoca!

sıl olurmuş?

Çocuöun yiyecek, eiyecck. munakaşasına kısa
uzun etekte karışh•••

Fransada iki aydanberi yazılan gazete makalelerinden,.
verilen konferanslarda ızhar
edilen fikirlerden öyle anlaşı•
lıyor ki, bu memleket, İngil
tere maliye nazınnın Llihey
konferansında Fransanın iste-

Annesi, çocuk için babasın
dan nafaka istiyordu. Karı
koca bir müddet evel boşan
mıılar, çocuk bir sene kadar
babasının yanında kalmış, sonra annesi almış, şimdi o ba-

diğini

yapmamıt
olmasını,
bilhassa Fransanın büyük muharebede sırf İngiltere sayesinde galip geldiğini söylemit
bulunmasını bir türlü affetmemiştir

ve kolııylıkla

unut-

mıyacaktır.

Bu hususta, fırka farkı ne
olursa olsun, bütün Fransızlar
bir fikirdedirler. İşte Fransa
Sosyalist fırkasının senelik
kongresinde Sosyalist fırkası
reislerinden mösyö Grumbahın söylediği nutuktan bir
cümle ki, bu hususta kafi bir
fikir verebilir.
Mumaileyh demiştir ki:
• lngiltere Maliye nazırı
mister Snovden, Llihey kanfransında memleketini Sosyalist olmıyan bir devlet adamı
gibi mUdafaa etmiştir. İngiliz
Sosyalistleri ile Fransız Sosyalistleri araıındaki fark şu
dur ki , Fransız Sosyalistleri
kendi memleketlerinin menfeatlerini di{ıer memleketlerin
menfaatleri ile telif etmenin yolunu bilirler, İngilizler
bilmezler, bu kanaatimde fır
kamızın bütUn erkanı ile hem
fikir bulunmaktayım!»
Acaba mumailey meb'usa,
bu iddiasının bir delilini göstermesi lüzumuudan bahis
edilseyd! ne yapardı?

Rcfolunan kararlar
Ali karar heyeti, Mehmet
Tevfik, Ahmet Halit, Derviş
Saffet efendilerle Musa çavuş
hakkında evelce verilmiş olan
devlet hizmetlerinde ademi
istihdam kararlarını refetmlştir.

GÜNDE 10 PARA
Anadolunun her köşesinde
birer Çocuk sarayının yükselmesi için HİMA YEi ETFALIN hepimizden beklediği
yardım ..
ıuyor,

bir

taraftan

aııaaile

konuşuyordu:

- Odan güzelleşmiş ama
paran da gitmif.
- Gitti beyim, gitti. Tam
yirmi üç beyaz mecidiye harcadım. Şu keçeyi bir buçuk
altına aldım, karyolaya, döşek
le yorgana üç altın verdim.
El elde baş başta hesap tamam geldi.
- Canını 11kma. Yarın elin
gene geniıler.
Şimdi Esmayı gözden geçiriyordu. Ellerini hareketsiz ve
hararetsiz bir teslimiyetle
kendinin avuçlarına bırakan
kız, hakikaten güzeldi. Bir kilim sahibi olmak, hele demir
karyolada yatmıya hak kazanmak, masum çehresinde gururumsu bir sevinç gezdiriyordu. Fakat o, Suphiyi haklı
çıkaracak kadar kUçUk görünüyordu. Göğsündeki
iki
noktai tedevvürden batka,
çocukluktan uzaklaştığını gösterecek h!ç bir eser, hiç bir
nitane taşımıyordu. Bakışı tufulane, duruşu tufulAne, gülüşü
tufuline idi.
·
Orhan kızın, henüz çocuk
aimuını andıran melib hatlanna; g6zilne, yanaklanna, dudaklarına baktıkça tereddüde
ve göğsüne nazar kaydırdık
ça da ateıli bir heyecana
kapılıyordu.

