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TELJJ'FON: 
Yazı işleri 

is. 1202 
idare 'ş/eri 

is. 3872 

Nüshası her yerde 5 kuru~ 

Cümburiyet bayramı 
bayramın 

dün memleketimizin hararetle 
Tafsilat 

her tarafında 
intibalarım gösteriyor. 

tes'it edilmiştir. Y okandaki 
kısmı mahsusumuzdadır. 

resimler, 
istanbuldaki 

Bakıı,laı-- ı1Pdeı1 f~ena? 
~ ünkü bek• 

letilmeden 
• p yasaya çı-

Rakılar fena... İnsanı hem 
Çabuk sarhoş, hem de basta 
tdiyorl . 

Son senelerde maalesef ar
\aıı akşamcılann hemen hemen 
bepıi bundan ıikayet e
diyor Ye bunlara nazaran, 
Pir-.adaki rakılar inhisar ida
l'tıi tarafından iyi kontrol edil
llıeınektedir. Bu umumi deni
ltbilecek şikayetler hasebile 

İııhiıar idaresi imalat şubesin
dtn malümat istedik. imalat 
'1ıbesi diyor ki: 

- İstanbulda mevcut "30,, 
t•k.ı imalathanesi memurları
llııZUı daimi kontrolu altında 
~lışırlar, Binaenaleyh imalat
b•ııelerin kontrol edilmçdiği 
~0ğru değildir. Malüm olduğu 
ij~ere İstanbulda imal edilen 

~kılar üç sınıfa aynlmıştır. 
~ iiç neYi rakının ayrı ayn 
treceleri vardır. 

lier imalathanenin çıkardığı 
tolı:ııar piyasaya verilmeden 
t~el inhisar idaresinin kim

~~ansinde tahlil edilmekte-
r. Bu tahlil pek dikkatli 

}\l>ıldığı cihetle rakıların ta

:~ edildiği dereceden qağı 
ll:ıısına imkan yoktur. 

1 
llundan başka kazandan 

1~kilen rakıların alt ve üstü 
"'iıa d'l k d Çünkü ı..... e ı me te ır. 

'lltılar muzurdur. 

li y lllnız, rakı imaliithanele
~den bir çoğu az sermaye 
e 

lılt Çalıştıklarından kazandan 
~ ~ rakıyı hemen piyasaya 

~-tllıaktadırlar. Hal bu ki bir 
' . llın lazım gelen nefasetini 
't~ap etmesi ıçın asgari 

r,ay bekletilmesi icap eder. 
~kat bunun için de ima.:_ 

- u ... 

' 5 faizli istik-
J-qz tahvilleri 
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''ıı[ 1 ıstıkı;u ı ı dulı ili lalı- ı 
1 eriııiıı kupaıı lediyııtuuı 
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leşrini~wıideıı ı libare11 
lir, tJ.ıuıcıık/ır. 'f'edlyat, «20oı ~ 1 
~./ kıyıııetı ıtı/ıariyesi olan ~ 

1 ıer 1 1 ·ı . . -o k 
t~ " ili/ lflll '"' » ıı-
Qlı esıısı ıi=eriıııfoıı icrıı 
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karılıyor! 
İnhisar idaı·esinin 
şik&yetlere verdigi 

cevap budur! 
lithanelerinin 30-40 bin lira 
sermayeleri olmak lazımdır. 
Piyasada ise, bir ikisi müstes
na olmak üzere, büyük ser
mayeli rakı imalathanesi yoktur. 

Mamafi tekrar edelim ki 
piyasada satılan rakılar ara
ıında muzır rakı mevcut de
ğildir ... 

İtte, rakı içenlerin şikayet
lerine verilen cevap budur! 

Y e11i stıfl1a 
Mllhim orman 
davası için def
ter g·önderiliyor 
Meşhur Bulgur palas sahibi 

ve Bolu meb'usu esbakı mer
hum Habip beyin veresesine 
ait Düzce ormanları ihtilifı
nın mahkemeye intikal ettiği 

tafsilii.tile yazılmışb . 
Düzce mahkemesi, seneler

denberi devam ede~ bu da
vayı, Habip bey vereresesi
ni haklı bularak karara raptet
miş iıe de mahkemei tem 
yiz ahiren nakzetmiştir. Bunun 
üzerine yeniden devamı mu-

lıak~ııı e kararı verılmıştir. 
Ormanların kime ait oldu

ğunu gösteren tapu defter
lerinde tahrifat yapıldığı id
diası davanın esasını teşkil 
etmektedir., 

Bu itibarla mahkeme hey
eti kayıtları bizzat tetkike 
karar vermiş ve defterleri 
istemiştir. 

İstanbulda bulunan bu def
terler mühürlenmiş ve bunla
rın mahkemeye sevkine iki 
tapu müfettişi memur edilmiş
tir. Defterler yakında gönde
rilecektir . 

""Son Saat,, 
Nihayet bir 

iki Qüne kadar 
yeni şekilde 

intiş r ediyor 

J Milli ba)rra.nılat'l 
.-.. 

tes ıt 
Bunun için 
daimi bir 
komisyon 

teşkil edildi .• 
J~~~~~~~~~~~~l Kom·syon salı ~ünü 

: cl!bar in Ents Be}· 

Muharriri: SelAhottin Enia 
( Zoniyeler) , (: Orto molı), 

( Endom Aynası) müellifi 

• Son Saat ,. nihayet bir iki gün 
kadar memlelr.etıırw:de tlmdiye kadar 
görülmemif bir tekilde yeni yazılar, 
yeni tefrikalar ve baştan bqa renkli 
resimlerle (12), (16), (24), (32) sahife 
olarak çıkacaktır. « Son Saat » yeni 
şekildeki ilk nüshasmdan itibaren ka
rilerini memnun edecek yenilikler yapa
cakhr. Bu yeniliklerden bir tanesi hiç 
bir gazetenin yapmamış olduğu bir 
teşebbüstür. 

Bunu timdiden haber vermemekle be
raber karilerimize yeni tefrikalarımlli
dan bazılarının isimlerini söyleyebiliriz. 
Selihattin Enisin 11 Yatak» isimli eseri, 
Moris Dekobramn 11 için Ölmeli» adını 
taşıyan en son romanı, Cek Londonun 
<ıKutup kızı», M. Tutban Beyin ve da
ha birçok kıymetli muharrirlerin eser
leri yeni « Son Saat " ı tezyin edecek
lerdir. 

Nihayet bir iki gün ıabre
diniz, gazetemizi çok de
fişmit ve çok güzelletınif 

bulocakıınız. 

Kaı·acleııiz(lc ı~()t·stııılıl~ ' 
• 1 

Tayyaresi olan bir eemi ı 
Yunan vapurunu soymuş 

Karadenizden limanımıza gelerek Pireye giden "Ôripit,, ' 
isimli Yunan gemisinin taifeleri, Kara denizde başlarına gelen 
mühim bir vak'ayı haber vermişlerdir. 

Mezkür gemi Karadenizde sefer. !~parken son sistem vesa
itle teçhiz edilmiş bir korsan gemısının tecavüzüne uğramıştır. 

Taifelerin ifadelerine göre korsan gemisinde bir de deniz 
Tayyaresi vardır. Korsanlar, Yunan gemisini soyarlarken tek 1 
bir kelime söylememişlerdir. Bunda? da korsanların hüviyetle-
. . d k k . ı •. , 1 ~ 1 1 ' • • rını mey ana çı armn 1 ~ ern•n ~ .. , ... ., ... ,_. · 

J~f'gtt l l lıtttllbt~Sl 
Yeni hükumet üç nazır· 

dan terekküp ediyor 
Kabil, 29 (A.A.)- Yeni Efgan kabinesi şu suretle teşekkül 

etmiştir: Başvekil Şah vali han, harbiye nazırı şah Mahmut 
han, hariciye nazırı Faiz Mahmut han. .. . . 

Bütün memlekette vaziyet hemen hemen tabıı hale gelmıttır. 
Filisiinde nıahkilm edilen araplar 

Kudils, 29 (A. A.) - Geçealr.rde vuk!' bulan kargafalık
lar dolayısile 11 Arap 15 aeno afır hapı.s ceı:asına, 1 Arap 
10 ve diğer biri 7 seoe kürek cezuına mahk!lm olmuşlardır. 

ilk içtim«unı fırkado 
aktedecek 

Tes'idi lazım gelen eyyamı 
mahsusa ile milli bayramlarda 
yapılacak merasim program
ları ekseriyetle son günlerde 
tanzim edilmekte, bu ise mez
kür merasimin muntazaman 
icruına mani teşkil etmekte
dir. Hatta bu kabil merasim 
günlerinin hulnlü ekseriya de-

Tasarruf· 
Yanlışlığa mahal 
vermemek için 
yeni bir kalem 

Tapu ve kadutro müdüri
yeti umumiyesinin İatanbulda 
bulunan kuyudu umumiye ka
leminde ahiren bir münakale 
kalemi ihdas edilmiştir. 

335 senesindeberl sahlan 
emlak ve araziye ait muamele 
yalnız ıatış yapılan yerlerdeki 
tapu defterlerine geçiriliyor, 
buradaki esas kayıtlarına meı
ruhat verilmiyordu. 

Bu yüzden bir çok müşkli
lıi.t çıktığını nazarı dikkate 
ıhn Tapu ve kadastro mü-

Islıınbııl tııpu , d, ıresi 

düriyeti umumiyesi, 335 sene
sine kadar mevcut iken ilga 
edilmiş olan münakale kalemi
nin ihyası lüzumuna karar ver
miştir. 

Cevdet Kenm ve 1 ı. n ıı I~ er 

vair rüesasına gazeteciler ta
rafından ihbar edilmekte, 
bundan program tanzimi için 
sonra faaliyete geçilmetedir. 

Haber aldığımıza göre, 
keyfiyeti nazarı dikkate alan 
İstanbul Vilayeti bir ko.mi.s
yon teşkiline karar vermıştir. 

Bu komiayon teırinisaninin 
beşinci Salı günll aaat ikide 
C. H. F. salonunda toplana
rak tes'idi lazım gelen eyyaını 

mahsusayı tesbit ve o gün
lerde yapılması lazım gelen 

işler hakkında esaslı bir prog
ram ihzar edecektir. 

Bu komisyon daimi bir va
ziyette kalacak ve lüzum gö
rüldükçe içtima ederek icap 
eden tedabiri ittihaz edecek
tir. Komisyon ıu zevattan 
terekküp etmektedir: 

Emanetten muavin Haınit, 
müfettifi umumi Tevfik, H. 
fırkasından Cevdet Kerioı, 
Kazım, polis müdürü Şerif, 
beşinci şube müdürü Kenan: 
maariften müdür Haydar; 
Türkocağından Münür ve Halil 
beyler ile kolordu bava ve 
deniz kuvvetlerinden memur 
edilecek birer zabit. 

İzmirde iki sarhoşun 
ynphgı it··· 

Geçen Çarşamba günu ak· 
şamı, İzmirin Pınarba11 mın

takasında Arap Mehmet ve 
iki Niyazi namlarında sabıkalı 

1 . . k su-stanbullu esrar ıçırme 

retile iki köylünün paralarıııı 
çalmışlar, kendilerini takip 

tmiş· eden polislere de ateş e 

[erdir. 
'k' · d NiyıSabıkalıların ı ısı e, 

zi yaralı olduğu halde'. ~a-
l. · dlıyesıne 

lanmıt ve zmır 3 

tevdi edilmişlerdir. 

R.10 balonu 
On bet memurdan ibaret 

olan münakale kalemi işe baş- uçacak 
lamıştır. 335 senesindenberi L d 29 (A A. ) - Par-

1 • 1 on ra, · · · teraküm eden satış muame esı 
1 

t E 101 ;,,,,_ •. 1 k . j emen o azasının · ...--
esas kayıtlarına geçırı ece tır. . k b 1 nl · · tli kabJı sev · a o a uçuş 

Bu suretle vı!liyctlerın tapu 1 re b'l , . . l"zım aelen 
. d k' ··b J yapa ı rucsı ıçın a " defterlcn arasın a ı mu aye- h . ı · nezare-

. ertib•lıu ava ıt ~ rı netler lıalledılecek ve her han- t. ikmal edidiği •vam ha· 
• b. rruf --•·-1-"ıoa tınce . . 

gı ır ta11a Y-;u-r •• aıcras.ınd:a bildirilır:.ftır. 
meydan verilrııiye«ektrr. 



2 Sahife ~on baat 

Eski hadise 
Opera sinema5l hadisesi 
lıa lckında temyiz mahke-

;eslnin yerdiği karar 

l Ciinılıuri~1 et l>ayramı 

Dün memleketin her ta
ra nda hararetle tes1it 

ve tebcil edildi 

lzıniı·de 
Nômdz kılınır
ken bir delinin 

yaptıkları 

ffUahkemei temyiz Opera 
[~_sineması hadiseıi dolayısile 
Miiddei umumiler hakkında 
veri!en karan tasdik etmiş, 
cez?.lar tecil edilmiştir. 

lmillet mektepleri cuma gü
~ nü akşamı tezahüratla 1 

açılacaktır. 

~j'man şirketi ilkbahardan 
itibaren İstanbul ile Ber-

lin arasında tayyare posta 
nakliyatına başlıyacaktır. 

~ iilO gün sonra İstanbul ma
l 1 arif cemiyeti azaları umu
mi bir içtima aktedeceklerdir. 

fi • u sene ihracat eşyamızın 
t mucibi memnuniyet bir· 
, yette olduğu anlaşılmak

l c' r. 

