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... H. Diyaınantopulos geliyor 
))• -1Yaınantopuios 

Yarın şehrimize 
geliyor ... 

Atina 21 11 
t ' - ı~. Diyaman-

Kitapçılar müşkül Vaziyette 
Elleri11de serı11aye kalmadığını söylüyorlar ... 

Maarif vekaletini dava edecekler 
Opulos y ( b .. Is 

huta h ann ugun ) tan- lstanbul kitapçılarının mektep ldtaplan net· kat mekteplerde teörisat yeni harflerle yapll-
M :eket edecektir. rinde büytik r..ırarlara duçar olcluldanndan mıya başlanıldı. . Sermayemizi yabrdığlmız ki· 

TUrk _ ~izelosun bu akşam bahsile hükumetten muavenet talep ettiklerini taplar elimizde kaldı. Şimdi, bunları ı:ıtamaclı· 
hakk d unan müzakeratı ya:ımqbk. İıtan.bulda mektep kitabı n~en ğımız için ıermayesiz kaldık. Bankalarda ve 
h"t ın a Parlamentoda ı·za- d .. vernı . 5 kitapane var ır. bankerlerde tediyesi zaruri bonolanmız _var. 

Efka esı muhtemeldir. Haber alôığımıza göre, bu bet kitapçıdan Paramız olmaclıj'ı için bonolanmw tediye 
nata h~ ~mumiye bu beya- üçll Maarif vekaleti aleyhine dava açmıya edemiyoruz. Feci vaziyette kaldık. Maarif 
intita Yük bir sabırsızlıkla 1 karar vermiş bulunmaktadırlar. Bunlardan biri Vekaleti «80» bin liralık bir tnminat vadet· 

r eylemektedir. 
~~d~~~_.;;~---1 dün bir muharririmize demiştir ki: mişti. O tazminab da alamadık. Şimdi hem 

S 
ttnad.e SICAklar «- Harf inkılibı olduktan sonra mektep- Bllyilk Millet Meclisine miiracaata, hem de 

on lerde tedrJsabn daha bir mlddet Arap 
kıc• s günlerde Adanada ya- h rfl .. 1 b 1 ki 1 rla ıla .. ..;c... Maarif vekaleti aleyhine dava ikamesine karar • ıc kl a erı ı e ası mış tap a yap carı -T-
iliıı d a ar olmuştur. Geçen lendi. verdik. Maamafib. henüz davayı ikame etmİf 
<,33_ erecei hararet gölgede Bunun üzerine mevcut mektep kitaplarına deiiJi2. Belki dava ikameaiııi B. M. Mecliahıe 

~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!i!!!!li!!!v!!!!!et!l!!ea!!!!!!!!'/!!leni~dl!!!len!l!!!!!m!!!!ei!lkt•ep-•ki•"tah!lll!!!!!ı_~ ___ • •F•.--•mll-~_.c•-ttaD-11180Dra'l!!!l!!!!ll!!l!!!ya!!!!!!!t!!l!ebl!!ir!!!!!!!!ed!!l!!!en!"'!!· z!!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!1-• 

l. Odasına af erin! I-Iaydarpaşa geçiqi 
Menıteketimizi neden Emanetle Demiryolları 

Ucuz n "" d •• .d "" nlac.ıJdı köprü yaptırıyorlar 
TicEret ~or u~u a ~ 

bir hat odası, bayat pahalılığı tetkikatını yaparken fahit ile ı-;~~ 
eveı bi:Y~ düşrnüş ve tetkikatını mecmuası ile neşretmeden tui yolu ara· 
. Düny ere daha gözden geçirmek mecburiyetinde kalmıştır. amda bir fl-
orada hanın en ucuz meJlleketlerinden biri Mısır olduğu halde, mendGfer ıeçi
den adda~~~ aphalılığı yüzde 155 artmıştı. Ucuz memleketler- di vardır. Bu 

1-falb ~- 1 
en Amerikada 100 de 170 derecesinde fırlamlfbr. geçidin nzerine 

Yap .... ku 
1
' İstanbul Ticaret odası hayat pahalılıgı" tetkikatını 

-.. .... en al beton arme bir 'Urki d tın farkını da hesaba katmış ve bu şekilde 
~tı~e e v~ bahusus istanbulda hayalın 100 de 148 paha- köprü İDfUl ve 
b gı, Yanı b · · b k. bedelinin Ema-u tak ınnıs e ucuz olduğu neticesine varmıştır ı, 

Çün~~ k.~~~ısında hayrete dUşmemek mümkün değildir. netle şimendi-
Y~lerde U b~~tun ~da'i. ihtiyaç maddeleri bizden çok ucuz olan fer idaresi ta· 

Buna r· 1 
e bızdekınden pahalı gösterilmektedir. rafından yan 

bediim-' ~~a~e~ odası katibi umumiliğinin nazarı dikkati cel- yEnya sarfı e- Haydarpaşada ~ton köprü yapılacak 
kaıınış~~. atıbı umumi yanlışlığı tashih etmek mecbüriyetinde k~ r ilr etmiftir. geçil noktası 
t' --~;--;----------------.:._ Emanet bu köprinün inşaaa sene inşa edilecektir. K&prl "IOförier. • • p ı · k • , .. için «60» bin Ura vermeji «9» metre genişliğinde olacak 

h ın ıntı- ı o ıse ma ıne ı .. ·-..1 'ft h 
b kabul ehDİf ve bu para blit- ve uzenQQen çı at tramvay 

Q l baf ladı 1 t HL' k ·1 · reye konuJm·........ Köprii bu geçecektir. Bu sah . . UTe verı ıyor T YT" ... 
tnuhtel"f ahtan ıtı aren şehrin l 
ler <:e 1 • ın_a~a~erlnde Şoför- Haber aldığımıza nazaran Macar arı protesto lanı, nııyetının ıntihabatı baş- İstanbul poliaiııin makineli tü- • • 
bille~t;.r· intihabat için otomo- fekle lechizi tekarrür etmiftir. Belgrat, 20 _ Gazeteler, 
lıaıtere sıkça durdukları ma- Karann tatbikına geçilditi Macar BaJyeJdlinin mahut 
\'e r l sandıklar vazedilmiş zaman her poliı merkezine nutkundan dolayı Macaristan 
bera~ erb cemiyet merkezi ile ve mühim polia mevkilerine ile Jdl~ itiJif devletleri 

r uralarda atılmaktadır. j mckineli tlifek verilecektir. anı.ada ıı.111 olan YUiyet 

ile meşgul olmıya devam e~· 
mekte ve büyük devletler.ia 
de Macaristan nezdinde pro
testoda bulunacaklanm ,U
maktaclırlar. 



l 
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Dohilde: 

İzmir eki m&ç 
Galatasaray ve Altay 

berabe-c:e kaldılar 

Dzmirde Galatasarayla Al
tay dün yaptıkları maçta 

ikişer golle berabere kalmış· 
lardı.r. ilk golü Galatasaray
lilar yaphlar, birinci devrenin 
bitm~ yakın Altay bera
berliği temin etmiştir. İkiDci 
devenin yedinci dakikasında 
Altay ikiDd sayıyı yapmış, 
devzenin bibnesine yarım da
kika varken Galatasaraylılar 
~I beraberlik sayılarını 
U,.detmişlerdir. 
Dieni Atma sefirimiz Enis B. 
lllJ,dün Ankaradan gelmiştir. 
Yümda Ati.Daya gidecektir. 
Enis B. beyanatta bulunurken 
mOzakerabn hüsnü neticeye 
iitiranından çok ümitvar ol
ckığwm söylemiştir. 

Enis B. aynca Yunanlılarla 
l:iir dostluk muahedesi akti 
~ salahiyeti haizdir. 

Muhtelit mübadele komis
yonu bitaraf azası dün Anka
nrya gitmişlerdir. 

M. Diyamontopulos bugün 
Atinadan hareket etmektedir. 

mr. Fahrettin Kerim ve 
Niyazi ismet beyler tıp 
~i hazırlıklarile meşgul 
olmak üzere Aııkaraya git-
mif\erdir. 
s;Jlonguldak maden mühenmd.is mektebinden bu sene 
12 kişi mezun olmuştur. 
nvukatıar dün vapurla bir 
WJteneniih yapmışlardır. 
ftı:mirde Kadriye H. ve ar
.gkadqlannın muhakemele-
lille bu hafta zarfında bapa
•cağı kuvvetle taTı.mm olun
maktachr. 
ınlransızlarla ftilafname bu -
lllJ ğlin imzalanacaktır. 

mün Ankarada, ilk bahar 
koşularının sonuncusu icra 

edildi. Koşu mahalli çok ka· 
labablıb. Başvekil İsmet paşa 
Hnretlerilc Vekiller de hazır 

bulunmuşlardır. 

m!ihrit inhisannın bütcesi 
&gtasdik edilmiştir varidat 
!,415,100 liradır. Makine mil
bayaasına da 300,000 lira tah
ms olunmuştur. Kibrit ve çak
maktan Maliye vekaletine ~
ku bulacak tediyat 2,150,000 
rıra tahmin edilmektedir. 

lfit~vlet Ştıraaından Divanı 
~e seçilen aza Eskişe-
Mre ftmllŞbudır. Divan ilk 
lt!bnaım yapımşbr~ Rfyaaete 

raf haberleri 
Fas isyanı, Fransız mec
lisinde gürültü çıkardı 

Paris, 21 (A. A.) - Meb~usan meclisi Ait-Yakup hadisesi 
hakkında verilen isthah takrirlerini müzakere etmektedir • 

Komünist ve sosyalist meb'uslardan bazılannm müdahalelerinden 
sonra .söz . alan. ~~- Daladye bu hareketin vasi mikyasta tertip 
edilmış bır pilan aksamından birini teşkil ettiği zannında 
bulunduğunu beyan ehniştir. 
. M. Daladye cezai tedbirler alınmasım istemiş ve M. Steeg· 
ın F astan aynlmasını müteakıp sulhperverane hulul siyaseti 
yerine askeri bir politika ikama olunduğunu söylemiştir. 