(Bitmedi]

!

cek ya elden. İster orada gitİin, ister benim evimde. Mademki bu masraf ikimiıin çocuğu için ihtiyar olunacak.
Bu böyle olmakla beraber
çocuğun onun yanına gitmeyip
te benim yanı_mda kalması
hayırlıdır. Niçin?
y'linkü babanın bakması

baka/arı
Güreş heyeti riyasetinden:
929 senesi lstanbul güreş bi-

müsabalıalan 11
teşrinievel cuma günü Beyoğ·

rincilikleri

lu halk fırkasındalıl idman
salonl!muzda saat 15,30 da
yapılacaktır.

Müsabakaların
ehemmiyetine binaen berveçlıi

ati hususata ehemmiyet atfedilmesi:
1 - Musabakalara mıntaka
birinciliği olduğu için yalnız
tecrübeli güreşçiler iştirak
kıyormuş.
edecektir.
- Fakat, diyor, çocuğu fyi
2 - Müsabıkların taııı ma·
beslemek, tedavi ettirmek i~in
yo vt: güreş ayakkabısı giy•
benim param yetişmiyor. Bameleri şarttır.
Kısa mayo
başka, ananın bakması baş·
basının boynuna da çocuğuna
ve ayakkabısız müsabakaya
kadır. Çocuğa ben kendim
bakmak borçtur.
iştircl< edilemez.
bakıyorum, babası bir hizBen
kudretim
yettiği
3 - Tartı müddeti 12 den
metçi kadın tutup iıakdınyor
kadar çalışıyor, dikiş dildyor,
14
de kadardır. 14 den gemu~. O kadın hiç iyi bakmaona gıda buluyorum. Ama bu
mış, yedirip içirememiş. Çocu- lenler tartılamaz!ar.
kafi değil, daha fazla gıdaya
4 - Her idmancı çıplak oğun barsakları adeta büzülihtiyacı var. Eğer babası da ...
larak
tartılmıya ve tartı neti- ·
müş, verilecek gıdayı sığdır
Babası,
çocuğun
ıinnesının
cesine göre aldığı sıklelto mü·
mak bile kab!I olmuyor)
mahkemede bu söıledllılerini
sabaka yapar. Elbise ile tarBaba, buna ıüyle bir cevap
dinledikten sonra, şöyle diyor:
tılmak hiç bir vakit muteber
verdi:
- Mutııllakamın hakkı vı:r.
olmaz.
- Bu dediği doğru ise ,
Çocuk, bol gıda ile bes5 - Gerek güreş heyetile,
çocuk fazla bir para sarfını
lenmek ister. Onun için onu
gerekse hakem heyetilo ancak
icap ettirecek va:ı:iyette değil.
bana versin. Bol bol yedirip
her kulübün takım kaptanı
Hanım ayda otuz , kırk lira
içireyiml
temas
ede bilir. Müsabıkların
istiyor. Benim barsaklarım
Anne, buna razı olmıyor:
doğrudan doğruya heyetle te•
büzülmüş değil, bilakis geniş
- Mademki bol bol yedirip lemiş vaziyetı.e olduğu halde
mas etmeleri memnudur.
içirecek derecede hali, vakti
6 - Hakem lıararlanna
öyle otuz, kırk lira yiyecek
tahriren iliraz eöılir. Şifahi
yerinde olduğunu kendisi itiparası verdiğim yok!
itirazlar kabul edilmez.
raf ediyor. O da versin müHanım, büsbütün kızdı:
7
Müsabakaya da~et
nasip bir fey. Çocuğu adam
- Büzülmüt barsakları aç·
anından
itibaren
beş dakıka
akıllı, ııhhati yerinde yetiştire malı, genişletmek için verdizarfında sahada ispatı vücut
lim. Ama benden çocuğu
ğim doktor, ilaç parasını hiç
etmek lazımdır. Bu aıi!ddet
iıtemesin, bana onun gıdasını
hesaba katmıyor. Sonra giyezarfında etmlyenler hllkmen
temin e'Clecek parayı versin!
ceği :ı:aten bu hesaptan hariç!
mağlup addedilir.
Buna da baba muteriz:
- Canım, küçücük bir ço•
Spor
kon(!rea~
Çocuğu yedirip İçiririm
C!Jğun giyeceğinden ne olalıttanbul mıntalıası relııliğln
ama, benim evime gelir, becak? Anası etekliğini biraz
den: Mıntaka adi kongreli 18
nim soframda yer, içerse!
kısa giıpe, artan parçadan çoTeşrinievel 929 Cuma günü
Ayrıca para venneğe kudrecui'a bfr entari çıkar.
C.
H. F. Beyoğlu merkezin·
tim yoktur. Evimde sarfoluna- Sen onu affedersin. budeki idman salonumuzda saat
cak para ile annesinin evinde
güne bugün terzilik ediyorum.
dokuz buçukta aktedileceğin·
yapılacak
masraf
arasında
Şimdi moda değişiyor, kısa
den her mucibi nizamname
büyük fark vardır. Benim için
etekler uzıyor!
mıntakamıza dahil müttefik
ayrı bir eve para ayırıp
Bu münakaşa, uzamadı. Bir
kulüp murahhaslannın sallıhl
vermek güçtür.
Eve bir ihtarla kısa kesildi ve anne
yetnamelerile teşrifleri tebliğ
miktar fazla erzak almak öyle
ile babama onar lira nafaka
değili
olunur.
ile mükellefiyetleri icap ettiAnne, eski kocasının bu lağine, çocuğun annesi yanında
Doktor Fe)zİ Ahınet
kırdısına hayli kızdı:
bırakılarak bu on liranın baJ rengi, tjlf~oğulduğıı, cıh prooı
- Aman, efendim. Ha hoca
badan bittahsil anaya verilmeta' :1ur1 1t: •• a ül 'c L.adı11 hat1taAli, ha Ali hoca. Para gide- sine hükmolundu...
11kların1 t n ~on u~ullerle az tıır