( ,.1unanlılar Boğazlardan ge
l l!J çen Yunan gemilerine
r üşklilat çıkardığımız bahane
s 'le Cemiyeti Akvama ınüra

ı;aat etmişlerdir. 

[c/ij]unan hükümeti Yunan baw 
~murahhası Diyamandopu
losu vazifesinden affetmiştir. 
fgş bankası için mütebassıı 
l41Jolarak getirilen mösyö lz
ley beyanatında İş bankası bü
li!n eserinde muvaffak olmuş 
ve memleket iktısadiyatında 
ehemmiyetli bir rol almış bir 
mlessesedir, demiştir. 

Müfettişi umumi İbrahim 
[~ Tali bey, Diyarıbekirden 
Ankaraya hareket etmek üze
redir. 
r~manetin balıkaneden rü
l~ sum alması hükümetçe 
kanunsuz görülmüş ve alaka
darana tebliği keyfiyet edil
m' ştir. 

[tJ!ahiliye vekili Şükrü kaya 
bey Ankaraya giden 

polis· ve Jandarmalar şerefine,. 
bir çay ziyafeti vermiştir. 

[~jon vakayi dolayısile Ef-
ganislana avdet eden Ef-

ganlı zabitler tekrar şehrimize 
gelmişlerdir. Bunlar tahsilleri
ne devam edeceklerdir. Efga-

, n:standa vaziyetin düzeldiğini 
söylemektedirler. 

ehiremini Muhittin bey 
beyanatında para o~ma

dığı için muazzam işlere gir:
~ilmediğini, İstanbulun imarı 
i.;!n 500 milyon liraya ihtiyaç 
bulunduğunu yalnız yapılması 
liızın gelen bazı işler için tet
kikatta bulunulduğunu söyle
miş ve ziflenecek yollar hak
bnda izahat vermiştir. 

Otomobil ka
zaları 

1634 numaralı otoırobi! dün 
Fatihte 3 yaşında Rahime 
i~m.ndeki bir kızı çiğmemiştir. 
Gocu'J: Hasekiye kalc!mlmıştır. 
* Kadıköyünde halk oto· 

büslcrinden şoför Saimin ida
:esindeki 2 numaralı otobüs 
ile Kemal beyin idaresinde 
bulunan 2111 numaralı otomo
bil çarpışmışlardır. 

Nüfusça zayiat yoktur, fa
kat otomobiller parçalanmıştır. 

)ıf 12 yaşında Hikmet iJ· 
minde bir kız dün Balmumcu 
~iftliğinde p_osta idaresinin 
13 numaralı otomobili altında 
!:almış, yaralanmışbr. Şoför 
!:açmıştır. 

Bugünkü borsa 
~, . 

iş bıınkasıııılan alınmıştır: 
İngiliz 1035,00, Frank 

11.rırı.uo. Lirel 8.99.5, İsviç
re 'l.42.75. Dolar 47,05, 
Valıili 100.50, Alim• 902.0, 
A nadolıı 23.80.00, Rıımelı 
6.70, Tramvay 7 3.50, Dü
yun 214.0.5. 

Memleketin her yerinde ol
duğu gibi dün bütün İstanbul 
halkı büyük tezahüratla cum· 
huriyet bayrammı tea'it etti. 

Daha dün ıabah erkenden 
ha yraklarla tezyin edilen so
kaklar, bilhassa geçit resminin 
yapılacağı civar kadın, erkek 
bir çok insanla dolmuştu. 

Bu kalabalık saat ona doğ
ru izdiham şeklini aldı. Bu 
sırada geçit resmine iştirak 
edecok berri ve bahri kıtaat 
ile mektepler Darülfünun mey
danında toplanmağa başlamış

lardır. 
'Vilayetle tebrfkld 

Sa'!!t onda Vilay t konagında 
ise Vali Mu'ıittin bey tarafın· 
dan tebrikatın kabulüne baş

lanmıştır. 

Tebrikat sıra ile yapılmış, 
şehrimizde bulunan meb'uslar, 
üçüncü kol ordu kumandanı 
ve ümerayı askeriye ve zabi
tan, darülfünun ve maarif emin
leri, Vilayette mevcut vekalet

lere mensup bilümum müfettiş
ler, memurini adliye, darülfünun 
heyeti ve mekatibi aliye mü
dür ve muallimleri, Maliye i
dareleri müdürü umumilerile 
rüesayı maliye ve maiyetleri, 
Rüsumat, Tapo müdürleri, me

murini dahiliye, matbuat erkanı 
ve bilümum müessesalın mü
messilleri vali tarafından ka
bul edilerek hükümet namına 
cümhuriyetin yıl dönümünü 
tebrik etmişlerdir. 

Geçit resm~ 
Vilayet konağındaki bu 

merasimi müteakip vali Mu
hittin bey saat on birde Be

yazıta gitmi7, Darülfünun dış 
kapısı önüne yapılmış olan 
tribüne çıkmıştır. Tribünde 
Kolordu kumandanı, erkanı 

askeriye ve bahriye, mebuslar 

ve diğer bir çok ruesayı hü
kumet bulunmakta idi . 

On biri çeyrek geçe geçit 
resmine başlandı. Alay Da· 
rülfllnunun u:ı:un çarşı cihetin· 
deki kapısından çıktıktan son· 
ra bakırcılar cihetinden geli
yor. tribünün linünben geçtik

ten sonra tramvay hattını ta· 
kiben türbeye doğru ilerliyor
du. Alayın en önünde Harbiye 

mektbi, Kuleli, Halıcıoğlu 

liseleri talebesi, piyade, istih
kam, Topcu, Süvari, kıta tı, 

muhabere bülüğü, deniz mek· 

tı:bi, Gedikli talebeleri, kıta· 

atı bahriye bulunuyordu. 
Bunlardan sonra polis ta

buru, zabitai belediye müfre

zesi geçti. Daha sonra bir 
otomobil içinde küçiik kızların 

ortasında cümburiyet timsali 

geliyordu. Herkes cümhuriyet 

timsalini türekıi surette alkış· 
!adılar. 

Mehterhane takımından son
ra darülfünun, ali mektepler, 
muallim mektepleri, ilk ve şe

hir yatı mektepleri geçtiler. 

Liselerin önünde her lisenin 

izcileri bulunuyordu. 
İtfaiye ve bütün şehrimizde 

bulunan esnaf . cemiyetleri 
de geçtikten sonra geçit 
resmi bitti. Alay divan yolu, 
Sultan Ahmet, Sirkeci, Köp-

1 rü,Şişane yokuşu, İstiklal cad

desi tarikile .Taksim meydanı· 
na gitti ve burada gecit res· 

mi hitam buldu. Alay her 
geçtiği yerde binlerce halk 
tarafından çok alkıflau.dı. 

Alayın Beyazıttan harekete 
baıladığı ondan itibaren geçit 
resminin bittiği zamana kadar 
tramvaylar işlememiştir. 

Vali B. in tebrikleri 
Öğleden sonra vali Muhit

tin bey iki buçuktan üçe ka
dar Kolordu, Halk fırkası, Hi
lili abmer, Türkocağı ; Hima
yei etfal ve Tayyare ct!miyet
lerine iadei ziyaret etmiştir. 

Vali bey saat on beş bu· 
çuktan on altıya kadar vila
yette konsolosların tt bnkiitını 
kabul etmiştir. 1 

Geceki .şc 1ikler 
Gece ş- brin muhteIW1·erle-

1 

rinde fc.ner n'aylan yapı· 
Beyez t, Taksim, B · taş, 

KaJ !npa, , Üsküdar, '' Kadı
köyde hav. i fışekler .1cı'mış, 
h~lk gece yarısma );~dar 
eğlenm·ştir. 

Üsküdarda bayraınlaşma 
Cümhuriyet bayramı müna

sebetile dün Üsküdar C. H. 
Fırkası Yeniımıha'le na!1iye 
merkezinde umum az:ı ve 
ocak hey'etleri bayramlıtşmış
lar ve Gazi hazrdlerile B. 
M.M. reisi Kazım, başvekil 
ismet paşalara, lstanbul me b '· 
usu Hakkı şinasi paşaya birer 
tebrik telgrafı çekilm;~tir. 

An karadaki 
• 

ınerasım 

lzmirden bildiriliyor: 
Perşembe günü çarşıkapı 

camiinde namaz vaktinde bir 
hadise olmuıtur. Nama:ı kılmak 
üzere camie gelmif olanlar, 
bir aralık safların arasından: 

-Bu şapka merduttur, şap
kayı artık çıkarmalıyız, işte 
ben çıkarıyorum, ben millet 
fedaisiyim .. 

Diyen bir ses duymuşlar ve 
merakla başını çevirip bakmış
lardır. Safların arasında bunu 
söyliyen, posta ve telgraf 
memurlarından Nadir efendi 
nıimında biridir. Mumaileyh, 
bu sözleri söyledikten sonra, 
cebinde bulunan bir fesi 
çık rarak giymiştir. 

Keyfıyet bilahare polis tara
'• an hab r a 'ın nış ve ıru· 
m ilcy' ın §ULrunda biraz in-
t' zamsızlık hıssedildi~inden 
mt•ayeneye 5evkıne karar 
verilm'.ş r. 

İta 7 an akadenıi i 
açıldı 

Roma, 29 (A.A.) - M. Mu
solini Kapitolde İtalyan aka
demisinin açılış resmini icra 
etmişt r. • 

.Merasimde nazırlar ile hü
kümet erkanı hazır bclun
muşlardır. 

Of felaketzedeleri için 
balo 

Adana, 30 (Hubusi) - Tar
susla 1-lilii!i~hmer cemiyeti 
~ubesi tarafından Cümhuriyet 
bayramı miinasebetile bir ba
lo veri!miştir. Hasılat Rize ve 
Of fe!aketzcdelerine tahsis 
edilmlşt:r 

Ankara, 30 ( 1-lus\ISİ ) 
Cümhuriyet bayramı çok par
lak oldu. Bütrın şehir ~onan· 
mıştı. On binlerce halle daha j 
&l'. bahd tan me c.i s ca d qc5ind e, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

. ..ı den gelen 12 tay,varer.ıiz mü-
hakimiyeti r il!iye .11\CJ.ui\IAJn· l 
d t 1 • ba~'·~ıştı temaciyen tezaHirat yaptı. a op anmaga ~" : 

Gazimiz •nt 18 raddd<!r:n
Saat (13) te reisicünıt.ur haz- de refakatıeı ;nde Dahiliye 
retleri ha!kın şiddetli alkışları Vekiii olduzu halde alkışlar 
arasında neciis birıası,ı1ıı le~r;f içinde avdet buyurdular. 
buyurdular. Meclis ıs rei~ile Ha!k l::cr tarafta en büyük 
baş vekil ve vekiller tarafın- bayramı tezahürler:e tes'ide 
dan karşılandılar. Jlı~iiteakiben devam etti. Gece bütün resmi 
resmi kabul başladı. Bu sıra- Lhalar c:ektr:k'.e çok parlak 
da geçit resmine iştirak ede- şekilde tcııvir edildi. Muazzam 
cekler mevkilerini alıyrlardı. bir fcn~r alayı yapıldı. 
Saat ondörte Reisicürul.ur Ankara pa'asta Hariciye 

vekili tarafından resmi bir 
hazretleri refakatlerinde mec- ziyafet ver;!di. z;yafette Ga-
lis reisi, başvekilimiz, vekiller, z;miz, Meclis Reisimiz, Heyeti 
katibi umumileri, seryavcrleri vekile ve sefirler bulundu. 
ve bazı meb'uslar olduğu hal- Müteakiben verilen balo sa-
de çıkarak tribünlerine geçti- baha kadar devam etti. 
!er. Bu esnada ist:klal marşı İzmirde Cüınhuriyet 
çalıyordc. Reis:cümhıır Haz- beyramı 

İzmir, 29 (A.A.)- Cümhuretlerinin tribününe Kazım, 
riyet bayramı c msalsiz leza-

İsmet, Fevzi paşalar da bulu- hıirat!a lesit edilmiştir. 
nuyorlardı. Tayyare fı,osu geçit m yıla-

Geçit başladı ve tam bir nı i:ı.rinl uçuşlıır yaparak 
saat devam etti. Evvela seki- tebnk kartları atıyor, halk sü-
zinci f rka, sonrıı şicdet.e ııl- rur içinde ge\-it resm'ni s_yr-
k~!anan muhafız taburu geçli. edıyor ve kahraman or 'uyu 

alkı~lıyor. 
G zimizin de tebes~ü.nı:.inü fzmir, 29 ( A. A. ) - Gece 
mucı'p ol~cak derecede ınem- k ı d ~ oca sa onun a, mektepler h· 
nuİıiyelini mucip oll'n bahriye· rafından muazzam fener ıılayı 
1 le sürekli alkışlarla karşı!andı, yapılıycr. 

jandarmalarımız da çok bôiyük Edfrncde iczalıürat 
intizam g<isterdıler. Edim , 29 (A.A.) - Hava-

Pohsler geçerken Gazimiz nın yağmurlu olmasına rağmen 
meclis Reisine «güzel» kelime.. cümhuriyet bayra'llı parlak 
sile takdirini izhar buyurıyor· bir surette tesit edilmiştir. 
Jar. Bahriye muzikası çok al- ~1ar<linde Cün1huriyet 
kışlandı. İzciler sürekli surette hayra nıı 
alkışlandılar. Galatasaray\ılar, Mardin, 30 (H. M.)- Cüm-
bilhassa İstanbul lisesi izcileri huriyet bayramı günü vilaye· 
mükemmel geçtiler. İzciler timiz dahilinde fevkalade şen-

likler yapılmış, mebanii res
içerisinde en ıyı beraberlik 

ı miye, hususi meskenler ve 
ve intizan gösteren stanbul bütün çarşılar bayraklarla do-
lisesi geçerken Gazimiz yanın- natılmış, halk fevkalade te:ıa
dakilere «çok güzel» diyorlardı. hürat yapmıştır. 