M. Beriyan verdiği cevapta M. Steegin de, bpkı lahik 
umumi vali M. Sain gibi bükiimet tarafından verilen ve hiç 
d~ği~miyecek olan veçhelerden mülhem olduğunu tasrih eyle
mlştir 

M. Daladye, hakimane ve ihtiyatkarane bir siyasete rucu 
edilmesini talep eylemiştir. 
Sosyalist Komünist meb'uslardan M.Lafontun müdahalesi bazı 

hadiselere sebe,p olmuştur. Müzakereye salı günü devam olu· 
nacakbr. 

• 
iki . köy harap oldu 

~tina~ 21 :-- S~anikten bildirildiğine göre, Makedonyada 
y~ga? şıddetlı .. Y gm~ların husule getirdiği büyük seyliplar 
Fı!orma havalısmd~ ıkı köyü tamamen tahrip eylemiştir. 

Türkiye - svicre 1 antonda müf. 
, 1 

muahedesi ı hiş bir infilôkl 
Bern, 21 ( A.A. ) - Türkiye Londra, 21 (A.A.)- Hong· 

ile akdolun hakem ve uz- konlrtan gazetelere bildiriliyor: 
laşma muahedenamesi, bir Kantonda, bir hastanede 
komü~ist. n::uhalif re)in~ kar~ı, şiddetli bir infilak olm ve 
reylerJn ıttifakile tasdik edil- b tt.teakip b. . Uf mişttr. unu mu ır yangın çık-

mıştır. «100» e yakın telef 
mahkemei temyiz reisi İhsan 
B. intihap olunmuştur. 
m emleketimize iltica ederelc 
lUIJJ Türk ordusuna giren bil
ihara- mUslüman olan ve 1855 
te Halepte ölen Leh jenerali 
( Bem - Murat paşa ) mn bakı
yeyi izamı şehrimizden geçi
rilerek Lebistana götürüle
cektir. 
mlüreş heyeti tarfmdan genç 
~ve müptedi güreşçileri 
müs.abak~ya alışbrmak için 
tertip edilen teşvik müsaba
kaları diln Beyoğlundaki mın
taka idman salonunda yapıl
mıştır. 

Hariçte: 
omanyada büyük bir ca-

sus şebekesinin meydana 
ç nldığı, bir çok tevkifat 
yapıldığı bildirilmektedir. mas erbabı kıyamı tamamen 
g dağlblmışbr. 

mirede büyük bir yangın 
:zühur etmiştir. 

lf!,ilfganistanda bir İngiliz za
m.J biti fle doktoru öldür
möflerdir. 

vardır. Bina kimilen buap 
olmuşhir. 

EdirnekApıde kala
behk ve eflcncc .. 

Dün tramvay qlemiye bq
ladıktan sonra Ediraekapmın 
hali pek görülecek bir ,ey 
olmuş, tramvaylar hele öğleden 
~onra İ!~anbuldaıı bir çok 
r.nsanı Edimekapısma ÜflJDJf, 
kale dışarısındaki kırlar adam 
alm~z bir hale ~im.iştir. 

Bilhassa güniln cuma olma-
sından dolayı binlerce melttep 
talebesi yeni tramvayla IW' 

haricine dökülmüşlerdir. 
Dün Edirnekapıdan geçenle

rin anlattığına göre oralar 
adeta büyük bir panayır yeri
ne dönmüş, o civardaki kahve 
ve gazinolar da oturacak yer 
kalmamış , hele akşam üstO 
çalgı, şarkı seslerinden ve bir 
insan seli halinde akan kala-

1 balıktan , yollardan geçmek 
bile zor olmuf tur. ~ 

Tevkif.at 
Sırbistanda b 

çok Bulgar 
tevkif edildi 

So{ya, 20 - Vranya 
nnda fimendi.fer hattı tiz 
dinamit bombaillllD a 
mtinasebetile Sırp m 
bir çok Bulgarlan tevkif 
lemfştir. Bulgar hududuna 
km Sup köylerinde 
pnıbundan sonra ahalinin 
lermden dışarda dolq 
menedilmiştir. 

Polis alayı 
lağvedilmty 

Bazı gazeteler şehrimiz p 
taburunun lağvedileceğini 1 
mışlanhr. Polis müd
Şerif bez bu lağvın aebe 
sorduğumuz zaman bize 
iniştir ki: 

- Bu haber yanlıştır. P 
alayı liğvedilmiş, ve ya 
Iecek değildir. 

Alay İstanbul, Beyoğlu, 
küdar taburlarından mllt 
kildir. Her sene _ nisan, iD 
aylan alayın talim aylarl 
Bu seııe havalar müsait 
ğu için talimler M {fiin 
olmak üzere haziranın 15 
kadar devam etmiftir. T 
ler bitince alaydaki efen 
munhuıran merkezdeki • 
ile !Defgul olın~ya ba 
lardlJ'. Her efendj taburun 
ve bölüğündeki yerini 
Gelecek sene gene taliılJ 
llWH polis alayı mutat 
lerini yapacaktır. 

Bir intfttar 
Adanada yüzbaşı ce 

bey tallmgahtakl oda 
da beynine taban 
boşaltmak suretlle ıntl 
etmiştir. 

Yazılanmı'A 
Sah{je: 

3 - Biraz da şaka.Adalet 
sında gördükleriJDiZ. 

4 - Deli, Kari sütunu. 

& - Gön üldea ıöaöle. 

6 - Dünya Şüun11. 

7 - .Moda sahife». 

8 ..,. Tigris. 

9 -

11 -
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~rdükl~rimiz: 

Ciddt mi, 
14fife mi? 

ri Gazetelere basılan reıimle
dı n sallhları bazen mürekkeple 
?Ja~. makineci efendinin va

'!Yesı makineyi durdurup bu 
;azla l t . ge en mürekkebi silip 
e~llz~emeklir, fak at bu vazife 
n serıya yapılma:; ve o za-
ıan da g ., t . ri d . a .. e emn resim ye-'b: bır leke göriinıir: 

arka~z sabah çıkan Milliyet 
"esı' . aşımızın sonuncu sahi
J' nı çev· .. 
ra.sınd ırınız, ildnlarm a-
rası r a~l~ttığırnız lekeye 

ge eceksuw· fıakat gô -naze •· zu-
kik Çarpan karartının ha

atte ne l di>oi · 0 ması ldzzm gel-
u nı merak d . . 

kolayfzkl e ersımz. bunu 
ıu b a anlıyal>ilirsiniz ya-

aşında y • 
okuduk a:ısı vardır. Biz 
li ' hoşumuza gitti, Mil-

Yet arlcad , 
kariler· . aşımızı okun ayan 

llnı·c de - l k . . satunı - gos erme zçın 

dik, işc;;ı~uza geçirmek isie
ruz: Yncn kopye ediyo-

hu~ (Süleyman Na:.if) mer
bir un münteşir ve takdirkar 
211/c{~~uıd~: ( ZA.\JANIMI
BO}'O~ LI~A!VLılIZIN EN 
leokir ŞAJRJ ) diye yadıi 
k<lrip olunan ve ( yirmiye 
~rasınaa manzum eserleri ) 
alernı,11,. ' geçende edebiyat 
! b Ze ( .• e cil ) §atrı dzammu.z.L 
bir.. lıil ~e (edebiyat yolunda 
!Seri e~eZ.J. llamlarile iki şalı 
olan ve 1 l~daına mm,aff ak 
dlirfyer ~ Polıs mecmuası mıl
denbc,./; .tc~ıf alile, ( orı sene
lllecrnı lstanbulda mc;kfır 
h tanın t h . . 
nycıfırıı d ~ rır ve ııeşır 

l>frfle b a bız::af ifa ve led-
eraber ı · 

raya nakr · a urcn Anka-
vetf m ~ 1 memuriyet ve da
.Ankara ıınase?etile yakında 
b Ya a- ı· ulunan -ımc ı mukarrer 

'• i1ll'Shıır -~llr ve d ~ ve mıımlaz 
NAL J ; rAep ıistadı ( FLOR/-
r · ZIM BE}~) · k lillesi l 1• . - ın, e-
ilk metı \udar yirmi ikinci 
Şaire ( M;f l mczunlarmdarı 
bervber 4 

• HA) HANIMLA 
Ukudı çk~tkılen resimleridir.u 

. ı an son .. 
S!'Z de b · . ra emımz 

ızr.m 'b. - • 
. ruııdıir. gr 1 drı§tinmüşsü .. 

- Mak · · Zıda b h ~necı efendi bu ya-
ka·t· a 3ı geçen resmi acaba 

" ... n mi · 
halind b sıyah bir gôlge 6: e ırakfl? 

Gzeteler 
Vav arasında 

deıt \ll ~rkadaşmu:z bir müd-
« Y,enbcrı « Reşat Nuri » nin 
ea· aprak dökümü» nü le.l'rika 

ıyor ve b - :1ı tiler· u munasebetle ka-
l arasuıda bir de müıaba-

Son Saat 

~~ALET 
~AR(l/INDA 

Dünüu ve bugünün 
insanları 

Bir çift yctmitindc evlenirken öbürü 
yirmisinde boş anıyor! 

Hukuk mahkemesinde her 
giln görülen ıeyler.. iki mu
hakemeyi ayn ayn ele ahr1a
nız ortada tayanı dikkat biç 
bir mesele yok. insanı düş\ln
dUren nokta onlan mukayese 
ile çıkarılan neticeden sonra 
vllcut buluyor. 

İhtiyar bir kadın ve ihtiyar 
bir erkek .•• Kanunu medeninin 
ncırindcn çok zaman evel cv
lenmiıler. Ancak nikahları 
hükumetçe tescil edilmemiş. 
Hikimden şinmdi bunu istiyor
lar. 

İhtiyar erkek çok fakir, çok 
zavallı bir adam. Yalnayak 
geziyor. Sırtında elbise yerine 
bir paçavra var. 

Buna rağmen bulmuş buluş
turmuş , kansına temiz pak 
bir çorap .• Pirinç tokalı, eski 1 
zaman biçimi bir çift kundura 1 
almış. 

Hlkim taleplerinin isaf edil
diğini söylerken erkek temen
na etti. Gülüyor. 

Kan!ının gözlerine bakan 
A 

Ali ikhıat mek-
f ehi mezunları 

Ali iktııat mektepleri me
zunlar cemiyeti reisi ve Tica
ret komiseri Bahri Toğan B. 
bugOn ankaraya gitmiştir. 
Bahri Toğan B. mezunlar 
cemiyetine ait bazı hususatla 
mqgul olduktan sonra önti
müzdeki hafta avdet edecekw 
tir. 