Şoför·ler

Biı·

kaza

Her yerde feci Bir otomobil,
kazalara sebep tramvayla araba
oluyorlar
arasında kaldı
Amerikada Layti- Valey cibir lokomotif ile bir
otomobil arasında dehşetli bir
müsademe vukua gelmiştir,
bu müsademe o kadar şiddet
li olmuştur ki otomobili işgal
etmekte olan beı kişiden hiç
birinin cesedi tam olarak bulunamamıştır. Kabahat, geçit
olmasına rağmen demir yolunu atlamak istiyen şoföründür.
}f İngiliz gazetelerinin dercettikleri bir istatistiğe göre,
son hafta içinde lngilterede
115 kiıi otomobil kazasına
kurban gitmittir, bunlardan 37
tanesi yaralı, ilst tarafı da öllldür. Londra gazetelerinin
yaptıklan tahkikat neticesinde
elde ettikleri kanaate nazaran
bu kazalardan yüzde doksanının sebebi "münhasıran ıo
förlerin otomobillerini hula
varında

ıüratle koşturmUf olmalandır.

Bir deniz gezintisinin
nellcesi
lngiliz gazetelerine

haber

verildiğine göre Mekııikada
Tumakoş gölü üzerinde bir
ge:ı:intiye çıkan on dört kişi

den mürekkep ilci İngiliz ailesi
bindikleri deniz moturunun
batması ve arka11ndan da yangın çıkması llzerlne boğularak
veya yanarak ölmliflerdir,

;(.aııutııJ.1 ıuıi19aıt

Şt. raıtie

ıt•b\ 1
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AJrt" Rahltli l,ar;a!L>Elıı >"~uşıı

L.tıtl' ba~ı ıııuuar.ı 43
'(",'do": l.ıaubııl :lll'J')