İzcileri mektepler takip etti. Her mektep ayrı ayn oto-
Hukuk fakültemiz çok alkış- mobil süslemit ve içlerine en 
landı. Mwıiki muallim mekte- güzide talebelerini koymak 
bimiz gençlik marşını okuya· suretile bu merasime müdür 

ve muallimlerile birlikte işti-
rak sürekli alkışlar arasında rak etmiştir. 
en iyi geçen mektep oldu. Gece de fener alayları tertip 

Geçit esnasında Eıkişehir- olunmuıtur. 

Yunanlılar 
Verdiğimiz ce

vabı kafi 
bulamamışlar 
Atim~, 29 ( Hususi ) -

Boğazlardan geçen Yunan 
gemilerine gösterilen müşkü
lat münasebetile Yunan maı
lahatgüzarı M. Yannes Tevfik 
Rüştü bey nezdinde protes· 
toda bulunmuştur. 

T ev fik Rüştü beyin cevabı 
müphem bazı vaitlere inhisar 
ettiğinden Yunan hükümeti 
Cemiyeti akvama müracaata 
karar vermiştir. Bu husustaki 
vesika tetkik olynmaktadır. 

• 

Erın eııileı~ 
Rus:yada bir ha
reket yapacak

larmış 
'fiflis, 29 (Hususi) - Poti 

havalislnde, sovyet rejimine 
karşı bir hareket hazırlıyan 

bir Ermeni grupunun fesat 
tertibatı keşfedilmiştir. 

Ermeniler bu tertibatı kilise· 
!erde alıyorlardı. Bundan do· 
layı o havalideki bütün Er

meni kiliseleri kapatılmıştır. 

ir l(a(lııı, (~t~lıaletirıe 
l(uı--ban giclİ)70r ... 

Dün Üsküdarda Kapıağasında cehıılet yüzünden feci blı 
hadise olmuş, arabacı Ridvan efendinin karısı Zübeyde hanım 
çocuğunu düşürmek isterken zehirlemniştir. 

Zübeyde hanım hamile olduğu cenini düşürmeyi dütünü· 
yormuş, nihayet ebe kadınlann tavsiye ettiği bir ilacı 
lrullanmayı / muvafık bulmuş, üç gün sıra ile bu ilacı içmiştir. 

İ,iiç dün tes:rini gestermiş, Zübeyde hanım zehirlenınif ve 
yetişenler tarafından ölüm halinde hastaneye kaldırılmış ise de 
hayatından ümit kesilmiştir. 

Zübeyde hanımın ifadesi alınamamıştır. 

Elektrikle ölen- Bir otomobil du-
ler çoğalıyor! vara çarptı 

Şoför Ahmet Salim dün Kasımpaşada Bekir efendi
nin kahvesinde oturmakta olan 
yağcı Hüseyin efenei helaya 
gitmiş, Elektriği yakmıya uğ· 
raşırken ceryan tesirile öl -
müştür. 

Boğuldu 
Üsküdar iskelesinde ahçı 

İbrahimin dükkanında çırak 18 
yaşlarında Debreli Ali Hamza 
deniz kenarında sucu lsa 
isimli arkadaşı ile şakalaşır
ken ayağı kayarak denize düş
müş, bir daha da çıkmamıştır. 

Bir ceset 
Kadıköyünde Zaharof iske

lesinde kayalıklar arasında 
dün bir ceset bulunmuı, mağ· 
rukun Talimhane meydanında 
oturan on dört yaşında zenci 
Cemile olduğu anlaşılmıştır. 
Nasıl bo~rulduğu tahkik edil
mektedir. 

Elde bıcak; cad-, 
deyi kesmişler .. 

Kadir İbrahim isminde bir 
adam, dün yanında iki arka· 
daşı olduğu halde kasımpaşa 
caddesinde elinde bıçak, ge· 
len geçene tecavüze başlamış, 
bu vaziyet karşısında bilhassa 
kadınlar caddeden geçeme· 
m~lerdir. 

Bu azılı sarhoşları yakııla
mak istiyei:ı 2459 numaralı 

polis İbrahim efendi de ayni 
şekilde tecavüze maruz 
kalmış, nihayet polis merke
zinden kuvvet sevkedilmek 

suretile bu eli bıçaklı azılıları 
yakalamak kabil olmuştur. 

Resmigeçifi 
seyreder~en .. 

Gedikpaşada Divanıali ma

hallesinde oturan, 15 yaşında 
Nami dün resmigeçiti seyret
mek üzere duvara çıkarken 

kurtulan bir taş üzerine düş
müş, hem Naminin, hem orada 

bulunan lbrahim ile Yusufun 
ayaklarını kırmııtır. 

l otomobili ile Şişli-Büyükdere 
caddesinden geçerken otomo
bilinin lastiği patlamış, Salim 
efendi bir kazaya meydan 
vermemek için firen yapmak 
istemiş, fakat muvaffak ola· 
mamış ve Gazi halaskar cadde· 
ıinde terzi Mikenin bahçe 
duvarına çarparak parçalan· 
mıştır. Salim efendi başından 
müşterisi Kirkor da yüzlindeıı 
yaralanmış, duvar kısmen yı

kılmıştır. 

Karmanyolacdarın 
marifeti 

Bostan bafında MihaiidiJ 
aparbmanında oturan ltalyall 
tebaasından Marko efendi G4' 
hane yokuşundan geçerkell 
karmanyolacılık suretile 68 
frank, 8lira, 20 dinar parası ile 
elindeki ve cebindeki evralı 
Ç'lntası alınmıştır. Polis yap• 
tığı tahkikat ile Debreli Meh~ 
met ve Arap Hüsam isminde 
karmanyolacıları yakalamıştı!• 

Ayak kıran otomob~ 
1724 numarıılı otomobil djill 

Beyazıtta Aliye isminde bit 
kadını çiğneniş, sağ bacağıııl 
kırmıştır. 

Suriyede çiçek 
hastalığı 

Sılri· Suriyede ve bilhaEsa 
yenin şimal kısmında çiçe1' 
hastalığı sari bir surette b~' 
künı ferma olduğundan Tür1'ı" 

tJıı: yeye gir-::cek yolculardan ,. 
lep konsoloslığımızca aşı ş_ 
hadetnamesi talep edilı:ııelfe 
başlanmıştır. 

Bugünkü haViJ 
Kafülilli · ıeı· rasatwıesıııt 

alınmıştır : •t; ,, 
Dün azami lıanırcl "~ 

11 . ı.·r • 
derece, /ııı sulıa/• " >» 1 

·~ .. ı;:.' 
cedir. /Ju !JCı:ı: rtizyar 
telıaıı•il lıamı açıktır. 
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Kimdir bu canh 
-ı··? o u. 

Beyoğlunda biraz kanburca 
ve yüıü tamamile beyaz ve 
kalın bir tülle örtülü bir ka
dan daima dolaşır. Geçen ak
şam iki ecnebi seyyah veya 
misafir bu kadını gördüler. 
Dikkatle baktıktan sonra, biri 
diğerine: 

- Bak hali yüzü örtülii 
Türk kadını var. Hani bize 
l>öylc kadın göremeısiniz de
miflerdi, dedi. Bu k adan kim
dir. Niçin mütemadiyen istik
lil caddesinde dolaşır. Bunu 
öjrenmek polisin vazifesi de-
til midir? Betiktaş 

Mustafa Raşit .. 
la. Slkık temtZIPI 111:yecek mi? 

Geceleri Tepebafında ka
raalık iki •ollağın başında du
na Mil alillliız kadmlar 
MD plerde 1f1 udblar. 

. Tepebqı tramvay. istasyonun
da Ye darilhedayiin önüade 
durarak ıelene reçene lif at
mağa hqladılar. Beyoğlu mer
kezinin dikkatini celbederim. 

Niıantaşı. Hayri Emin 

• Bu nasıl acentadlr? 
Seyriaefainin Karaköydeki 

acenteliği dairesi nekadar aüı
lü İH Eminöniinde liman şir
keti binaıının kartasındaki bi
auı da o kadar boş ..• 

Hatta acenteliğin vitrininde 
bir vapur ilinmı bile görme
dim. Bu nasıl acentelik dai • 
residir. 

Samıunlu Ahmet Failı 

* iş nriyoruz 
Çartuyukebirde, Çukurma

)aallebici, Aaçeıme cadde
ainde 12 numaralı haffafiye 
dükkanında istihdam edilecek 
13-15 yaflllda bir çocuğa 
llzum '9ardar. Taliplerin ma. 
racaab. 

12 numaralı dükkan 
sahibi: Hüınü 

Şadiye 11. 
Hükumet, beni 
memleketten 
çılra.rmıyacakJ 

diyor 
Sabık hanedandan Tevfik 

Ef. haremi Şadiye hanımdan 

aldığımız mektuptur: 
·'21 teşrinievel 929 tarihli 

nüshamzda gôya hilafı kanun 
memleketime avdet ettiğim 
ve hudut haricine çıkarıl
makhğım muhtemel elduğu 

yazılm1tbr. 
Sakit hanedandan İbrahim , 

T eriik efendi t.rafnadan ma

ruz kalcbiam lliy9et üzerine 
mahkemeye 11ttiracaata mec
bur kalarak Paris mahkeme

ıinden aynbia karar almaştun. 
Ahiren hnkümetimin resmi 
puportu ile aziz memleketime 
avdet ederek bir ay evel 
üçilncll hukuk mahkemesine 
keadi•inclen talakım talebile 
bilveklle lkamei dava etmiş
tim. 

Esaaen hilafetin ilgaaına 

mütedair kanunun ikinci mad
desi; aaltanab miinderise ha
nedanının erkek, kadın bilcüm
le uaaile damatlan tadat 
ederek bu meyanda zevceler 
hakkında hiç bir hükmü muh

teri değildir. 
Aradaki nikah rabıtasını 

blkmen kaldırmıya çabpn ve 
filhal bu aile ile hiç bir mü
nasebeti kalmayan bedbaht 
bir vatandatın aziz vatanından 
uzaklafbrılmasına yOksek Cum
huriyet mefhumunun asla mey
dan vermiyeceğine mutmain 
oluak, •ebiv oldujuna emia 
bulunduğum mezldir haberin 
lütfen tashihini rica ederim 

efendim.» 

Dünkü maç· 
S. S - Bizim yapbğımız 

tahkikata nazaran, işin içinde 
taıfiye edilecek bazı emlak 
meseleleri vardır ve Şadiye 
hanımın talak karan alma-Galataıaray - Vefa ve 

Betiktat • B~ykoz 
muhtclitlcri bera

bere kalddar 
Cumhuriyet bayramı tere

fine dün stadyumda hararetli 
bir futbol maçı yapalmıtlır. 
CalatuaraJ - Vefa ..-hteiiti 
ile Befiktat - Bey.koz mubte-
liti arallO,Cla yapıla• bu maç 
çok çetin ~ ve Jıer iki 
takımca (3 - 3) e benabere 
kalauti-rdır. 

Buadaa 90SU'a Şitli ile Bey
lerbeyi takımları karplqmlf, 
Şifli ukmu 11fıra lwlt bq 
aayı ile Bey.erbeyini ...;~ 
etmiftir. 
t>üııldl yuqlonn 

ncticai 
Diba icryı mukarrer atle-

-~ 1500 . 
... tre ile 550 X 10 metre 
b~k yantı y._,.lmam•ır·· 
100 metre ~Ol"JU ~tua-

JGan Semih bey, ıakip!Çe 
AVUtl Mlel'ek kazaMllf, 800 •tr•• de Bqikt."'8 Siinui 
Mriaci ııelmMtir · 

dan geldiği ihbar edildiğin-
• den tahkikata başlanıllDlf bu
lunmaktadır. Hükümet, tah
kikat bitince karannı vere
cektir. 

Kat' il eşti 
Kule tamir ve 

vakit karesi 
vazolu nacak 
Çalata kulesine vakit ki\reai 

yaz ·ı kat'~tle tabrrür et
mittir 

8wWn a.;in eYel e.-airde 
~ulenia eauh auntte tamiri 
icap etmektedir. Tamirat 
bu lı.ıta m6teahbide Uı.Je 
edilec~tir. 

V akil ldiıai inile.ye ucak 

t, ..... , Wttik\ea ~a ~ 
A-l~· 

Kire, .,kylaai• tepca4ae rekz-

Yunan miJ.bade
le baımurah

haslığı 

edilecek o!an di -eiiQ t~~in
de duracak, • tam zevdde bu 
tepeden direğin dibine diişe-

LA • ur.ır. 

Karenin dütiifünO görerek 
herkesin uatini ayar edebil
me4Ji için zevalden bir saniye 

cvel bir canavar düdüğü ça· 
lmacak, bu dtldüğü dayan 
herkes kuleye bakacak küre
llİD dt\ftGild ıdkillce aati
tam .. 12,, 7• ~· 

Atina, 29 (Hususi)- Muhtelit 
•iibadele komiayoau Y wıan 
b-:;murahhaıhğma M. Sof-
YanQpuloau tayİDi menuu 
balısedaimektedir. Bua pze
\eler, mezkflr kauüayon içti
lllalanm talik ettiii 4zilıetle, 
hu haberlerin mewıimr• .W.
hau halter •......ırtedider. 