~evkı bey temsiilerı 
Pangaltı sinema tiyatrosunda 

Bu akşam gala suYıp-c 
Anastas Bale heyeti birlikte 

Günahım qkımdır 
Komedi dıram 4 P. 

Kanto. Dans. Varyete 
Yeni dnettolar 

ka lertip ediyor: 
Bu lef rikada ı1ti;amf ola

rak 3 tane yanlış bırakacak. 
sonra bu S yanllfl bulup çıka
ran okuyucuları arasında bir 
kura çekerek kaz.ananlara 
muharririn birer kitabım he-
diye edecek / 

Dıi.n arkadaşımızın talırir 
ınüdıirümı ziyarete gitmişlik, 
konuşurken romamrı basclma
mr~ kı~ımlarzm okuyan bir 
maharrır geldi ve bir "cüınl.eyi 

gözlerinde ne mağrur, ayni 
zamanda ne mes'ut bir ifade 
varl. 

ikinci muhakeme : genç bir 
kadın ve genç bir erkek ... 
Kanunu medeninin neşrinden 
evcl boşanmışlar. Ancak bu 

talik hükumetçe tescil edil
memiş. Hakimden şimdi bunu 
f stiyorlar. 

Genç erkek zengin, şık bir 
adam. Halbuki eski karısının 
o kadar düşkün bir kıyafeti 

var ki ... 
Hakim taleplerinin isaf edil

diğini söylerken erkek açık 
pencereden içeri giren bir ke· 
lebeği seyrediyor. 

kansına baktığı bile yok. 
Az zaman sonra birbirlerini 
ilk defa gören iki insan gibi 
salont' ~ ı çıktılar! 

Bu n.çin böyle oluyor? 
Dünkü ve buğünkü nesle 

mensup insanlar neden birbir
lerine nekadar az benziyorlar! 

C. F. 

H. Muhittin be
yin halefi 

Ahiren vefat eden Ticaret 

odası meclisi azasından Hay·· 

dar Muhittin beyin yerine aza 

intihabı önümüzdeki hafta 
yapaJacaktır. 

Harp akademisi 
talebesinin 
tenezzühü 

Harp a~adcmisi talebesi bu

gün tenezzüh icrası maksadilc 

Btıyükdereyc gitmişlerdir. 

göstererek: 
- işte, dedi, iltizami ola-

rak yanlış hırakuabilecek hoş 
bir yeri 

Tahrir mıidlirunun uerdigı' 
cevapludur: 

- man sakın. Nasıl olsa 
mürettip ve ya musahhih bir
lwç kelımcyi gözden kaçıra
caktır. :Cger bunlara ka.'>ti 
olarak biz de birkaç tane 
hata il(ıve edersek, yanlzşlarm 
kaça çıkacağını Allah bilir. 

Salı'ffe ~ 

Biraz da ~aka 

ayram ala 
ile ınül~kat... 

Gazetelerden birinin açtığı 
edebi anket tavsadıktan aon
ra, haydi böyle bir anket te 
biz açalım dedik ve ilk iş ol-
mak ıizere, yıllardanberi Ba
bmli caddesinde otura otura 
malbuat ve edebiyalla olduk
ça ünsiyet peyda eden Elba
sanlı şıracı Bayram ağaya 
müracaat ettik. Bakınız. Ha 
hususta Bayram ağa ne di
yor: 

- Ey /Jayram ağa, $6glc 
bakalun, sence en büyük şair 
lıarıgisidir? 

- Bence efendım en ln1-
yük çavır reli efendi çayırı
dır. Alımallah bir ucundan 
at martini, obir ucundan t~i
dilmc:. 

- Ya! .. Peki.. En büyük 
nasir /\imdir acaba? 

- En biiylik nazır da bl-
z.ım Arnauullıığlln umuru 
;erzevatiye nazırıdır. 

- O da ald. Ya en uvdi
yin romancı kimdir? 

- En sevdiğim ormanci 
Bayram paşa taraflarında. 
vur bir pala bıyıklı orman 
rııemıırıı, si:den iyi olmasın_ 
01ıız çok severim! 

- Bugıi n ıi n cdcbi!Jafım 
nasıl buluyorsun? 

- !Juctlmin edebiyati , 
cfendıma söyleyim. bira'l. rah
met isler ralzmell Kış §İdddlli 
oldu, sonra da havalar ku
rak cifti, ona sebep buclinün 
edebiycıli iyi mahsul 11ermedi! 

- Dıinkülcrle bugünklile
rin f nrla? 

Bayram ağa burada ~ıra 
şişelerine lJakarak: 

- Dtiııçıiler biraz ekşidir. 
Bııcıi nçıilcr ise bal cibi laflı· 
dır. 

- O da gıi:el. Tiyatrocu-
lardan /\imi scuersin? 

- ı.Yaşide bayzlırım. 
Kunçi. bir .lrnavut takli· 

di yaparçi De!Jreli Hasan c
fcndum: bile o kadar çiia
betli cörüşemc:! 

- Camm öyle diğil, yani 
Piyesçilerden kimi sever~in4! 

- Eemirde Beynzıttaçi 
piyazci Çazim ağayı severim. 
sonra .•. 

- Kafi, kafi ... yalmı bir 
şey daha sorayım: 

Bizde en buyük dahi kim
dir? 

- Vsturumcalı Zeçeriya 
beyle onun ka~ık dııımanı 
Sabiha hanımdır. 

Tam bu aralk oraya ayrtı11 
içmiye gelen Tahir Nadi efendi 
bu son sual ı1e cevabı duyunca. 

- }
1oh. dedi, « ddhi » mü

zekker olduğu için er~ğ~ 
denir. Kadma « ddhlyı • 
deme/\ lcizımdır evldll 

lfôrolla 

' 
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. Ah kafir.· ah 
Bu ne güzellik, bu ne ten, 
Allah nazardan saklasın 

-29- Muhllrrirf.ı: M. Turhan 
Şehnaz bamın da, işt& o 

ananm kaideye riayetle ya!.. 
na bir noktaf cismini aetr
ederek ve bMihı bede
nini melquf bırakarak 
ythiidü, g6ri1mcesinin &lime 
oturdu. Ablasmdaıı evel k6-
çük kız kuvvetli bir çimdikle 
yengesine bmn ma'yubunu ilı
sas ederek: 

İki hemşire bir buhram asap 
arasında geçen üç beŞ dakika 
hazzı, akametle neticelenmesi
ne rağmen vecaengiz bir anı 
iltizaz teşkil eden o bağ ale
mini hatırlamışlardı. O gece, 
iradelerine sahip olamıyarak 
yaptıkları işten bilihare utan
Jlllflardı. Şimdi her ikisi, ayni 
iradesizliğin tekerrürü için 
garip bir istek duyuyorlardı. 
Önlerinde dilrüba iltivalar, 
in!ıinalarla eğilip bükülen fU 

beyaz, bembeyaz vücut, haki
l{i bir paluze parçası gibi a
ğızlarını sulandırıyordu. İkisi 
de şu yumuşak vücudun tatlı 

kıvrımlan arasına bunınlannı 

ookarak masumane uyumak, 
tedrici bir baygınlıkla kendi
lerin4Cn geçmek istiyorlardı. 

Büyük kız , hemşiresine na
z&ran daha ateşlendiğinden 
dayanamadı, bilekirahğ'a saph, 
yengesile temas vesilesi yarat· 
mak istedi: 

- Abla - dedi .. yoruldun . 
Seni de ben çimdireyim ! 

Büyük hanım, gelinine kal'fl 
kız.mm gösterdiği cemilet mu· 
habbeti tasvip ettiğinden Şeh· . 
nax, yerini Kezibana terketti 
ve elile peştemalını tuta
rak kızların tarafına geçti. 
Yürürken arkası tamamen açık 
bulunuyordu. · 

Hamamdaki tesettürlerln hu 
tekli ne kadar gülilnçtür? .• 
Erkekler olsun, kadınlar olsun 

1 

ekseriya önlerini kapıyarak 
arkalanm açarlar , dorelerde 
yıkanan köylülerin bir yaban· 
cıya karşı tesettiir etmeleri 
büsbütün gariptir. Aralarında 
hiç bir nokt.ai tenlerini mestur 
tutmıya lüzum görmiyen o 
serazat kadıncıklar , yanlann• 
dan bir yabacı geçtiği zaman 
e~kr le- yüzlerini kaparlar ve 
her taraflannı namahrem yol· 
cunun nigihı iştihasma arze
derler. 

Bu tanı ihticap. eseri hicap 
mıdır? Yoksa yüze geçirilen 
pannaklaruı a~a}ığından, geçen 
yolcuyu seyir ıçtn kasten yapı· 
lan cilvekar bir hareket midir? 
Burasını takdir etmek müş
küldür. 

- Ah, kiflr -dedi· bllthı 
hamam halkım imrendiriyor· 
sun. Bu ne gtDelHk, bu ne 
ten? Allah nazardan esirgesin. 

Şehnaz , göbeğine kadar 
kızardı ve gayri ihtiyari peş 
temalına elini uzattı: 

- Zeklenme bacı • dedi .. 
benim nerem gtızeJ? 

- Neren mi? Her tarafın 
Saçından tut ta tımatnıa ka
dar hiç kuınmm yok. Rabbüıl 
üzene mene yaratmış. 

Görümce lıamm, ba sazlerf 
mücrim bfr itiraf gibi gayet 
ynq s6ylftyonlu. Şehnaz, bu 
hafif ve baytın s6ylenişfn, 
mahut gecedeki sıcak tenef
flisden, atqli solumadan fark
sız old ağunu apaçtkçık g6rüyc. r-
du. 

Ve o gece kendiıine anz 
olan beyin dönmesini h•brh· 
yarak için için gülüyordu. 
masum bir aşk oyunu oyna
mak istiyen genç kızların bu 
temay1illerini çirkin olmaktan 
ziyade tahaf buluyordu. 

