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Son Saatin ildn tar~fesi 
Kurıış 

(j ınc,ı sahifede santimi """1S' 
3 inci (1 « w 
4 üncü < < 100 
8 üncü c c 150 
2 inci < c 200 
1 inci « 4()0 

İlin rnuhte\ i ı utma dikkat olun 
makin beraber hu hu 11 tıı me 'ııliyet 

kaimi !"ıiılm" ~------__ .... __________________ ,,,, 
5 inci yıl - .M~ 1663 • 
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Abone şartları ; ı 

TBL.EPON: VilAyetlcr için: ~enelik 1700, altı 
't:ık 900, üç avlık 500 kuruştur. Ycnı f~leri ehi memleketler için: Senelik 
8000, altı aylık 1600, üç &)lık 900 la. ııo2 

kuruştur. /darj illeri Telgraf· İstanbul Saat 
ı~. 872 

Gnzetemizde ıntişar 1.:dı:n biltuıı 

... }a:ı:ılann hakkı mahfuzdur. ...... 

Nüshası her yerde 5 kuruı 

Bir erkek, Tneiresini feci tarzda ôldürdü 
Başka işiniz kalrnadı mı efendiler? 1 Bir gaflet 
Yunanlıla~, .. h~r yerde TiJ:rk askeri göriJ.yor.lar Meğer Maryo 
ütçeıniz hCp askerliie tahsis edilmiş Se~ra, Yıldızı al

emleketiıniz, baştan başa bir çölmüş! .dıgıil~~m~n. ~a 

~ ?dfklerı dayak bir tıırlü alcıllarmdan çıkmıyor. Kcılıraman 
ordumu::. daima gözleri onündel 

~· Veni bütçemizin esasları tes
lıt edildi ve rakamlar neşro
'lllldu. Bu bütçeden bahseden 
~anlı «Mesaje d'Aten» ga
~tai şayanı hayret bir kils-

lıkla şu aabrlan yazıyor: 
"-a"TUrk bütçesi için tesbit 
ıı.... ilan rakam, haddi zatında 
~ızam bir şey değildir. 
~ akat, muazzam olan fark, 
~. eri hazırlıklara aynlan talı
."'tt • ..u. ........ ,. ..... 
~isat arasındaki farktır. 
, Çenin yamı askeri işlere 

~hnıştır. Sulh itlerine gelin· 
t'. idari masraflarla borç 
;:;•lıklan çıkarılmca bunun 

a m:incer olduğu görülür. 
F'Uvaki nafıa biltçeainde 

« 33.750,000 » lira gibi bir 
rakam göze çarpmaktadır. 

Unutmamak lazımdır ki bu 
işler şimendifer ve yol inşaa
bndan ibarettir ki bunlar da 
yapılırken istihsal ve münakale 
ihtiyacından ziyade askerlik 
vaziyeti dütünülerek yapılmak
tadır. Bu yoltarın kısmı azamı, 
bu suretle faydasız yollar ara
aına girmif oluyor. 

Ad .... s;tlırllmif otu jan
darma ile Emniyeti umumiye
nin 13,084,000 liralık tahsisatı 
göz önüne getirilirse asn hazır 
maliyesinde nev'i cinsine mün
hasır bir vaziyet göze çarpmış 
olur. Yuvarlak hesap, 220 
milyonluk blltçenin 150 mil-

Son Saat 
Her gün 5 renkli resimlerle 

12, 16, 24, 32 sahife 
olarak çıkıyor 

« Son Saat » 6 Teşrinisani Çarşamba günftnden 
itibaren memleketimizde timdiye kadar görülmemİf 
hir şekilde, yeni yazılar, yeni tefrikalar ve baştan 
başa renkli resimlerle (12), (16), (24), (32) sahife 
olarak çıkacaktır. << Son Saat» yeni tekildeki ilk 
lliishasından itibaren karilerini me.mnun edecek ye
nilikler yapacaktır. Bu yeniliklerden bir tanesi hiç 
bir gazetenin yapınamı.ş olduğu bir teşebbüstür. 
Bunu şimdiden haber vermemekle beraber karile
!'İ111ize yeni tefrikalarımızdan bazılarının isimlerini 
aöyliyebiliriz. Selihattin Enisin «Yatak» isimli eseri, 
Moris Dekobranın «Niçin Ölmeli» adını taşıyan en 
•on romanı, casus «Eğri Bacak» ın yeni bir sergü
ıcşti, M. Turhan Beyin ve daha birçok kıymetli 