İ (tisat V ekUleti .. 
Tosya çe ti şirketi ley• 

hine açtıöı davayı 
kazanıyor 

Kastamoni, 27 ( Hususi) -
T oıya mahkemesi, ahiren İk
tisat vekaleti ile bazı şahıslar 
arasında tehaddüı eden bir 
ihtilifı tetkike ve bundan hasıl 
olan davayı rüyete baıfumış
tır. İktiaat vekiletinin davacı 
bulunduğu hadisenin mahkemeye 

intikalinin 11ebebi şudur. 
iktisat vekaleti bundan dört 

ıene evel pirinç İıftih.alib ile 
tanınmıt Buna, Maraş ve 
Tosya da çeltiklerin ( kabuk -
lu pirinç) adi un değirmca
lerinde ayıklandığını İ&r • 
müttür: V'ekilet çiftçilerin 
menfaatini nazan dikkate a· 
larak buralara Avrupadan bi
rer çeltik makineıi celbini 
dütünmliftBr. Saba alındığı 
takdirde makine bedellerinin 
taksitle ödeye bilip adeyemi
yeceklerini mahallerinden sor
muştur. 

T osyalılar da bu teklifi 
derhal kabul etmişler ve bu
nuR için anonim bir şirket te
ıis eylemiılerdir. 

Bir sene sonra iktisat ve-

kaleti makin~yi getirtmiş ve 
şirkete teslim etmiş, taksit 
zamanı gelince de 5000 lira 
üzerinden taksit istemiştir. 

Şirket 5000 lirayı çok gör
müş, fakat vermiye mecbur 
kalınca makinenin bozuk 
olduğunu ileri ıllrmüttür. Bu 
mesele hakkında şirketle ve
kllet araıında uzun uzadıya 
muhabere cel'eran etm.it ve 
Avrupadan getirilen muta
bu.sas ta hu vazi.yet kaqı
aanda memleketine d&uniift&r. 

Bu defa vekalet mahkemeye 
miiracaat ederek makinenin 
bedelini istemiıtir. 

T oaya mahkemesi, tirketin 
iddiası olan iflemeıoek meae
Jeaini nazan dikkate allDlf ve 
bu iddianın doğru olup olma
dığını öğrenmek için makina
mn hakim huzurunda işletme
sine karar vermiş, makine iş-
letilmit , bu suretle hiç bir 
arıza mevcut olmadığı, maki-
nanın °o 5 bile kırık yapma
dığı anlaşılmıştır. Mahkeme 
kararını yakında verecektır. 

T. M. 

Doğru değıl Bir sual 
Kazazedeleri Garpta) yeni bir 

hemen tedavi et- fikir mucadele-
mek lazımdır,, si başları 

Geçen cumartesi gUnll ıa
at 1 O da, F atibte F evzipaşa 
caddesinde bir otomobil ka
zası olmu~, d514» numaralı 
otomobilin şoförü Seyfi, müs
kirat inhisar idaresi icra me
muru Eaat ef enelin in valdeai 
Şemsa hammı çiğoemifti. 

Kazayı müteakip Şemsa hanı
mın talep ve arzusuna rağmen 

polis memurlan biçare kadım 
civardaki ezcaneye götüre

rek ilk tedavisini yapbnnamış
lar, çiğnendiği otomobile bin-
direrek polis müdüriyeti dok· 
torluğuna göndermişlerdir. 

Fakat bu gönderiliş uzun 
bir muameleden sonra kabil 
olmuş, aradan zaman geçmiş
tir. 
Şemsa hanım polis doktoru 

tarafından da tedavi edilme
mif, sathi bir muayeneden 
aonra : 

- Bir teyin yok, bir parça 
istirahat etmelisin, tavaiyeaile 
eYİne gönderilmiftir. 

Kazazede kadıncağız evine 
gitti~ zaman ıabrap batlamış, 
eelbedilen doktorlar dimağda 
iltihap baıladığuıı, bir ıey 

yapılamayacağını aöylemiflrnlir J 

Bu çaresizl&ler ymıı.,e:len za-

valh kadın pazar gtinll 61mi!f 
ve defin nahsatiyesl vermek 
6zere. pen doktorun gösterdiği 
lj\zym tiurine cesedi morga 
si>nderilmiftir. 
Şem .. hammm oğlu Esat 

~f. valdeaini çiğniyen şqför 

haklunck '.91duju. pi; .tedari
•iade teabhüı .ıCiaterileıek •e
fatma aeb~iyet Yerildiği icldi
asile Fatih polis merkezi hak
kaada da miiddei umwniliğe 
mllracaat etmittir. 

Nadir han 
hasta değil 

Paria, 29 (Huausi) - Nadir 
banın hutalıiı etrafında inti
pr eden haberler tekzip edil
mektedir. Efsaa adareti, yeni 
elDİriD .... tİllİa ldkcaamel 
..... _ llildln+#lr· 

Sevgi bahsine hiyanet kan
şabilir mi? İşte Garbın bir 
kısım san'atkirlan arasın

da hararetle münakaşa edilen 
bir mesele. Seviyorsunuz, fa
kat bu sevgi, aruıra sizi muz
tarip ediyor. 

Nefainize cebir yapıp seY
ginize a11dık kalmak mı Joğ
rudur, yoksa, hiç bir şey sez· 
dirmeden, hem sevginizi mu
hafaza etmek, hem de arzu
lannızı tatmin etmek mi mu
vafıktır? Bu bahis için çok 
şey söyliyenler var. Fakat akim 
alamıyacağı şudur ki sevgi ile 
hiyanetin nasıl telif edilebile
ceği meselesidir. 

Sevgi varsa hiyanet ortada 
kalmaz. Eğer yoksa, zaten 
bu suali mevıubahis etmek 
lüzumsuzdur. İşte ekseriyetin 
cevaplarından cıkan hulasa. 

Uzuıılaı· 
istedikleri gibi 
uzun eşya bula, 
mıyorlarmış! . 
A.erikada uwn müddet 

evci tqekkül etmit ( uZUD 

boylular) kulübü vardır. Bu 
kulübe 1,80 den uzun boylu 
olan herkes .aza oiabilir. ku-
lübün ~ij<i ~e 15;()00 
az.uı vardır. Bu miktar, gün
den gine artmaktadır. 

Kulübün reisi mastır Benja
' ' Ortliııgiıı riy~de ;aon 

:u.u.ı. 1 <ı ~·~ heyeti 
umumiye , • - ~ ' " haruıetli 
minak•,.lar olmuş, n~ 

rfimdİ lllUC&lt bulunıanlaılian 
uzun karyolalar, yüksek ta-
vanlı otomobil ve otobiia
ler, uzun kollu ve paçalı 
hazır elbiseler ve milmuil 
ıeylerin vücude getirilmeai 
için tqebblate bulunulmak 
karan verilmittir. 

S.. kongrede izhar olunan 
kanaate sare yer yüz6nde 15 
milyon uzun boylu Yar'llllf, 
Halbuki tic:aretbanelerde u
tılaa hazar qyaclaa çoja; ba
di ilatiyaçlarma tekabll ~
~ d~,.... Jmifl 

llr heykel .. 

Fedakar mü
rebbiyenin na
mı ebedi/eş

firi/iyor 

Samfe 

ınlar 
Mille t mektepleri 

açılırken/ 
/Jti11 alay, /Jeyazıttan ge

çerli.en lıai!lım. maşallah ka
dmlnrm gek çoğu heceyi 
adamakıllı sukmüşler, meklep-

Bir kaç sene evvel Viyana- lerin bayraklarındaki ibare~e: 
da bir mürebbiye, hanımının ri hiç kekelemeden Sil 91'J1 
çocuklannı gezdirirken bir okuyorlnr<lı. Hem de Jranyi 
kamyo• altında kalmış, bu kadmlar biliyor m11sımuz, 
kaza neticesinde 6lm6stür.. Jıani geçen . seneye kadar res-

Mürebbıye, kaza esnasında mi evrakın allına parmakla-
büyük bir fedakirlık göster- rım basan kadmlar .. 
mif, çocuklanC'l içinde bulun- Geçen Climhuriyet boyra-
duğu arabayı, kendisi ezilmlt · muıda bu de•li!Jim lıadıular 
bir vaziyette bulundufıu halde önlerinden mektepl~r gerer~ll 
aon bir ıayret sarfederck kal· bunlarm bayrak ve kasketle· 
dınma d~ itmit. bu IUfctle rinde neler yazılı olduğunu 
çocuklar kalal.alak catldedeld yanlaruulaki okuma yıı:~ııa 
diter ıaakil yaaıtalarmm altm- bilenlere ıoruyor. Mflleııkk 
da kalmaktan lnartulmUf)arcLr. o mektebin hangi mtkltp d
Şimdi, bu fedaklr ml)rebbiyeniıa cluğımu öğreniyoFlardı. Dıiıı 
takdire pyan bareketilli her- i~ tercümana filôn hi~ ha.-
kese daima babrlatmak için cet .kalmadan bunları ltendı-
namıaa Viyaaada bir heykel leri gı'ildür gıildıir okuyorlar-

dı. Gelecek sene hiç ıüphdı 
dikilmesine karar verilmif, ayni kadmlar gazele ve kilap 
dikilecek heykelin ne ıekilde lardaki ufak yazıları da ..ur• 
bir kaide üzerinde ytikaelmeıi aile okuyacaklardır. . _ 
lizım geleceti hakkında 37 Çünkü yarm dığil, öbur-
Avuaturyalı beykeltrq tara- gıin ınillet mektepltrl açıla-
fından proje tanzim olunmUf, cak, derslere yeniden bapa-
bu itle meşgul komisyona nacak ve geçen sene okuma 

Ya:ma öXre11e11ler bu sene dt 
ganderilmittir. u kl ilk mektep dersi görece er• 

Hırsız! 
Fakat bunu aşı
kının hatırı için 
yapıyormuş,, 
Avrupada aon zamanlarda 

mühim Jursızbklar yapan.. lla-
salar kırarak 100.000 kron
dan fazla para çalan bir 
çetenin menauplanndan bir 
kaçı yakalanmışbr. 

Bunlar arumda evelce 
bir çok defa mahüm olmut 
meşhur kaaa lunazlana • 
dan Eduard Koneni, ıeriki 

Ludvig gomi ve Sesill Ba
rak isminde bir kadın vardır. 

Bu kadın, Koneni çıldıra-
sıya sevmiş ve aık yiiztinden 
onun hırsızlıklarına iftirak et
miş, aşıkının ylirüdliğO karan
lık yola sapmış! 

JVıotbuat cemi
yetinin verdiği 

z iyafet 
Matbuat cemiyeti dün Tur

kuvazda azaama bir giy zija-1 

feti vermiftir. 
Saat on albdan iti~en 

Turlqavaz salonunu dolduran 
g~eteciler _.mi bubihallerı
le boş bir iki saat geçirmİ.t
lerdir. 

Ziyafette 7almz a~eciler 
bulu...-uı, buiçten kbue da
vet edilm~~. 

Ziyafete htanbuk;la iatifar 
eden bütün .gazetelere me,uup 
mubarrirlerden bqka, te.lıri
mizdeki ecuebi ~eler. JDU
a.,armleri de ...- etmi•er
dir. 

Mıuul hudut 
komiayenu 

Manim 29 (H~ M.) -.Ma
.ulda ,Jediaci ~aaaa., .aldct· 
m~e .._ TWP~ırak ""cla
imi hudut · koUjQllJl mfiwlre-

nıuvaffdıi,Y.•tle devaa 
dme&".i.C~.. Mtbak.eratm . bQ 
ay IODUDB adar hitam bul
..m••ı.,. mllhakkak nazarile ba
kılmakta~. 

Her alb •Y bir içtima ede
cek olan bu hudut komilyoQı; 
SOD defa olarak sene Altı ay 
SODl'a içtima edeCek ve .eki
mci içtimamclaa aoara i~tim· 
lanm senede bir defa yapnıak 
suretile dokuzuncu içtimaan• 
o auretle aktekcektir. lrfu
~ .Muaulda .... 
luaduldan •ltldet,e ~ 
UıDe ........... • 

<lir. Dlinıin bir .mahalle ka• 
dım vardı kı' ne okur, ne 
yaıar, ne de okuyup ya:anı 
dinler, bıitıin bilgi vt ir/ amnı 
ya kurşuncu Habbe molla~an, 
yatwl Saçaklı hocadan ?if ~-
hen öğrenir ve bu bllgı ıle 
sözde yaşardı. Zavallılar ok~
yup yazma bilen birisine bır 
meklup yazdıracak ohal~r 
dakikalarca sıkılma teri do
kerler ve mektubu yazacak 
olan adamın: 

- S<iyle bakalım hanını, 
ne yazacanız? 

Sualine karıı: 
- Ne bileyim ben. siz ya. 

zm iıtel 
Der ve ancak o mektup 

yazılacak kimsenin ismini 
söyler, ıisl tara/ını m.ekiup
çu ya havale ederıerdı. Hem 
de mektup niye, hangi mev
zua dair olursa olsun, iş .ar
tık meklupçımun zeJCô, dıra
yel ve inaafına kalmış olur
du. 

Dün Cümhuriyet alayı ge-
Çt!rken mekteplerin bay~ak
larmı su gibi okuyan bırçok 
mahalle /ıanımlarını görılnce 
aklıma mektuplarını baıka• , ot 
larma yazdırıp okutan 
böylelikle malırem kalma_ıı 
lazım gden aile ararını bile 
başkalarına ifıa ~t11Jil olan 
eski malıalle kadınl"1'1 aklmıa 
geldi. tıJ-

Ne mutlu bu .za~ıaflUI 1 tıin kadınlarlfla ki, ::::;. 
bedaU<ı, hazır, sıcaok dur-
leri uar ... Jslu/,er.se hiç 
mayw. Alf~" ~ar. 
edebiyata kf/Ppr ~ 
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4 Sahife 

VİNÇ ~ANI 
Maslahat naziktir .. 