Tokatta, g6rümceleri gtbi 
ten yola sapan kızlar ve ka
dınlar baylı çoktu. O gibileri 
yalmz ıöbretlerinden deiil, 
yapdlflumdan, seslerinden bi
le tanımak mlmldbıdii. Erkek
lerden tiksinti g&.terfp kadm
ludan. atk toplamtya çahpn 
o nevi mab161dar ooekaeriyetle
erkek yapılı ve kaim sesli o
lurlardı. Utanmamak, llkılma
mak, biç bir teYden çekinme
mek o ba.Jasızlann bBfhca 

• mfatı mlbneyyizeleri idi. 
«Sevdfmt1e batı örtülü ıev

dim, fesli sevmedim » diye 
irtikip edegddikleri edepsiz
liği penuızca mazur göster-
aııiye çalışan ters kızların ve 
kadınhum bir kı•mmı yakın-

da ~·, (Bitnıedi) 

Bir belediye maselasl 
Atideki hususabn muhterem 

gazetenizin kari sütununda 
cevabım rica ederim. 

1 - Her hangi bir seyyar 
aba Kftprilde satış esnasında 
bir belediye mumuru tarafın-
da sabf camekim kınlmak 
Te ~deki mallan hasara 
ujral:mak ıaretile satışı men
tmek bal&mı haiz olup olma
dığı. 

2 - Bundan husule gelen 
urum memur tarafından taz-
mini caiz olup olamayacağı 

3 - Belediye memurlan 
K&prftde bir veya birkaç sah· 
cıy.ı mı yoba hepsini mi men-
etmek vazifesile mi mükelleftir. 

4 - BU belediye memuru 
K6prtl üstinde satış yapan bir 
seyyar aabcıyı itip kakmak 
lıak1mu haiz oJ:op olmıyacağı. 

Baladaki lmsusatm cevapla-
mu muhterem gazetenizin 
kari sütununda neşri suretile 
bendeni.zi tenvir etmenizi rica 
ederim. Seyyar saUcı 

Tahsin 
S. S. - Belediye nizamna

mesi aeyyar aabcılarm bazı 
u••mi yerler ve caddelerde 
bulunmamın meneder. Yalım, 
biç bir istisna yapılmamak 
limndır. Sonra qya bozuk 
ve tarh eksik oluna, o da 
nizamla muka~t olmak şar-

Rusya ya .. 
• • 

ihracat iş inin ic , 
yüzünde neler 

varmış? 
Rueyaya yapılmakta olan 

ihncat iflnill aldığı son koyu 
vaziyet dolaymile Medenberi 
ortaya slbilltlp giden bir ta· 
lam rivayetler ve dedikodular 
çdamtbr. 

Buna nazaran ihracat 
emtUsmm TUrk malı olup 
olmachğnu şehrimizde tetkik 

eden ehli Mm eoio handan ev
vel1dsi vazifesini tamamJle 
yapmadığı iddia edilmektedir. 

Hatta daha ileri gidile
rek o uman dıli hibre-

DiD Y&Zifelini - istimal 
.tfiii ve o mman bu itin 
&tbaa edildiği de Hefi sürll-
111ektedir. 

itler bıı safhaya döküldük -
ten 80Dra eski ehli hibre hak· 

landa tab'Jôkat yapdması ihti
....na; Sok artmaktadır, - ~ 

- Haziran 2' 

ti ile, qyayı imha edebilir• 
Sebepsiz yere imha edert' 
mahkemeye müracaat baldo-' 
mz vardır. 

• Kaybettim 
332 menesi Bezmiilem Vali-' 

de Sultan mektebinden aldr 
ğım (762) numaralı Tahir p8fS 
zade Tonıun Nimet n~ 
muhamr tasdiknamem ciizda"' 
mmla beraber zayi olmaşt:at.o 
Bulanın, Şehremaneti Şirket
ler komiserliği kalemine g&a
dennesi rica olunur efencfün. 

§ ı~~ numaralı ltibatl 
Milli bankası hisse senediJIİ 
kaybettim. Yenisini çıbraca
jrmdan eskisinin hükmtı yok
r r. 

Abdullah Cevdet 
Jf. 

iş lstiyen bir hannn 
Halen şehrimizdeki Alınall 

müesseselerinden birinde çah
şan ~manca ve FraD.Slzca 
stenografi ve daktilografiye 
bihakkın vakıf ve Türkçeyi de 
yalnız okuyup ve konuşabildi 
bir hanım iş anyor. Y anoı 
gün devam eden İf te kabul 
edilir. Müracaatlann St. 1000 
şifresfle Galata posta kutusd 
«269» a yapılması rica olunur• 

Revi~,. .. 
Polisler icin kü-, 
cük bir hastane 
J 

yapılıyor ... 
Birkaç günde tedavi edi

lecek kadar hasta olan Po"' 
lisler için şehrimizde «20" 
yataklı bir revir tesisi tekaı
rür etmiştir. 

Revir İstanbul cihetinde -ve 
havadar bir yerde tesis ediltı 
cek, 25 günden fazla tedavif' 
ltimm gösteren hastalar rr 
virde yabnlmıyacaktır. 

Bir vergi 
tahrifi işi 

T'ıcaret odasmda en mute"' 
kit ve dindar addedilen od• 
meclisi azasmdan biri soll 
zamanlarda 80 bin liraya satıJI 
aldığı bir apartımam 40 bİJI 
liraya aldığı kaydı ile vdgi 
itini bu esasa göre halletnıİYe 
teıebbüs etmiştir. Fakat b11 

hileyi yaparken yakalandı~ 
dan kendisi muhakemeye tevdi 
edilmiştir. Bu zatın mubakr 
m.eei yakında icra edilecektit' 
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Aptal Musa filozoftu 
~~rü, arkası QelmiYen 
nıçinler ,,, içinde geçerdi 

- 12 - Muharriri: M. Turh4n 
Alplartn dereli! ğenmiyonım. Ha tavşandan ty, fezada dola.tmaktan yo- tazı çıkarmak, ha rumdan 

~ mu_ş ta şanı asiimanislle mi- çeri yapDl1lk1 Sonra ortada 
enasıp bir noktai teTalr:bf bir sürii aynlışlar, büyilkler, 
arı~ornıuş gibi ulu dağın zir- kftçükler, karma karışık işler. 
::ıne Yaklqmq, 0 mualll - Peki bu itleri beğen-
Par~ada gümüş bir top gibi miyonmı. Ne yapmak dile-
lu ;rnıya başlamlfh. Şen nıh- yonun? 
d d Ptallar ve vekur Alplar - itin biçimsizliği İfte 
ı<:rkı, Musaııuı misafiri llfatil~ orada ya. Hem beğenmiyorum, 
ke nıara iıımitler, bir dere hem ağız açmıyorum. 
larn;nna gelişi giizel oturmuş- - Neden açamıyorsun? 
lt.r ~ ~ınezler, yefil çemen- Akça kocayı d i n lemiyecek 
Pid ~unc demet demet k&l- türk yurdunda kulak mı var? 
'le~' bir çanak tere yağı Sen sesini çıkar, irili ufaklı 
tak ır klilek taze bal koya- her kes kulak kesilir. 
rasını~~tap altındaki kır aof- - Belki öyledir. Fakat be-
lard •krnalebniş bulumyor- nim görüşüm yanlışsa, bu çeri 
~ 1 

• Geyikli babanm atiriiaü işi hayırlıysa o vakit ters söz 
ge~~ boY\uılu, dilber balafh söylemiş olmaz mıyım? 
gevj d~ t•.zandıklan yerde - Demek ki Ça?darlının 
n~ ş gehterek o "zel sah- yaphklanna ho~ görmıyorsun? 
,,~e tanı bir d ~ ınisi -, kendim iqin değil, bizden 

rJ'0"lardı. ag' çe sonra celecekler için h§""gör-

ol a uhtasar, lakin iştiha aver miyonım. Can çıkmadıkça huy 
su} n . l'~k Yenilip bu 'bi değişmez derler. Ya kan do-

n. ar ıçıldikten 50 b gıi ğişir mi? Koca Çandarlı hiç 
Yaset nra o ezm n al d d .. ·ı H - b' G . rnevkiinde b 1 or ar a egı . er gun ır 
eyıkU baha rnUzak ~ anaçtı~ c~asa» düı.iyor. Başı büyüktür, 
- on " . ereyı a . bil . . fil . 1( ) .. egıniz ncd' •w itle gıçtir an ama şu çerı 
u agınıız sizd ır yıg r. itinde adımı ters atb sanıyo-
AkÇa Koca ~: ·•~ rum . Aslan yuvasına böcek - o ır ıai akdrdn b* i ka çibniiziınd • dolduruyorlar , yarın ız m 

.. · _Yaşça ben b:..ı~• ~- çoculdanmız onlarla nasıl bağ-
R'üYUın. Önce ke ~- daşır? 
~elcfnj söyliye . odi yiregım· Bu iş bana ağır geliyor. 
itleri beicnnıi}'lrn: ~yapılan Sizin ıörUşünüz, büyük görü-

Geyikçi· I< y~ flnilz keskindir. Beni kandı-
"1Yan ve 'b ar kta Karkurda nn. içimden p iizfintü gitsin. 
~da y.:, m~ayyeı h6c:ek Yarın, 6btir gfin savaşa gi-
·~- lltihıcl lllizalıt ma.lftmat deceğiz. Tann biliyor ya, şu 
d"1 çıkınlfb •dam ••ziyetin- çeri ifinf düıündükçe elim, 
lıakil!I g"b· • ~yet abus, bir ayağım kesiliyor, isteğim aza-

ı t auus idi 1"\a,_ E " .. n 'PtaUar d .. • · -•~ h,or. ğer benim goruş m 
bir ~rttl a 1 Yüzle~ taçlan doğru ise söyleyin. Çandar-
Ptb- vekar a :r_wıbı aiu' Ye Jile de, Alettinle de göğsü-

AkÇa I<oeaıu UJOrlardı. mB gere gere karşılaşayım. 
tela bir -ı n aert ve mlf- Y apbldan ifi gene kendilerine 
Ilı Sıcwıc ortay aHJ.. bo anhş evzu üzerin d • --•· zduracağnn • Ben y 
IÖzlen mttt e • art apt:a]uı Jörüyonam gene söyleyin. 
GeYiklini- :Cea_:~e •Çlldı, içim ferahJa51n, güle, güle 
• ~ agzın~D lllitt ha 

Yir bir sual fırl d e J· aavqa gideyim . 
. - Neyi beğ~~- - bu kadar mı? 

llıçin b .. . ,, .... nua ve - Evet. 
- Diİf'dil~'Y.onun~ . Geyikli, Kunur Alpa döndü. 

