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.Son ::iaatin ilan tarif esi 
J< ııru 

6 ırıcı snhifı-de santjmi - ~5 
5 inci 50 
4 uııcıi < c 100 
3 üncü < c 150 
2 iııcı c c 200 
J inci « 400 

İl." n mııhtt·\I, ntın ı dikkat olun -
nıııkla b<'rabcr lıu hucuıstn ınes'uli} <'t 

k;ı Jıı f Nfilı l''7 
on 

Abone şartları 
... 

TELEFON: 
Yillı.yetler i\.iu: ~enelik 1700, alu 

nxtık 900, üç a}lık 500 kuruştur. Yazı i~Jeri 
l..cnebi memleketlt:r içın: Senelik 
moo, altı nylık 1600, Uç n~lık 900 is. ııoı 

kunıştur. 

idlıre i~lerl 
1'rl~ra.f· İstanbul Saat 

is. 3872 
Gazetemizde ıı ıı~ar cdı:n bütün 

.. ) azılanıı lıQkkı mahfuz hır. .... 
ilil 

5 f n ::i yıl - .\ö 1656 AKŞAMLA~I NEŞROLUNUR Nüshası her yerde 5 kurut 

• 
lstanbula rakip Pire serbest linıan oluyo~ 
Suriye karışacak mı?I 

Sultan Alraş 

Dllnkü telgraflar Sultan 
.\traşın riyaseti altmda Suriye, 
'1ısır. Filistin, Maveraişeria Mu
tahbaslannın iştirakille büyük 
bir kongre toplanc!ığını bildi
~riyordu. Anlaşılıyor ki Su· 
tıye ve cebeli Lübnanda yeni 
~ir takım vekayie intizar 
ttnıek lazımdır. 

Uzun bir silkünetten sonra, 
"'1tan Atraşın yeniden Fran
~. mücadeleye bqlama-

Sultan 
Atraş eene 
mücadele 
sahasına 

çıktı . 

Suriye !htilAI 
kumandnnın 

beynnnameıi 

sına intizar eylemek lazım 
geliyor. Sultan Atraş, dün 
başlıyan bu kongre hakkın-
da neşrettiği beyannamede 
aynen diyor ki: 

«Her tarafta bulunan Suriye-
li kardeşlerimizle sahrada bu
lunan mücahidinin 25-9-929 
tarihinde riyasetimiz altında 
aktettikleri umumi içtima
da, memlekette bugünlerde 

[ Mabadi 2 inci sahifede ) 

-- -. Pire, ıerbeat liman 
oluyor 

J Alina. 26 ( Hususi) -
llıiktimel Pire linramm 

- Hamburg limam s~leminde 
serbest liman haline koy-
mağa karar vermiştir, 

Ga=eleler bu tedbiri al
klflıyarak bunun transit 
ticareti için pek mühim 
semereler vereceğiııl yaz
maktadırlar. 

İran - Danimarka 
münasebatı.. 

Danimarka ve itan lınku
metleri arasında ticaret, mu
hadenet ve saireye ait daimi 
mukaveleler aktolununcıya 

kadar eski mukavelelerin mev
kii mer'iyette kalması tekar
rür etmiştir. 

Çocuklar, arnbnlern 
otlAmnyınız! 

T opanede bir arabanın ar
kasından binmek üzere koşan 
10 yaşında Hüseyin isminde 
bir çocuk .Nevberin idaresin
deki 2014 numaralı otomo-
bilin albnda kalmış, başmdan 
mecruh olmuı, hastaneye kal
dırılmıştır. 

Son Saat 
Bir kaç eünc kadar 

Yeni şekilde çıkıyor 
" Son Saat " birkaç güne kaaar 
memleketimizde şimdiye kadar gö
rülmemiş bir şekilde yeni yazdar, 
yeni tefrikalar ve baştan başa renk
li resimlerle (12), (16), (24), (32) sa
hife olarak çıkacakhr. " Son Saat " 
yeni şekildeki ilk nüshasından iti
baren karilerini memnun edecek 
yenilikler yapacakbr. Bu yenilik
lerden bir tanesi hiç bir gazetenin 
yapmamış oldutu bir teşebbüstür. 

Tefrikalarımız 
Selihettin Enis 

Beyin 

En büyük ve en kıymetli ronıam 
( Zaniyeler) den daha güzel, (Orta Malı) ndan daha 

. kuvvetli, (Endam Aynası) odan daha fazla 
merakla okunacak bir şaheser 

Cek London 
un 

Yüzlerce defo ba
sdmıt en heyecanlı 

rom Anı 

Moris Dekobra 
mn 

En son ve en 
ınükemmel 

. . 
eserı 

Torihi tefrik~lor, macera romnnları, aşk 
hikiycleri,, kıymetli yazılar 

lfazırlıklarımızı daha fazla itina 
ile tamamlamak için 

Yalnız birkaç Qün 6 sebile çıkacaiız. Muhf e
r cm karilcıimlzdcn özftr dileriz 

Halka yeni müşkül At! 
Bazı telerafhanelerin 
Qccclcri kapahlması 

düşünülüyDr! 

1\1a/ıalle aralarındaki telgraf merkeıleriederı biri 
Posta V'! Telgraf idaresi mesi için İstanbul un ve mem-

memurlarmı her gün sekiz leketimizin bir kısım yerlerini 
saat çalıştırmaya karar vermiş kurunu vüstalaşbrmak her 
ve bunun için bazı nöbetleri kafanın alabileceği bir iş 

• 

iyi karar 
Haseki hastane· 
si kargire tahvil 

ediliyor 
Cerrahpqa ~ 

içinde dejil hutalana, batta 
Ajlam ÜIMnl•ruı bile banar 
mıyacajı kadar harap olMI 
tahta barakalarm kalclınlmak 
kere oldqğu ve yerlerine bir 
paYİyon İllf& edildiği malba
dur. 

Emanete ait ve kadmlara 
mahaua bulunan Haseki hu
taneaini de birkaÇ aene evel 
İllf& edilen ve merhum Nurel· 
tin beyin ismini taşıyan pavi· 
yonundan mada taraflan 
kimilen ahşaptır ve seneler
denberi tamir görmediği için 
pek harap bir bale gelmiştir. 

Emanet. hastanenin bu ah
şap kısımlarını tamir ettirmek
tense bütün hastaneyi peyder
pey kirgire tahvil etmeyi daha 
muvafık bulmuş ve Hasekide 
de bir paviyon inta ettimıiye 
karar vermiştir. lagvetmiştir. değildir. 

Şimdiye kadar bir kısım ----------------h----
memurlar 24 saat vazife gö- }1,ransadaki bu ran 
rüyor, 48 saat istirahat edi-

y<~:~n verdiği kararla bu M. Daladicr, yeni kabi• 
usul kalkmışbr. Bundan sonra ncyı• teşkile çabcıyor 
her memur her g(in aekiz U y 
aat yazife girec~ktir. Paria: 26 (A..A.) - M. Da-~ 1 

idare bu yeni mesai t..u Wier k•hı.e tn,rçiUne çahf-
ile intizamın kaybolmamaa mıya mnafakat ettiiini M. 
için bazı tedabir almıştır. Ez- Doumergel bildirmit ve dün ı 
cümle muhabere memurlan akşamdan itibaren istifare ve 
için 24 saat st"kizer saat iti- mlikilemeye bqlamlfbr. Şimdi-
barile üçe ayrılmıştır. - ki halde en mlihim meMle aos-

Muhabere memurlan ara- yaliatlerin de birlikte çallf"-
sanda üç grup tertip edilecek masanı temin etmekten ibvet-
ve sekiz saat vazife gören 
grupun ikinci ve bumı üçüncü 
grup istihlif edecektir. 

idare, hu usulü tatbik eder
ken müşkülata tesadüf ederse 
bazı küçük merkezlerin mesa
isini tahdit edecek ve bura
lardan tasarruf edilecek me
murlar büyük merkezlere ve
rilecektir. 

Malum olduğu lizero küçük 
1Derkezlerde bir müdür ve bir 
1Demur bulunmaktadır. 

idare, saati mesaisi mesele
sinde mütkülita uğrarsa, kü
çük merkezlerdeki memurla
n alacak ve oralarda yalnız 
müdtiı bırakacakbr. Bu tak
dirde kilçük merkezler gün
düzün sekiz saat açık kalacak, 
geceleri kapalı bulunacaktır. 

Küçük merkezlerin bu suret
le geceleri kapalı bulunmaSJ, 
müstacel bir ihtiyaç karşısın
da tlegraf çekmek istiyenleri 
müşkülata sokacağı tabiidir. 

Bu takdirde, mesela Ama
vutköyünde oturan biri gece
leyin telgraf çekmek mecbu
riyeti karşısında kalırsa, Ar
navutköy merkezi kapalı bu
lundığı için Bebeğe kadar 
gitmek mecburiyetinde kala
caktu-. 

Posta ve telgraf müdiriyeti 
umumiyesi bir taraftan köyle
re varıncaya kadar her yer· 
de posta ve telgraf merkez
leri açmak için tetkikat icra 
ederken, diğer taraftan lstan· 
bul gibi bir yerde yalnız ge
celeri bile olu baZI tel.,.af 
merkezlerini kapamaia bl
luımalc pek suiptir. 

H. lallcle, Wr kaç ........, 
ve birk~ para tu~ 

tir. 
M. Daladier .aoıyalistlerin 

hiikümete ittirakini bilhassa 
arzu etmektedir. Tan gazetesi 
sosyalist fırkasınm bir hizbi
nin yeni kabineye iştirak le
hinde bulunduğunu. ancak 
maliye ve hariciye nezaretle
rinin kendi fırkalarına mensup 
kimselere tevcihini aynı M. /Ja/adle.r 
zamanda sosyalist fırkası için neşrettiği bir beyannamede 
radikal sosyalist nazırların hükumete iştirak fikrinde _. 
adedince nazaret makamı tah- bit olduğundan fırkaauu 6fb 
sisini şart koşmakta olduğunu ve hırçınlıkla hareket ebae-
yazıyor. Bununla beraber mec- iyme davet eylediğini bJ! 
listeki sosyalist gurubunun eylemek icapeyler. Soey . 
Reims kongresinde M. Chante- fırkasının vereceği cevap radi
mps tarafından vaki olan "be- kallerin göstereceği t~inata 
yanat dolayıaiyle dün akpm 'bağlı gibi görilnmeldedir· 
büyük bir iğbirar eseri Cümhuriyetçi sosya•·ı ~ 
gösterdiğini, fakat M. Pol bu sol cenah fırkalanDID 11 

Bonkurun matbuat vas1tasife 1 rMabadi ikinci sııhifedeJ 

Kundura boyA11 ıo kuruta çıkscakmıtf 
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" Sahife 

M. Esat bey 
~ "erl,csin hürriyeti 
< hlükaızlara yem 
de~ildir, diyor. 

" dliye vekili Eskişehirdeki 

1 • J beyanatında: Cunıhuri
y ·• • karşı sag veya sol her
hım i bir hareketi millet ve 
I;n et cürmü tanınz, bunu 
!; Ö} ~ tanımayı cumhuriyet 
\.. nt 'lU emrediyor. İstanbul 

. Ad:i; esini 25 müfettiş teftiş 
ediy~r; şikayeti olanlar müra
c .~' edebilirler., demiş ve 
1 ndazlar hakkında da 
"h ı esin hürriyetini kendi sefil 
ah':ı !arına yem 2annediyorltr.,, 
• ·ini ilave etmişt•r. 

rlin ile İstanbul araııın•'a 
bir tayyare servisi tesis 
ıiştir. ilk tayyare bugün 

g e :ektir. 
unanistandaki vakıflar Lo
zan muahedesine nazaran 

ı edilecektir. M tevelliler 
l ıl ,,n yığıı:'ar t şkil E.-ı .n 
( svıısını Ç'k rr ı ıı 'ır. Bu 
l aı ın kiym •b b ş yüz mil-
} n tın Lr tahm · n ediliyor. 

Pni teşekkül ed~n idman 
~lı yeti merkeziyesi dün ilk 

İ• imamı aktetmiştir. 
[> ösyü Troçkit beyanatındıı, 
E:41J dehalet için müracaat 
eden muhalifler meyanında 
b olunmadığını söylemiştir. 
~ iilnkarada vücuda getirilen 
~ •Jj çocuk bahçesi Cumhuri
yet bayramında küşat edile
C( J\tir. 
f~1j]kinci Ankara telefonu ya
[ :4J pılmıştır. Bu hat telsiz 
t ;rrafla Avrupaya çekilecek 
it • rraflara tahisıs edilecektir. 
[f ~ilah müzesi çarşamba gü
IL ~nü küşat edilecektir. 
j! ~ ilakkı Şinasi paşa ve Tevfik 
~ ~Kamil bey bugün Anka
r ~·a gideceklerdir. 
r- ~ jirikotajcılar Senayi birli
[: ;tlğine müracaat ederek Ok
tnıvadan şikayet etmişlerdir. 
I• ıgün saat 2 de Sanayi birli
g nde bir içtima aktedilecektir. 
r~ "ii]ahlisiye idaresi sise karşı 
ı;: __jbazı tedabir ittihaz etmek
fr dir. Bu meyanda sahillerde 
eli" dük, çalınacak, vapurlann 
r 'sademesine mani olunacak
l: . 
lf.llir ltalyan şirketi Asfalt 
~yol inşası için Emanete 
m:iracaat etmiştir. 
rCtilaarif emini Behçet bey 
LJ~bugün vazifesinden ayrı
lr.c3ktır. Muzaffer bey tayin 
ir:?.desi çıkıncıya kadar veka
k en idare edecektir. 

[ J1
ün akşam Çenberlitaşta 
feci bir otomobil kazası 

~ 

l{a }rram .. 
29 feşrinievelde 
yapılt1cak me-

• 
rasım programı 

Ankara, 27 ( Telefon ) -
Cümlıuriyet bayramı münase
betile yapılacak olan merasi
min programı tcsbit edilmiştir. 
Bu program mucibince seki
zinci fırkaya mensup biitün 
kıtaat, ;zcıler, mektep er, po
lis ve jandarn alar saat t.ı'!l 

on do tte m vkilerinde haı.r 

bul acak, Reisicumhur haz-
t retle inin Mecliste icra 

buyuracakları resmi kabul
miiteakip tribüne te riflerile 
res i geçite b ş. n tır. 