Açık söyleyin, kimleri 
istiyorsunuz? 

Bir asırdan beridir ki 
kabalıklar yoktur. 

-56-
bu J 

Muharriri :H. Turhan 
İşte ben, sizlerin efend;me 

dost mu, ) oksa düşman mı 
olduğunuzu anlsmıya geldim, 
bir elimde af ve kerem, öbür 

Elçiler, en· ağır tek'ifl:rini, 
hatta bir memleketin 5lümü 
mesabesinde ki talepleripi 
nazik kelimelerle, zarif reve
ranslarla tebliğ ederler. Bir 
milletin öz yurdundan bir par
çayı gaspı=tmek isterken gü
lerler, hünnetkarana cümle
ler kullanırlar ve harp tebliğ 
ederken dahi ayni vaziyeti 
tatırlar. 

Müthiş Yuvanın elçisi o as-
nn diplomatı idi ve asrın 

lidetine ittiba ediyordu. 

' elimde gadap V() c za tutuyo
rum. Başınıza haagisini dök
mekliğimi i~tiyorsanız söyleyi
niz, Sizi yaşatmak ve ya mahvet
mek gerçi çar hazretlerinin 
yedindedir. Lakin o, yaşamak 
veya mahvolmak için rey ver
mekte s!zi muhtar brakıyorlar. 
latikbaliniz, demek ki kendi 
dilinize bağlıdır. 

Son Saat 

• 

Il{i istifa 
Kastamoni san'
at mektebi müte
hassısı gidiyor 
Kastamoni 29 ( Hususi ) -

Geçen sene san'atlar mekte
bimiz için Belçikadan getiri
len marangozhane mütahassısı 
maaş verilememesinden istifa 
etmiş ve istifası bu ayın so
nundan itibaren Maarif veka
letince kabul edilmiştir. 

250 lira alan demirhane mü
tahassısı da m aşının « 300 » 
liraya iblağını istemiş, fakat 
vekalet bu talebi kabul et
miyerek kendisile evelce yapı
lan üç senelik mukavelenameyi 
feshetmiştır, Her iki ecnebi de 
1 teşrinisanide Kastamonuyu 
terkedeceklerdir. 

Hil&liahmer balosu 
Beyoğlu kaza şubesinden: 

Hilaliahmer menfaatine her 

J\1il~ı·t)pluğa doğru! 
• 
insanlar bir eün öyle 

uf alacaklarmış ki .. 
Sanki bayat mücadelesinde 

her gün başımıza musallat 
olan beli ve gaileler yetişmi
yormuş gibi bir kısım insanlar 
buna yeni, bir dert ilave et
mek istiyorlar. Ve mütemadi
yen insanların akıbetı ıle meş
gul olup duruyorlar. 

Bun' rın içinde, insanlyetin 

l başlıyacak, parmaklarımızın 
adedi azalacak, boyumuz kü
çülecek, küçülecek, hatta oka
dar ki nihayet bir ceviz ka
buğuna girecek kadar ufala
cağız. 

şte bu allamelerin istikbal 
ve .akıbetiniz hakkındaki fikir
leri budur. 

Bir gün gelip te bir ceviz 
veya yurnurta kabu'\-una gire
cek kadar küçülm ye ve te
rcddıye uı!r m•ya ne dcrsin"z? 

t çok hü met gösterdıği alimler 
hikmet ve kimya profesörleri 
vardır. Bu zevatın fikrine, 
şimdiye kadar yaptıkları tec
rübelerin ~eticesine göre bir fvevyork borsa-
çok kimselerin itikat ettikleri f, 
mahşer ve kıyamet gibi şey- sın a t.rlına 
!erin asıl ve esası yoktur. Bundan üç gün evvel, Nev-
lns'lnların sonu, mütemadi York borsası, görülmemiş bir 
surette devam eden tekamül- mali tırtınaya tutularak sarsıl-
den doğacaktır. mıştır. Bir günde 12,895,000 

esham ve tahvil sahip değiş
Eski insanlar bugünkülere 

tirmiş, binlerce insan, zengin 
nisbetle daha çok kuvvetli iken fakir düşmüştür. 
uzun boylu idiler. Bu hal, Bir çok esham kıymetinden 

Tqrtnlevel 31 

Seyri sef Ain 
Merkez acentası : G;ılata 

köprü başında. Beyo~lu 2 J 62 
Şube acent;ı>ı; Mahnı,ıdive 

hanı altında. ht.ınhul 2740 

Trabzon ıkmcı ~osıa~ı 
(ANl\\RA) 'aı'v 31 , r' ıi 
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İzmir sürat po::.tosı 

Temsil ettiği hükümeti kavi 
Ye tebligatını telakki edecek 
hükümeti ise zayıf tanıyordu. 
Bu sebeple altın kubbeye dik 

bir başla, küstah bir bakışla 
girdi. Ne boyun kırdı, ne e
ğildi, dimdik yürüdü, salonun 
ortasında durdu. 

Kazanlılar, Rusların k>ıdretli 
kükümdan dostluğunuzu isbat 
için sizden bir şey istiyor. 
Onu yaparsanız, ordularına 
«ateş kes» emri verecek, tali 
mesai! için sizinle !.>a.ba ve 
evlat gibi görüşecektir. Dost
luğunuzu. ispat edecek şey de 
Kazana lstanbuldan Yeniçeri 
getirmek istiyenlerin, velevki 
hükümdannız olsun, bize tes
lim edilmesidir. 

se"ne verilmekte olan balonun 
Kinunuevvelin 26 ncı gününe 
müıadif perşembe günü ak
şamı verilmesine karar veril
miştir. Hamiyetmendan ahali
nin emri hayre matuf işbu 
Baloya göstermekte olduğu 
rağbetin mukabelei şukrani 
olmak üzere balonun bir kat 
daha mükemmeliyetini temin 
için şimdiden istihzarata başla-

zamanla değiştiği gibi bun- yüzde yüz kaybetmiştir. 
dan sora da değişmekte de- !11--------ım--.. 
vam edecektir. 

( GÜLCE~l \ i ) vapuru l 
tcşrinsanı cuma 14, 30 d.ı 
lıalaıa nbtım ndaa har<ktt c 
.;uınartcsi . abhı fzmı,rc !İdc
cck \ c poızar 14.30 da 11.
mirden hareketle paza:·•e~i 
· abalıı r,elccekur . Vapurda 
mükemmel bir orke: r. 'c 
:ızlı:ır ~ ıı v !'ur. 

Sevinç hanımın hem hüküm
dar, hem kadın olduğuna 
zerre kadar · ehemmiyet ver
medi, kalpağını çıkarmadı. 

Edepşikenlik, bu kadarla 
da kalmadı. Tebligatını, hü
kümdara arz etmesi icape
derken Yuvanın elçiııi, bu en 
esaslı noktayı da kale almadı, 
bir yarım çarh çevirerek hil
kümdarı arkaya aldı ve yüzü 
beylere müteveccih olduğu 
halde gür bir sesle söze 
başladı: 

- Bütün rusların çarı ve 
hükümdarlar hükümdarı veli
nimetim, haşmetlü efendimin 
arzularım size tebliğe geldim. 

Bliyük ve pek kudretli 
efendimin Kazanlılarla hiç 
bir bir alıt ve1"İ4i ve Kazan 
topraklan üzerinde en küçük 
bir emeli yoktur. Haşmetlü 
Çar hazretleri diledikleri gün 
kendi toprakh:rı üzerinde fU 
bakımsız, şu viran ıehirden 
daha ala yüz tehir inşa etti
rirler. Size muhal görünen bu 
İf, Çar hazretleri için umuru 
adiyedendir. 

Ancak turasını bilmeniz 
icap eder ki, efendimiu Kazan 
üzerinde gözü yok demek, 
Kazanlıların münasebetsizlik- j 
!erini görmiyor ve göremiyor 
manasını ifade etmez. Efendi
min her şeyi görmiye iküdan 
müsaittir. Nitekim bir kısım 
Kazanlıların buraya Yeniçeri 
getirmek istediğini de gördü 
Ye öğrendi. 
Haşmetmeabın böyle bir te

febbiisü hoş göreceğini uman
lar, bir sürü kuş beyinli biça
relerdir. 'Büyük Çar, o büyük 
hukümdar, kendi arazisi hudu
dunda çapulcu yeniçerilerin 
do!aşmasına elbette razı' ola
mazdı ve mahza bu fikri gü
den Kazan'.ılan tedip için or
dularının batına geçip, ihtiyarı 
zahmet edip buraya geldi.ter. 

Bilenler bilir, bilmiyenler de 
benden işidip agik olsunlar 
ki memleketinizi almak, altını 
ü.stüne getirmek ve hepinizi 
eEiİr edip Moskovaya götür
mek, benim :büyük efendim 
için bir glinlük iştir. 

Şimdi emir verirlerse akşa
ma kalmaz Kazan şehri du
manlar içinde tarihe karışır. 
LWn çar Hz. kemali merha
ıiıetlerinden bu işi yapmak is
te:niyorlar, şimdilik adilane 
bir teenni gösteriyorlar. Ka-
7an!ılnrın Rusluğa ve Rusların 
9:ıhiq&hıca dost olduklarını 
ish:ıl t.Uikleri kendilerini affet· 
ın\y•! de söz veriyorlar. 

Uluğ bey, elçiP;n · sözünü 
kesti: 

- Maslahat naziktir , açık 
söyleyin, ısım tasrih edin. 
Kimler;n size verilmesini isti-

' rulm~tır. 

Bu noktai nazarı benim
siyen fen adamlarının kana
atine göre zamanla uzvı

yetimizde esaslı tebeddüller 
olacak, mesela dişlerimizin a
dedi 32 den daha eksilmiye 

Bugün Sinemasında 
Dehakar EMİL Y ANİNGS in en son şaheseri 

yo~~; erkek ve bir kadın: lljı BABALARIN 
Kuşak beyle Sevinç H. Çar JI _ fılmı 

Günahı 
efendimiz, onların teslimi ha
linde harpten fariğ olacaklar, 
aksi takdirde memleketiniz 
yanacak, hepinizin bileğinize 
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,l:~ MAJIK sineması 1ı1ı kelepçe, boynunuza lale geçi- .Bütün Avrupa sahnelerinde emsalsiz muvaffakiyetleri 
rilecektir. "ihraz etmiş olan maruf eserden muktebes t 1 

Sevinç H. bembeyaz bir çeh- ;"" Can baz hane prensesi;-! 
re ile bu ağ.r hitabeyi dinle- i) fi . · d"I kti Mü ·ıı · HILDA RUŞ HARRİ U 
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.. fil ır. ın ayemu eserın en mu em o n H 
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herifi kovmayı tasarlamıştı. 
Lakin onun yüzünü beylere 
çevir~iude millet teveccüh 
ediyor gibi bir mana sezince 
susınuya mecbur oldu . 

Millete söz s6yliyen bir . 
adamı, o büyük muhatabı bı
rakmıya icbar etmeyi hem 
çirkin, hem müşkül buluyor
du. Mahaza, nutkun sonu 
kendisinin ve sevgilisinin tes
limi talebine bağlanınca ve 
hele Uluğ beyin - danışıklı 
dövüşü andıran - İstizahı üze
rine bu nokta tam•men tevaz
zuh edince yeni '>ili/tan itidali 
bozulmıya başl::ıdı. Tımakla
rıııı avuçlarına batuarak nef
sini süküne icbar ede ede 

Bu 
akşam 

büyük muvaffaki:tetler 
ihrezına namzet 

Aşk Zambağı 
Üçüncü sesli filim irae edile
cektir. Bu şaheserin mümes
silleri olan LUPE V ALEZ 

VIL YAM BOYD ve 
JETTA KUBAL 

harikulade bir surette dans 
ediyorlar şarkı söylüyorlar ve 

konuşuyorlar 

R. C. A. F otofon sesli filim 

Sinemasında 

elçiyeS~ıt~p .. eü~t~:nl d" E a•~lllftl:rJ.'~, .::':r"ın!i''.'!l===r;!'.:l1ilrrr· -~· ·~'"]!· ~·· .Jllll~Tıitfıımlıfilli~·=·i~iill'Üııl· - ozunuz :ıı e !m, ğt-r ~i · ~ 

mahzur yoksa yüzünüzü de Yann SJNEMADA 
göreyim. Moskova Si.'rayında alqan 
hükümdarlara sıı t çevirmek GALA SUV ARESİ olarak temaşageranı ağlatıncıya 
adet olsa bile benim sarayım- .. · kadar güldürecek olan · 
da bu adeti unudabilirsiniz! ÖUZTABı\. •ve BASl IBACt'.K Aı rAF<>IıCt ~ 

YAZI MAKİNELERi 

1 Haziran hulül etti 
Hrr nıtı:ımrle rnt'!cburi olarak 
yeni harnerle yazılmalıdır. 

ADLER 
YAZI MAKİNESİ 

\ nupadıı 1898 •cne>İııde ilk 
ıınal cdil..•n bir yazı n1akine~i<lir. 

i;!ırnJıye kadır bütiiıı Jünyadı 

380,000 ADLER MAKİNESİ 
Satılnıııtır. Anadoluya 2G84 

kini! gönderiln1i~tır. 

ADLER 
ma-

Makinesinin hususiyeti: 
IIarflerin nıiıvazi vuruşudur. 