muharrirlerin eserleri yeni «Son Saat» i tezyin 
edecektir. 

Bekleyiniz Bekleyiniz 

Teşrinisani 

12-32 sahife, her sahifede 5 reak ve 
lsizi memnun edecek yenilik) r 

J 
yonu yani tam üçte ikisi, m ıa ımış. 
Tllrkiyeyi ailib bqmda bulun
durmak içia sarf edilmektedir. 

DeYletin diğer tuabab, b~
çenin ancak sülüsllnden isti
fade etmektedir. 

Diğer taraftan, diyorlar ki 
Türkiye bir garibei iktısadiye
dir. Filvaki bu m~mleket .ga
ribelerin garibesidir. Oıiu ne 
ordular ne donanmalar ıslah . 
edebilir. 

Şimdiye kadar hiç bir millet 
istihsal işlerine lizım olan 
kollan, toplara gördürebilmif 
değildir ve insanlar toprağı 
e (mekle hasıl olmaz.» 

Mesaje d'Aten bendinin 
bu kısmında memleketimizin 
nüfusunun azlığım, son yapılan 
tahrir ile elde edilen 14 milyon 
rakamının süte su karıştırmak 
kabilinden bir şey olduğunu, 
arazimizin Almanya, ispanya, 
ltalya, Lehistan, Romanya, 
Fransa, laveç ve Yugoslivya
dan daha büyük olup (100) 
milyonluk insanı besliyebile
ceğini kaydettikten aonra sö
züne şu suretle devam 
ediyor: 
•Bir İtalyan muhar.ririniıı de

cliii gibi Ta.W,.., •H11ennde 
birkaç liman bulunan bir 
fundalıktır. Elbette ki Türkiye
nio kendi malını istediği gibi 
kullanmasına itiraz eden Yu
nanistan olmıyacaktır. 

Fakat beşerin inkişafına ha-
kim olan tabiat kanunlan, 
dünyanın yolları birleşen bir 
noktada, ilinibaye bir çöl bu
lunmasına tahammiil edebile
cek midir? Öyle bir çöl ki, 
Türklerin de iftiharla söyle
dikleri gibi, Fanaız toprağı 
kadar milnbittir.» 

• 

ihtikar ... 
Konservede bu
na meydan ver
memek için çare 

Şehrimizdeki konserve fab 
rikaları bu seneki imalatı 
bitirmişler ve yeni mallan 
piyasaya sevketmişlerdir. Her 
sene fabrikalar klf mevsimin-
de konserve fiatlarmı yükselt
mektedirler. 

Halbuki bunun için ma-
kul bir sebep yoktur. 
Konserve imalitı daha _ 9im
diden hitama ermi,tir. Katın 
yeni imalatta bulunuJmamakta 
biaacaaleyb kouerve flatlan
nm artmamaaa, tıa.diki fiatJar.. 
la sablmaaı icap etmektedir. 
Bwkk•"•' cemiyeti, k•••---

.. M. Maryo Serra 
Emanetle Yıldız sarayı müs

teci i M. Muryo Serra arasında 
devam eden dava malumdur. 
Emanet vekilleri davayı tesri 
etmek için mahkemeye Mar
yo Sserramn iflasından behset
miş ve ltalya mahkemesinin 
iflas kararı verdiğini söyle
mişlerdi. 