Dün akşam saat 16,45 te,
Salkım söğütte garip bir müsademe olmuştur. Sirkeciden
Alemdar istikametine ilerliyen
numaralı Yedi kule tramvayı ile mukabil istikametten
gelen tek atlı ve 1876 numaralı araba, tam Salkım Söğüt
çeşmesının
önündeki virajı
dönerlerken Ahırkapı istıka
metinden bir otomobil zuhur
etmiş ve olanca
sur'atiyle.
mukabil istikametlerden gelen bu iki nakil vasitasının
ortasından geçmek istemiştir.
Fakat bu esnada araba ile
tramvay birbirlerine o kadar
yaklaşmış bulunuyorlardı~ ki!
otomobilin bu pek tehlıkelı
teıebbüsü
üerine
derhal
durmuş olmaları bile müsademeyi menedememiştir.
Bu iki nakil vasitalannın
ortasında sıkışıp kalan otomobilin numarası 2120 dir.
Şoförü, ıebep olduğu müaademeyi miltealııp otomobilin
karnesini de sökerek kaç-

161

mıştır.

Müsademe tlddetli olmuş,
araba parçiılanmış, otomobil
ehemmiyetli huara uğramış,
tramvay da zedelenmiştir.
Nllfueça bir zayiat olmamlf,
IQllllfafl bu ylzden tam 45
dakika seyri sefer inkitaa
ujranufbr.

Jftr ye rdc: ~ ı •atcntalır hakiki
t~ılJcnc t-u,1Jı.laun11 mAhkıır. Bu
Akm~Uroul

1raı tııçalı.brı

114

d<fa mwıı:rnc-yır tıbı ı~ruldukl~

11r.dan :nur1::ı2am ,.c mu,~csı~
._ ıanıJı "'' ,,UhıJmcnızı·fC nu
cdılmıfht .

Qillette
J)öyı;c (). Bank
·rarilu tı ~İ!llİ: JQOU

,\(üc•sıeltrı: Orr.Jıı<r lıank ,A.

:;;anıa,en~cr Lank f<era)ll,
a••} orıol Lank ıur D6yçlarıd.

\lerlrzı: l!erb; ıubclcıı: !lam,
burg, lsı2I?bal '(,afat• ve 1 an
Lul•, Jznıır.

Galata kı'1111 ı.dcfon: Beyoglıı.
247, 243, ~,685
l.ıaubul k"mı tele!oıc litanbuı
2842, 2843.
Depo•u: loıanbul TOıtln gümrı1J:lü. Teldow ı.ıanbul 3227BıJdımuın
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b 11 nla muam~lah "
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8 Sahlie