Geçit re !D ·ne e la er-
ler, sonra j ndarma, rol , ızcı 
ve başta ııukı.k mekt bi ve 
diger me tepll"rle or ku." p-

' 1 ri ve es af cemiyetlerinin 
ylirliy tı ile baş anacuktır. 

Cadde! re şimdiden kum dö
kölmüştür. Resmi kabule da
hil olmıyan ümera ve zabıta
nın tribünleı·den istifade etti
rilmelerine merkez kuman
danlığı memur edilmiştir. Bu 
zevat büyük üniforma giye
ceklerdir. Halk için de An
karapalas önündeki yaya 
kddınmı tahsis edilmiştir. 

Gece saat on dokı.:z~a 
muhteşem bir fener alayı 

tertip edilecek, a1ay başlıca 
caddeleri dolaştıktan sonra 
meclis önüne gelerek yarım 

saat kadar tezahüratta bu'.u
nacak ve fişekler yak?!acr.ktır. 

Polislerimiz 
Ankarada 

Ankara, 27 ( Telefon. ) -
Cumhuriyet bayramı tezahüra
tına iştirak edece bir kıs:m 
polisler gelmiştir. 

Suryc kArııocak mı? 
(1 inci sahifedn mııbat) 

vukuu melhuz o!an mühim 
tebeddülatı siyasiyeye kar
şı ittihazı lazım gelen tedabir 
hakkında müdavelei efkar 

edilmek üzere büyük bir kon
gre akti lüzumu görülmüş ve 
Suriye de bulunan bütün fır
kaiara ilanına k~rar verilm'~tir. 

uştur. Avukat Hamit Şev-
t beyin büyük kain valdesi 

7J yaşında Feride Hanıme, zat 
i• erinden ma~ş almak üzere 
, erken, şoför Ahmftin ida
ı sindeki otomobil çarpın·, ve 
i .tiyar kadının ölümüne sebep 
c ,,..., t r. 

Milletin amal ni tah ! ku'c 
ettirmeğe mnluf elan müca
hidinin bu arzu ve kar r
larımı binaen 25 - 10 - 929 
t r"'ıin'1e «V u· erhac» nar.ı 

m ide "nıf :at edec~'t J"ül im 
içt ı ı LIZa b", n siy, ~i fır' -
lan e vata• i ku. ~-erı o vct 
ederi,..» 

ı hu-
• 

susıye memur· 
farına zam 

Fncümeni daimii vilayet 
bu s Loıh v Ali vdJli Mu it~in 
beyin r.yesetincle top anar.ık 
1 enuz Bııremden isf ade "ede
r iyen r.:uhasebei hu~usiye 
n emurlı>rının talebini tetkik 
<. mişlir. 
G~ç vakit a!dığıınız malu

rr·.ata nazaran, bu talep k·bul 
c lilmiştir. Muhesebei hususiye 
r emurlarmın maaşlarına yüzde 
1 3 r i' betinde zam yapılaca k:ır. 

Bugunkfi hava 

SNiye ihtilal kumardanı 
Suıt nil'füraş 

1 , 1 
I a 1 el ( İ~ 

itD • , 7 • ı 

1 
ıvJct.ateser eRs._-
mıyor, 1.iit.ema

diyen artıyor 
Son günlerde zabıta vuku

? tının oldukça ka bank bir ye
kun tuttuğu iukar götürmez 
bir hakikattir. Her ne kadar 
vali vekili Muhittin beyle po
lis müdürü Şerif bey, bugün
kü Milliyet refikimize verdik
leri beyanatta lstanbul asayi
şinin iyi olduğunu söylüyorlar. 

Son Saat 

• 

lngilterede dul kadın-
lara maaş \rerilecek 

Londra, 26 (A.A.}- Parlamentonun yeni içtima devresi ge
lecek salı günü başlıyacakbr. Bu devrenin programında yıl 
batına kadar müzakere edilmesi lazımgelen bir çok maddeler 
v~rdır. 

Bilhassa hükumet tarafından hakkında müstaceliyet kararı 
talep edilmit olan üç kanun layihİsı diğer projelerden eve! mü
zakere edilecektir. Bu layihalardan biri dul kadınlara verilecek 
maaş:ıta dcirdir. diğer ikisi könıllr mad·enleri sanayiine ve 
işıı:zliğe kar§ı sigorta me"le~:Ue ınUteall:ktlr. 

nazırlar tnt:.I deYre "nde Sdfettikleri l!lesatnin II\emlek""t~eki 
mevkii ·rin: ptk 2·, .ıJ takviye e ,;Jı v • Par· m ·h" ki 
nazırlarının kendilerini di.ışunerek, yahı.t t iık-meti ır~şkill bir ı 
me\'kide brakmak için her hangj bir fırs..ıt an ;stifade husu
sunda ter ddüt gösttreceği k naıiti ae bulıinmaktadırl;ır • 

l\ t~(~~ lı e · ı ti}'~ ı· 1) iı· 
İ<t c ııı ces< (li l>ıılıır flu 
Dün Rumel;hisarı mezarlığı karşısında den;zden b'r kadın 

naşı -çıkarılmıştır. Cesedin 60 yaşında lıil' Ti:rk .kadınına ait 
olduğu tııhmin edilmektE'dir. Hüviyeti meç'ıu;<!ür. 

Bu ihtiyar kadının derüze intihar vcy, kaz:ı suretiyle düş
müş olması kadar öldürü:<lüklen sonr:ı atılmış c!m -ısı ihtimali 
de vardır· 

Zabıta doktorunun cesedi m..ıayene ettiHen sonra defnine 
ruhsat vermeyip morga n"kline lü21 m g~3,ermc!si de bu 
ihtimali kuvvetlendirmekted'r. Zabıta hadiccyi tah!<ik:ı 
başlaınışbr, Eve! emirde öğrenilmesi icap eden cilıet, 
ölü k;,dının kim o duğudur. ~u nokta ::m 1aşılırsa ölümdeki 
esrar perdesini kaldırmak ta kabb olacaktır. 

Bir kızın yüz un (i 
/resti/er 

F eridiyede Gül sokağıı::da 
8 numaralı evde oturcn Hay
gene dün akşam Dolapdere
de Tavşan sokııgından geçer

ken öniine kasım paşada sr kin 
sabıkalı yankes:ci!erden Hiise
yin ve arkad:ışı k:!rpuı:cu Ferit 
çıkmış, kıza elyevm konuş
makta o!duğu Naci ismindeki 
adamı terketmeııini söylemiş

lerdir. 
Haygene bu teklifi kabul 

etmeyince Ferit jiletle kızın 
yüzünü muhtelif yerlerinden 
kesmiştir. Haygene hastaneye 
yatırılmqlır. Sabıkalılar aran
maktadır. 

Bu da öyle 
Unk .p: nnda Hayriyenin e

vı ..ı otuıan ak"ne isnı·nde 
bir kad r.11 oniine dü.1 t 1..cc 
sabıka Nuri g çr::iş, kadıı:ın 
n:ıı:. lıte: ıf y rl ri en sı 'a ı 
ça ı ile yara'ıyar k k>ı.çın~t • 
, cru!ı H~ kı h;.st re ne 

yatı ı rnıştır. 

ederı vurdu 
ac..ıba? 

P ,,-·ı·n· (" ',•.sarayh.
ıımd. ::. ) n .. m ra:ı ınob y ci 
Harıto. u:ı }ti ır.ca sal :n ciu
va. cı 16 ya~ıncia H.ışim yeni 
Çar~ı c.:ddesinden geçerken 
önüne tanımadığı bir adanı 
çıkmış, kama ile Haşimi ko
lundan ağır surette yaralamış
tır. Carih kaçmıştır. Hecruh 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Otomobil 
lcazası 

1741) numaralı ofo~obil Be
~iktaş tramvay ceı:osu önünde 
Yılcı~ muhabere Lö'.üğ:..nden 

efer Yusufa ç~rpraış, Yusuf 
ğır sur ·tle yarahnmıştır. 

Mecruh ifadeye gayri muk
tedir bir halde Giimüçsuyu 
hastanesin~ yatırılmı~tır. 

Çimenio çuvalları 
alhnd~ •. 

Limanda bu'unan Alman 
b:mdralı Yermis vapurunun 
ambarında çalışan deniz ame-
lesinden lbr::ıhimin başına 
çimento çuvalları düşrnilş, 
amele mı·' telif yerlerinden 
Y" r · 1 nmış ır. 

B .. ran tarhc~ 
Ş J:.~, ili "nde vn.n Yu uf 

mchıl, n 'e o'ur.ı ı -'lbıkııiı 

Y r u I:~ ·· · sar" J ol
dt:., h ,.ıl' d. g CI.! b Jlrıp 
ç rl en y.ı'·oT;ı • tır. 

;r y nP, ... 
Çakn k~.!a yok ş• ' Yel· 

dl' hanında t,.uva~cı Aıi Asg.ır 
ve berber izzetin odasınd~n 
yere ab' b:r sigaradan 
yan'.!Jn çıl·nuş, beş çuval 
;ıır.J. ~: - sô, -rn:rnü-? iir. 

i · hırsız .. 
• 

Ç'lmlıcad:ı oturan icra dai-
r si memurlarından Behçet 

eyin evine dün gece iki hır

sız girmiştir. Bunlardan 17 
ytşında Mustafa yakalanmış, 
ıı.rk:>daşı Şeref kilçmışlır. 

evine de geçen akşı:m Be; oğlun, Mıllet mektepleri 
da giderken böyle bir karman- komisyonu 
yolacılığa maruz kalmış, hasta- Millet mektepleri komisyonu 
neye yatınlmıttır. Yevmi vu- dün toplanmamıştır, bugün v;ı\i 
kuatın 30 u bulduğu nadir vekilinin r;yasclinde toplana-

Krıııd•ıli 

lır ıııışlır : 
rıısalwıesir, dcıı 

/Jıııı u=t•ıııi Jıııruret "Wıı 

' , ı:t·ı, bıı solııılı « trı • ılaı:
dı r. ifıı ycce rcı ır"r fo 'ı., 

.avıı /ııı/ııl/ıı ve lıııjif uıı~-

Vilayetin umumi asayişi 
noktai nazarından bu sözler 
belki doğru o'abilirler. Fakat 
halkı iz'aç eden ufak tefek 
hırsızlık vukuatının, bazı kar
manyolacılık hadiselerinin sık- 1 

değildir. Şu halde al~kadar ~ktır. 
memurlan harekete getırecek ı l'!!i!e!iiil!!HBiiiCe;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
şeyleri yapmak lazımdır. Aksi ı V i - -,, 
hal vaziyeti müzminleştirmekten an a~ 1 
başka bir faide veremez. :Z.9 Teşciniev~l Ciimhu-

Beylerbeyinde bir polis me- riyci yıl donümüdiic 
mıırunun çalınan prraları da O gün Hımayeietfal rozE.-

• ııırlııdıır. 
!aştığı da kabili inkar değildir.1 
Nit kim bu beyanatı kaydeden 
Milliyet refikıwjzın bir muharriri 

vukuatın sıklaştığını iddia 

1 

,ti alarnlc aı·ı Cümhuriyet ııJI 
illi :t teeım liri 1 _" vv l._'ndir . 

edenlere hak vermiyor mu? ~ ,;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;; 

Nadir han 
Çok hasta ol
duğu söy
leniyor ..• 

Peşaver, 26 - (Huııusi) -
Habibullasın akıbeti hakkında 
gelen haberler birbirine zıttır. 
Bunların bazılarına göre Baha 
Saki şimali Efganistanda tev
kif edilmiş, bazılarına göre ise 
kendi teslim olmuştur. 

Maamafi büyük bir zafer ka
zanan cıir harun bu zafer
den istifade edip edemiyeceği 
meşkuk görülmektedır. 

Nadir han, veremden çok 
m• .... ari tir. 

A 

i lll ı 
r 
llllO, I) 

Aln1a ayada 
raya mürocaat 
suya düşüyor 
Berlin, 26 ( . A) - Yung 

pliınının kabul veya reddi 
haktında arayı umumiyeye 
müracaat eclilmes:ne dair nas
yo.ıaHst!er tarafı· dan vaki 
o!an talep leninde olarak 
toplanan imzaiar hiç te mühim 
ı.·r yeküna baliğ olmamak
t lır. Şimdiye kadar isimlerini 
.11.aydettirmiş olan müntahip
lerden ancak yüzde dördii 
imza vermişlerdir. 

Fransadaki buhran 
( 1 inci sahifeden mabat ) 

birlik vücud:: getirmelerine 

har:ırı;:tle taraftar olduğunu 

beyan etmiştir. Cümhuriyetçi 

demokratlar birliği azası esaıı 

it;barile M. Poincarenin siya
setini takip edecek bir kabi
neye müzaheret etmiye karar 
vermişlerd!r. 

Sol cenah cümhuriyetçileri 

merkez gruplannın da birlikte 

çalışmasının temin edilmesini 
istemektedir. 

Sol cenah radikalleri evelce 
vaki olan beyanatlannı ve sol ce
naha mensup bütün gruplarla 

temas halinde kalmak husu
sundaki kararlarını hatırlat

makladir. 
Ak~aın g"zete eri umur iyct 

itibarile R .:ıng · in kü-

•t cc1s Si" c fer i mi: kiye

tin koyı..ı bir taraft, rı, i~t I:> .ı 

v~ r " ' le v ~ıta' rının 

mi I"leştlri mesi fık; n ıı şidde -
li b•r mu· rı:ı.ı oldti~unu 
beya ı e•1cn M. Dalad:er 
ile sosyalistlerin bir arada ç..ı
l~m.ıl .. rını ir ı ansız değ: se 
bıle mt v:ıl kat bi< m.idde l~ 
mu ;ı, sır, o' .ıcatrnı y znı ;,t .. -

dır".:.·----------

1~şl, ı y~ a. 
Bulgaryada bir 
mahkeme heye

tini 6/dürdiiler 
Sofya, 25 (A.A) - Doconun 

çetesi Troyaıı mıntakasında 

bir otomobili pusuya di'şin· 

müştür. 