Bu fahrikanıııın ihtiraı olnıali. 
ıtibarilc lıaıknları tarafından tak
lit rJileıneı. Bu sayede fa>.la 

kopya çıkarmak mümkündür. 

ADLER .l\1AKİNESİ 
PEK DA Y'.ANIKLIDIR 
ADLER MAKiNESİ 
EN İYİ BİR MAKİ

NEDİI~ 
Arı,ıdolu içııı talı Acenıalar 

aramaktayız. 

Bır ..,\lınan ınütehıı ~Pil idarr~i 
alıında 1.ıanbuıda her glıııa maki-
11,1 taıniri i1;in hir tanıirhanc lı:ü. 

,at ettic;unİzi ~.-btir ı·ylerlz. 
Daktilo mektebi lstaıılıul, lıah.;c

kJpı C"nnt ha.ıık:ısı. 

ı\dler nıa ki nelerinin 
ha~ acent.ası 

{Bitcıedi] gayet gülunçlü filmi irae edilecektir. Azim servetler s:ırfile Hlrn.t, 
büyük bir itina ile meydana getirilmiş olan bu emsalsiz .= 

'GÜNDE 10 PA'RA sinema eseri bu sefer Kopenhagta değil ingilterede çev- ~ RJŞAR VOLF 
Anudvlurııuı lıer koşesiııde rilmjştir. Bu harikai san'at meşhur si.nema artisti MONTI a·~ 

BA Ks "d. G t · g"n v t ~ Ç~ 1t .. ıJ.ı \oy\ otla h·nıı 7,10 
birer çocu/: sıırayıııııı. yuk- ın eserı ır. aye cacıp zen ı arye e paQgramı. "'~ 1, 1111 I'. ., , k .tıı , • ~-

sel mest içtıı HI.llA l'EI l~T- _ ---···~-···-·--··-·--··--·--· '·'"'11rt'
1

i 11111i!""rnııı~'ü;'''"'!'.1::1"'l't, iii••---... ~--m~!!!!l::RI 
FJl.İN lıcpiılıi:de11 
iıel.-/eıfiıii y ırıhıı. 

lJu hafta Ell-/AMRA sinemasında 
MO~İS ŞÖVALVEnin temsili 

• 

s 
·' Sözlü, şarkılı ve danslı filminin s:>n gala haftasıdır. Bu şaheser 

ı n.a ya - ı. t~3 u ~ostd~ı 
( M. Ş. PA ';)A ) vaı: ·nı bu 

sefere ma,ı. us olm.:ı UZL: c 
2 9 teşrincvcl salı ı.:ı de C. ı
lata rıhtımını.lan lıan:kcılc [lz
ınir, Kulluk, Bodrum, R.ıdo:, 
Fttlıi 1 c, Auı.ılya, Al:iıye, 
;\I rsın] e gi,[~cck ve donuŞ'c 
[ Taıucu, Aıumor, Alaıye , 
Antalya, Ku~ıd:ısı \'c lznıir] c 

ı ,1 ra\''''"ak ,ı!L"L.:cı·J.:.tir. 

·-------------------......... Kiralık kahve Ha .ı 
lzıııir haıtın.ı ışl" rn .. a 

pıırların k.ıhvc ocakla:ı bir 
sene nıuddctli! bilnııizaycdc 

kiraya verilecektir. K,ıt'l ıha. 

lesi 2 tcşrinsani 1)29 tarilıiııJc 
icra kılınaca.ııocfan taliplerin 
o gun s.ı.ıt 16 da levaz•;n 
mü 1 -ırlüı.,üııc •ıırıracaatl,ın. 

ı !Uuıı lnı.a ın l!art ııı postası 

ı Ercümend Nur 
vapuru 31perşem·oe 
teşrinevel 

giınıi saat ı 7 de Sirkeci rıhtı

mından hareketle [ facg-li, Zon
guldak, Bartın, Amasra, Kuruca 

Şile ve Cide] ye' azimet ve avdet 
edcc~ktir. 

Fazla tafsilat İçin Eminönıı 

rıhtıın han 2 numaraya müra
caat. Telefon: :.!68 ~ 

NAİM VAPURLARI 

iz~~İR-l\IERSİN po9tl, 

ADANA31 ':g~i~~~ı·c1 
PEl~ŞEJ\iBE 

günu akpıııı Sırkc.:i rılıtımııı· 
dan lınrckdle i: Çanakkale , 
lzmir. l{üllıik, Bodnım, Ra
dos, Fctlıiyc, j\ntalya, ALıiye 
re Mersin] c gidecektir. Fazl;ı 
talsillt için Galatada Site 
1 r.ınS~/. h.ıııında ı ~ ııuıııarnJ 

m.cııtcligıııc 'llürncant. 
'J',./ Be ·o~lıı ı o ı 

S!!'rİ ve li:ks Karadeniz rostası 

Ml·ııet v.ıpunı 
1 ;~O tcşrıııcvd 

b akş.ımı 
çarşam a ıs de 
!;İr 1ıe.:ı nlıt1111ıııd:t11 h.ırcketk 
( /onguldcık, İııcholu, S:uıı~uıı, 
lnı·c, Ordu, Girçsıııı, Trab
.wn, Rize, l'».ar, Hopa] v.ı 

ızımct ı·c a rni iskckkrlc 
( \' ,ıkfı ı,cl,i , Cıorelc \ c . i
nop 1 i,kd!!lerıııe ugmar.ık 

vdct cJc.:ckur. 
Muracaat ır alulli ; bt.ııılıu• 

~lcyıııenct lı ı~ı altıııJaki ya
zıh ın~. Tclclr,ır İ :, 1;'.ıı:. ı ı 
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31 TetrinineJ 
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Gir şuraya be herif 
Hepimi~i kıtır kıtır 
kestirecek misin? 

- 35 - Muharriri: M. Turlum 
' Orhan da kapıya bir ııya

retçi gelmesinden, vesveselen
mekle beraber kadınlara anz 
olan tedehböçten hayrete düş
müıtü. Hüsam kimdi. oraya 
niçin geliyordu ve bu gelişten 
kadınlar niye telaş ediyorlardı. 

Delikanlı, bu suallere cevap 
aramakla meığul iken Eşek 

Hasan zadenin ikinci işareti 
kulaklara çarpb, seyahatten 
dünen aşık, beklemekten hoş
lanmadığını ihsas etmek isti
yorcasına yumrugunu bir daha 
ve evelkinden ha}li kuvvetli 
olara kapıya indirmişti. 

Esmanın anası, kızından da
ha evel itidalini topladı, yere 
dökülen altın an alelacele dev
tirdf, koynuna soktu ve müte
akiben Orhanın eline yapıştı. 

- Sesini kıs, karyolanın al
tına gir, kızın yavuklusu gel
di. tedehhüş sırası şimdi Or
hanmdı. Yavuklu veya Aşık, 
ise bir erkek geldiğini, kadın
lann bu erkekten ürktüklerini 
kendisine saklanmak teklif 
ettiklerini görüyordu. 

Bu erkekle yüzlqtiği takdir
de <chüsnü muamele• görmiye
ceği, .sakJanmasına .Uzum gBs-

terilmesinden a.alaşılmakta idi, 
demek ki dayak yemek, bı
çaklanmak, kıymetli azasından 
birini kaybetmek ve hatta öl
nıck ihtimallerile karşılaşıyor
du. 

Demindenberi yalvara yal
vara aradığı son gece, başka 
ıekilde ve pek feci surette 
tahakkuk etmek üzereydi. 
Zevkli, buseli ve TUslatb bir 
veda gecesi yerine hançerli, 
bıçaklı va cihet cihet acıklı 
bir veda gecesi!.. Henüz yir
nıi beş yqında iken ve bin 
bir çeşit hayali ikbal, hayali 
istikbal bealerken idi bir a
liiftcnin eYinde, alelide bir 
bıçkının bıçağı ile hayata ve
da etmek meselesi, hovarda 
Orhanın aklını tarumu etmiş, 
dizlerinin bağını kırmış, da
DlarlanndaJd k&DJ kurutmuştu. 

Orhan bey, dil ebesi bir 
gençti, mlnakaıalarda ceaur 
idi. Eakat, münakaşa, musaraa, 
llıübareze ve hele musavele 
tekli alırsa, yapabileceği ıey 
iptida susmak ve sonra savuş
llıakb. El şakasını bile sevmi
Yen bu zatın yumruk, sopa, 
bıçak gibi şeylerle hiç bir a1ıt 
•erişi yoktu. 

Gerçi, lisanımızda tulumbacı 
dövüşü denilen tarzı mücadelr:: 
Çirkindir. Medeni bir erkek, 

edeni surette dövüşmelidir. 
F' akat, eı kekliğin ezelı ve 
thedi bir şerefi vardır, onu 

<1 Son Saat » in tefrikası : 16 

Muharriri: f/ els 
fc. - Zahmet edip kapıya 
~ dar gitmeyiniz.. Çünkü ki
;lidir .. Uslu durursaDD. açılır. 1 

oksa kabil değil .. 
. Odrey bağırarak koridonm 

llihayetine doğm koştu. Mar
~t bir kuduz k&pck gibi ar
'8aından saldırdı. Kollannın 
~asına aldı. Kız bDtün kuvve
di c Yüzüne bir yumruk indir-
lh.~e kendini kurtardı. Gözleri 
~anın üatUnde duran sivri 
~\ı bıçağa ilifti. Çevik ~ 
d ekeUe baçağı kapb. Bap-

ı. 

L- ilana dokuacluğua daki
~a kendini hMt mL. Ça

kapıyı aç •• 

muhafaza için de yerinde 
her şeyi göze almalıdır. 
Dayak yememek için dayak 
atmıya muktedir olmak, bpkı 
mücadelei hayat kanununun 
hulasasını ~eşkil eden 

«ölmemek için öldürmek,. ka
dar Jazımdır. 

Medini bir erkek, kimseyi 
dövmez. Çünkü ayıpbr. Lakin 
kimseye de dövülmez, zira 
ayıbın aybıdırf 

Orhan bey, dövmeyi çirkin 
görenlerden ve dövü!meyi ise 
hatırına getirmiyenlerden idi. 

Bu gece böyle bir ihtimal 
ilek k rşılaşınca dizleri titre
miye baş amışb. 

Esmanm anası, onun yürek
ler acısı halini göı ünce boy
nundan yakaladı ve kesik 
!esinin bUtün tehevvürile: 

- Gir şuraya be herif 
-dedi- hepimizi kıtır kıbr 
kestirecek misin? 

Orhan, tek bir kelime te
fevvüh edemeden karyolanın 
altına girerken ve oraya ko
nulmuş olan bohçaların, pis 
bezlerin arasına yerleşirken 
Eşek Hasan zadenin üçüncü 
yumruğu işidildi ve Esma ka
pıya koştu. 

Bıçkın aşık. ilk adımile be
raber, ilk sayhayı küçük evin 
duvarlarında ihtizaz ettirmişti: 

- Behey sinene it siyesi 
kancık! Ölüm uykusunda mı
sın, oynaş koynunda mısın, 
nesin, demindenberi ne halt
edip te kapıyı açmıyorsım? 

- Civanım, dalmıştım, dü
tfimde de, gençliğime doymı
yayım, seni görityordam. K :ı
pıya geldiğini anlamadım, ku-
sura bakma, kendini üzmel 

- Ya anan olacak ne ya
pıyordu, o da mı yatmıştı? 

Eıek Hasan zade bu sözü 
odaya girerek söylemiş ve 
karyolanın üstünde bağdaş 
kurmayı müteakip doğrudan 
doğruya b8flamıştı: 

- kızın diiş göröyormuf, 
ya sen nt. yapİyordun dürzi 
kızıl Üç yol kapıyı çaldım, 
aldınş etmedin. Şu. sağır ku
lağım, öldlz nah gibi duvara 
mıhlasam hakkım yok mu? 

Bir taraftan Esma, bir ta
raftan anası, Eşek Hasan .za
denin çifte savurmamasını te
min için özürler diliyorlar, 
elini öperek, yüzünü okşıyarak 
af dileniyorlardı. 

Karyolalarının alhnda herifin 
küfürlerini ağır, sözlerini ve 
kadınların da bilmukabele 
yalvarışlarını, yakarışlarını din
liyen Orhan, hem titriyor, hem 
büyük bir hayret geçiriyordu. 

(Bitmedi] 

.A1t'iterciıni: Unıer f a::,lı 
Lcyıi pek korkaktı. 
- Allah Aşkına bırak onu, 
- Aç eliyorum una •• 
Elini cebine soktu. Bir anah

tar çakardı ve açtı... Kız salo
na geçti... Arkumdan (Leysi) 
mınldandı. 

- Beni affedecek misin ... 
Cevap vermedi. Bıçağı elin

den hrlattı. 
- Sağa ••• 
Gayri ihtiyari itaat etti. Ka-

ranhk bir koridora gelmişti ..• 
Birdenbire takip ettiği yolun 
halisa gitmeyeceğilli anladı ... 
D6ad .... (Le)ai) yetişmifti •• 

Km ...... llla:yfa hftlr. Ö-

1 Şehremanet i nıM. 1 
A. Hisar belediye mudiriye

tinden: Bedeli keşfi (503) lira 

1 (97) kuruştan ibaret olan kü
çfik su körüsünün istinat dı
varına harpuıta inşası kapalı 
zarf usulile mfinakasaya vaz
edilmiş ve T eşrinfsaninin 21 
nci perşembe glinü saat on 
bette zarfların küşadı auretile 
ihalesi mukarrer bulunmut 
olmakla taliplerin teminat ak
çelerini havi makbuzların ve 
heyeti fenniye müdüriyetin
den alacakları ebliyetnamele
rin vakti mezkarda daire en
cümenine tevdi eylemeleri. 