Soa

~1üstamel kanır.on ve binek
otonıobıl satışı

İstanbul viJayeti defterdarlığı ilanları
KiRALIK PİLAJ VE MESiRE: Anadolu kavağında sütlüce
ın.!siresi ber mucibi ketifname 1371 lira 10 kuruşluk illfaat
vücude getirilmek ve hitamı mukavelede mamur bir halde olarak bila bedel hazineye iade olunmak şartile ve 3 sene mllddet ve senevi 50 lira bedelih: müzayedeye çıkarılmıştır. Müzayede 23 Teşrinievel 929 tarihine müsadif Carşamda günü saat
15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (1012)
'Jıf SATILIK GAMBOT: Karadenizin Büyük limanında Fener
ile kavak arasında batmış Nevşehir gambotu müzayedeye çıka
rılmıştır. Mesarifi ihraciyesi ve sairesi müşteriye ait olmak
fartile muhammen bedeli 352 liradır. Müzayede 16 Teşrini
evel 929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (933)
:il- SATILIK AGAÇ: Haydarpaşada uzun çayırda kotra maha!Ii civarında yıkılmış tahminen 13 çeki mıktarında çınar akacı
muhammen bedeli 39 liradır, müzayede 17 teşrinievel 929 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Defterdarlıkta yapı
lacaktır. (949)
.* KİRALIK DÜKKAN: Topanade kışla altında No 347,
ıenelik muhammen kirası 320 liradır. Müzayede 17 teşrinieYel
~29 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Defterdarlıkta
yapılacaktır. (953)
'Jıf- KiRALIK ODA : Galatada Karak6y Yenicami mahallesinde Mehmet Ali paşa hanının üst katında kagir No 56,
aenelik kirası 360 liradır. Müzayede 17 teıriaievel 929 tarihine
ınusadif perşembe günü saat 15 te Delerdarlıkta yapılacaktır.
( 973)
'f KiRALIK BAKKAL DÜKKANI: Adliye dairesi yanında
ıımnmi tevkifhane Bakkaliyesi ıeraiti mukerreresi dairesinde
\DÜzayedeye çıkarılmıştır. Gösterilecek yere talibi tarafından
tıaraka inşa edilmek ye mukavelenin hitamında bil& bedel Halineye terk olunmak şartile senelik kirası 150 liradır, Taliplerin
ıeraiti s:ıireyi anlgmak ve pey ıürmek üzere 16 teşrinievel 929
tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıktaki
ihale ve müzayede komisyonuna müracaatları, (920)
KİRALIK BAHÇE: Beykozda Tokatta Haa ahır namile
maruf bahçe üç sene müddetle kiraya verilecektir. Senelik
kirası 90 liradır. Müzayede 16 teşrinievel 929 tarihine müsadif
çarşamb::ı günü 1aat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (886)
lf KİRALIK ODA: Galatada Karaköy yeni cami mahallesinde Mehmet Ali paşa hanının üst katında kArgir N. 57,
senelik kirası 330 liradır. Müzayede 17 teırinevel 1929
tarihine müsadif perşembe günü saat 15 defterdarlıkta yapıla
caktır (972)
KiRALIK DÜKKAN: Galata sarayı binası altında No 3,
senelik muhammen kirası 321 liradır. Müzayede 16 teırinevel
929 tarihine müsadif çarıamba günü saat 15 te Defterdarlıkta
yapılacaktır. (957)
• KiRALIK DEPO: Galatasaray binası altında No 17, senelik muhammen kirası 96 liradır. Müzayede 16 teşrinievel 929
barihine müsadif çarşamba günü saat 15 de Defterdarlıkta
yapılacaktır. (956)
• KiRALIK DÜKKAN: Galatada Azapkapıda Meyyit yokuşunda senelik muhammen kirası 92 buçuk liradır. Müzayede
16 tefrinievel 929 tarihine müsadlf çerşamba iÜDÜ saat 15 te
Defterdarlıkta yapı'acaktır. (954)
SATILIK ENKAZ: Anadolu hisarında küçük su capıii ittisalindeki karakolhane enkazı kaimen satılacaktır. Muhammen
bedeli 264 lira 56 kuruştur Müzayede 23 Teşrini evel 929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıkta yapı
lacaktır. (941)
'f- SATILIK lRA TLI DENİZDEN DOLMA ARSA : Galatada Arapcamll mahallesinin eski Y ağkapanı iskelesinde No.24
bir tarafı kısmen Karamanlın·n emlaki ve kısmen lebiderya,
bir tarafı Mahtum meydanı, iki ta;afı denizle çevrilmiş 138 arşın 7 parmak denizden dolma arsa satılıktır. (764)
8 senede ve 8 taksitte verilmek ıartile 4540 lira kıymet
konulmuştur. Müzayede 12 teırinievel 929 tarihine müıadif
cumartesi günü saat 15 te Defterderlıkta yapılacaktır. (764)
:ıf SATILIK VAPUR Haliçte Ayakapı önünde demirli Rüsumat muhafaza idaresine ait tulü 105 arzı 19 umku 8 kadem
eb'admda 294 tonilato cesametinde bulunan 3 N. lı vapur, muhammen bedeli 13,960 liradır. Müzayede pazarlık suretile 7
tetrinisanl 929 perşembe günü saat 15 te defterdarlıktaki ihale
komisyonunda yapılacaktır. ( 771 )