Mahkeme ahiren bu iddiayı 
varit görmekle beraber ltalya
da verilen iflas kararının bu-
rada muteber olmadığına ve 
Maryo Serranın Türkiye dahi
linde ticaret ve san' at icrası
IUl mezun..oldıığwıa karar ver
miftir. Emanet vekilleri bu 
k,rarı emyiz edecektir. 
Diğ~ taraftan, Roma sefa

retinde , Maryo Serramn ifil
sına d ir yeni malümat gel
miştir. 

Bu malumata nazaran ltal
l'an istinaf mahkemesi., Maryo 
Serranın iftisımn mebdeini 
tayin etmiş ve mumaileyhin 
1924 4"nesinden beri mUflis 
olduğunu ilin eylemiştir. 

E:ınanet vekilleri temyiz 
mahkemesine bu malumab da 
arzedeceklerdir. 

Gene Romadan gelen ma-
lumattan anl~ıldığına göre, 
Em}Ulet Mat')'O Serra ile mu
kavele yapar ve Yıldız sarayı-
nı kendisine teslim ederken, mu
kavele yaptığı adamın vaziye-
tiııi tetkik etmemif ve bu gafleti 
yOzünden bir mOflisle kartı 
karşıya olduğunu anlamamışur. 

O zaman Roma sefareti
mizdea malumat istenilmif 
olsaydı,. 'tabii Maryo Sarranın 
mnfli~ olduğu anlatılacak ve 
Ema~t bugUnkü vaziyet~ 
düımiyecekti. Acaba bu gaf
letin mes'ulü yok mudur? 

cileria her sene görülen ihti
kirın mani olmak için bir 
çare düşünmüştür. 

Cemiyet, konservelerin şim
diki iatlarını firmalan ve ne
vileri ile bir liste halinde tes
bit edecek, bunu Emanet ik
tısat müdürlüğüne verecek, 
bir suretini de gazetelerle 
neşrettirerek ahaliden konser-
ve alınırken listedekinden 
fazla para vermemelerini rica 
eyliyecektir 

Ayrıca bakkaHara da bir 
tamim yaparak, konservelerin 
listedeki fiatlarla satılmasını 
fabrikalar fiaUan yükselttiği 
umam konserve alınıp satıl-

mamasını bildirecektir. 
Emanet iktısat müdürlüğü 

de kıt ihtikirına mani oJmak 
için bu U.te mucibince kon
._.... kutulanaın üzerine eti
ket yapaşbnhDaslDJ temin 
edecek; bu auretJe halkın 
.ıı ..... 

Feci bir cinayet 

G:üzcl bir 
kadın. 

.boQularak 
fildürüldü 

Hademe Ali, metre-
ıinin hayatına neden 

ve nasıl kıydı? 

Y eşildirckte Rüstem paşa 
sokağında feci bir cinayet ol
muş, bir erkek metresini bo
ğarak öldilrmliştür. Bu sabah 
vak'a mahallinde tahkikat ya
pan bir muharririmiz, hadise 
hakkında mufassal malumat 
almıştır. 

Rüstem paşa medresesi 
sokağında İranlı Hacı Kazım 
efendinin zevcesının evine 
dört ay evel nereden geldik
leri meçhul o1an bir erkekle 
bir genç kadm taımmıştır. 

ismi Zekiye olan bu kadın 
kocası Alinin Beyker mağazasın
da tahsildar olduğunu ve dört 
senedenberi evli olduklarını 
s6ylemiştir. 

Bir ay kadar sessizce otu
ru bu kadmla erkek bir 
müddet ıonra kavgaya baş

lamlflardır. Kavga daha sonra 
hemen her gece olmıya baş-

· ıallllfbr. 
Nihayet böyle bir kavgadan 

sonra bir gün Zekiye hanım, 
Ali evde yokken, qyaalDI al
mış, memleketi olan Giresuna 
gitmek üzere o gön kalkacak 
olan vapura binmiıtir. Fakat 
Ali, Zekiyenin firarını haber 
almış, kalkmak üzere olan 
vapura ~tmiş, Zekiyeyi alarak 
evine tekrar getirmiftir. 