111• ımıze, dını elini y·· · 1 · d'l ~ ıze uymıyan nidüğü ı.._ı: __ • • .. - iğit yo daş, senın ı e-
POcuklardan eri dii M ~ tin ne? 

ç zulnıeaıni be- (Bitmedi) 

&O 

Rusyaya ihracat . -' 

T!caret ve sanayi odasın : 
Rusyaya yirmi bin ldlo ( liesttmf') yedi hin kilo 

(< .. ehrl) ild yfız elli hin kilo (Odun) aiti yüz kilo (Hah) 
iki yüz Jdlo (Afyon) iki hin 1\ilo (l{oru ıneyva) ilıraeı· 
na talip olanların 25 Haziran Pazar rrünü akşamına 
l\adnr Odaya müracaatları. 

Evkaf müdillrlügünden: 
Kartal Evkaf Tahsildarı Haydar efendinin hizmetine nilı.,s 

verilmiş ve mumai!eyhin Evkafa hiç bir suretle intisabı kalma
mış olduğundan keyfiyet ilan olunur. 

İstanbul tramvay şirketindne: 

ilan 
Sirkeci - Edimekapı arasında 37 numaralı yeni bir htılbl 

21 Haziran 1929 tarihinden ib"baren zirde muharrer seyri sefw 
tarifesi dairesinde, işletmeye kUşat edileceği muhterem ahafinla 
nazarı rttılaına ilin olunur. 

Tramvay batb Trenler arasında ilk trenin Son trenha 

Fasıla : Dakika hareket saati hareket saati 

Sirkeciden 
Edimekapısına 6 12 17 6,24 23,44 
Edimekapısından 
Sirkeciye 6 12 17 5,50 23,10 

Müdüriyet 

T AKSİ~IDE , STADYOM ARKA:51NDl-\ 
929 Oçrı.ndi yeni tedrisat dc,resi TEMMt:Z iptidasında ~yacalctar. 

Mektebi ziyru:ct ediniz ve programını isteyin& Tel: B. O. 2508 



Son Saat 
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UNU 
Serseriler. kongresi 

Kongreye ı;11raK t:<İen sersel'llcr lJC 
serseriler reisi Gregor ZoJ. 

8ii tokat, sille, tekme deği,l, bir lokma ekmek istiyon,z! Hılkilrnet 
murlannın inşa/sız zulmiinden ve zenginlerin ii.zerinıi::.e 

saldıklan köpeklerden artık illallah. 

lwnlanıı en fazla toplu 
Mpt yapdıldan, cemiyet ha
yabam en fala kendiaini g6a
tıırditi bir ,,. ftn& hiç flip
he.a Almanyadır. Burada her 
tirli halk smıfnun bir ce·--:~ 

yeti, bir kulübü vardır. 

Fakat bütln bu cemiyet te

telddilleri arumda bir de ıer

aeriler cemiyeti olduğu kimin 

batınna gelir. 
• 

Evet .. Almanyada ipsiz sap-

sız serserilerin de bir cemi

yetleri var. Hatta bu cemiyet 

beynelmilel bir mahiyeti de 
haizdir. 

Daha garibini söyliyelim, 

Alm~ serserileri geçen mayıs 

ayında Berlinde büyük bir de 

kongre aktetmiflerdir. 

Bu kongreye diinyanın dört 

bucağındaki serseriler davet 

edilmiştir. 

Azaların hepsi de serserili

ğin timsali olan pejmürde kı
yafetleri ile kongre meydanı 

intihap ettikleri ~rlinde ( Hür 

fikirler ) bahçesinde toplan

mışlar ve burada hatipler 

sözalmış, münakaşalar olmuş, 

müz akereler olmuı, reyler alı-, 
nıp ven1miş, ( mühim ) karar-

lar verilmiştir. 

Kongrenin sonundan fae 

ı keman, kitara, flüt ~bi mu
ıiki aletleri · ile konserler 
vetilmiş ve bir beyanname 

neşri tahtı karara ahnmışbr. 
Bu beyanname töyle baş
amaktadır. 

'Biz, serseriler, yersiz, 
yurtsuz, parasız sefiller hüku
metten, bükınnct kuvvetle
rinden l:ir şey beklemiyoruz. 

Bizim istediğimiz kirhaç 
tok&t, zından değil.. Bir lok
ma ekmek ve bannacak 
üstft kapalı veya açık bir 

yerdir. Bunu 
ne zenginlerin üzerimize 

dırdıkları köpekleri 

merhametli halk verce 

Kongreden sonra ıers 
1 Berlin haricinde bul 
: bir dört yol ağzına gel;,/ 

ı 
ve burada b irbirlerioin J' 
rini sıkarak, birbirlerile ~ 
caklaşark birdaha seneye :;. 
ne buluşmıya karar vere 

1 ayrılmışlar, serseri hay•tf" 
rına tekrar atılmışlardır. 

Uaıan polisi bfr serse.rın11 
hıbligetini tdkik ediyor l .::okak çalgıcılan, serseri di

lenciler tarafından armonik Serseriler kongresmdtJ sö:. alan serseri hatipler 
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Korsa hed .. 
•Ytıi . en, on ve arka 
Ya çıçekU, dallı basma ~e 
b emprime yünlü .. . 

eyaz devrik Y k U uzfi~nne 
rolu i a .a. cu yan-
lak j/ah kadife kıravat. Par
l<oı ayıştan siyah kemer. 

uzun v b·· 80 kunıa.stan se uzme, santim 
metre Rider. 

-2-

yaka yilrck, gizil kemerli, 

oda 

Jaasma 
yünJ.ü 

krepon 
ro}P) ve 
kazak 

modalar! 
Dikkat! 

Basma, Krepon, Markizet
lerden bir ili iki lira arasında 
çıkabilen bir zarif rop, bluz, 
kazak modellerini emprime 
ipeklilerden de yapmak tabii 
kaoildir ve o zaman gi.izel bir 
dış elbisesi olur. 

1 

ti~ 
Blüz taklidi, yakanın kenarla
rı kadife kurdele kıravat, 
Etek yanlardan cepli ve cep 
hizasından enli pli kaşe. Kol 
uzun ve kapaklı. 80 santim
den 4,35 metre gider. . 

-3-

Etek makine pliıi yaka de
kolte yürek, kol büıme ve 
l.urdele fiyangolu, kurdele 
kıtavat, bel gizli kemerli 80 
santimden 4, 79 aider. 

-4-

Kimono b"ç"m· kısa kol rop. 

Beden ve etek ön kısımları 
makine plisi. Yaka devrik ve 
kendinden. Kravat ve kemer. 

80 santim kumaştan 3,90 

gider. 

-5-

Blüz. Kol uzun ve kapak!: 

1 
biçim erkrk göm~eği. Yaka 
plastron devrik 80 santim 
eninde 2, 70 metre kumaıtan 
ıçkar. 

-6-

Kolsu~ kazak. Önden puta• 
lı ve düğmeli, yaka devrik 
80 santimden 175 ADtİ
metre kilidir. 

1 
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Janin temiz bir kızdır. 



Son Saat Sahife 9 

İstanbul limanı sahil sıhhiye 
merkezi sertebabetinden: 

12 - takım 

Zambarof şaşırdı ... 
Polis hafiyesi ne cevap 
Vcrecceini bilemiyordu. 

69 -
60 -
12 -

« 
Cı( 

« 

kışlık 
(( 

(( 

yazlık 

kaptan ve makinist elbisesei 
muhafız ve odacı C( 

ge~cf « 

kaptan ve makinist (( 

n Marsiya1 Zambarof konağı-
a avdet edince yatağına 

UZandı, lakin bı·r türl .. 
llıad u uyuya-
tch ~d Son ~aftalar zarfında tin: üs etınış olan bir bi-

cn esrarengı·.. b. b. · den k .. , ır ırm-
b. orkunç vekayi at_..en 
ırer i ffh ~ .. 

b k ~ 1 
am işareti halinde an erın ö 1 . li · g z en 6nuüde be-

ha;or ve &efil herife dykuyu 
Z anı ediyordu. 
•nıbarof kend' . • ....... ,;ik eden his ısını t.Q,6,. 

depr f ler albnda çabalandı 
kedi::: 

1 
ve nihayet kendi 

\'e;::c~abrta~ yanlış bir iz 
liı-ecek SUretile harakete ge
~i taki olursam, dedi, belki 
dtı,111 P eden bu amansız 
tabui:;uardan yak~mı kurta-

tn. 
Şu dakik 

liüber M •ya kadar cıdliye 
bir ~til arsanı bir hırsız ve 
~or ki 'bu ~a~k telakki edf
ıdare edil a hen.im elimde iyi 
bir kozd tııeJc fartile, mühim 

'b llı'. 
0 anker 

diri Üze • ertesi sabah, diri 
adanı va~c. duvar örülen 
kafiyesi Ri::~~ meşgul polis 

Gerek 1 buldu. 
•dl' zabıta ve k •Yenin tah . gere se 
~f d kıkatı bir tevak-evresin h 
"e büyiik bire. ah il olmuştu 
~tndfsinin bi ı~at ve sebatla 
1ddi4 etnıekt günah olduğuhu 
hitınetkan e olan Marsanın 
tarı 1 Jan - Piyerin is-
bu 

0 masaydı belki de 
._ nıesele 
"tnara td çoktan bir 

Maııa; ınış. olurdu. 
bt'- a vaııfe aşıla bi -

'41 rnenıu l r za 
btı işle ru 0 an Ribal yine 
kaJnı nıeşguJ 0lnıaktan hali 1Yor ve M 
llet"di .. d arsanın dostları .. e ya bv 
liceaind P gı tahkikat ne-
ÖldGre e delikanlının adam 
Öldnn:.~k ve bilhassa rakibini 
llnacakuş olsa bile kaçıp sak
llıadığı :;nette bir adam ol
Yof dti. aııaatine vasıl olu-

darp~~~~?~an intibasına ka
nıcr ... L ısınc &erarengiz ve 

cutaver g- .. b 
Polis ha . ~unen u mesele 
llak d fiy~nı çok Yakından 

li~ ar edıyordu. 
tun b~ız Sıvacı Lormuva uata
~vaıı at v duvara göıniilen 

ınuı ağzından iıftmiş ol-

duğıı: « San... Ev... Taflan ... 
lar... Otuz... Zavalh... Kız! .. 
Ah! Seviyorum .•• » dan ibaret 
muamma alut kelimelude he
nüz izah ve tefsir edilmft de
ğı1lerdi. 