*

*

Maliye

vckaletiııdcıı:

senesinden Hl:!7 nıali senesi nihayetine kadar miJli hükı:unet bütçelerinden matlubu olanlarla gerek milli hükuınet ve gerek sakit hüktiınetin bütçe eınanatı ve adi emanat hesaplarında ınukayyet alacaO-ı bulunanlar, Şubat
9.3u nihayetine kadar arzuhal i'le bulundukları
nıahallin en büyük nıal ınemuruna müracaat
eyleyip yetlerindeki ınatlt'\bat vesikalarını vererek ınukabilinde nıüracaat vesikası alnıaları
IAzımdır. Bu nıüddet zarfında müracaat etmenıiş ve vesika aln1amış olanların iddia ettikleri
alacak 1513 numaralı kanun mucibince katiyen
hazine lehine sakıt olacaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç bir mazeret kabul ediln1iyeceğinden alacak iddiasında bulunanların 930 senesi Martından eve! bulundukları mahallin en
büyük mal memuruna müracaat etmeleri ilan
olunur.
33ti

Tqr~Mel

Şut

Tiitün

9

Seyri scfAin
Merkez a.:eııtası : Galata
köprü ba~ında. Beyoğlu 2 j 62

inhisarı urnıım ınüdürlüğünden:

Şube acentası: Malımudiyc
hanı altında. h.tanbul 2 740

5-10-929 tarihinde pazarlıkla aablacağı illa edilen müıtamel dört adet kamyon ile bir adet
Fiat markalı binek otomobiline talip zuhur etmemesine mebni tekrar 14-10-929 pazartesi günü
saat 10,30 da pazarlığı icra kılmacağından taliplerin yevmi mezkUrda Galatada mubayaat
komisyonunda bulunmaları.

Trabzoq ikinci

postası

( JZMlR) vapuru

1O teşriııı

Perşembe akşamı

eve!

Galata
rıhtımından hareketle [ Zon
guldak, lneholu, Sinop, Samsun , Ünye , Fats.ı, Ordu ,
Giresun , Trabzon , Rize] ye
gidecek ı c ( Of, Trabzon ,
PulJthaııe, Giresun , Ordu ,
Fat~a. Samsun, Sinop ve lnc
l,o]u] ya u~r.ıya·;ık geke;ı;tir.

Kadın hostalıkları

hekimi: Doktor

CEHAL ZEKi
llcr türlü kadın rahatsızlıkları
ciddi surette tedavi eder. Şeh·
zudc ha~ında Fcyziye c.ddesi 17
numara. ~:arşaınba günlen fuka
ruya para < ıı bakJlır.
nı

Bir adet .>chpaoik beraber
fotograf makıncsi ve bir adet
tenis raketi mahaflen bilmüzayede furuht edilecektir. Taliplerin 7 - ıo - 929 tarihinde
Levazım müdürlüğüne müracaatları.

Satılık boş

yağı fıçıları
Levazım anbarında teraküm
eden takriben 200 adet kapaklı
ve kapaksız boş makine pğ'
fıçılarının müzayede surctik
kat'! ihaleleri ı 2 - ı O - 92 9
tarihinde icra kılınacaktır. Ta
!iplerin o gün saat r 6 da
levazım müdürlüğüne müra-
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piyaııkosu

KORSERYALARIDIR
Rahmi beyin Seracettin beyden
borç aldığı lıeı yüz liraya mukalıil
birinci derece birio.:i sıra nuınacasile
İpotek gö•terileıı Yedikule
Çirağ
ıı,,.aıı mahallesi merhaba
kö~e·i
sokagıııda eski 70 1\'o. ınüfrc:& bölmeyi muşıerek ınıa bahçe lıaneııin
birinci ihalesi yapılmak ü'cre otuz
gün m(ızAyedeye konuldu :
Hududu: Merhaba çıkman Uırokı
İ,koki r•nl!kı Maryo İ•piro cınlikı
,o!ıarafı ınüfreı 80 cc<l•l Mo. lu ara.
zıJcn J2 m. hane nıütebaki~i hah·
(cdir.
l\lilıtcıoiltlı . Malta
Jc;~di
bir
mcdhal yüklü rl.ılaplı hir oda alım
da bir iıodurum hır luli yerli bir
ocak n1erjlİvt•n altuıda bir kuyu üst
katta bir sofa !ıtcrinde yüklü ve dolaplı bit oda olup yani kiracıılır, ve
800 lira lıyıncti nıuhatnmcııelidir.
Almak ve daha ziya•lc öğrewnek
İ s leyenler

k ı puc ti

ınııhanuııesinin

yüzde 10 nisbetiııde pey •kçc;iııi ve
~',\ N. ile lstanlıul dördüncü icra
men1urluğuna

etınclcri

müracaat

15 e kadar
birinci ihall!~İ yapılucagı ilıln olunur.