Haydutlar, otomobilde bu
lunan Solyeo mahkemesi rei
sini, müddeiumuınisini ve aza
sından b!!inl öldürmüşlcı dir. 

Çete muhtelif istikam etlerde 
takip edlm,.ktedir. 

• 
• 
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Biri c · ••• 

Gazel elerin na
mını kullanan 
dolandırıcı /ar 
Ötedenberi gazetelerin isim

lerini alet ittihaz ederek bir 
çok ticaret müesseselerini, 
mühtelif bahanelerle dolandı
ran kumpanyalann mevclldi
yetinden şikayet ediyorduk. 
Son günlerde iti azıtan bu 
kumpanyaların dolandırıcılık 

tarzı nihayet polisin de nazan 
dikkatini celbetmiş, dolandın
cıların bilhassa devlet mües
seselerinin : simlerini de kullan
maları takibatın şiddetlen

dirilmesine lüzum göstermiştir. 
Yapılan takibat neticesinde, 

Cağaloğlunda monla fenari 
mahallesinde oturan ve Arab
yan hanında ticaret ve sanayi 
salnamesi sahip ve müdürü 
olduğu söyl nilen Mahmut Sa
im adlı bir şahsın bu işi iclare 
etti i anla ılın , kendisi evel
ce tevkıf d ldiği gıbi 
d"iıı de t J sild rı R ,it pa~ 
oplu Sadi bey ticaret ve s nn
yi m cıınyeti ı mına bir mü
esseseyi C:ol ndınrKen yaka
lanmıştır. 

S di bey l:.eyoglunda Kab
ristan sokağında Dimitri Tona 
içki fabrikasına gitmiş, sanayi 
müdürlüğü namını vererek 
kazanç vergisi tahsiline geldi
ğini söylemiştir. 

Müessese bu şekilde dolan
dıncılıklar yapılmakta olduğu
nu bildiği için derhal zabıtayı 
haberdar etmiş ve Sadi beyi 
yakalatnııştır, 

İcra edilmekte olan tahki
kat bu adamlann bir çok 
namlar kullanarak pek çok 
müesseseleri dolandırdıklannı 
meydana çıkarmaktadır. tah
kikat tamik edilmektedir. 

İzmirde calıyor . ' 
lstanbulda 

satıyorlarmış 
İzmir zabıtası, ayrı ayrı iki 

hırsız şebekesi yakalamıştır. 
Bunlardan biri Osman ve İz
mirli Nuri isminde iki kişiden, 
diğeri de Mustafa, Yani 
ve Basri isminde üç kişiden 
mürekkeptir. 

Yapılan tahkikatta bll 
adamlann İzmirde hırsızlık 
yaptıkları, çaldıkları eşyayı 

da İstanbula göndererek sat
tırdıkları anlaşılmıştır. 

lzmir zabıtası İ5tanbul po• 
!isi vası\asile bu eşyayı istir
dat ettirr:" tir. 

Gaip aranı) or 
Kartalda bahçıvan Alyanak 

1 Hüseyin ·ağa on ıki sene evel 
r.il si Trabzonlu Saniye h nıını 
terke ru'şti. Sa.ı'ye hanım on 
sene c.ınl bir sel!Jtim.ç~ ule 
gitm'şti, on se l"dir hayat ve 
meınetma d"'r hır habet 
alınamadı. Saniye J:.anıını 
tanıyanlar ve ya!:.ut adre5:pi 
bi enler insııniyet narıına aşa· 
ğ•daki adrese ma'ümat verıne• 
!Pt ;.İ ric ı e ~ rİJ.J. 

Karhlc "' h.\r a ı ı!ı mahal· 
Ie;nrll" ı'2 nnm r lı h wt!c 
Sar :y 1 l !lll:J ~ rim si Fri1 ıı 

,. 
uıg lız •. :ası 

İıı&i'.iz l:ıası c.iin ak~aııı 
1036 kuruşta kap<nmış, bıl 
sabah· i 035,5 kuruşta açıl•ııı • 
tır. Bugi!n borsada pek bıı; 
raretli muamele yoktur. 

Bııgunku borstı 
İş bıuık,,sıııdaıı alırım. ,trr: 

1
. 

İı <ı:li::: IU31i/ı0, Frll 11
' 

11.11>.':u, /.irı:I 8.L8 .. i, /si·"ı' 
,. :?.4 > J.J, J)ı.,for uıı.ı· ' 
il ıhili ırıo 2.ı, A/lıı .r 0 · 

.lrıııdolı• 23.t/J.IJIJ, /llıl' 11 

(' ;u l'rarm«y 7:1.Ji. Jlı• 
ı ·ı ... , •• 2:. ,,) 
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Kısa askerlik ve 
maaş meselesi 1 

B ndeniz Şchremanctinde 
nıemı.ırum. maksureli oldu
ğumdan henüz hizmeti aske
riyemi ifaye davet olunma
dım. 322 tevelliitlü olduğum
dan bu ay nihayetinde gitme
nıiz mukaı-rerdir. askere alın
dığım takdirde diğer devair
de olduğu gibi maaşımın sülü
sünü alıp almıyacağım ve Ema
net memurlannın Devlet me
IDuru addedilip edilmediğinin 
bilinmesine lüzum basıl oldu. 

V creceğiniz mukni cevap 
heni müşkül vaziyetten kur
tardığı gibi ailemizi de kurta
racakbr. Cevap lütfunda bu
lunacağmızdan eminiz. 
İstanbul Şehremaneti Beya
zıt dairesinde Osman Nuri 
S. S. - Resmi bir daire 

lllemuru sıfatile aülüs maaı 

-1mamz lazımdır. 

• Böyle şey yapılm~malı 
Şirketihayriyenin Üsküdar 

lakeleainde isminin başında 
bir hacilik lakabı bulunan me
lllurun hakaretine maruz kaldım 
•e polise tikiyet ettim. Bu za
tın bu gibi hareketleri teker
rlr etmektedir. 

Şirketi hayriyenin mti§teri
lerine fena muamele yapan 
hu memurunu biraz ikaz et
llle.U.i bekleriz • 

Üıktldar : Nuri Ziya 

• Kaybettim 
Ulümu iliyeyi ticariye mek

tebine ait hüviyet varakamı 
kaybettim. Eskisinin htikmti 
Yotur, 

Ulümu Aliyeyi ticariye mek
tebi son sınıf banka ve si

ıortacılık ıubeainde 
Vedia RDttü 

• Muhabere 
Kadık6yünde lbrabim Ali 

heye: Sarih adrea gönderdi
ibıiz takdirde mektubunuz 
•ttredilecektir. 

• üç sılahşurıar 
Feridun beye : Bu kitap 

l•elce Cemiyet ktitophanesi 
~afmdan neşredilmiftir. Ora
~ iatiyiniz efendim. 

• 
la~ 

Ytıkaek ticaret mektebin
den aldığım hüviyet cüzdam
tnı zayi eylediğimden mezk1Jr 
lnektepten yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Son sınıf tolebesinden 323 
dogumlu hafız Mehmet oğlu 

Yusuf Emin 

'Darülbedayi ve 
seyirciler 

tDarülbedayi bu sene her 
lldense geçen ıeneki kabt!i

)etini göstermemekte ve oy
.._dığı eserler rağbete mazhar 
~aldadır. Bundan maada 
llı hadiseler çıkmaktadır. 
Bir, iki pn mukaddem oy

aa.nılan Kumarbazlar ismindeki :t'• iyi temsil edilmemiş, bu 
L_ •• eple seyircilerden biri 
~llUf, •bunu Naıit daha 

oynar» diye bağırmlf, ba-
~ ~· «Voyvo!..» diye ba
:.~~rdır. Bu yüzdea Da-
t':!,bedayi bunun yerine bqka 
) • Pİyea oynamak mecburf-
~de kalmıfbr. 

llraksel sui kasti 
Ve teessürümüz 
'6 Ankara, 27 (Telefon) -
~ kaelde bir talebenin teca
diai,.rıe uğnyan, fakat ken-
•eiiJ bir ıey olmıyan İtaya 
~4 ~... prena Umbertonun 
"'1ici dıgı aui kuttea dolayı 
ar~ Ye veklleti beyana ten
..., ebnittiı. 

:ıacuau 

' a~ı nda > İr ~t kt<' r .. 1( 1 
ır oll · vu a ili< stu yo 

n {!i m"ş, sinemacılıkla 
beraber ihtiy arlamıştır 

l3abCl T ay
lor , Holl i
vutun en 
ihti) ar fi
güranların-
dandır.l"an1 

yüz bir ya
şındadır. 
Hala zin
de 1 iğ· ini 
kayhetn1c-
111 i ş t i r . 
1 .. ~ksasta 
Brouvsvil
lede 18~8 

senesinde 
doğn1 uş
tur. Ho11i
vuda sine
macılık he
nüzc;ocuk

düğünüz 
vazn sah
ne Edvin 
Carevebü
tün filin1-
l erinde 
n1utla ka 
bu en1ek
tar figü
rana da 
ufak bir 
vazife ver-. 
n11ye gay-
ret eder. 
Baba1 .. ay-
lor haya
tından 
n1emnun -
dur. Daha 
senelerce 
)'aşıyaca -
X ını ve se
ô 

nelerce s-
luk devre
sinde iken 
gitmiş ve bu 
ihtiyarlaınıştır. 

san'at)a beraber 
Yanında gör-

tudyolarda hiznıet 
lemektedir. 

edeceğini söy-

(Solda) 

Bu ıevimli yavru Con Cll
bertin kızıdır. Kliçlik Leatris 

Con Cilbert dört yaşına he
nüz 6asmıştır. Fakat ciddiyeti 

iki mqhur yıldızın çocuğu 

olduğ'Unu gösteriyor değil mi? 

(Sa~da) 

\.ienç Duglas babasına çok 

benzemektedir. Resmimiz de 

bu müşabeheti teyit ediyor. 

Elorans Vidor sinemacıf ıktan ayrılıyor 

Florans Vidor zevci meşhur viyolonist Yaşa tlayh tz ıJe beraber Avrupaya seyahate 
çıkmışbr. Miı Vidor Amerikada bir sesli filim çevirmit ise de beğenmemiftir. Zevcine refakat 
edebilmek için kontrab olan müeueseden izin alan san'atkir baber verildiğine göre sinemadan 
büsbütün çekilecektir. 

Maarif vekili 
Ankara da 

Ankara , 27 ( Telefon ) -
Maarif vekili Cemal Hüsnn B. 
buraya geldi, iıtasyonda isti:C
bal edıldi . 

İıendo japony& mü
meuillifi ... 

Japonya lrr.'lda yeni bir 
siyasi mümessillik ihdas etmiş 
ve buraya evclce Cenevrede 
beynelmilel mesai konf er an
amda Japonyayı temıil eden 
M. AkJo K:aamayı tayin et
miftir. 

İran • İtalya arasında 
10 teşriniıanide ltalya ile 

lran araaındaki muvakkat itila
fın müddeti tamam olacağından 
yeni ve daimi itilaflar yapmak 
için tertibat alınmaktadır. Bu 
itilaflar ticaret, muhadenet ve 
bitaraflığa ve saireye ait ola
caklardır. 

Balıkcıirdc elektrik 
Balikesir, 26 - Şehrin elek

trikle tenviri takarrür etmiştir. 
Bunun için havai bir kablo 
taia edileeek, buauu bdii 21 
kilometre olacaktır. 

Bazil zaharof 
basta 

Paris, 26 (Hususi) - Maruf 
Yunan zengini ve İngiliz asıl
zadesi Bazil Zabarofun ahvali 
ııbhiyesi fenalaımıftır. Bazil 
Zaharof 80 yaşındadır. 

Hayvan ıer~iıi . 
kapanıyor 

Bugün hayvan sergiainde, 
iyi hayvan yetittirmit olanlara 
tehadetıaame ve m&kifat tevzi • edilecek, akpma Hrgi kapa-
...ukfa. 

-
Bir d i"ığün .. 1 Ed 
f Dun c 

ızmirde bir genç bizim lif\ ~ 1~ 1, ! I' I 

şairlerimizin ba~l ırt1 z ~ 
askere kurbtJn cak yıwalal'I ulımt c ı}u rl m 

k ı k 
balıscderd\ (;arp ~ait l t ediı· 

esi ere gitti,, leri11den bir ~·oklal'llll ll lll l lı-
f zmirde geçen gün garip bir 

hadise o)muıtur. Bu hadisenin 
mahiyeti şudur: 

İzmirde lkiçeımelikte mu
kim bir hanımın çocuğu olur, 
fakat bu çocuklar yaşamaz

mış. 322 senesinde bir erkek 
evlidı dünyaya gelen hanım: 

- Eğer bu çocuğum yapr 
da büyürse ve askere gider
se bir telJi koyun alır, oğlu
mu şubeye öyle götiiriir ve 
koyunu kıtlada kurban ederim. 

Diye nezrctmif. 
Hanımın oğlu büyümüş ve 

322 doğumlularla askerliğe 
çağrılmıftır. 

Bu esnada hanım l\ezrini 
hatırlamış ve büyük bir koç 
alarak bunu tellemiı, süslemiş 
ve bir davul zuma refakatin
de oğlu ile birlikte ıubeye 
göndermiıtir. 

Geçen gün lzmirde davuJlu 
zurnalı bir kafile ile sllslü bir 
koçun götürüldüğünü görenler 
merakla kafileye dahil olmuı
lar ve genç çocuk a•kerlik 
ıubeıine adeta bir düğün me

teşcm kaşanderi. ıııı t udan 
konaklan olcl11fj111w ·"' Liyor 
ve bu hale içlen hmıjla•. ıyor
du. Faka/, bu a:iz cı ı /,ad ış 
yalmz. bir şeyi w111L11yurdl1. 
Garp şair 11e ediplerini bu- · 
yıin/ui re/alı ue seadele ıtlaş
tzrcm smk bi.:de yeııl yeni 
ba§·lıyor. fiarpla edebiyat~ ve 
edibe verilen elremmiyet bı:de 
yeni yeni gıimin bir meselesi 
şeklini almıya yıiz tutuyor. 