"" Şehremanetinden: Vefa yan-
gın yerinde Hoca Teberrük 
mahallesinin Y nhya güzel so& 
kağmda 17 harita numarala 
adada 125 harita nnmaralı 
arsa ile 23 numaralı adada 
125 numaralı ars pazarlıkla 
s tılıktır. Talip erin 3 te r· · -
s ni 929 p r güniı s a 
beşe k d r le\ 
liıgtinü g mele i 

* Bakır öy şubei idariyerıin
den: Bakırkoy b .... lediye daire
si aklamında mevcut ve müs
tamel muhtelif ecnas ve ebad
da 13 adet çini soba bilmü
zayede furut edileceğinde ta
lip olanların yüzde on pey 
akçelerini müstahiben 20 gün 
:zarfında daire encümenine 
müracaatlan lüzumu ilan 
olunur. 

Moda deniz 
kulübünde 

1 teşrinisani 929 cuma güuü 
kulUbümüzde saat 16,30 da 
içtima aktolunacağından bil
umum rOfekanın teşrifleri rica 
olunur. 

Galata Karal öy 
Poğaçacı fırını 
ittisaiindekı 

mahalle bicinin 
üstünde 

-- ------ -

,, . 
~-...ı~....,,.==--~-·..;:, 

J •• • "" 

Odol cidden miitekesıif bir diş s.yudur. Birkaç damla ki· 
fayet eder~ Bu sebepl~ çok iclareli • Qlap' P_doJ pei ucuz t.ir 
~ au,udar • ' - -

" Ber-1,rde eatılu 

Şirketi Hayri yeden: 
Perşembe akşamlarına mahsus 182 numaralı sefer bu aqam 

yapılacak ve fazla olarak Tarabiye, Büyükdere, Mesarburnu 
ve Y enimahallcye uğrayacaktır. 

(1 · 11 C der un1um n1üdür1üğünden: 
i muh!lfaz için y pt r cak clb' 1 ·n yevmi mü-

2 - . vvel-929 a h
0

nd m .. racaat ed n ta ipler 

e yyen e f dah fnde t klıfle "ni s rt etmedik-
leri için münaka_a on gün tehir edilecektir. 

2- T l"plerin yevmi mü akasa olarak tayin edilen 2- T. 
sani - 929 t rih

0

ne m .. adif cumartesi glinU saat iki de İstan
bul gümrük baş müdürlüğü binasında gümrükler umum mü
bayaa kom ·syonuna müracaatları. 

·----
Kandra ve Bağçecik 

nakliyatı 
Tütün inhisarı umum 

müdürlüğ'ilden: 
Kandra ve Bağçecik memuriyetlerine ait mamulat sandıklan 

ile eşyayi saireııin bir senelik nakliyab pazarlıkla 30n0/929 
çarşamba giınü ihale edilecktir. Taliplerin şartnameyi görmek 

üzere her gün muracatları ve yevmi meı.ldirde saat 10,30 da 
Galatada mubavaat komiSvonunda bulunmalan. 

27 t rlnıcvel pazar glnü 
BEYOCLUNDA 

Bazar dö Levan 
Ticaretbanesmde yapdan 

WC)N.OOYa 

Müıabakas!nda 
kazananlarm aamisi: 

Bwmci mükifat: . 
Yıldızda Mülkiye mektebı 
talebeaindea 180 numaralı 

HAYRI IZZEDDIN 
ikinci müklfab ! L---.L...._ 

Gümüşsuyu askeri mmuwr-
nesinde MORDEHA Y stsA 

Üçüncfi mttkilab ~......ı. 26 Bqiktqta Soğuk IJ"CIUW 

numarada Leman haD181 

Matbuabn bir 
tebliği 

Matbuat umum mtıdllrlli-• . 
ğünden: Son Saat aazetesım• 
26-10-929 tarihli sayıımda son 
günlerde Ankara rehben ~
li bir eser iç· n öte ben e 
müracaat edilerek abone kay
dedılmekte o duğu görülmt'lt
tür. Böyle bir eserin ııefl': 
dileceğinden Matbuat ıattdi· 
riyeti umumiyesi kat'iyen ha· 
berdar olmadığı gibi eserin de 
bir mahiyeti resmiyesi bulan
madığı alakadarana mal61D 
olmak üzere ilan ohJDar. 

Tepebafl 

tiyatrolGDda 
.... glDl1 

BÜYÜK 
ELBİSE 

EABRiKASI 

Hanım ef endilcre: Beyf en dil ere: Erkeklere: 

Pardesüler (Kaşa) Spor Kostün1Jeri ~iz gabardiDindea 

Her renkte son moda 

J 4~ liradan itibaren 
16~ liradan itibaren 

İngiliz biçiminde 

Pardesüler 

P d Ül (trencha r es er coat 

14~ litadu itibaren 

bej ve lacivert renklerde 

,, n ! liradan itibaren 
:<;~'}. 

A1uşambalar (ipekli) 

hr>r 131 liradan 

Kostömler 
l 4j liradan itibareD 

Çocuklara: 
lngiliz biçimi 

Tiftik paltolar 
12~ liradan itibaren 

Kadınlara: 

renlue ~ itibaaen Fantazi 

Bevef endilcre: 
Muşambalar 
5 ~ liradan itibaren 

Erkeklere: 

Muşambalar 
Mı .. ııur il uıdrnbcr nı rL ılı 

ı r ıı lı - ccıt t ıı be· 'e Hl n trl 9~ liradan itibaren 

Pard~sü'er 
2 4 ! li adan itibt ren 

Muşambalar 
1 

<. 2 liradan itibaren 

sn1arlan1a kostüınler 

:JO liradan i .. ibaren 

nüne g _len merdivenleri çıktı .. 
Ayak sesleri susmuştu ... 

Sessizce aşağı indi... Korido
run nihayetine kadar geldi. 
Bir kadın sesi işitti... birden
bire ses sustu.. Arkasından 
bir el bileğine yapıştı. Müda
faaya vakit bulmadan yemek 
odasına getirilmişti ... Muzaffer 
bir seale bağırdı.( 

- Şimdi görüşelim benim 
sevgili kuşum .. Hayabmda b6-
yük bir iştiyakla benim olma
mnı arzu ettiğim yegane ka
dınsın .. 

- Otele avdetimde bütün 
vak'ayı (Şanona) anlatacağım.. 

- Ha... Ha... Böyle sözler 
beni korkutmaz.. Herkea bi
lir ki hapishaneden çıkmzş bir 
kadını eYime davet etmem •.• 

- Fakat bea fena d~lim .. 
Bildijia bdadawa lıiç benze
mem. 

Tak ite de muamele yapılırG 
- Bence hepiniz kadınsınız. 
(Odrey) siyah gözlerini (Mar

şalt) in korkunç gözlerine dik
miş onun ka~anlık ruhundan 
merhamet dileniyordu.. Yanı
na yaklaftı.. Dudaklanm du
daklarına yapışbrdı. Kız ümit
sizlik içinde kendinden geçi• 
yordu .. 

Kilide anahtar sokuluyordu. 
(Leysi) döndü .. Kapı ağır ap 
açıldı. Siyahlar giyinmiş bir 
kadın odaya girdi.. (Odrey) 
başım kaldırdı... Gelen hem
fİresidi ... 

XIX 
Zabıta memwunan 

vazifesi 
Dora boğuk bir aeale: 

bakmadan çıkt·. Gecenin so
juk ve temiz havasına kaVllf
tu. Sokak kapısının kapandı
iım işittiler. 

- Senden hesap sormaya
cağım. Çünkn ne söylerseniz 
manaaızcbr .. 

- Davet ettim geldi. Bu
nun fenalık nereaiDde? 

- Odreydea bu tekilde bir 
hareket Omit etmezdim. F abt 
lellde dtınyanm en namuslu 
kadmJannı aldatabilecek kuv
Yet Yar. Dtin gece burada 
bulundupau Mar.in haber 
alllllf. 

- Onclaa bu kadar kor
ku7orsan bir daha gelme.. 

- Sema lpa Jaer teblikeyl 

öldürüyorsun. aklqta. 
Diyerek yaıuaa .1 .. 

BaŞJnı göğsüne çekti· 
__ .J.:mi smmet-

- Ona sev-=---Db. ada 
melde aldamyo.-.. ~ 
en sevdiğim ..ıu. 
baba.sadır . ...n. -Kderini 

Dora meDC1111"" •· 

~la.:;. Torltıt• • 1 

- !Yet.. ..4a tfe-
- Şimdi ..,.. 

111~ .... ,.......,..... 
T ............ da ça.,.... ur.. 

....._ ••• .acement 

..... ~k~ J8Pbiml lt
reacllm. Tetklle tıttiti• za
men beni tabaacuile kaqı· 

~Kamı ........ k .... 
- Galiba minuehetm -

....... pcfrm.. ....................... 
si• aldaiım halde en MYJDe
~ lada hal a:datı1oı-. 
.. .. ~.. .... - ........... ı--.. ...... 

parladl. Dorey •s'• •-'•• 
_.._. 



6 Sahife 

VCREMLILERE, $ /RACALILARA , UZVIET 
'fC KE/llllt ZAYtrl.llCLARINA, HA/lfl.1.8 
VE SVT VLREN ltADINLARA,ÇOt:l/IUA
RJN BUYUHcs!NE. KENIK /(fRJKLllrıA 
li'INA , HAS7ALIKOAN KALKANLARA . • 

İstanbul vih'ıyet i defterdarlığı il anları 

Galata deniz kenarında 
satılık arsa 

Galata Yenicami mahallesinin Hac ı Foti ve Fermeneciler 
sokağında bir tarafı Mü'lkürat fabrikasın ın yeri, bir tara fı Ra
li hanı, bir tarafı Şirketi Hayriye binası, bir tarafı Haliç de
nizile mahduttur. Tahmin edJcn bedeli 1G088 lira müzayede 
pazarlık suretile 23/teşridisani/929 cumartesi günü saa t 14 te 
lstanbul Defterdarlığındaki komisyonda yapılacaktır. (680) 

Jf. KİRALIK AHIR : Üsküdarda Hacı Hasna hatun mahal· 
lesinde Paşalimanı caddesinde Sakıt hanedan azasından Meh
met Selim efendiye ait köşk müşt1:milatından tahtanı bir gözlü 
ve zemini çimento döşemeli 10 beygir istiabına elverişli mat
bah ahır olmak üzere kiraya verilecektir. Senelik muhammen 
kirası 96 liradır. Müzayede 7 /Teşrinisani/929 Perşembe günü 
taat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (998) 

* KİRALIK TARLA: Üsküdarda Uzunçayırda Haydarpaşa 
caddesinde 90 dönümdür. 3 sene müddetle kiraya verilecektir. 
Senelik muhammen kirası 50 lira, müzayede 6 teşrinisani 929 
çartamba günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (992) 

lf. KİRALIK ARAZİ : Üsküdarda Bulgurlu kariyesinde 
Uzunçayırda 50 dönüm üç pınar araziyi 3 sene müddetle kira
ya verilecektir. Senelik kirası 60 liradır. Müzayede 7 teşrini
sani 929 tarihine müsadif perşembe günü saat 14te Defterdar
lıkta yapılıcaktır. ( 979 ) 

* KiRALIK TUGLA HARMANI: Ayazağada Kebir mandı
ra dah;linde 5 dönüm araz:si vardır. Senelik tahmin edilen ki
rası 140 lira, müzayede 7 teşrinisan i 929 pe~embe günü saat 
14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (990) 

'ıf SATILIK OTOMOBiL \'e TEFERRÜATI: Feriköyılnde 
(Berliye) garajında mevcut 6 kiş ilik Berliye mark~lı <> o '!ob:l 
tpferrüatile baraber satılıktır. Muhammen bedeli 2 Ol.ıO liradır. 
Müzayede 7 terin !:ani 929 tarih;ne müsadif perşembe günü 
saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. {950) 

Jf. SATILIK TAŞLAR: Çubukluda karakolhane bi ı: uına ait 
tahminen ı160 çeki miktarındaki moloz ta~lariyla 10 metro 
mik'ap yanma taşlar satı1ıktır. Tahmin edilen bedeli 117 lira
dır. müzayede 7 teşrinisani 929 tarihine müsadif perşembe 
aiinll saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (1018) 

J1. KIRALrK EV: Anadou kavağında Macar caddesinde 
No 77, kiırgir üç odası ve 800 arşın bahçesi vardır. Senelik 
kirası 60 liradır. Müzayede 7 Teşrinisani 929 tarihine müsadif 
Perşembe günü aaat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (1002) * SATILIK ÇERÇEVELER: Bayazıtta mülga Maliye neza
reti bahçesindeki garajda 7 parça çerçeve satılıktir. Tahmin 
edilen bedeli 105 liradır. Müzayede 6 Teşrinisani 929 Çar-
pmba günll saat 14 te defterdarlikta yapılacaktır. (1000) 
KİRALIK AHIR SAMANLIK: VE ODALAR Beykozda su 

depusu civannda yer odaları ile ahır ve samanlık kiraya ve
rilecektir. Senelik kirası 102 lira Müzayede 6 teşrinisani 929 
çarşamba günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (994) 

JI. KiRALIK EV: Küçükpazarda kerestecilerde Deniz kena
nnda iki katlı altı odalı eski gümrük bi~ası kiraya verilecek
tir. Senelik kirası 600 liradır; müzayede 6 Teşrinisani 929 
Çarpmba günü saat 14te Defterdarlıkta yapılacaktır. (997) * KiRALIK ARAZI VE BiNA: Ayasağada kebir mandra 
dahilinde S dönlim arazi ve eski karakolhane binası 3 sene 
müddetle kiraya verilecektir. Senelik muhammen bedeli 60 
lira, müzayede 6 teşrinisani 929 çarşamba günü saat 14 te 
defterdarlıkta yapılacaktır. (991) 