Zekiye bu hadiseden sonra 
kocasını sevmediğini, kocasının 

kendisinden bqka iki çocuklu 
kansı olduğunu söylemiştir. 

Aradan iki gün geçmeden 
gene kavga etmişler, kadın 

tekrar geceleyin evden kaç
mış, yakalanarak gene eve 
getirilmiştir. 

Bu kavgalardan usanan ev 
sahibi hanım bunları evinden 
çıkarmış, kavgacı karı koca 

Cinayetin ika ed/ldi!Jl e11 
ayni sokakta Hatice banımıa 

12 numaralı ·evine taımmışlar
dır. Bu evde de kaV"gaya de· 
vam edilmlf, hatta bir gece 
kadının: 

- Ben ıenin kano değilim, 
metresinim. İstediğim uman 
ayrılabilirim, diye bağırdığını 
işitilmiştir. 

Nihayc.: Ali dün gece saat 
altıda evıne gelmiş, dokuza 
kadar oturmuş, saat onda üst 
'"atta oturan kiracılar gene 
kavganın başladığını işitıniş
lerdir. Bu sıralarda kadının 
boğuk boğuk : 

- Ali bey, yapma, ölüyorum. 
dfye bağırdığını duymutlardır. 

Pek az bir aınddet sonra 
sokak papışı açılmlf, birisinin 
dışarıya çıktığı anlqtlmlfbr· 

Bunun üzerine alt kata inen 
yukan kattaki kiracılar, Zeki
ye hanımın siyah baş 6rtüst1 
ile boğazından sıkılarak aldli· 
rüldüğünU görmüılerdir. 

Vak'adan polis haberdar 
edilmiştir. Sabahleyin mildd~ 
umumilik vak'aya vazıyet etmat 
ceset morga nakledilmiştir. 

Miitemmlm tahkikabmıza 
nazaran, Ali Karabisarl~ olup 
Beyker mağazasında tahsildar 
değil, hademedir. 

Zekiye hanım da kani• ~e
ğil metresidir. Ali, henliz yırm 
dört yaşında güzel bir kadıa 
olan ve çok sevdiği Zekiyeyi 
kendisini terkcdeceği için öl
dürmüştür. 

Talebeye elbise 
veriliyor 

Nafıa fen mektebinde leali 
. ve meccani talebeye yakın • 
kışlık elbise verilecektir. 

elbiselerin imali bu ayın 
18 inde ihale olunacakbr· 

ıı il 1 
• 
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M. Volpi 
ltı:ı!vanın sabık maliye 

nazırı geldi 
JU!talya sabık Maliye nazın" 
~mösyö Volpi dlln şehrimi
ze gelmiş ve rıhbmda Harici
ye vekili namına Server Ce
mal, Maliye vekili namına da 
Defterdar Şefik beyler tarafın
dan istikbal edil mittir. Bu 
ziyaretin ticaret müzakeresile 
alakadar olduğu beyan ve 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

mimayei Etfal bu sene mü
him işler yapacaktır. Vila

yet merkezlerinde diş klinik
leri teı:'s edilecektir. Biri Şe
hirlı ana• a, diğeri Köylü ana
ya namilv iki eser vücuda ge
tirilmiştir. 

rM!alk için okuma odalan 
L!.J,Jjtesis edilecek ve kahve 
yerine 'ıalk buralara giderek 
gazete ve saire okuyacaktır. 

m net istikrazı itilafname-
. sicin akti dolayısile Ema

net erkim ile bazı zevat lkra
mıye almışlardı. Bu yetmiyor
muş gibi şimdi de Emanet 
umuru hukukiye müdlirü Muh
lis bey ile Emanet avukatlanna 
ikral'"!iye itası teklif edilecektir. 

ivam Ali Mahmut Muhtar 
paşa davası hakkında ka

ranru vermiştir. Mahmut Muh
tar paşa 22,000 altın liraya 
mahküın olmuştur. 