Tabii bir Tasım saray, vıi• 
kel<i, şelıislcim, Jm:asker md
tahla l'l mıistesrw olmak ıize
re dıine kadar bi:de şairle 
edip ku/,·rıclcrli[jin, derbeder· 
!iğin ve yarı aç, yarı tok b r 
6mlir sıırııMemekli!iirı b:rer 
timsali sayılırdı. /çleriııde 
şalısi servetleri, µaraları olan
lar, yalıut ediplik, şairlıkle 
beraber başka ışlerle uğraşan• 
lar belki ref alı içinde idiler. 
Fakat ekseriyet böyle değildi. 
Kendilerine ı~ııinevver ve ede
biyat meraklısı denilen malı
dut bir zümreden mada ehem
miyet ve metelik veren yoklu. 
Omın için kitapçılar bile bir 

rasimi ile götllrülmllftür. 
Koç klflada keailerek 

askere dağıblmlfbr. 

eti çok ~air ve edipleri bilô. me
telik, yahut sade su parasına 
çalı§tırırlardı. 

~lısırda .. 
Başvekil. me
murlara (hata
dan çekininiz) 

diyor 
Mısırda meb 'ua intihabab 

için lhım gelen istibzaratta 
bulunmak tlzere teıekknl eden 
komisyon vazifesine bqla
mlfbr. 

Dahiliye Nezaretince deva
iri intihabiyeniD aaıl tabima-
b parlamentonun evelce vazet
tiği kanun mucibince ikmal 
edilmiştir, Mez)dir devair 
225e ayrılmattır. 

intihabat kanunuda icra e
dilecek baza tadilibn bir kas
mı kabul edilmiştir, Meclisi 
Nüzzann tasdikına iktiran et
tikten sonra asli devairi intiha-
biyenin bir takım ıubelere, ay
nlması i~in müdürlere muhafız
lara -yani vali ve kaymakam· 
lara- lizım gelen talimat veri
ecektir. Mezkür tertibatın ik
mali üç hafta kadar bir zamana 
mütevkkiftir. Bundan ıonra 
kıralm neşredeceği emir üze-
rine millet intihabata başlı~ 
yacaktır. 
Başvekil Adli paşa, vali ve 

kaymakamlan davet ederek 
kendilerine şöyle demiıtir: 

"- Haşmetmeap kral Hz. 
ne takdim eylediğim maru
Latıma vakif olmuşsunuz. Be
nim kabinemin takip edec~ği 
siyaset, açık bir siyasettir, 
izaha muhtaç değildir. Çünkü 
mutlak bir bitaraflık siyaseti 
takip edeceğim. Vatan mesa
llinde kusur etmekten hazer 
ediniz. 

Hiç bir fırkaya, hiç bir 
şahsiyete taraftar olmayınız, 
bunu bütün memurlara bildi
riniz. Bu meselede görülecek 
kusurlara asla mtisamaha et
mem. İntihabatm •liratle ik
mali icapeder. » 

Üskupfe 
manevre 

Üskllpten ( Polifika ) gaze
tesine bildirildiğine göre, tehri 
roezkiirda bllytik harp manev
releri için humalı faaliyetle 
hazırlıklar yapalmaktadır. 

Bu manevreler Ü•küp, Gra
diıte, Kumanova civpmda ya

Edebiyatm bilinmediği, ya• 
lwl a:z bilindiği ve pek az 
sevildiği yerde tabiidir ki ede
biyat adamlarının yanından 
refah, seadet pek geçmez. 

Gardtakilere milletleri şato
lar, villalar bağı~lamışlarsa 
o milletlerde edebiyat çokl~n 
mevkiini bulmuş, bizde ıse 
lıenliz bulnuya çalı~maktadır,· 
giitı ıin meseleleri arasmda o, 
hem1z bizde ikinci, dçüncıi 
planda görünmekte ve yavaş 
yavaş birinci pldna çıkmıya 
uğraşmaktadır. Ve elbtt o da 
olacak, günıin biri11de bizim 
Sami paşazade ve Hamit 
gibi bı1yıik edebiyat adam~G
rmıız için gauteler arlık boy• 
le acıklı yazılarla belediye 
cemiyelleriızi vazifeye davel 
etmek mecburiyeti11de kalmı
yacaklardzr. 

K6roğla 

• 
Adliyede . yenı 

tebeddülat 
Ankara, 26 - İstanbul mah· 

kemei asliye azalığına Kara
köse asliye reisi Rifat, Maa• 
din asliye reisi' ğine İstanbul 
azasından Cemal , lstanbula 
lzmit asliye reisi Abdüssanıet, 
lzmite Mardin reisi Fazıl, Mer· 
sin reisliğine Van reisi Şevki, 
Vana İstanbuldan lbrahinı Et
hem, lstanbul azalığına lstan
bul müstantik azasından Hay· 
rettin, onun yerine D. Be~r 

. . H 1-1.. Ku-
ağır ceza reısı 81U\1• 

tahya azalığına İstanbul aza· 
sından Şakir Zühtü, lstanbula 
Kütahya azasından . ~~ ~ 
Balıkesir .uılı laikimliP 

hJ)dmi AB 
Kavaklı sulh r-. 
Hilmi, Denizli sulh hikim ıgı-
ne Bozdoğan sabık bl~mİ 
Hakkı, Kasaba hukuk hikim· 

li.. T kat . ~~aa Mus-
gıae o c.eza--akak b. 

tafa Enver, Ünye la • a• 

k. H.:ı;,; 0~ cesa hakimi 
ım 5 .ne .. , - ili- • 

Halit, Artvin meddeiumu~ • 
• . 1 . sabık tulh h-lkımı 
gıne zımr dd . ~ 
Salahatbn, Mucur ınl eıumu 
milijiae Ankara hukuk m~k· 
tebi mezunlanadan Hakkı a• 

u-...ıc...... Karalıalil sulh 
p.r, yy-a- "dd 
bikimlipe Melazkert mu e• 
iumumiai Cevdet, Gireson 
sulh hlkimliğine Balıkesir sulh 
lıikimiCemaJ ve Zile ceza hi• 
1r:imJitiae et, Yuirkapd Ma• palacakbr. 

ManevreJerin merkai ;: JK...~~-=İI~ çaailr .,.... ... , ...... 'l. 

~~._ 
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Sevinç H, bile pek muhta
sar b•r mevkiple, iki, üç hiz
metkarla g lmi§ti. Artık kımız 
i.,-lr iyor, et dağılmıyordu. 
Geniş avla'1a at kişnı:mrsi 
işidilmiyordu . Ya'.nız lop sesi 
v gök gür!em si duyuluyor
c'u. Hiç dinmeden yağ-n yaö-
m:. .ın •iıcude gdirdigi bal
çık çamur, şehit kanile yuğu
rulmu, hamur gibi basanların 
ruhunu incidiyordu. Her kes 
elem'i ve her göz, nemli idi. 

Sevinç H. ağlıyan sesi!c 
müzakereyi açtı : 

- Moskofların kulesi şehre 
zarar veriyor. Topumuz yok 
ki o şeamet yuvasını yıkalım. 

Sizi toplamaktan maksadım, 
bu derde bir deva aramaktır. 

Serden geçti mi yazalım, 

kaleden çıkış mı tertip ede
lim? kuleyi yıkmak için ne 
yapmak muvafıktır, lütfen dü
şününüz, bir karar veriniz. 

Hikiiyemizin başında tasvir 
ettiğimiz içtima günü, Mamuk 
beyin fikirlerine yardımcılık 
eden Uluğ bey, ilk sözü söy
ledi: 

Ecel kulesini bugün yık
tık diyelim. yarın yenisi yapı
lır. Hüner, Moskofun ordusu
nu uzaklaştırmaktır. Yarım 

tedbirlerle felaketin önü alın
maz. 
Kuşak bey, cevap verdi. 
- Yenisi yapılırsa oda yı

kılır. 
- Öyleyse çık, yık. 
iki bey, acı bir münakaşaya 

• 
ır -

"'ş • 
ı 

l'fu'/ıarriri :"'1, TurhtJn 

girm şlerdi. Kuşak, galebe 
için yegane ~art'1l yılmamak 
olduğunu ve bu tavurların, bu 
s:ızlerin açık bir cibanet teş
b.'l ett ğiri eoylıyor, uluğ bey 
de, Moskofun Kazanhyı mı, 

Kaza hanına mı, yoksa bazı 
kim l re mi harp açtığının 

be i olmadığ nı, b!r kör dö
ğüşüdür cereyan edip giU.ğini 
memleketin ve hal.lem gizli 
makslltı.ar uğruna felakete sü
rüklendiğini iddia ediyordu. 
Manıuk bey fırkasuıın riya

setini deruhte etmiş olan uluğ 
beyin temhidatı, açıktan açığa 
Sevinç hanımı ve Kuşak beyi 
ittiham ettiği için delikanlı 
pür tehevvür ayağa kalktı, eli
ni hançerinin kabzasına koya
rak bağırdı : 

- Sinsi sinsi tat atma. Yı
lan gibi ıürüne sürüne zehir 
kusmıya savatma. Fikrini açık 
söyle. Yurt için ölmiyi bece
remiyorsan ölmek istiyenlere 
hürmet etmek te mi elinden 
gelmiyor. Bu kadar adi isen 
bari sus, leken içinde kalsın. 
Uluğ bey, cevap verecek 

miydi, ittiham ettiği kımselerin 
ismini ve ittihamındaki sebep
leri söyliyecek miydi? Burası 
hala meçhuldür. Çünkü, Ku
şak bey, henüz sözünü bitir
meden bir hizmetçi ;çeri gir
miş ve şu haberi vermişti : 

- Moskoflar elçi gönder
miş, dizdarağa da kaleden 
içeri alıp buraya iletmiş. 

[Ditmerli) 

Gayet heyecanlı iki ~aati geçinrek ister misiniz 

ASRİ SİNEMADA 
ırae edilmekte olup şimdiye kadar gördüğünüz filmlere 

hiç benzemiyen 

MAGLUP OLMAZ SPA VERTA 
Harikulade süperfilmin rıümes!ili sinema yıldızlarının en 
orijinalı en dahisi LÜSİY ANO /.LBERTİNİ yi seyretmeğe 

oridiniz. Saat 16; ma!inesile suvarede müthiş varyete programı. 

•ı ı: ı• , 1ffıııRfrlt '!•'l!f"ll!' ı!T ımnııımnı~nmr.ıııu: ırı: .ıntıı"Jıınmrmıneıaın1m! ııııımmımanımmı:t1IZllrmımllll:ll!ımııtmımınıını 
.. ~:· \ ıtlUuli :Utı Uli lllllZUllLIUıtımJıl!AllliUıım&fıı!lllaııamıımuu~:ıaıtlJıımttı11111111111111'11111f1İİifuı,u1ıuoııınltlQıeUflüliüJ1ıı: 

Cazip ve sevimli LİY A MARA 

-KALBİN BİR CAZBRN'DDIR 
Filminde çılgın muvaffakıyetleri ibraz etmektedir. 

J1 ı~r.rUAL sinemasıı1da 
r 
j gidip onu seyretmelisiniz. 

-.::=::eQ::ı:~ı:~:c ''t:~:.:ı=:c 

Hal, tiyatro ve 
konservaf uva
rın planları 

Şehremaneti tarafından eski 
kerestecilerde yaptırıiacak o
lan hal ile Cümhnriyet abide

' ai civarında inŞa ettirilecek 
1 olan konservatuvar ve şehir 
1 tiyatrosu binalarının projeleri 

Lidman ve Harlman isminde 
1 iki mühendis tarafından ya

pıltı!aktadır. 
Bu projeler beğenildiği t k-

dirde inşa~t ihale .ed,lc-
cektir. 

Münakasya bu iki Alman 
mühendis te iştirak edecek, 
eg r münakasa Üzerlerinde 
kalırsa proje için para alım
yacaklar, başkasının üzerinde 
kaldığı takdirde ise ihale fia
tının yüzde ikisi nisbetinde 
proje ücreti alacaklardır. 

Almanlar projeleri yakında 
Emanete teslim edeceklerdir. 

Y eııi 111oda 
İtalya kadınları 

ecnebi zevki 
istemiyorlar 
İtalya kadınlık alemi, bil

hassa moda tahakkümünden 
kurtulmak için esaslı surette 
ve bir program altında ça1ıf

maktadır. 1930 senesi bilhas
sa bu vadide beklenen inkı
labı tahakkuk ettirecektir. 

Bu vadide İatalya mensucat 
sanayii de çalışmaktadır. ' 

Yeni İtalyan kadın modası 
«14•üncü asır kıyafetinden il
ham almaktadır. 

Moda, renkler gri ve yetil 
olacak, etekler uzun kesilecek 
yaka yüksek, el çantaları kü
çülecektir. 

Bu gün 
,ııAJiK sinernvsuıda 

irae edilmekte olan 
ANNİ ONDRA ve 
ANDRE ROAN ın 

teıimli 

Paris bakiresi 
filmini gidip görmekte ku

sur etmeyiniz. Hiç te 
teessüf etmiyeceksiniz 

r ı. l ı ) t ı l t"t8 
ita/yanlara g6re 

1 

sükun içinde 
bulunuyor 

lı Popolo IJıtalia gazetesin
den: « Tarabulüstaki siyasi 
vaziyet iyidir. Halkta bulunan 
silahlar tedricen toplanmakta 
ve süküneti tamme hüküm 
sür'llektl'dir. Fizandaki ahali 
gayri tabii vaziyetten bıkmış
F;zarın asi rüesası lıü' Cm te 

si olmak üzere mi:racaat 
eı..) r. 

S h:!c' n F:zana kadar olı:n 
500 k o tro d bilinde, l.ısa 
bir zamana kadar vaziycfn 
iyile eregi şüpl·~·zdir. 