lstanbul beşinci hukuk mahkemesi:
İktisat Vekaletinin berayı
tahsil Avrupaya izam eylediği
Kemalettin Fevzi Ff. hakkında ikame
eylediği
davadan dolayı mumaileyhin
ikametgahının meçhul olduğu
olbapta kendisine gönderilen
davetname arkasına mübaşir
tarafından verilen şerhten anlqılmıt olıİıağla yevmü tahkikat olarak tayin kılınan 4 T.
sani 929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de tahkikat hakimliği huzurunda bizzat hazır bulunması veya bir
vekil ııöndermesi ilanen tebliğ
olunur.
fiatına

Sablık

Ucuz hane
Mr~ihat cadde.inde hali
hazıril• ınükemm,•I, va<İ bahçe, ne-

Mülga

zarctı

fc\·kıtlUJe,

<laitni su, t-erku1'1,

elektirik dokuz odalı harıe •atıltklır.
Taliplerin Aııkara cadd~sinde Kahraınan zade hanında.
ruiiracnat ları.

Şehremaneti

il~nat acenta,ına

ilanldrı

Şehremanetinden:

gın

keşide

11

Teşrinleveldedlr.

BUyllk ikramiye

caatLın.

40,000 lira

Satılık odun parçaları
Havuzlarda İnşaattan tcra
ki.im eden köhne odun parçaLın müzayede sur~tile satıla.
cakttr. Kat'i ihalesi 10-10-9:t9
tarilıınde
kr.ı
kılınacaktır .
r aliplcrin o gun sa.ıt 16 Ja
levazım müdürlügüne müra.

Ayrıca:

İşbu

20,000 l 5,000 12.000 10,000 liralık
ikramiyeler ve 10.000 bir mükifat
kcıldede cem'an «3,900» numara kazanacaktır.

Ustabaşı aranıyor

.:aatLırı.

Ereğli civarında

bulunan bir madende makinaları işletmiye
makine kazanlarını tamire, bunlarla müteharrik makinaları,
vinçleri, tulumbaları tazyikı hava kompresörlerini, vantilatörleri,
benzin lokomotiflerinin tanzim ve tamir etmiye ve aynı zamanda
medende mevcut küçük bir elektrik santralını ifletmek ve
dinamosunu tamir ve tanziminde vazife görecek meccani ev
ve yüz lira maaşlı ustabaşılığa talip olanlar vesaikleriai Zonğuldak maden kömür·
mıntakuıumum müdürlüğüne göndermeleri.

NAİM VAPURLARI

iZı\1İR-ı\1ERSİN po•ıa~·

AD ANA 1Ov:C~~i~~\'Cl
PERŞEMBE

günü akşamı Sirkeci rıhtımın
dan hareketle [ Çanakkale ,
İzmir . Küllük, Bodrum, Rados. Pcthire, Antalya, Alaive
'"e MersinJ c gidc.:ckur. Fazla
tafsillt için Galatada Site
franscz hanında ı 2 n. umarada

,.e

9-11-929 ıarilıındc saut

Arsuı

Yedinci tertip
S iincil

Fatih yan-

yerinde F enai çeşmede
5163 harita numaralı arsa yanında ki 10-12 metre murabbaı arunm metre lllllrabbaına
250 kunıf kıymet takdir olunarak ıablmak için açık müzayedeye konulmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için
her gUn müzayedeye girmek
için 28 teırinieval 929 pazar
tesi gUnü levazım müdtırlUiü
ne gelmeleri.
Calata Z, B, merkezince bir
koyun bulunmuştur. Sahibi bir
laafta züfuıda müracaat etmezse ıatılacaktır,