69 -
56 -

146 -
70 -
64 -
3 -

« 

« 
adet 

« 

takım 
adet 

(( muhafız ve odacı (( 

« gemici (( 

kaput ~ 
lacivert gemid fanilesi (yün) 
işçi elbisesi 
yeldirme 

Bazı geceler möstacel bir 
işi olmadığı zamanlar bu cüm
le döküntüleri üzerinde saat
lerce kafa patlatan polis ha
fiyesi kendi kendine: 

- · Belki de, dedi, bütün ha
kikat fU bir kaç kelimede 
gizli... lş bunlara bir mana 
verip hakikati bulabilmekte .. 

Balada cins ve miktarlan muharrer on takım melbusat ka
palı zarf usulile ve bunlardan mada 131 çift siyah fotin ile .. 
12 çift beyaz iskarpin de aleni münakasa suretile mevkii 
münakasaya vaz ve yevmi münakasa 30 haziran 929 tarihine . 
müsadif pazar günü olarak tespit edilmiştir. Talipler şartname
leri görmek üzere her gün Galatada Koca Mıstafapaşa so
kağında kain merkezimiz levazım §Ubesine ve aleni münaka~a 
için yevmü mezkUrda saat 14 te komisyona, kapalı zarf müna
kasasına iştirak edecek taliplerin tanzim eyleyeccklcri teklif 
mektuplannı yevmi mezkUrda münakasa vakti olarak tespf t 
edilen 15 ten mukaddem komisyona tevdi eylemeleri ve saati 
mezkfırun hululünde münakasaya iştirak eylemek üzere komis-. 

ifona müracaatlan ilan olunur. 

Binaenaley Ribal bankerin 
davetini alınca kemali teha
lükle Zambarofun mükellef 
konağına koR!J. 

Zambarof zabıta memurunu 
bermutat höcrei mesaisinde 
kabul etti ve polis memuruna: 

- Sizi davetten maksadım 
dedi, ıne,gul olduğunuz vak'
ayı alakadar eden bazı DOk
talar hakkmda ıize malWııat 
vermek içindir. 

Y eğemini bir takım eırar -
engiz hadiselerden korunmak 
için emin bir mahalle naklet
mek mecburiyetinde bile kal
duiı. Bana öyle geliyor kf 
etrafımda bir takım adamlar 
dolaşıyor ve beni mlltemadiyen 
tarassut ediyorlar. 

- Bundan Hüber Marsanm 
avdet etmiş olmuı ihtimalini mf 
istidlal ediyorsunuz? Marsiyal 
Zambarof ne cevap vereceğini 
kestiremiyen bir kimse tavur 
ve vaziyetile kollarını yukıµıya 
kaldırdı ve: 

- Ne düıüneccğimf bende 
bilmiyorum mösyö, dedi, şun
dan emi~m ki daimi bir ta
rassut albnda bulunuyorum. 

Bunu Hilbu Mananm ar
kadqlan mı yapıyor, yo~ 
bizzat kendisi mi avdet etti? 
Tabii bunlara cevap verebile
cek bir mevkide değilim. 

- Peki kimseden ıüpheniz 
var mı? 

Banker biraz tereddltt eder
gibi davrandıktan eonra cevap 
venli: 

- El' an efendisinin ikamet
glhmı terketmemif olan Jan
Piyer İlmindeki ufak etrafm
da biraz UhDfat yça&k o-

Kadın hastalıkları 
hekimi: Doldor 

CEMAL ZEKJ. 
Her törhi kadın rahstsızlıldan 

nı ciddi sıırett" tedavi f'der. Şeh
ınde ba~ındıı Feyzi~"t': c.aıid"' i 17 
numara Ça"'mn hıı gilnleri fukn. 
rny11 pRrası7: lınhlır. 

lursamz belki de müsbet bir 
netice elde etmiş olursunuz. 

- Derhal tahkikata başla
rım. Söyliyecek başka bir şe
yiniz yok mu efendim? 

- Şimdilik verecek fazla 
bir havadisim yok mösyö Ri
b1 I. Fakat yeni bir şey öğre
necek olursam derhal arzıma
lümat edeceğim tabiidir. 

Polis hafiyesi çekilip gittik
ten sonra sefil herif bu ibli
sane dalaveresinden dolayı 
memnun olark ellerini uvuş
turdu ve oralık kendisini gör
miye gelmiş olan şeriki cürmü 
Loran~ara: 

- Bu herifler, dedi, beni 
henüz mağlup etmiş değillerdi; 
benim de söyliyecek sözlerim, 
oynıyacak oyunlarım var. Ba
kalım ustalık kimde kalacak? .. 

Sefil herif, yaralanıp bir ke
nara sıkışbğı halde avcılann 
elinden kurtulmak için düşman· 
lannın üzerine saldırmaktan 
çekinmiyen yaban domuzu inat 
ve ısrarile meydanı mücadele
den çekilınek istemiyor, sonuna 
kadar dövfişmek arzu ediyor
du. Zambarof kırabnda bir fe
rir kolay, kolay mağltlbiyet ve 
hezimetini itiraf edemezdt 

(Bitmedi) 

jDoktor A. liutieI 
Elektırfk rnakıne;erıyl• bclso~ukluğtı, ldtat 
darlığı. prostat, adern.·1<ıidar, bel gevff\· 
li~i cilt \'e fırengıyı a~rısı1 tedavi edei. 
J<araköydc Bör\!kçı fırını sırasında 3~. 

Balıklı Rum hastans!ei; 
Müdtiriyet umumiye.sinde~: 
Y edikule Balıklı Rum has· 

tanelerinin ihtiyacı bufumm 
800- 1000 ton maden kömiirü, 
Çamlı, Marin, Lave ve Sükj·· 
man Sırrı olmnk ~artiyl"' ki\
palı ıarf usuH vcçhile mÜnC".· 
kasaya konulmuştur. ' 

Balada muharrer mezkur 
800-1000 ton maden kömiiı ü 
İstanbulda olan depolardan 
olmiyacak, fakat maden ocak
lanndan anbarları temhir edil-
m;ş bulunacak, hususi vapurla 
naklolunacakbr. 

Teslimi ve vezni ise Balıkh 
hastanelerinin dahilinde rnu
kavelenamenin tarihi imzasın
dan itibaren bir aydan nihayet 
bir buçuk ay zarfında vuku 
bulacakbr. 

Münakasaya talip olanların 
fiyatları ayrıca her cins hak-
kında kapalı zarf içinde 'e 
yüzde beş niıbetinde teminah 
muvakata akçesini tediy~iyle 
26 haziran 1929 ·tatihine mu
sadif çarşanba glinüne saat 
dörde kadar kabul olunacak
br. 

lhalei katiyede son münaka· 
sa~ı ı 1mmen yilzde beş nispe
tinde teminat akçesi dahi te

. diyeye mecburdur. 
Ziyade tafsilat ve izahat 

hakkında itaya taliplerin Ga
latada, Büyük Millet harund1, 
69 numaralı dairede bıılunan 
Balaklı Rum hastaneleri Ml
düriyeü umumiyeaine ıJt ı 
caat ey Lem ıleli . 



t "'idile ~Saat 
1 

Emnİ)ret sandığı eııılak· 111Üzayedesi kuyu •• ylı OD bir artm bahçeyi Gllfem -
havi bir hanenin tamamL Fatma Zehra tf.W 

ka·t'I karar ilanı 1030 17903 Oıkiidarda Salacak m&hallesinde 
arka sokakda eski 3 mükerrer ve 1 

yeni 11 N. i1d ytlz on arşın anada 
ahfap ii.ç katta dokuz od~ iki sofa 
bir mutfak ye yirmi lll'flD nverinde 
bir çamafft'hiı ve dart yüz yirmi 
bet Uflll- bahçeyi haYi bir sahilha-

1 

• 

. 
•ı jcıdc ıtru 

bedeli N. 
Hra 
4&S 13970 

S'5 1422'1 

535 14234 

110 14787 

: !0750 17081 

.., 17603 

62o 17672 

JIJ5 17807 

mcrbWtatın cl05 \C DC'\1le mevkli 
\ c m~temllitı 

Orlciköyde Taşmerdiven ve Şekerci 
oğlu sokağında eski 25, 27, 18 
ve yeni 25, 27, 17 No. yüz elli ar-

Borçlıınuı u.ı 

tın arsa üzerinde kirğir bir kattan 
ibaret ve yedi yüz otuz beş arşın Çelebon Na-
arsayı havi bir mağnanın tamamı mer cf. 
Üskildarda Bulgurluda Alemdağı 
Y alnızservi caddesinde eski 8, 3 
ve yeni 2 No. yüz yetnıiş iki arşın 
arsa üzerinde ahfap iki knttan iha· 
ret beş oda iki sofa bir kuyu ve 
on dokuz dönüm bin yirmi sekiz 
arşın araziyi havi bir hanenin ta- Emine Şerife 
mamı ve V ufi7e H.lar 
Kartalda Maltepe kariyesinde Bak-
kalköy yolunda çam sokağında esiri 
'i ' v e veni 11ı1 No. yllz ıekteıı 
aJlln ana il.zerinde ahtap iki bu· 
çuk kettan ibaret on iki oda iki 
sofa ve elli bet arfın arsa üzerinde 
bir mutfak, bir oda bir dönüm bin 

1 uç yüz allmış Le~ arşın bahçeyi 
bir kaşkün tamamı Emine F eriser H. 
Çarşıyıkebirde Çohacıhanı fist ka· 
tmda eski ve yeni 61 N. otuz ar· 
ıın miktannda ve han üstünde bir 
odanın tamamı 

Beyoğlunda Tatavla mahallesinde 
Bekçi sokağında eski 32, 34, 36 ve 
yeni 30, 32,32,34 N. yUz arşın arsa 
üzerinde kArgir üç kattan ibaret iki 
sofa, beş oda, iki sofa, bir mutfak 
ve bahçede bir kuyu ve kırk arpn 

Fatma H. 