İtalya esasen Tara u'üs için 
iktisadi ve siyasi bir sulh 
programı takip etmektedir. 
Gerek Tarabuhista, gerek 
Bingazide yerli hal.le bunu 
anlamış ve ltalyaya karşı iti
mat göstermeye başlamıştır. 

l1~eı1a ~al(a 
Tiltüri paketle

rinden oyuncak
lar da çıkıyor! 
Tütün inhisarı işçileri gün 

geçtikçe müşterilere karşı la
übaliliği arttırıyorlar. Geçen
lerde bir paketin içine konu
lan bir kağıt parçası üzerinde 
"zift için,, cümlesi okunmuştu. 
Dün de bir Yenice paketinin 
içinden tuhaf bir oyuncak 
çıkmıştır. Bu paketi alan 
zat Kadıköyünde, Modada, 
Yeşil sokakta oturmaktadır. 

İşi komisyonculuk, ismi Hil
mi beydir. 
Çıkan oyuncağa gelince: 
Bu, iki tarafından ince bir 

lastik iple sıkıştmlmış beyzi 
bir mukavvadır. 

Lastik ipin iki ucu yarım 

daire şeklinde ince bir telin 
iki ucuna raptedilmiştir. Bu 
lastik ip iyice burulmuş ve 
kutuya yerleştirilmiştir. O şe
kilde ki kutunun kapağı açılır 
açılmaz burulmuf lastiğin taz
yiki ile mukavva parçası ha
vaya sıçramaktadır. 

Bu ne haldir, yahu! 

ıııımm ımııH1111111111l111ııııaımııı 

Pek yakında 

ı-·--·-··mııwllllnıı!lııl"'"'•ııııııı••-( MAJiK sinemasınıda 
I ÜÇ NİKAH ... 
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HİLDA ROŞ ve 

L Sesli ve sözlü film... HARRi LİDKE nin temsili 
""""""1wıı- ,,,...,_ ..... _. . CAMBAZHANE 

ŞEHRE*1ANETI BU AKŞAM IL .. mııııomıı~!!~~=ıı!..mıml 
111 saat 21.30 da Bugün gidilecek yer 

l ıııı I ti;:=:~::~a 1 BHİ T0t R tAsS 

......................................................... 
i Eduardo Biankonun İstanbulda son 3 günü 

f Bugünkü Pazar ile Pazartesi ve Salı günleri 
3 EDUARDO BİANKOnun 

11111111 

Mary Dugan 

filminin temsil edilmekte 
olduğu 

MELEK 
Sinemasıdır. 

~ OPERA sinemasında 
verdiği harikaliide konserlerinin son üç günüdür. Şimdiye 
kadar onu görmemiş ~!anlar bu son günlerde gidip yeni 

repertuvarını işitmeleri lazımdır. Ayni zamanda 

muhteşem sesli ve şarkılı film Çar~amba gününe kadar 
irae cJil.!cektir: 

11 .. •···········~········6·········~·················· 
Teminatlı ucu7. ınobilya 

almazdaıı ve ya sipariş ctınezC:en 

A. SOF ANOS 
MOBİL YE MAGJ\ZASINI ziyaret ediniz. 

Beyoğlu, Asmalımesçit, No 13 Telefon, Beyoğlu 1293 
Asri, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal erlen son sistem 

! ve elekt~ikle müteharrik fabrika, T3ksi:r.de, Taksimkı~l:ı ı 
j No 48 1 ddon Bcyog?u ıeoı. =-- --~ SERi ve iTİNALI TESLIM.t'.T -------

3 perde 

• Önümüzdeki Çarşamba akşamından itibaren 
'iwwıMııınıııuıınma 7 =w·=- 1 g=uıı•m nr:m!-1 

OPERA sinemasının 
Yeni ye büyük muvaffakıyeti 

""' ZAJ\1IBAGI AŞK 
Üçüncü s:_sli filın 
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• 
ınası • Yeni tiyatro 

İ 'ttıgime göre Şehremaneti 
Taksimde yeni bir tiyatro 
yaptırmak niyetinde imiş. Bu 
niyetin musip olduğunu söyle
mek fazladır; medeni memle
ketlerin en ufak köylerinde 
bile pek güzel tiyatrolar vıır
ken koskoca bir milletin te
maşagakı olmamasına mür,a
maha edilemez. Fakat bir 
tiyatro yaptıralım demekle iı 
e up bitivermez. Bu oldukça 
külfetli bir iştir. 
Bund~n iki s::ne eve! mede

ni ibfyaç: n midrik _,ı n İz'llir 
sabık beleıliye reisi Az:z beye
fenc.i o g{;z~I memlel'. eti böy!e ı 
bir b'n1 ile süslemek isteıl'.!işler 
Almanyi'cla b;r m:'ll, r m· sse
sesin mtira -at ctmi)erdi. 
O mliessese şöyle birçok sual
ler soruyor: 

« lstediğidz tiyatro ne ce
sam tte olacak? Kaç kat loca, 
galeri, balkon yapılacek? Kaç 
kişi istiap ec:ecck? Sahne ne 
şekil alacak? lçersine ornö
man, heykel gibi şeyler istiyor 
musunuz? 

Eğer istiyorsar.ız, mermer, 
kartonpiyer, yaldızlı, sade, ne 
olacak? Bu tafsilat verilme
dikçe mali ciheti hakkında 
bir şey söylemek mümkün 
değildir » diyordu. 

Aziz bey bu kağıdı bana 
havale etmişlerdi. Ben de bin 
yedi yüz kişilik bir tiyatro 
olmasını, sade, güzel, müm
kün olduğu kadar zait tanta
nadan tevakki ederek sahne 
hakkında biraz tafsilat ver
dim. 

Aziz beyin belediye riya
se tinden çekilmesile tabii 
tiyatro ışı de ortadan kaık
tı. Btıgün en giizel tiyat
roların Ostralyada oldukları 
söyleniyor. Almanyayı bilmem 
fakat Fransada hiç iyi bir ti
yatro binası olmadığından 
Merhum Fuat Salih bey şika
yet ederdi, Fransada bu
luuduğu uzun seneler zarfında 
tiyatronun her noktosile u
zun uzadıya uğraşmış bulunan 
merhum, belki bir gün biz
de de bir temaşa evi ya
pılacağını düşünerek, tiyat
ro mimarisinde mütehassıs 
iki kardet Alman mimannın 
isimlerini, adreslerini getir
mişti, bu adamları bugün de 
bulmak mümkündür. 

Tiyatro binasının la.ılettayin 
bir yapı olmadığı, adeta bir 
keman gibi seda bahsile çok 
alakadar olduğunu, hele ter
tibatının başlı başına bir 
mesele olduğunu nazarı itiba,a 
almak lazımdır. 
kamının acıktığının, ne saati
nin durduğunun farkına var
mamıştı. Hay menhus makine 
hay. Tam işlemiyecek zama
nı bulmuştu. 

Şimdi ne yapacaktı? Çare
siz otele dönecek, pazarı bek
liyecekti. Tam şoföre emir 
vermek üzere idi ki hamal: 

- Beyefendi -dedi- beşte 
Bandırma postası kalkacak 
isterseniz o yoldan gidersiniz. 

Şehremaneti, bilmiyorum ya, 
eğer kafi parası varsa bunu 
bir tecrübe uğrunda sarfet
meyi etbette muvafık görmi
yecektir. fena yapılmış bir 
temaşagah adam akıllı bir 
bela olur. Kışla diye yapılan 
muvafık düşmezse bir han, 
mektep niyetile yapılan uy
mazsa bir b11stane olabilir, 
fakat tiyatro tiyatrodan başka 
bir şey olmaz. Eğer tiyatro 
olamamışsa felaket olur. 

Men.leketimiı.de çok kıy
metli mimarlarımız var. Muh
terem zevatın darılmıyacakla
rına emin olarak itiraf ode
lim ki tiyatro yapacak mima
rımız yoktur. Bunu b;zzat 
itiraf edeceklerine ·kani oldu
ğu:n o büyük üstatlar bu giiç 

işi elbette çoluk çocuk eıine 

bırakmazlar. 
Şehzadebaşındaki F erab ti

yatrosunun yapıldığını hatır

larım, mimarı hamamcı Mehmet 
efendi idi. 

Tiyatro salonlarının at nalı 
şeklinde olması pek maruf 
eşk:Jinden iken F erabın salo
nu adeta dairedir. BunJn se
bebini mcrhJm M hmet e.fen
diden sormu~tum. Meger bu 
şeklin ihtiyarı, icaJında '.rk 
olaraı< ta kuUanılalıiımek için 
imiŞ!! Ya seda akis yaparsa 
ne olacak? dedim. Tava na 
iki kup sarı u cevabını alc ı .ı 

frc liğıni ihtis . ..s erbalıı a 
tcrketti im lu fe.nni m.ıJür ın
t .• zhar d .ıa başka zc vat 
ta zühur ed bılir. 

Hele hem tiyatro, hem sirk 
olması Mehm~t efendinin ti
caret e.ki zekasına en büyük 
delild' r. Bir çok şeye henzi
yer 'n Hç bir şeye benze'lli
yeeeğlni" anlatmak mümkün 
olmadı. 

Rica ederim, şu birkaç 
satırımdan yanlış bir mana 
çıkanlmasın. Ben bütün :ı:cl:iiyı 
Avrupahlara hasreden malü
linden değilim. Biz bir şey 
bilmeyiz, onlar bilir demi
yorum. Fransada da iyi bir 
tiyatro binası olmadıgına göre 
mütehassıs mimarı da yok de
mektir. 

Yüzlerce temaşagahı olan 
bir memlekette mimar bulun
mazsa henüz ilk tiyatrosunun 
planı karşısında düşünen bizler 
mazur görülebiliriz. Hülasa iyi 
düşünelim, erbabını arıyalım, 
mutantan değil, fakat müte
vazı, temiz, hatasız bir tiyat
romuz olsun. 

Kemal Emin 

Adanada mühim 
b ·r d v bitti 
Adana tütün in!:•sar idare si 

sabık başmüdürü Mustafa bey
le bir takım memurlar hakkır • 
da Ağır ceza mahkenı~sinde 
beş aydanberi cereyan edeli 
muhakeme neticelenlJliştir. 

Başmüdür Mustafa, Ceyhaıı 
müdürü Hayri, Ek~;:ı~r Ah· 
met, Ceyhan ambar memurtl 
Vasfi beyler hakkında faili· 
yet; Ziraat müdi.lrü Pertev ve 
ambar memur'ıuı hakkında 
ademi mes'uliyet kar .. rı labilc 
olmuştur. Mahkemeye veri· 
lirken mübayaath bazı su

5
i 

istimalat vuku bulduğu ve 4 
balya hakkında sahte evrıı~ 
tanzim edild:gi hakkında sııı 
istimal cürmile maznun bıı
luodurulan Mu,tafa bey ve 
arkadoşları bu mcseledtll 
tamamen beraet etmişlercHt· 
Kendileri faiiiyet hükmüııU 
temyiz edebileceklerdir. 
Başmuhasebeci Tahir "" 

sevk memuru Safer beyler 
6040 lirayı ihtilas ve ortadall 
bazı makbuı;lar kaybetmek 
surctile aui istimal yaptıkları 
anlaşıldığından beşer seııe 
onar ay hapse ve müebbe• 
deu meı:ıuriyetten mahruıni· 
yete mııhküm o:ımışlardır. 

Hayvan ih ·aco tı 

serbest 
Mersin vilayeti dahilinde 

hayvan hastalıkları niha)'et 
bulduğundan hayvan ihrııcatırı' 
müskade t'dilml"!T';stir. 

Mısır, Hicaz ve Necit 
istikUilini tanıyor 
Mısır gazeteleri yazı} or :t 
Mısır kıralı ve Mısır hükfı!tle 

f bnissuut hükümetinin mUsta~ 
kil hükümet olduğunu tanııııa t 
istiyorlar. İki kardeş hüküıııde 
arasında doscaııe bir muabe . 
, . . . H . . retıerı 

aı.tı ıçııı ancıye ;ıeza · 
bey:ıinGe müwkerat cereY~ 
etmekte oldu~ru mt.vsukan 
v.yet eclibıckte<lir. 
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Biı-- <1eme1~ alt_ırı 

Son Saat 

Biı~ davet .. 
Kabul edilir de 
gidilmezse ne
ticesi ne olur? 

• 

taş 

Şehrimizde bu
nun için fabri
ka açılacak mı? 

eı1 l Kuçuk 
hikaye amın ç 

~abife S 

zleri 
.......... 11ım11111:m111m11 .......... IL'f2!:ml....mmi = 
Vaktile, Fransanın küçük bitirirsin, olmaz mı? 

köylerinden birinde fakir bir - Hay hay sevgili yavru-
haham vardı. Çoluk çocuğu lanın, akıama bitiririz! 
da pek kalabalık... Bununla Ve akşam yemeğinde çerez 
beraber geniş pencerelerinden yerine gene tatlı tatlı hikaye Ana ile kızını na.şyetmiye Parisin Şanzeli.ze sulh mah- Muzayyak kil namı verilen bol aydınlık giren ferahlı ev- dinleniyordu. 

iO - kemesinde, dört gün evel fa- renkli parkelerin şehrimizde ciklerinde az çok mesut idiler. .lf-k ftfi nelmişti yaoı dikkat bir dava rü'yet imali için Emanetin tasavvu- Hahamın kanıı bütün gün Beni lsrailin yirmi dört saat 
~ edilmiştir: Davayı açan M. r•tta buJunduğundan bahse- mutfakta tatlı yemekler hazır- oruç tuttuğu dini bayramları 