~

makine

BELSOGUKLUGU, FRENGi ve ADEMi iKTİDAR

Paris (~a!nt ~oui) ve (Necker) J)ı· C' 1tkı 1'.' (' Cl. })
Klınıklerınden me2un
• LJ
1 'il -'
Muayenehanesini Beyoğlunda İstiklal caddesinde (Parmak1
a.:cnteliğinc müracaat·
kapı) da 111 numaralı İstiklal apartıt .anının birinci katına
Tel. Bcyoıtlu 10 .ı 1
nakletmiştir. Frengi en müessir edviye ve muhtelit usul ile
belsoğukluğu ve ihtilatatının en muannit tekilleri aşılar
İstanbul beşinci hukuk ma(ozonotermi) gibi vesaiti elektrikiye ile ve nüksetmehkemeıinden:
mek üzere tedavi olunur. ~ . İktisat vekaletinin Unkapa---nında atlamataşında hoca Halil attar mahallesinin 43 nuÖksürenlere Katranı Hakkı Ekrem
maralı hanede mukim baytar
mektebi Alisinden
mezun
Abdürrahman Ef. zimmetinde
alacağından dolayı ikame olunan dava üzerine mumalleyhe ısdar kılınan davetname zahrına mübaıir tarafından
Salkımsöğüttekl telgraf fabrikaıında mevcut olup 7-10-1929
tarihinde müzayedesi icra olunan buhar makinesi ve teferruaverilen şerhten ikametgahının
tına verilen fiat haddi layık görülmediği cihetle şehri carlnin
meçhul olduiu anlaşılmış ol- ._
on dördüncü pazartesi günü ıaat 14 te müzayedeye devam
mağla ye•mü tahkikat olarak
edilmek üzere müddeti müzayede bir hafta temdit edilmiştir.
tayin kılınan 4 T. san! 929
Taliplerin yevmi muayyende mezkür fabrikaya müracaatları.
tarihine müsadif pazartesi
günü saat 14 te tahkikat haBahri nıuanıeJat Türk anonim şirketi
kimliği huzurunda bizzat ha·
zır bulunması veya bir vekil
"Tasfiye men1ur1uğundan:
göndermesi
lüzumu ilanen
Tasfiye muamelatının vaziyeti hazırasına dair malümat vetebliğ olunur.
rilmek ve neticeye göre mevcudun taksimi hakkında karar
ittihaz olunmak üzere hlssedaranın 10 Teşrinisani 929 tarihine
müsadif Pazar ııünü saut 15 te Sirkecide Liman hanının 4 üncü
katında 45 numeroda hazır bulunmaları ilin olunur.
Ahmet Burhaneddin
Ru.ıname : 1 - Ta1fiye memurları raporunun kıraati.
• C.crrahpH:ıa. hastan<"si operatorfı
2 - Tasfiye pilançoıu.

'I

Posta ve teleraf levazım
müdüriüaünden:

()peratör

:\luayrıu:luuu•: B~) oglu 1
tanr.:>İ

Doktor FETHİ
Cerrahpaşa Hastanesi
Baklerıyologu

1'.ur. • ( \'a8"a!"an teamülü }
i..trur. balgam cerahat tahlilleri
ıle haıtalıklann hususi aşıları yapılır. Telefonla malumat verildiği
ıak<lirJe tahlil edilecek mevat alılrnlarak bilahara raporu takdim
1

cdı ı
.\ıu;ı\ 'i!nı: h.ı .ı ·. H~·,

,uııııinlıı kıreuunJa

Mohmudiye oteli
Elektrik ve tako•la mücehheı
ııcz1:1.fı.!t ve tahar~tile ınü~terileriniıı
ıuazhan takdiri olun otelimize bu
defa müceJd"den banyo uınhallile
ıek yaı.ııklı odalar inşa edilmiştir
Binaenaleyh aile ikaınetıue de
son derece elverişlidir. Ehven Uc.
retle abonman kaydedılir. Rahatı
nı ve ıstrahatını arzu eden ze\'u
tı kira1111Jı teşrifleri kendi menfa .

ıııları ikıiza•mdandir.
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Telefon: Beyoğlu
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