KiRALIK DÜKKAN: Uzunçartı başında Saman Viranısani 
mahallesinde No. 106, 303. Senelik tahmin edilen bedeli 48 
liradır. Müzayede 7 teşrinisani 929 perıembe günü saat 
14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (989) 

JI. KİRALIK TARLA : F enerbahçede Zühtü paşa mahal
lesinde Şehremini sabıkı Emin beyin işgat eylediği arazi yanın
da 30 dönüm tarla 3 sene müddetle kiraya verilecektir. Sene
lik muhammen kirası 60 liradir. Müzayede 7 teşrinisani 929 
tarihine müsadif perıembe günü saat 14 te Defterdarlıkta ya
pıhcaktır. ( 977 ) * KATILIK KÖŞK VE KORU: Üsküdarda Kuzguncuk 
caddesinde eski 27, yeni 86/86 numaralı sakıt hanedan aza
ıından Mehmet Selim efendiye ait etrafı dıvarla muhat ve üç 
masura tatlı suyu muhtevi koru ve 7 oda 2 salon ve bahçe 
derununda ikinci katta 2 oda ile 1 aralık ve fevkinde 7 oda 
ve müştemilatı saireli köşk kapalı zarf usulile satılacaktır. Be
deli defaten verilmek şartile muhammen kıymeti 15,000 liradır. 
Talipler 1125 liralık teminat para ve ya mektuplarile ~klifna
melerini 12 teşrinsani 929 tarihine müsadif salı günü saat 
14 te İstanbul Defterdarlığında • müteşekkil komisyona vere
ceklerdir. (1004) 

Jf. KİRALIK ARAZİ: Balmumucu arazisi dahilinde Büyük 
dere caddesinde Zincirli kuyu arazısinin sağ cihetinde tahmi
nen S dönümdür. İçinde meyvalı ve meyvaıız ağaçları vardır. 
Senelik muhammen kirası 65 lira müzayede 6 teşrınisani 929 
çarıamba günü aaat 14 te. defterdarlıkta yapılacaktır. (995) 

* SA TlLIK OTOMOBiL: Harbiye mektebinde mevcut 
(Poh) markalı binek otomobili, tahmin edilen bedeli 120 lira
dır. Müzayede 6 Teşrinisani 929 tarihine müsabif Çarşamba 
günü saat 14 te deferdarlıkta yapılacaktır. (961) 

SATILIK ANKAZ: Beylerbeyinde kıımen münhedim kara
kolhane ankazı satılıktır. Tahmin edilen · bedeli 366 lira 57 ko
ru§tur. Müzayede 6 teşrinisani 929 tarihine müsadif Çal'f81Dba 
günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (942) 

Jf KİRALIK BAKKAL DÜKKANI: Sultan Abmette u
mumi hapiaanerun Bakkallığı keşif ve flll'blamesi dairesinde 
56,426 kuruşluk yapı yapmak ve mukavele bitince kullanılabi
lecek halde Hazineye bırakdmak ıartile ve seneri 120 lira 

Şan S 

,.... 
1 

- ------
.Jk~ürenlere Katranı Hakkı Ekrem 
~ -

ira v ... 3 s-;ıe müddetle ı<ir<.ya ''eri mek üzere müzayedeye çı

karılmıştır. Müzayede 6 Teşrinisı:n i 9:l9 tanh'ne müsaclif Çar-
ı şamba gunıi saat 14 te Defterdarlıkta yapı lacaktır . (898) 

1f- Kİ.P..AL!K DÜKKAN: Unkapaninda Yavuz Ersinan ma· 
hallcsinin Unluk sokağında N. 13, senelik muhammen kirası 
50lira, müzayede pazarlık suretiyle 13 teşrinisani 929 çarşanba 
günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (382) 

.lf. MÜ.ŞTEMELATILE SATILIK KAGİR DEPOLAR: Yedi
kulede Fatih Sultan Mehmet • mahallesinin Dibağhanei cedit 
sokağında 1 ve 3 N.lı üstünde ikişer büyük salonu ve odası 
bulunan iki depo muhammen bedeli 20,000 liradır. Müzayede 
pazarlık suretile 4 terinisani 929 pazartesi günü saat 15 te 
lstanbul Defterdarlığındaki komisyonda yapılacaktır. (894) 

lf. KİRALIK AHIR: Topkapı sarayı dahilinde Kadri bey 
çeşmesi itsaliede, senelik kirası 35 liradır. Müzayede 3 Teşri
nisani 929 tarihine müsadif J>azar günü saat 14 te Defterdar-
lıkta yapılacaktır. (913) , • 

lf. KiRALIK BAHÇE: Beykozda Tokat mevkiinde Tokat 
değirmen bahçesi namile maruftur. 3 sene müddetle kiraya 
verilecektir. Senelik kirası 70 liradır. Müzayede 3 Teşrinisani 
929 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te Defterdarlıkta 
yapılacaktır. (885) 

lf- KİRALIK DÜKKAN: Topanede Feyziye mektebinin 
yanmamış kısmıııda No 402, Senelik kirası 90 liradır. Müza
yede 3 Teşrinisani 929 tarihine müs2.dif Pazar günü saat 14te 
defterdarlıkta yapılacaktı. (955) 
* KiRALIK EV: Beyoğlunda Finızağa mahallesinin Beyoğ

lu caddesinde 33 N. lı sabık karakolhaııe binası, senelik kirası 
300 liradır. Müzayede 3 teşrinisani 929 tarihine müsadif pazar 
günü saat 14 te Defterdıırlıkta yapılacaktır . (968) 

* KİRALIK DÜKKAN: Topanec.le Topçular caddesinde 
mektep altında No. 407, 417, senelik kirası 120 liradır. Müza
yede 3 teşrinisani 929 tarihine müsadif pazar günü saat 14 i.e 
defterdarlıkta y~pılacaktır. (967) 

lf. SATILIK EV: Beşiktaşta Şeıılikdede mahallesinin Kö
çeoğlu sokağında Yeni No. 24, İki odalı ve müştemilatı saireli 
kiırgir ev satılıktır. Bedeli 4 senede 4 müsavi taksitte ve
rilmek ıartiyle tahmin edilen kıymeti 1075 liradır. Müzayede 
9 teşrinisani 929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te 
defterdarlıkta yapılacaktır. (1001) 

• KİRALIK BAHÇE VE TARLA: Cenderede Burgaz yolu 
üstünde Bergös kemeri yanında 8 dönüm sebze bahçesi ve 15 
kile istiap eder 3 parça tarla 3 sene müddetle kiraya verile
cektir. Senelik kirası 50 lira, müzayede 6 teşrinisani 929 çar
şamba günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (993) 

Adalar malmüdürlüğünden: 
Lira No. 
500 Heybeli ada Yalı caddesi Ahşap hane 127 
Balada muharrer emlakin icarına talip zuhur etmemiş oldu-

ğundan şeraiti sabıka dairesinde müzayede müddetinin 25/10/929 
tarihinden itibaren bir hafta müddetle temdidine ve teklif 
edilecek bedel muvafık görüldüğü takdirde 31110/929 perşembe 
günü Saat 14 te Adalar malmüdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

Kıymeti 

Lira K· 
200 00 

Mahallesi 
Büyükada 

Sokağı 
Çakırçıkmazı 

Cinsi 
Arsa 

No. 
16 

ihale bedeli defaten istifa edilmek şartlle balada muharrer 
arsanın mlllkiyeti 29-10-929 tarihinden itibaren yirmi gün müd
detle müzayedeye vazf'dilmiş olduğundan talip olanlann 17-11 
929 pertenbe günü aaat 14 te Adalar malmüdürlüğüne müra
cutleri ilan olunur. 
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BELSOÖUKLUGU 
F1lE.~GI ve ADEMİ lr, flD \R 

Pario ( 5aınt Louıs ) \'C 'ockcr) 
kif ık.lerinıt n zun 

Dr. Sl'fl(l NECİP 
lkyoglıında İ •tildal ı»ddeoıııdc 

IH nuına cılıı İgtıkla l oitpartınarıır.:·, 
bi rııı ci kutında. 1 ren,J{ı t-.n ınuı !\Sır 

Pd\·iye \"t! ınu lı tt• l ıt usul ile, Bı·!~o~ 

guklıığu ve dıiıl.:ı•.ıı '~Hn eu ın: 

·ıu ı it ~ck i ll erı ııo1 ı ltı r \C <{ c1 ıoro-

1t·rı n i ~ gıhı "·esaitı r l rlt:- i kı-.-. 

ı ·ı· 'e nılk~ı· .. nıı 111j J.; ö..7.crc trtfJ, ı 
oluın 

iJoktor }\. kutiel 
E.:e~rtk m..lci,ı<;crıy le be"vıfaklugw, idrar 
cta;ııı:ı , prostaı, adenııoklidar, bel ~,;ck
lı;;ı clll ve f;rengiyl ağr.sız teda'JI ecler 
l<ataköy:le 3örelı"çt fuı oı urasmda ,,_ · 

Teminatlı ucuz mobilya 
almazdan ve ya sipariş etmezden 

A. SOFİANOS 
MOBİL YE MAGAZASINI ziyaret ediniz. 

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

ve elektrikle müteharrik fabrika, Taksimde, Taksimkışla 
No 48 Telefon Beyoğlu 1801. 

SERİ ve İTİNALI TESLİMAT 

Halk Şapka Mai.ıızası 

Herkesin tnbiatine muvafık şapkalar rekabet kabul 
etmez bir s•ırette y< lnız m<"ğ:ızamızda bulunur. 

1 

· 
~·~~ Karaköy No 1 l lı 

7 ... e aylarından itibaren M.lttef'I k••ll"'9 &arNrt• 
"• n .. vu nUma.. eena• tnda ıatıma~ eoıten . ve 
--- emMl•lZ t>tr unePJrv cıda.I oıan ---

• 
FOSFATIN 

FALİER 
sayeslnoe temin eOlllr,. foefatın f'aller 
yavruıartn yüzlerlne tazelik v• penb91lk. 
aOellıta kuvvet verir. v" onları ıOrb'1&. 
kılar1' 

Valnı:a bir F<>'Jfaıtl"' vıardtr r 

o da FOSFATİN FALIER. dir. 
( Al&m•tl tarik& l 

TAKtftL[Pf,,.O( N ICTIHA~ l:OiNIZ ;:::ı:a HE#t ffiltOR IAflltflr 

Balıkesiı,. eı1c~i"tı11eııi 
<laiı11isiı1den: 

Pamukçu köyünde bedeli mu hammini ceman (18000) lira 
olan idarei hususiyeye ait maa müştemilat fabrika ve cıvarında 
tahminen yetmiş altı dönüm arazi ve dut bahçeleri ve fabrika 
etrafında bulunan dükkan; oda, ahır ve mağazaları ve nergiz 
hududunda bakırlı değirmeni hali hazırile ve bedeli ihalesi 
birinci taksit peşin ve mütebakisi üç senede ve üç taksitte 
verilmek üzere ki cem'an dört taksitte verilmek şartile ve 17 
teşrinisani 929 tarihine müsadif pazar günü saat on bette 
kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle 
müzayedeye verilmiştir. Talip olanların depozito makbuzu veya 
mektubunu mfüt ıshiben yevmi mezkürda encümeni vilayete 
gelmeleri ve daha fazla şeraitini öğrenmek isteyenlerin muha
sebei husu!>iye müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

MÜKEMMEL BiR 
KASIK BAGI 

c:Y' ..._: f J. ROUSSEL Kasık 
-~ı' 1 bağı bütün tıp ale· 

~ mince azim taktirlere 
/ :ı!::i ~ mulıar olmuıtur. Zira 

fi · sncık bu bai ile em· 

\ 
niyet ve rabab la'llme 
elde edilir. Bağın Jnı· 

surn olarak tatbikini .temİD için 

Yalnız Parısteki 

J·~ 
Şubea~ Beyoğlwıda Tnnel .....,.. 
danında k4iiı ıııajaıuında satıl
maktadır. 

Maia.ıaauıı ziyaret •e yahut 
kutrunu•u bildirmek suretiyle 
ııiparifinizi posta vuıtaaile icra 
ediniz. F'ıatlar. Adi bağ 4 TL 
çift bat 7 TL Lnka kuvvetli bq 
8 TL çift bai 12 TL Llib 
_ekatra kuvvetli 10 11., çift bat 
15 TL 

Üsküdar Hukuk Hakimli
ğinden: 

Demirci Maksut aga tara
fından Maltepede eski istas
y o.ı karşısında mukim oğlu 
Zare aleyhine bakma şartile 
verdiği hanenin şarta ademi 
riayet hasebile kaydının tas
hihi talebile ikame eylediği 
davadan dolayı müddaleyhe 
berayı tebliğ irsal kılınan 
arzuhal sureti mumaileyhin 
hali hazır ikametgahının mec 
huliyeti hasebile bila tebliğ 
iade kılınması üzerine H. 
usulü muhakemeleri kanu-
nunun 141 inci ve 142 
inci maddeleri mucibin-
ce 15 gün zarfında cevap 
vermek üzere ilanen tebliği 
temip kılınmış olmasına binaen 
olbaptaki istida sureti mah· 
keme divanhanesine talik kı
lınmış olduğu gibi tebliğ mak· 
amına kaim olmak üzere 
l.eyfiyet gazetelerle de ilan 
olunur. 

l 