- 33 - Mulıarriri: M. Turhan Vilyams isminde bir dişçi, da- cfilmitti. İlk tecrüb~er muva- lıyor; boş zamanlarını da dikiş gelmişti. 
Orhan cebinde bir küçük - O ses te sesin demek- va edilen de, M. Vilyamsın fık netice vermediğinden bu ve sair ev işlerine ayınyordu. Bu sene, on üç yaşıaa basan 

küme albn, Esmanın ·evine tir, benim hoşuma gider. dostlarından M. Smittir. tasavvurdan vazgeçilmiş iıe de, Haham ilim ve faziletli Davitle on ikisine giren kü-
gittiği vakit, alelade bir ka- - Gitmez beyefendi gitmez. Mistir Vilyam, bir gün M. bu işe talip olan gurup, ahi- bir adam olduğu için aı za- çük Liya oruç tutacaklardı. 
bul gördü. Anayla kız, ne Gitseydi kaçmazdın, yavrunu Smiti ailesile birlikte akşam ren lstanbulun baıka yerinden manda ilerledi. Köy haham- Haham, o gfin, alqama 
fazla taabb!is, ne fazla karnımda koyup savuşmazdın. yemeğine davet etmiş ve da· aldığı toprakla yeni nümuneler lığından terfi ederek, fabrika kadar havrada çivilenip ka-
beşaşet göstenniyerk resmi- Bahis, tatsızlanıyordu ve bu veti kabul olunmuş. Fakat zi- yapmış ve bunlan ıebrimize bacalarının külrengi duman- lacağı için çocuklarına hiki-
yeti andırır bir çehre taşıyor- mihver üzerinde cereyan ede- yafet akşamı davetlilerden hiç göndermiştir. larile örtülü, kasvetli soğuk ye anlatamıyacağı tabii idi. 
lardı. cek muhaverenin müşacere ve kimse görünmemiş, M. Vilyams Bu nümt:neler Mühendis bir ıehirde yerleşti. Şimdi Onları büsbütün eğlence-

Ziruh bir iz bırakmış müte- m~ateme şeklini alması çok ta uğradığı zarar ve ziyandan mektt:binde tetkik edilmekte- dar, gürültülü ve tozlu bir siz bırakmıya da razı olmu-
vali ack gecelerile alakadar muhtemeldi. Orhan bey, bu d ı d b" 

-s o ayı ava açmış.. dir. Eğer metanetleri Peşteden sokağa bakan apartımanm ol- yordu. Düşündü taşındı; r· 
erkegıw ·, 0 gecelerin bedelini ihtimali bertoıraf etmek için H k k 

al 1 b · · d • ; ı in ar .. n şudur: getirilen tcşlar dereccsınde dukça geniş bir katını iş2'al kaç frangı gözden çıkarıp on-ödemiye gelen dostu değil, bn arın cazı esme sıgın ı ve ... 
b . d · · b 'b' d · Davet haddizatında bir ne- zühur ederse, •ehrimizde böy- ediyorlardı. lara resimli bir hıkaye kitabı dükkan kirası getiren müste- ce ın en yırmı eşı ıryer eyı -s 

ciri kabul ediyorlarmış gibi çıknrdı: .zaket esasıdır. Fakat bir defa le bir fabrika inşa edilecektir. Eskisine nazaran daha çok almıya karar verdi. 
defaten sormuşlardı. - İşte - dedi - geç kalmış kabul edilince bazı teahhütle- sıkılmıya başladılar. Bunun Eski kitaplar satan bir 

- Parayı getirdiniz mi? biı yüz görümlüğii! ri icap ettirir. Eğer verilen Si öh m .. zesi sebebi aldıkları paranın az dükkandan gelişi güzel resimli 
Orhan bey, bu liarisane su- I tif pırıltıları gözde, fü- söz tutulmak istenmiyorsa, bazı açılıyor olması değildi. bir roman al ı. Bu, şöva e 

ale menfiyyen veril cek ceva- sunkür tmnetleri kulakta baş- tedbirlere baş vurmak icap- Topkapı sarayında açılacak Bilakis hahamın maaşı bu- aşklanndan b:ıh eden bir m -
k b k l zl d eder. Maznun bu tedbirleri d d h k f k bın ne suretle kaışı anacagıv m a~ a 18 ar uyan ıran ° olan sile: h müzesinin ihzarab ra n a a ço tu; a at mas- cera rornQnı idi. 
bı'r demet a tın, anayla kızı almadığı için dostunun zarar fi d • b tt t t Ç 1 1 b ,. .. nJı ki· 

onların yüzlerinde okuyordu. ikmal edilmi tir. Müze Per - ra arı a o nls e e ar mış 1• ocu' ar u ıeye._ 
d. b ·ti · t' Alt ve ziyanını ödem iye mecbur- b L l Ja · Kazara - hayır - dese şup- gaşye ıp 1 rmış ı. ı ay- şembe günü ıalkıı açılacakbr. Kıt yaklaşınca kızlara ayak- ta ı yutar gid 0 rnınu • 

he yok ki çehreler azgınlaşa- danberi düçünülmüş, tatbik'ne dur. kabı, oğlanlara palto, hepsine bnl:a randan bu a b rızer ·-

k d d kl k . f b l f iızenilmiş hilelerin, üç aydan- '-'1'vz'I ./..::ıyy.::ırP M~fyO 5errJ:J1 d,;:::,,., ayrı ayrı düzinelerle fanile v.s. tapl r istcmiy ~ başlaınıflardı. 
ça ., u a ar ü re aşıya beri de - sevilmemic:: bir ~r- Jı L lt.ı uı. \J 1 ·ıu. ı. ı. u u · · 

k k d. . k k k ~ almak icap ediyor. Havalar Artık Tevrat hil ayelermı ne 
ca ve en ısıne so a apısı kegıw 'n koynunda çekilen - çile- k d 0 1} • 11 tuıu-

k E l 1 b e d{j l '~ Ç k .::ı dd b·ı·raz ısınmıya baş'ar beşia- a ar t'-t enıp pu ansa yu gösterilece ti. veler uraya Ierin bedelini artık istifa edi- m :y nı dÇl 11ıor VuSl l muz ı ı d 
ld'k · h l l d J maz da şapkadan çoraba ka- yora r ı. w 

ge ı çe ız ar o unan payan- yor ar ı. Tayyare cemiyeti istanbul- Maryo Serra ile Emanet Haham da b~nu anlaCıgı 
ıız memnuniyetler, dudaktan Yalnız mide ihtiyacının de- 1 d dar bütün üst başı yenileyip ıçın yemekten ..... nra eskis. i da bir sivi tayyare meydanı arasın aki müteknbil davalar k f ·ı k k .,.., 
dudagv a intikal eden tebes- ğil, para hırsının ve o hırs yaz ıya etı e ortaya çı ma aibi hikaye so"ylemiyordu. Bır 

vücude getirmiye karar ver- yeniden bir çıkmaza girmiştir. h l l d o· 
ıilmler, gözden göze geçirilen ile müterafık süslenme heve- zarureti ası o uyor u. gu"n karısı bunun seb.ebini 

· · fuh ki d k miş ve bunun için tetkikatta Malum olduğu üzere Ema- B h duygular ne çabuk sönmuş·· , sının şa sürü · e iği şu i i Siz bak verin: ir a - sorunca haham meyus bır ta· 
k d .. 1 · b. bulunmak üzere Tayyare cemi- net vekilleri Maryo Serra bak- h b b d ana ile kız iki gün içinde ne a ın, on erme ır avuç sarı İ amın ütçesi una aya- vır:a başını salladı: 
Ylıd Z S • 'b' · b' yeti ikinci reisi Şükrtı bey kında talyada iflas karan ? D ! kadar değişmişti? ı erpmış gı 1 acıp ır nır mı ayanmaz - Artık, dedi, biziın çere.z-
g .. k ki w · · la d ıehrimize gelmiı:tir. verildigw in. den bahsederek mu- d fr Bu tahavvül, orada son bir oz amaşı ıgı geçırıyor r ı. Y Dayanmayınca a so aya leriıı tadı kalmadı! 
Bundan sonra onların da bo- Aldığımız malümata naza- maileyhin müflis addedilme- k 

gece geçirmek ümidini takviye onan yemekler kemmiyet ve Nakleden 
d k ı d d ld. H yunlarına takacak zerrin bir ran sivil tayyare meydanı itti- sini istemişlerdi. Halbuki bu keyfiyet itibarile ba111.lar zayıf- Cel' •ıettin Ekrem 

e ece şey er en eği ı. e- gerdanlıklan vardı. O albn- haz edilmek ilzere biri Yeşil- talep şayanı kabul görülme- y 
0 

le, damdam düşer gibi yüzü- lkrın her biri, degvirmi bir k d'W . K dk d Y mektedir. lamıya... 'L.T.' d' .J blJŞ 
l 1 t . b b öy, ıgen a 1 öyün e o- Hahamın sofrası da i•te I1ln lSian 

ne çarpı an sua , paranın ge ı- use gı· i boyunlarını öpecek v rt l k ·ki Bu ı'ti'barla Emanet avukat- y gu çu çayırı o ma üzere ı bö' l ı t T b ki b 
rilip getirilmediğini anlamak ve bu sıcak buselerin parlak s y e o muş u. a a ar se - k d nlını 
. . .. .1 . . I E d b k meydan intihap edilmiştir. ları Maryo erra davasını •e ı'le doluyor·, sıra ete veya Ufflan 0 ~ 
ıçın gosterı en ıstıca , sma- temasın an ir ço kızlar, .. 

Merkezi umumi bunlardan temyiz hazırlıgw ına başlamış- b kl l k d 
ll1n koynunda bir gece değil, o kadınlar gıcıklanacak, haset- alığa gelince ç.ocu ar ön e- Hint kıtaab bat uman an-

ı d ki birini tercih ve intihap ede- lardır. i d b ı · k dil · lığ ViJ B' d ordun evde beş dakika geçirmekliğin ere ilfcce erdi. r n e u nesne erın en en- v ına, sir yan ır v . 
bil cek , müteakiben tqkilat ve S f b değil k ı ı · Ş t t n • e muhal olduğunu ~österi- An3, elde edilen neticeden eyrüıe er Df Di v • anca gö ge ermı gö- yerine sir Filip etvu ayı 

~ t E • O li b • te8isat v&eude getirilecektir. b 1 1 d ! H 1 f yordu. mes u 1 sma ıse, r an eyın memur muctvinlifi re i iyor ar ı e e çerez as- edilmiştir. 

Maamafi, o, elden çıkmak henüz elinde tuttuğu san çi- Korokrının da Seyrüsefer merkezinde te- hm biç sormayın.. ~~lllftaıııllllllTcın· •nıaaaııııı·evıll'ııe•l F'&t._1 
Gzere bulunan altııılarm acı- çeklerin göze yapııan ıtrile sanki Y Y beddüller devam etmektedir. Çocuklar çereçe bayılıyor- ~ • ., 
sile bir tecrübe yapmaktan sermest idi. Yürekten sevdiği aşaiılerı Dil d b lardı. Zavallı haham da çocuk- ~ Bu aziz -""O yekdf;c,eri- = 
geri kalmadı. En nazik bakış- bir hususiyet buld.ığu Eşek . Kütahya 26 - Yunan tay- Kazım bey tebdil edilmiş, ye- larmı pek seviyor· nize ·muhakkak Himayeiet-

\·e derağuşlarmda canfeza n e aşmemur muavım 1 ~ .. ~ 5 

larını takındı, en munis te- Hasan ıadeyi bil~ ilk defa o- yare cemiyeti menfaatine ka- rine zabıtai belediye muavin- Ne yansm? Ne yapsın? Ye- falin ıefkat hislerile tebrik 
be!ailm'ünii dudağına çizdi: larak kıymetsiz ve ehliyetsiz çak sigara kiğıtlanm memle- lerinden İsmail Hakkı bey mek esasen kısal bir zamanda edjniz. Her telgrafanede 

- Durun yahu -dedi- bi- bir eıkek gidi telakki etmiye ketimize sokan kaçakçı kum- tayin olunmuştur. bitiveriyor; çocuklar meyva; 1 bulunur. 
raz oturayım, nefes alayım, bqlam11tı. panyasının kılavuzluğunu ya- İtfaiye itlerinin teftiti pasta veya tatlı bekleşiyorlar. ,__ 
bir dost, bu kadar da sık Erkek iıte bu demetleri bu sol pan adam derdest olunmuş- Haham buna da bir çare Bayram için 
boüaz edilir mi? mak bilmez, ıtrı zail olmaz Ka ak itfaiye müdürlüğü Emanet bulmuştu. Yemekler biteceği- Ank•ray• didenler 

E
• IA t . ki . t' b'l n tur. ç çılar takip olunuyor. fen itleri umum mildürlüft.., ... e k T tt ki - - g 

sma, anasından evel cavap yemu çıçe en ge ıre ı e a- ne ya ın evra an mera ı Bugün; şehrimizde bulun•.n 
verdi: kimselerdir. Bu değerli ve Balya yollarında raptedilmiştir. bir hikaye tutturuyor; vak'ayı B. M. M. azalanndan bır 

- Oturma, oturma. Belki kabiliye~i. erlkeklerddn sekiz Fen işleri müdürü Ziya bey dallandırıp budaklandırıp bir kısmı ile ıilferadan baulan, 
karnımdaki enik kokunu alır, on tanesını e e geçir iği tak- feci bir kaza dün bu münasebetle itfaiyeyi hayli zaman çocukları avutup cumhuriyet bayramında hazır 

dirde giydiği entarinin yırt- B ı 26 Ed d d ve muamelatını teftişe başla- clukt · d baba, diye bağırır, senin de aya, -=- remi e emir çerezi unuttur an sonra bulunmak Uzere şebrimız en 
k 1 ı maçlarına, çakşmmn paçasına nakleden 120 numaralı kam- mıştır. kansına gı'zlice işaret ediyordu. Ankaraya hareket edeceklcr-canın ıı ı ır. yisi mi, biı· bile beşi birlikler asmıya, baş-

ayak evel işini gör güle güle tan başa altın çelenklere bü- yon Akbaş mevkiinde devril- G:ÜNDE 10 PARA Bunun üzerine anneleri: "Hay- dir. d t f 
't miş, demirlerin albnda kalan di, artık mektep vakti geldi!,, lf- uhtelif mektepler en e • 

gı · ' runrnüş ağır bahalı bir kız .. 1nadolıtnwz her kôşesinde D k d b 1 d' d rik edilen 500 izci bugün An-
Tal:siz bir ana sitemini an- Iıa 1• 1• almıya muvaffak olaca- Aziz atlı birisi derhal ölmüc, b · / 'k iyere mü a a e e ıyor u. h · t 

y ll"er çoc11 \ sarayımn yu ·- karaya gidecek ve Guın uı:ıye 
dıran bu söz, Orhanm ne"es:ni cağım harisane düşünüyor ve Ahmet atlı diğer biri de ağır selnwst İÇİll HiMJ YEİ 1'..1'- Hikayenin en meraklı ye- bayramına iştirak edecektir. 
kaçırmakla beraber muhayyel kabul ettiği fahişe hayatını surette yaralanmıştır. Yusuf FJLİN hepimi:dcn rinde kalan çocuklar babala- 1f- İstanbul polis tabu u da 
ba.,,ların ı0bı·amı altında gene <>deta tes'ı't ve tebcil edı'yordu. K · · d b" ı l l l ı·-· d rına yalvarıyorlardı· b ,.,..,, A k h eket ede-
llr;r etti: ... [Bitmedil cn:~eğ:5~ı~~J:ıştı:~ yo cuııun ıı. \ cc 

1:1~:Cll' llll. 
1 
ııatt/ B b , hikave

0

yi akşama c:kt~~n n araya r 
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At ·harriri: I ls 
XVI 

( Şanon J. urı 
ziyare.fiu 

Marşnlt hafifçe mırıldandı: 
- Misis Liderlcy mi? Nasıl 

icadın bu?. 
- Ufacık tefecik bir şey .. 
- Ufacık tefecik.. Bu ka-

dın her halde Liderley değil 
0nu tanıyanlardan biri o)sa 
ftrek. Nasıl olur; daha geçen-
trde mektubunu Kaptan ai
dırn. Onu ~en de tanırsın Ton
ter .. 