bahçeyi havi bir hanenin tamamı Makbule H. 
Beşikta,ta yeni mahallede p0tta ve 
lhlamur sokağında eski 27, 10, 10 
mftkerrer, 10 mükerrer, 10 müker-
rer, 10 mükerrer, 12 ve yeni 13, 
15, 17, 19 numaralı bin beşyüz ar-
flD arsa üzerinde kısmen üç ve kısme 
iki kattanibaret 63 oda, altı sofa, ikf 
mutfak müştemilatından bulunan ve 
150 arım arsa üzerinde ve mezkUr 
konağın ittisalinde beş oda, bir 
ıofayf havi kArğir selamlık köo-
kOnn ve ayrıca iki yüz otuz arşın 
arsada kArgir üç kattan ibaret 7 
oda, iki sofa, bir mutfak ve bq 
bin yt1z dört arşın bahçeyi havi 
bir k•.anağın tamamı Zekiye R 
Paşabahçesinde Köyiçi elyevm İske-
le caddesinde eski 1 ve yeni 26-1 
numaralı yüz altmış iki arşın arsa 
berinde kirgir üç kattan ibaret 
üstünde sekiz oda , bir koridor bir 
mutfak ve yirmi dört artın arsada 
l»ir aptesane ve gusülaneyi ve yir-
mi arşın bahçeyi havi bir fınnın Mehmet 
tamamı. Cevdet B. 
Beylerbeyinde Burhaniye mahalle-
sinde muukaddema Halit B. elyevm 
Bayır sokağında eski 2 mfikerrer •e yeni 36, 36-1 numaralı yüz almış 
ıekiz arşın arsada ahşap iki katta 
on oda, dört sofa, bir mutfak ve 
otuz artın üz~nde bir mutfak ve 

nenin tamamı Emine Zekiye ve Ane Ruhll' 
lwumlar namma vuiled 
valdeai Hatice Nesibe Ji, 

270 18127 İıtJnyede Klıkçabaşı ve Çayır so
ka;mda eaki 13 mükerrer ve yeni 
19 numaralı elli iki arşm arsadı 
ahpp iki katta daıt oda, ufak bir 
aofa, bir mutfağı havi bir hanenin 
tamamı Makbule ti: 

695 18536 Kadıkaytınde Osmanağa mahalle· 
sinde kığıtçıbaşı elycvm Kazezker 
sokağında eaki 4,4 ve yeni 6,8 N1ı 
h~ yüz' 111110 arsada ahıap üç bu-
~k katta on altı oda, dokuz aalou 
ve iki bin yetuıiı arım bahçeyi havi 
t.ir hanenin tamamı • Emin 8. ifakat ff 

Feride hamn:ılat 
605 19895 Ulelide Kızıltaş mahallesinde ls

tanbu~_ja çqmesi sokağında eski 
yeni 27 N.h yoz yirmi arşın arsada 
klrgir bir buçuk katta dart oda, 
bir çab aram bir mutfağı havi bir 
hanenin tamamı. Sahih• ti· 

Yukarda cim ve nev'ile mevki ve mOştemilAb yazılı e~ 
hlzalarmda g6sterilen bedellerle talipleri üzerinde olup P 

Haziran 929 tarı1ılne mftaadif salı glmft saat on buçuktan iti
baren mtlzayedeye mfibaıeret olun'1'ak saat on altıda kat} 
lmrarlanmn kefldeai mukarrer bulunduğundan talip olanlaıs' 
mak6r sGnde aaat on albya kadar Sandık idaresine mnraca't 
eylemeleri Ye on altıdan sonra vuku bulacak mliracaatlerin ~ 
bul edilmiyeceki ve meıkOr emlake evelce talip olanla'il!n kat1 

katar emamnda huır bulunmadıklan ve başka talip tubtl' 
e,ledftt takdirde evelki taliplerin kefiyet etmlf addoluuacd' 
ltimma illn olunur. 
--~--~~~~~~--.~~~--.~~~~~~~---~ 

Emniyet sandığı ınüdürliiğündeJJ 
Muamele numarası Merhunatın cim ve nevi medyunun ~ 
155 Kınalı ada N.2,1-5 kagir yalı ve ah-

ıap dükkin Mehmet Ali 1J. 

1066 

1068 

1118 

1207 

1209 

17820 

17821 

Kesme kaya hamamı Muhiddin ma
hallesi kilise sokağında N.3,5 iki hane 
Btıyük ÇBJ'fl Fesciler sokağında N.83 
85 hane 
Kurnkapı KOrkçil başı Snleyman Rğa 
mahallesi kuyulu sokak N.11 hane: Huluti bff 
Galata yeni cami mahallesinde Billur J. 
ıokağmda N.14 16 üç dükkln: Mehmet Sait 
Gaztepe Mehmet efendi mahallesi 
Bağdat caddesi N. 15 k<Sşk ve ahır. Ahmet d' 
Eğrikapı Avcı bey mahallesinde 
Şfpne 90kağmda N. 28 hane: Sabri blf 
Samatyada Hacıkadm mahallesinde 
Hacıkadm çeşmesi sokağında eaki 46- _....ı 
yeni 8 numaralı kagir hane: Artin Ef. Mm.Al,.,... 
Şehremini Denizaptal mahallesi Bö-
rekçi sokak eski 3-5-7 yeni 11 numa- lf 
ralı hane: Hacı Ömer lJıtfO 1' 
Edfrnekapı Çakır ağa mahall~i ku- · • "" 
,Wu aokak N. 21 hane Hacı Ömer Liitfll .,., 

bet d&ıüm iki yüz otu.z artm bah • 
çeyi havi bir hanenin tamamı. Kadriye H. 
Osldlc:larda Rum Mehmet pqa ma· . 
halle.inde Uncular sokağında eski 
49 ve yeni 59-2 Nu. yliz yirmi bq 
arşın arsada ahşap iki buçuk katta 

Bellda esamisi yazılı ıevat emlik mukabilinde Emniyet ~ 
datmden Ultikru etmfı olduklan meblağı vadesi hita~ 
...U,e etmemelerine mebni hini iatikTazda tayin olunan d1' 

' •tklhlanna ihbarname pnderilmif iaede bulunamadıJdardl~ 
tarihi lllndan itibaren 91 gtln zarfında tediyei de~ _ ~ 
t.cclicl muamele eylemedikleri takdirde merhunab mu.JdlP""" 

alb ~ bir sofa, bir mutfak bir _ __ ed• Nblacajı il'1ı almaur. 
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Dünkü atletizm 
müsabakaları 
Dün Pera kulübü tarafın

dan te~ip edilen atletizm mü
sabakaları icra edi•-:-tir p • 
r S &&&U9· e 
ha, porting, Moda, Fenerba-ç: kulüplerinin iftirak ettik-
len bu - bak p ınusa a neticesinde 

era kulübü birincl n 
fark! F , ç sayı 
'k' a enerbahç.e atletleri 
ı ın . S 
l'vI dcı, porting üçüncü ve 
d"o ~ kulübü atletleri dlSr-
~cu aelmişlerdir. 

Eczactlat da iş· 
firak ediyor 

ec!~ isen~ Tıp kongresine 
edil~ anti.rn ıştiraki de temin 

ş . 
Kongr d 

Nail v e e. eczacıları Mustafa 
E e Nızamettin beylerle 
czacılar c . . h ' . 'd re . emıyenı e~eti ı a-
sı temcı'l d Bu h wı e ecektir. 

taha eyet meyanından mlln
rnust hz zatlar kongrede Türk 
kuıd a . eratı hbbiyesi hak
Cekt~d~abat ve tafsilat vere-
-..__::•r. 

Tic~a-r __ e_t_m_ü_d_ü_r-

u lüğünde 
te~edd··ı .. , 
Ist b U mu. . an ul 

lllUdüriyeti nuntakası ticaret 
tebedd··ı .. nde yakında mühim 
rilnıekt~d~t olacğı haber ve-

B tr. 

nıur~rtebeddUlabn gerek me
nrasınd ve gerekse komiserler 
tedir. a olacağı söylenilmek-

ÇUnkü 
İktısat vek .... bur.a kadrosunda 
rak sabit n~etıne merbut ola
üzere iki . e seyyar olmak 
lllaktadır CUıs komiser bulun-

Seyyar· v 
olnuyanlar e h~r gt1n için 
"~dilec ~. ıdn vazifelerinin lağ-

egı e bu . 
sın iadır. l•yıalar ara-

~--.. 
nıır tacirleri de 

endişede 
• R.usyay k 
lerin a sev edilecek ilzilm-
ı sevk 'il lıtıir t" ea memesi üzerine 
kaim l uccarı endiıe içinde 

ış ar ve k fi "e İktı ey ıyet Ticaret 
?ilnu ti sat vekiletlcrine bildi

ş r. 

Bunu" kü"' bo ln .~ n rıa: 
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1
3r.11 

• 1004,00; Frank 
2,sı. ' Liret 9,23 ; lmçre 
92 7S· DAlolar 48,12,S; Dahili 
d 1 

' tın 868· Ana 
olu 22,80· Rumeli 7'. T -

Vov 76 5' ı ram-
i L ' ; Düyun 183 75 

ankasından almnu~. 

Son Saat 

Dü 6 yerde kanlı 
k vgalar oldu .. 

Son yirmi dört saat zarfında şehrimizde alb cerh vak'ası 
olmuştur: 

1 - Kadıköyünde Saray arkasında marangoz fabrikası sa· 
hibi Mehmet efendin=n oğlu Kerim ile ahçı 1stepanın çırağı 
Osman arasında kavga çıkmı , ["erim, Osmanı ve kavgayı 
ayırmak üzere araya giren diğer Osmanı muhtelif yerlerinden 
yaralamışbr. 

Araya giren Osmanın yarası ehemmiyetli olduğu için bp 
fakültesine yatırılmıştır. 

2 - Hasköyde Çarşı caddesinde sebzeci Nesim ile amele 
Fethi bir okka bakla ücretinden dolayı kavga etmişler, Fethi, 
Nesimin kulağını kesm:ş, iki yerinden yaralamıştır. 

Bu sırada kavgaya karışan eskici Nesim de elinden 
yaralanmıştır. 