- Evet.. Fakat evlendi
lindcn haberim yol:tu. Kim 
:!ursa olsun.. Biraz si' '·fınet 

ulduktan sonra kolund.m 
tutarak sokağa ftttım. 

- Adresini aldın mı? 

'iiı ·c ·, ıi: tir•u1 r Fa::Jt 
Bt.n 'mi n ki bir s r-

l eı'li un adresini n: yım? 
Dik Şanon cereyan eden 

mul avereyi hüyük bir alaka 
ile dinledi. Me: şalt pek dur
gundu. Yavaş yavaş Şa.ıona 

yaklaştı. Ve gil:miye çalıştı: 
- Mıstır "Malpas,, a ge-

lince bu adam hakkında 
Bir kelime malumatım yok. 

Siz si:nasını tarH edebirlia· 
misiniz? 

Benim de bildiklerimjn 
hepsi çirkin ve ihtiyar olma
sıdır. 

- Bu kelimeler bana bir 
şey anlatamaz. Siz niçin ken
disini ziyaret etmeyorsunuz? 

Dik Şanon gülerek yerin
den kalktı. D1tarı çıktığl za
man Tan ger salonda idi. Yol 

go~terdi. düfet 'ş blpaJ.n 
kapısına yaklnştı. Etrafına ba
kındı. Zile benzer bir şey 
yoktu. Elile birkaç kere urdu. 
Kulağının d.binden bir sesin: 

- Kim o? 
Dcdiğiı i iş;tir i ·itmez yerin

den sıçrndı. He. yecanla iki 
yanma bak~ı. Meydan ıssızdı. 
Başını ka.dmnca duvarın içe
risine ycrleştirilmif telefon 
mürsilesini gördü. Ve cevap 
verdi: 

- Polis müfettişi Dik Şa
non Mister Malpasla görüŞmek 
istiyorum. 

- Gayri kabil ... 
Şanon birkaç defa daha 

urdu. Cevap veren olmadı. 
' Her halde onunla konuşma

Iıdı. Apartmanına döndü. Gün 
boş geçll}emişti. 

XVII 
Tangerin muftveneti 

Tangcr dünyada az uşak
Jann nail olacağı esbabı isti
rahate malikti. Portmen mey
danındaki evin tut katı tama-

Üh;;ll keııd.siııe aıtt:. Heme: vermesinin mu ılemel olduğunu lar koşturduğlın kızı buldun 
hemen bütün vaklini orada söylüyorum. mu? . 
fala bakmakla geçirirdi. ·o - O senin karışacağın iş - Tuhaf!.. Sen her ıeyı 
gün gene fal açmakla meş- değildir. biliyorsun. 
guldü. Bu sırada zil çalmağa - "Martin Ellon 11 gibi bir - Tabii ... 
b l "'° n "It" aşladı. Kalktı. Efendisinin adam zevcesi e görüştüğüm "Tanger,, otomobil g ru u-
me~ai o de.sına gı' rdi. Leysi için beni ölümle tehdit etse .. ·· · 't k kapıya koıtu. sunu ışı ere Mutadı 
kızgın gözükiyordu. T'ongeıin idi her halde d~ünurdüınr "Dora otodan atladı. , 
girdiğini görünce hiddetle ba- - On birde otomobili ka- hilafın; bir kelime söyle~eucn 
v d .. .. ti . . . d' U k dı'reksıyona 
gır ı: pının onunc ge r. ıç.erı gır ı. şa 

- Hangi cehennemde idin? - Başüstüne efendim. Ha- geçti ... 
- Zili çaldığınız zaman yu- fiye efendi ne istiyordu? S t b' d"°e avdet ettiği 

k d aa on ır b' . · · arı odamda idim. · - "Melpas., ı sor u. k k' aözleri ırısının 
S k k k M El d h zaman es ın a ld v 

- e ize çeyre aia misis - isis " ton,, a ııy- evlerini gözetlemekte o ugu-
Elton gelecek. Otosunu çek, dudun biridir. Ondan da sa- nu gördü. ıld 
kendisini içeri al. kmmalısm. Biraz sonra kapıl~ . aç b!· 

- Kocasının yazdığı tehdit ''Elton,, un haydut oldu- "Dora., çıktı. Otomobılıne ı-
mektubunu aldıktan sonra onu ğunu biliyorum. Fakat "Dora,, nerken sordu. __ ı. t 
burada kabul etmek pek teh- bigünahtır. - Tamdık bir ,_sa esa• 
likelidir. Belki... d&f ettin mi? t B . 

- Mektup yazdığını nere- - Kafi... Yarın akşam ev- - Hayır madam... en sı-
den l1aber aldın? d E b' · fir zin yeriniıde olsaydım ... 

eyim. nteresan ır mısa Kadm ş'ddetle kapıyı kapa-
- Masanın üzerinde unut· kabul cdeceö-im. · · 1 tt" Ot a a tarak makineyı ıt e ı. o n -

muştunuz. - Kim o kadın?. zardan kayboluncıya kadar 
- Yoksa çek ceden mi - Kadın olduğunu nqeden bekledi. ""L..a•~ 

aldın? bildın? Memal od ...... ~eldL -ı 
Te~adilf n ördüm Erkekler aeaİ ........ ~ 

llfi:e bu ı ın f et ez .. Pefi••• 
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V.'' sek Orman mek .. 
tebi rektörlüğünden:1 

GALATADA TÜNEL YA INDA 

alinikos 
TEFR/ŞA T MAGAZASI 

Do~tor A. kutiet 
Elelıqnk maldııeierlyle bcbcıitvldul!u. klnİ 
cl&rJıt, proeıat, adenıtıktfdar, bel ı;ı:v;d1 
ifil cJH vt firengıyt Ağr.sıı te<Lavt edeJ) 

KaraJtOyde Börei.çl luııu suasında :u. 

Fatih icra memurluğundan: 
Fatma hanımla Sabriye ha

nımın şayıan mutasarrıf ol
duktan yeni bahçede Arpa 
emini mahallesinde Tatlı kuyu 
caddesinde 8 numara ile mu
rakkam cümle kapısından da
hil olundukta g enişce bir taş
lık ve odunluk ve sokak üze
rinde orta hatta bir oda 
ve üst katta sokağa nazır 

iki bahçeye nazır bir oda 
mutfak ve kuyuyu suyu tatlı 
mıktarı kafi bahçeyi müş
temil bir bap ahJap hanedeki 
hissei şayianın izalesi zımnında 
furuhtu takarrur eylediğinden 
ve tarihi illodan itibaren 30 
tqriniaani 929 cumarteal günü 
saat 15 te ihalei eYeliyesi icra 
kılınacağından talip olanlann 
kıymeti muhamminesi olan 
sekiz yüz liranın yüzde onu 
nisbetinde pey akçasi ve 929-
7 numara ile müracaat eyle
meleri ilin olunur. 

Mektebimiz 1 Teşrinisani 929 tarihinde küşat 
.edilerek tedris(Jf a mübaşeret olun(Jcağı ilan olunur. 

varken Beyoğluna çıknııya ne hacet? 
Bu meşhur mağazada ihtiyacınız olan bütün tefrişat leva
zımatının en iyi cinılerini ve mobilyalano en güzel çeşit· 
!erini gayet ehven olarak bulabilirsiniz. . 

~ lstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları 

ıfarlal malmüdürlüğünden: 

Kariyesi Sokağı Cinai 

Alemdağ kariye derunu arsa 
« « « 
« " « 

« « « 

Rakkamı 
ebvabı 

71 
41 

66-67 

58-1 

Ziraı 

400 
225 
900 

160 

Kıymeti mu
hammenesi Kimden metruk olduğu 
Kuruş 

4000 
2250 
9000 

Agop oğlu Kirkor 
Kolyani binti Mazlumyan 
Ağavni Eskohi binti Niko
ğos kerimeleri 

« « . harap kahvehane 78 

6000 Kirkor kerimesi Şinorik Tonik 
Kirkor çorbacı kerimeleri 
Ogida ve hissdarı 4500 

5000 « « arsa 59-59-1 500 Kirkor kerimeleri Şinorik 
Tonik 

Bostancı Posta caddesi « 29-9 160 13000 Bakkal Lizo ve hissedan 
Balada cimi, mevkileri ve kıymetleri muharrer ve emvali metrukeye ait yedi parça emvali 

gayri menlrulenin 26 teşrinievel 929 tarihinden itibaren 21 gün müddetle mülkiyetleri müzaye
deye çıkanlmış ve verilecek bedel haddi layık görüldüğü takdirde 16 teşrinisani 929 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 13 ten 15 şe kadar Kartal malmüdürlüğünde müteşekkil satış 
komisyonunca ihalesi icra kılınacağından talip olanlann yevmi mezkürda kıymeti muhammene
nin yüzde 715 nisbetinde teminat makbuzlarile komisyona müracaatları ilan olunur. 

Seyri sefni 
~lerkez acenta ı (,.ıl .ı t .. 

l.ôprü lıaş•nda Bevııg J 2 3 62 
)ul:-c acent.ı ,ı: MJlımudivr 

har· ~lı.nd.ı. J ta nbuı 271'> 

TF.ABZUN BIRıllLI f U,) TAJ 
(CU~\HL'RIYET) vapuru 28 
ıeşr :ıc\·cl Pazartesi ı 2 de 
Gal.ıt.ı rıhtımınclan hareketle 
( lııcbnlu, Samsun, Gın.:soıı, 
Trabzon , Rıze , Hopa J ya 
gıd"ek ve Joııu~tc PJZar ıs
kelcsilc [ Rizc , ~urmeııc , 
Trabzon, Tirebolu, (.ircson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnc
bolu, Zonguldag] a uğnyarak 

gelcccktır. 

Hareket guoü vük alınmaz. 

Antalya - tı'.ersin postası 
( ~I. Ş. PAŞA) \'apuru bu 

sefere nulı>us olmak üzere 
2 9 teşrinevcl salı r 2 <le Ga
lata rıhtımından hareketle [lz
mir, Küllük, Bodrum, Ra<lo, , 
Fethiye, Antalya, Allıyc, 
Mersın] e gı<lecek ve dönüşte 

[ Silifke, Anaııınr , ı\laire , 
Ant ılya, fil'ıKe, l·etlııye, Bod
rum . Kulluk, lznıir] c uğra. 

yara gelecektir 

Ayvalık sürat ~ustası 
( ~!ERSi' ) vapuru 2D 

teşrıııcvel salı ı 7,le Sirkeci rıh
tımından hareketle [ Gt:!.ıbolt, 
Çanakkale, Küçukkuru, Edre
mit, Burhaniye , Ar·alık ] a 
gide.::ek ve dönü~te mezkıi· 
iskdderlt: birlikte Altınoluga 

uğrıyarak gele.::ektir. 
Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır, vlık alınmaz. 

Kahve ocağı 
müzayedesi 

TAVILZADE MU.:>TAFA 

re biradsrleri rapurıarı 
l.'. untazam A}Yalık ekspresi 

Saadet 
va puru 

l'esrim· \•clin ~8 ine. pa 
z; ırtcsi gtı ııü ak sa mı ,,ut f 7,k 
">irkccı nhtı ınıııdaıı h:. chtk 
[Gelibolu, C, .nııakblc, Kü~tıl, 
kuyu , ı\lt ıı o!uk , Edremit , 
BurlıJıı ive, • \ }' \' ;tlık iskele !erine 
mu\ ;ı,,aLıt ve ı,arş.ınıha günu 
mahalli nıczkLırdan avdetle 
ayni iskelelere uRrayarak cum;t 
günü kJnbula nıuva;aLıt 
c<lccektır . :\falıalli nıür;ı.:.ıaı: 

Yemiş Twill.adc biraderler. 
telefon lst : 2 2 ı o 

NAiM VAPURLARI 

İZMİR POSTASI 
Seri, lüks \ ' C ımıntazaııı olm 

Adnan vapuru 
tc~rinevdin 

28 inci - P AZAR1~ESİ 
günıı ı 6 <la ( :alat.ı rıhtımından 

lurckt:tlc l znıirc \ ' \o ( ' arş.tmba • 
günu lzınirdcn ı~t.1•ıbub hareket 
ı.:der . 