3 - Dün gece Cibalide Fener caddesinden geçen Mehmet 
evelce elinden bir kadını alan Bartınlı Ahmede tesadnf etmiş, 
ikisi de bıçaklarını çekerek sokak ortasında birJ:irlerinin 
üzerlerine atılmışlardır. Neticede Mehmet beş yerinden ağır 
surette yaralanmıştır. Mecruh, Cerrahpaıa haataneıine kal
dırılmış, cnrib yakalanmışbr. 

4 - Dün gece, Boğazkesen caddesinden sarhoı olarak 
geçen kahveci İranlı Mehmet Ali ile Trabzonlu amele 
Hasan kavgaya tutuşmuşlar, Mehmet Ali ilç yerinden 
Hasan bileginden yaralanmışlardır. 

5 - Aksa.rayda Valde camii önünde kundura boyacısı Salih 
ile zenci Fre , yer kapmak yüzünden kavga etmişler, Freç, 
Salihi bıçakla bnşmdan yaralamıştır. 

6 - Beşiktnş~a Dizdariyede Çe~me sol<ağında oturan kun
duracı Eğinli Ahmet iki aydanberi ayrı ve dargın bulunduğu 
zevcesi Raziyeyi dün llılamurda annesinin evinde görmüş ballf
malarını söylemiştir. 

Raziye hanım bu teklifi kabul etmemiş bunun üzerine Ahmet 
yanında bulundurduğu kunduracı bıçağı ile zevcesini karnından 
ve araya giren akrabasından Tevfik efendiyi boğazından 
ehemmiyetli surette yc:ralamıştır. Raziye hanım Haseki, Tevfik 
efendi Beyoğlu hastanesine yatınlmışlardır. Carih yakalanmtfbr. 

Otomobil kaza- Bir kadın kendi-
/arı gene arttı,"' ni denize atfı 

Şoför Yervantın 1987 numa- Hasköyde Hacı Şaban ma-
raiı otomobili dün Kadıköyün- hallesinde oturan elektrik 
de 65 yaşınd köprü sabık şirketinde müstahdem Kıbrıslı 
tahsildarlarmdan Abdullah Ze- Mehmet Salih efendinin zev-

cesi 37 yaşında Memduha 
ki efendiye ç rpmış, ağır su- hanım, z<!vcinin kendisini döv-
rette yaralamıştır. Mecruh ifa- mesinden müteessiren dün 
deye gayri mukteciir bir halde Haliç vapurundan kendJıini 
Tip fakültesine yabrı1mıştır. . denize atmışsa da kurtanlmışbr. 
* Şoför Şevketin idaresindeki 

1621 numaralı otomobil, Or
taköyde F ahrettin ismintle bir 
çocuğa çarpmıştır. 

F akrettin muhtelif yerlerin
den yaralanmışhr. 

Tramvayda ölüm! 
Topkapıda Arpa Emini ma

hllleıinde oturan mütekait 55 
Y•tında Ali bey dün Topka
pıdan Sirkeciye gelen tram-
vayın arka sahanlığında du
nırken kalp sektesinden öl
mllftilr. 

Tarsustan kaçan 
mahkômlar 

Tarsus hapisanesinde beş 
mahkiim hapisane tavaıfını del
mek suretile firar elmiılerdir. 

Bu ıebahki ait 
Bu sabah Boiuiçhıi , epey 

müddet devam eden bir ıia 
albnda kallDlfbr. bu sebeple 
vapurlar muayyen zamanların
dan 45 dakika ıoora hareket 
etmek mecburiyetinde kalmıı
lardır. . 

5 
o 

lrridat. .. 
Poliste.böyle sıh
hi bir tertip alındı 

Polis müdürlüğü yeniden 
her merkez dahilinde birer 
imdadı sıhhi santralı tesi. 
etmiştir. 

Bu santrallar için icap eden 
ilaçlar, pamuklar ve gazh 
bezler merkelere · gönderil· 
miştir. 

Her santral her merkezde 
iki polis memurunun mes'uliye
tine tevdi edilmiştir. 

Bu memurlar polis tababe
ti tarafından iki ay den ve-
rilmek ve sonra imtihan edil· 
mek üzre ihzar edilmiştir. 

Ş:mdilik sıhhiye imtihanını 
vermiye muvaffak olan «22» 
efendi vardır. Diğer efen diler 
tedris edilmektedir. 

Polise hangi b~
na verilecek · 

Polis müdürlüğünün şimdiki 
binasının bütün polis şubele· 
rine kifi gelmediğinden eski 
maliye dairesinin polis müdür
lüğüne tahsisi rica edilmifti. 

Polis müdürlüğünün bu ta• 
lebi, bina esaslı bir mektep 

halinde tadil edilmiş olduğu için 
terviç edilmemiş, maamafi~ 
lise gene biı· bina tedarik edi· 
leceği vadolunmuştur. 

Bu yeni binanın hükümete 
intikal etmiş olan Sanasaryan 
hanı olacağı çok kuvvetle tah· 
min edilmektedir. 

Bu takdirde yeni binada 
asri ve sıhhi şeraiti haiz ya· 
taldı bir nezaretane de vil· 
cuda getirilecektir. 

Bir soyguncu 
daha yakalandı 

Balıkesir civannda soygun· 
culuk yapan şakılerden Halil 
jandarma tarafından derdest 
edilerek Balıkesir adliyesine 
tesUm edilmiştir. 

Aliye H" lıadlsesi 
Üsküdar müddeiumumiliği 

Aliye H. - Mm. Mannik me• 
selesinin tahkikatına devam 
etmektedir. 

Aliye H. ve Mm. Manniğin 
bugün isticvap edilmeleri 
muhtemel bulunmaktadlr. 

Bueünkü hava: 
Kandilli ra~a~ane.sinden 

alınmıitır: 
Dün azami heraret «25>1 

derece, bu sabah « 19» de· 
recedir. Bu gece rüzgar 
mlUehavvil, hava açıkhr. 



Seyri scf cin 
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köprü başında. Be yoğ 1 u 23 6'2 1 

Şube acentası: ~1:ıhmudi\'t: · 
hanı ahmda. 1sranbul 2740 

ı.r,taiya postu·· 
(A~ \F.\RTı\) vapuru 2 J 

'! hızir:ın Pazar Iıo da l :Jlatı 
rıhtımınJ:m h:trda:tle [ İzmir, 
küllük . BoJnını , R:ıJo~. Ftt

Son Saat 

San' at bilhassa şöhret istinat eder 
Bu sebepten dolayıdır ki 

Sahibinin Sesi 
J\1iinlıasırerı eıı ıncshur 

~ 

ırıusiki ııstatlarııııı1 eserle-
rini ·plaklarıı1a ka,rdettirir . . 

+ 

hiye, hniJ..e , Aıntal~ a ] ) :ı 
gLdt!\:ek \ 't dö:ılışte nkzkür ı · 
iskelelerle Birlikte [ Dal\'an, 

~1arınaris, Sakız, Çanaklcalı.: , 1 !!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!t!!!!!!~~!!~~IJ!~=~~~~~~=!!!.!!!!!!!ı:=I Gelibolu ] ya uğr.ayarak gele- ' ::!! ı 

cektir. ~- I~ütercim 
TRABZOM Btftitroi POSTASI 

( REŞlTPAŞA) vapuru 24- ~Jranı~~or 
l:Iaziran Pazartesi r 2de C ~alaıa 
rıhtunmdan harcketLe [İndıo- Fmdild1'l~l lrınnvay <•iHldt1sinde JiüşedPliİ (2) Ankarada Anadolu ajansı 
iu, Samsw1 , Giresun, Trab- rınnıaraiı hmwı.;;indı• hHı'ımum dullili hastal<H'l merkezinr:le çalışmak üzere 
!on, Rize, Hopa] ya gidecek muayene Vt' lNlaYi e(h•r. ingilizce ve Almancadan ter" 
ve dönüşte Pazar i-;kelesile .Pm 'lmılw nünleri JO(l(•c•ıınencUr cemeye muktedir kuvvetli ıki 
( Rize , Sünnene , Tr.ıbzon , miitcrcime ihtiyaç vardır· 
Tirebolu,Cireson, Ordu, Ünye, Kendilerine yüksek maaş ve" 
Samsun, fnebolu, Zonguldağ]a AL'ETO İLE dünyanın en maruf markası: rilccektir. Taliplerin salı ak" 
Uğn)"3rak gelecektir· · samına kadar müsabaka şer•" 

Har~ct günü yük almmaz. Parisin "A. KLA VERİ,, nin icatkerdesi zayıflatıcı itini aıı]amaki için Ankara cad" 
ve Iastiki mayokemerleri, lüks korsaların s :m 

lllir -ıMersin sürat postası 
(M. Ş. PAŞA) vapuru 2 5 

Haziran sah ı 2 de Galata 
nhtımından kalkarak ÇarşamlJa 
sabahı lzmirc:: \'aracak Ye o 
günün akşamı lzmirden kalkarnk 
[Antalya, Alaiye, Mersin] c 
gidecek Ye dönüşte [T a.5ucu , 
An.amor Ala.iye , Antalya , 

· lzmir J e uwıyarak gelecektir. 

AlEMDAR ZADELER VAPURLAR! 
Seri: ve lüks Karadeniz postası 

M•llet vapuru 1 23 Haziran 

Pazar 
'glınü akşam saat 18 de Sir
ktci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu , Sinop, 
Samsun. Cnye, Ordu, Gire
sun, Trabzon, !{ize] yı: aziınel 
''e ['~fırını:ne, \',tldıkchir, Gö
rdt ] isi>elelerine de ugray.1-
rak a\det edecektir. 

Müarc.ı;ıt malulli : l:sLmbııl 
Nk:·n::-..:nct halli altındaki \'.l-

7.Uhane. Telefon: l tanbul ı 1 )4 

modelleıi hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı- desinde Orhan hey banınd• 
nınız. Bütün Türkiye için yegane mümesslleri Anadolu ajansı İstanbul aıil-' 
Beyoğlu No 437. messilliğine müracaatları. 

HOVAGiMYAN BİRADERLER 

Bir aydenberi beklenen Tazı markalı 
Miı<ROPERAFON GRAMOFONLARININ 

1 .. ondradan geldiğil1i pey veren ye bekli yen 
..• ' . D S 1 h ., v~~ t ~•--· cy .. c; z. eposu u,tan amam 

r ... ..:1lJ!ilBl1~ D:ı.ı.:rnyı:.'- han No 21/22 