\.alaıada C:unı tk k ır} ısıııd :ı 
Site Fran'a iuıııııd.t 12 numa
rada umumi a.:rntalığ ına nıi.ra

caat. Tclı.: fon B,· roğ lLı : ıo ı ı 

LOYD 'fİl{YES TiNO 
1.ııııanınııza mm·a'-llcti 

beki · n~n v:ıpurlar 
( SE~llRAtı.llS) \'apuru '.!7 

tcşrincvcl paz:ır [ lt:ıl y.t ,.e Yu
ıun ist:ın ] dan 

( Dl.\, 'A ) rnpunı 3 O teşrin 

cvcl çarşamba : ltalra ve Yu
ıunistaıı J dan 

( DA 1.:\1.\TİA ) vapuru 3 ı 
teşrinc,· cl pcr~cıııhe [ Romanra 
ve Bulgarist:tıı J d .ııı 
Yakımla l i nı : ıııııııızdaıı lur~kct 

ccb:ek vapıırLır 

' SE.\llR.\.\liS) \ .tpunı l ı 
teş ri nc\· cl prc~ c· mbc -;;ıbah tJnı 
ı o,; o da ( Loyd ı.:k sprcs) olarak 
[ Pire , Breııdizı , \' cne<lik ve 
Tin·estc ] ye , 

,_ 
İstanbul dördüncü icra me

murluğundan: Mehmet Nasir 
ve Abdulh:ıdi beylerie Ayşe 

Sıdıka hanımın İLZet ağaı!an 
borç aldıkları mebaliğe mu
kabil vefaen ferağ eyledikleri 
Beşikteşta Süleymaniye ma
hallesinde Küçükçiftlik cad
desinde atik 36 ve cedit 4 
numaralı ma dutluk tarlanın 

nısıf hissesi 12 hisse itibarile 
üç hissesi otuz gün müddetle 
ihalei evveliye müzayedesir.e 
vazedilmiştir. Hududu, bir 
taraftan Küçükçiftlik caddesi. 
Bir taraftan Etem ve Saalet
tin ve Aziz ağa veresesi arazisi 
bir taraftan lmamoğlu ara
zisi ve İdo:.di caddesi mesahası 
11 dönüm bir evlek~ir. 

Bostanda 4 dut, 1 incir, 1 
ayva, 2 şeftali ağacı, 1 kuyu 
2 ahşap üstü galvaniz saçla 
mestur ikişer od:ılı 3 mekan 
yeri vardır. İdadi cacldesinde 
4 metro irtifıunda set duvar 
vardır. Bostan umumiyetile 
mezrudur. Deruııinde müstecir 
İzzet ağa sakin o:up ağaçlar 
kuyu ve mekanlar kendisine 
aittir. Mezkur mahalin kıymeti 
muhamminesi tamamı 3450 
lira olup talip o!anlar 4444-
929 dosya No. sile 30-11-929 
tarihide saat saat on üç bu
çüktan on buçuğuna kadar 
yüzde 10 nisbetiııde pey ak
çelerini alarak İstanbul dör
düncü icra memurluğuna biz
zat veya bilvekile müracaat 
eylemeleri ilan o!unm. 

uELS()(JL:Kl~U(il1 

1-'Hi' •• \LI , ,. ,\[)I· ili JKTiD \1( 
PJ rı .. { Sıııııl Loıı ı .. ) \ ı· r \pı_· k .. · r} 

k i li ı u ! J ..: r11ulı · 11 ın ı ı ~: n 

l)r. Sl'fKI NECİP 
Bc, o;; lunıl.ı i ... ıi kl iil ı · ... .i tl ı· iu · 

111 nuuıaı'.4111 J .. 1,,.,J ül apa•tıu :ıııııır"' 
~ ı rı ııı·i ka t u ıJ.J. ı ·ı .,nt:ı (·n ı ·. ilı· .,; ~ır 

Bir defa ziyaret ediniz. Memnun kalacaksınız . 

1 rl
1

iirkİy'e iş Ba~ka$ıı1dan 
Cpmhuriyet bayramına müsadif 29 T eıriniaani 929 salı günü 

Ba~kamız kapalı bulunacaktır. 

Büyük Tayyare piyangosu 
Yedinci tertip dördüncü ketidc: 

11 Teşr·inisani 1929 
üyük ikramiye 

4i),00{) lira 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

ikramiye ve 10,000 Liralık bir mükafat. 
Dokloı- Feyzi Ahn1et 

Freı ıgi bc l~oğukl ugu, cilt, pr'>.i 
IJ., 7.nft t eııa;ül •·e ludın hJsta 
lı t ia rııı t <'•ı ~on usult.rle az hı r 
zaınandu nıüsoııt şcraıtle teci ı 
J, r 

\Jı ~:;: Ba':uilı Çr:Jaloglu )olu~ 
Lo ba ı nı.u ıı:.ıra 4 ':S ( ı a i 1 rı isi l) (ı e ll : 1 ·ı 1 

fn: l - ı.ın "' lll?Q 

Pamukçu köyünde bedeli mu hammini ceman (18000) lira 1 r ~)ö . ·e o. Bank 
1 . d . h . . .. ·ı ·t f b 'k d 1 ) ı,: o an ı areı ususıyeye aı maa muştemı a a rı a ve cıvarın a 'l ';ırrhi t• ·•i si: , ()Ot.ı 

tahminen yetmiş altı dönüm arazi ve dut bahçeleri ve fabrika .\lii•·"ı'lcri: Drı·•J .. , r Lan~ A. 

etrafında bulunan dükkan; oda, ııhır ~e mag· azalan ve nergiz ~.ıı. ,,. cnıer hJıık Fenıyıı, l\a
t. ıyo11al hank tür Döy~larıd. 

hududunda bakırlı değirmeni hali hazırile ve bedeli ihalesi .\lnk•·zi: Beri in; şııbclerı: ı lanı. 
birinci taksit peşin ve mütebakisi üç senede ve üç taksitte b ıırg, i , ı ınlıul • G:ıbcı ve İ•tan. 

k lıu l • , Jınıır. verilme üzere ki cem'an dört taksitte verilmek şarlile ve 17 
CJl;ıta k""" tclı•foıı: Beyoğ!ıı ; 

teşrinisani 929 tarilı,ine müsadif pazar günü saat on beşte 24:, 24.l, 684,685 

kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle J,ıaııbııl kıoırıı ıclefoıı: İs1<ınb 11 1 
'284'.!, '284.1 . 

müzayedeye verilmiştir. Talip olanların depozito makbuzu veya Dcpo•u: l5Lanbııl Tüllin giim-

mektubunu müstashiben yevmi mezkürda encümeni vilayete rügii. ·ı ı·fefon: loıaııbul 3227. 
Bilü ınuın banka muaınelatl ic. 

gelmeleri ve daha fazla şeraitini öğrenmek isteyenlerin muha-

scbei hususiye müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

·&~l»EL 
Dünyanın ~n 

Mükemmel yazı 
makinesi 

1 1 ıı 1 ile 1 i{ \ '"il/ ' iikıiınctıııi ıı t l J.'ıı t ı!.- 1 r ,.t. 

Hafif, metin ve ~aglam 
l 1<'r cjht·ti taahlıiit oltınur :i~h:":. :.·: ;'i;r 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Vasfiye H. ile Ahmet ağanın 15252 ikraz numaralı deyn se

nedi mucibince Emniyet sandığından istikraz eyledikleri meb .. 
lağ mukabilinde Sandık namına merhun bulunan Anadoluhisa
rında Göksu mahallesinde eski Göksu Yeni kuyu sokağında 
eski 7 mükerrer yeni 44 numaralı ve 92 arşın arsa üzerine 
mebni bir buçuk kattan ibaret üç ve bir sandık odası, iki 
sofa, bir mutfak, S75 arşın bahçe ve müıtemilatı saireyi havi 
bir hanenin tamamı vadesi hitamında borcun verilmemesinden 
c' ohyı s ilılığa cıkarı!arak 200 lira bedel ile müşterisi namına 
kati kararı çeki!miş iken bukere · ,~ -•e on zam ile başka bir 
müşteri çıkarak müzayede bedelin . '.:O liraya iblağ eylemiş 
olması cihetle m"zki'ır hanenin 30-10-929 tarihine müsadif önü
miiz<leki çarşamba gi:nü tekrar son müzayedesinin icrası ve 
muamalesinin ikmali mukarrer bulunduğundan talip olanların 
mezkur günde nihayet saat onbeşe kadar Sandık idaresinde 
haıır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

------- - ---------------

Fotograf 
Beklediğiniz gayet büyük 

ve parlak dürbünlü zarif foto
graf makinelerimiz gelmiştir, 

muhayer ve teminatlıdır, tec
rübeleri yapılarak teslimi te
ahhüt edilir. 

Merkezi : Asmaalb, Yıldız 
Han 

Şubesi : Eminönü, (51) nu-

1 

mara Mehmet Ruhi bey mü

! ess~seleri. 

FETHi 
{ ~crr.ıhp;ı ı 1 la 'i lane~ı 

!lJkı c nyoluğu 

h. arı ( \ ô\."i .. c rrııau teaınülü ) 
id ra~·, ha1 j!aıı ı cerahat tahlilleri 
de lıalht i ı1 ... l arııı hu~u 1 ayıları }'il
pılı r. ' l'elt:fonla nıullııu.:ı t v~rildi~i 
111 !...ditd.,; tahlil cdilccc: k ıııt!vat al ~ 
<lnılarak bıl:iharu ruporu takıl.mı 
,·Ji l ır. 

~tııaycııehaıw: lkyoğlunda, Ağa 
\; aıuiiııın ~ a.r\lıı.ında 

Td"fo": Bcyoğl" :;:;.ı 

1'1ahmudiye oteli 

ldarc Trabzon I· attı kahve 
oc.ıkları hi sene ınüddetlı.: 
bılnıuzavc<lc kira ra \erilecek
tir. T~lip ol.ınların şartnaıııcyı 

gör:rıek t.<er her gı.n ııı ü
ıJycderc ı~tı uk etmek u,:in 
de bın lı a dipozito .tkçe ir 
hamılen 1 ı tc~nne,•e>ı 929 
tarılıine ıııus.1dit perşcmh· 
glil'.ı sa tt ı (, tla le\ azım T' ı 
,\ır!tt, iırı,· nıL r ıc ıt Lrı. 

( Di A • • \ ) vapuru 3 ı tcşrııı 
evci perşembe ~at ı 2 de 
[ \ ';mu , Köstcr-:c " Sulina , 
K:ıb-; n lbrail ] c 

, .J" ~ ·· \C ••• ı.ı..ııı "'"1 ' ... n .. :.,, Emniyet Sandıgvı müdürlügvünden: 
H ıı kl ıı ;; ... ,,. i\ı ııl :it ut ı ııı ıı l"ıı 111 11-

• " ~ 11 ;ı·kıllm ı: lıır " ' ' """ 0 • Çel~ırı Namer ef. nin 13970 ikraz numaralı deyn senedi 

El c ktrı k •·c ıcrko.Ia ınücehhc'7. 

ıır 1:ttfct ve t.ıharctilc nıüşterih:riııın 

111 a 1.h;ırr takJiri oidn otc·lırnize \:lu 

J~fı ıuü.:edJcden hanyo nıshaUı· \: 

ı t· k )Jtı..ıL1ı ,xJalar İnşa edilnıi~tır 

Hiııa cııa h:) h .ı ilc ıkunıe ti nc de 
>01: J.-rece lw nşlıJir. 1-Jıve" O e
re ti,. ahonnuıı kayJeJilir. llabatı -

ı v\! 1~cr:thott1111 zır'u eden ıe,·ıı ~ 

tı kır<1.1nın tcşriflt·ri kc'..4ii ınentu · 

aLurı ik1İzı:1s1ııdıuııhr. 

()peratör 
Ahrnet Burhaneddin 

Ce.r.ıhpap ha tane i oper.ıt~rü 
Muaı cnehıme ; Bcyogfu, Rlli sefan•
lJOf"SI \ca, -ş.ı lndu 348 nuınaralı 

SL.tl}-e çar ı sı upurtnntUu 8 nu

maraJa. 
Tel fon llc nıı!lıı ili f } 

(. D.\L.\JATIA ) vapuru ı ! 
1 tc~riııc \· el Perşembe saat ı 2 de 

( Scliuıik, \'olos, Pire, Patras, 
Brcndizi , An kona , \' cııcdik \'C 
Til)•csk ] ye 

Her nevi tatsıla• içın Ca .ıtJ<la 
muıııluıı~ ( Lord l'ric ,tiııo , 
başlıca acent.:'inc . Telefon Be 
yoğlu ı ı ı 7 \ c ) J Galatasara. 
yında sabık sclinik bonmarşesi 
binasındaki vazılıanesiııe Tele fon 
Beyotılu 24~9 ve y;ılıu t Sirke
cide .\ks' a,let hanındaki yazıha
nesine müracaat edilmesi. Tel. 
İstanbul ı 2 J) 

'" "' i gihi "'.'"11 clı-kııih c mucibince Emniyet sandığından istikraz eylediği meblağ mu-
11,. \ 11f1 k ..,ı·t11l L' llll 'J... Ü1. l:''l' 1t•ıf a \ 
.,1. , •r kabilinde Sandık namına merhun bulunan Ortaköyde Taşmerdi-

:
::::::::::::: ven ve Şekercioğlu sokağında eski 25,27,18ve yeni25,27,14numa-

1 ralıve150 arşın arsaüzerine mebni bir kattanibaret735arşın arsayi 

Aılre9 

Sultıırı 1\lahnıııt türbt•si nıl~ 
'J' .. 1.., fon i -+ül 

• 

1 

havi bir mağazanın tamamı vadesi hitamında borcun verilmeme- 23 Geı::azi ;e:evel 134S 
sinden dolayı satılığa çıkarılarak800Iira bedel ile müşterisi namına 1------------1 

kat'i kararı çekilmiş iken bu kere yüzde on zam ile başka bir 'J'a ATİ 111 

Kadın lıastalık~arı hekim;: 
Doktor , 

CEMRL ZEKi 
Her türlü kadın rahatsız

lıklarını ciddi, seri ve muva
fık bir surette tedavi eder. 
Maçka palas ikinci kapı 

No 14 
Her gün öğleden sonra 

müşteri çıkarak müzayede bedelini 880 liraya iblağ eylemiş ol-
ması cihetile mezki'ır mağazanın 30-10-929 tarihine müsadif 
önümüzdeki çarşamba günü tekrar son müzayedesinin icrası 
ve muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğundan talip olanla
rın mezkür günde nihayet saat on beıe kadar Sandık idare
sinde hazır bulunmalan lüzumu ilin olunur. 

(.üueş 

Öğle 
lkiııJı 

1.ı,2-! 1 Alo.şam 
ı ı , sx Y••sı 

f 4,SJ fm••k 

l\vdıızır 17 ~ 

17,14 
ıs.47 
-ı,45 

Mes'ul müdiiı Selim Ra~ıP 

.. 