ım1aliye vekaleti Mütekait, 
~eytam ve eramilin tekaüt 
aidatlanmn iadesi hakkında 
bir layiha hazırlam!fbr. 
ırraJemal Hüsnü beyin Devlet 
~bankası umumi müdürlü
ğüne tayin edileceği haberleri 
tekzip edilmektedir. 

mazı tirikotaj fabrikaları 
o'dnıvanm yüksekliğin

den dolayı tatili faaliyet et
mişlerdir. 

ICiiJicaret sarayının bu hafta 
g temel atme meraıimi ya· 
pılaca:ıbr. 

lftiladınlara belediye aıalığına 
IY.llintihap hakkı verilmiıti, 
kadınlar birliği bu hususta 
bir risale neırine kara ~er
miştir. 

fA Rus gazetecisi tetkikat 
~icrası için şehrimize gel
miş erdir. 

meyeti vekile Y alovamn da 
sevahili mütecavire addile 

Seyrisefain mıntakası meyamna 
ithaline karar vermiştir. 
~unanlılar Atinadaki Rus 
~s firi aleyhinde Türklere 
casusluk ediyor bahanesile 
takibatta bulunmıya başlamış
lardır. 

R unan vapur acentalannın 
~ güya Boğazlardan geçen 
gemilere mllşkülat çıkardığımız 
hakkındaki müracaatlarına di
ğer devletler murahhaslan iş
tirak etmemişlerd r. -' 

İs..ıecte atletizm , 
hareketi 

l:sv'!çle tutulan bir i tatis
til,e göre, mezkür memlekette 
(1) metre (80) santimi bulan 
yüks• likleri atlıyabilen atlet
lerin 2dedi yirmidir. 

23 kişi 40 metreden fazlıya 

ağırlı'< atabilmekte, 56 metre
ye cirit atanlar ise 12 kişidir. 

Bugünkü hava 
/\ıındilll rasatanesinden 

<'l11ı11ıışlır : 

J>ıırı azami hararet «1fiıı 

deı ., bıı sa balı « 11» dere

ce dır. llu gece rıı::yôr 11111-

Jr/ırıı ,,;ı, lıava açıktır. 

Fransada 
Yeni kabine te
şekkül ettikten 

sonra,.. 
Pariı, 3 ( A. A. ) - Ra

dikal Sosyalistlerin yeni hü
kümete iştirakten imtina et
melerine rağmen M. Tardiyö 
kabineyi teşkil etmiştir. 

Paris, 3 (A.A.) - Posta 
telgraf, telefon •e ticareti 
bahriye idarelerinin nezarete 
kalbi matbuat tarafından u
mumiyetle tasvip edilmektedir. 

Bazı milsteıarlıkllll', .bilhas
sa môstemleklit nezaretinde 
bir mllsteşarlık ihdası hakkın
da henüz çok mütalea yürll
tlllmemektedir' Radikal meb'
usfann kendilerine teklif edl
len bazı nazırlıklan kabul 
etmemelerine rağmen yeni ka
binede Ayan meclisindeki sol 
cenah demokratlanndan 3 
nazır bulunmaktadır. 

M. Briant, harici meselelerin 
müstaceliyeti karşısında fırka 
mücadeleleri haricinde kalmak 
istediğini ve bunun içindir ki 
hem M. Daladier ve M. Gl~
mentele, hem de M. Tar
dieuye kendileri ile bir· 
likte çalışmak vadinde bu
lunduğunu söylemiştir. 

Bunlardan biri M. T ardieu 
nun tahsi kıymeti, faaliyet ve 
gayreti, diğeri de şimdiki şe
rait dahilinde yeni bir buhran 
çıkmasına mahal vermemek 
zaruretidir. 

Paris, 3 ( A. A.) - T emps 
gazetesi yazıyor: Meb'usa.n 
meclisinde başlıyacak müca
delelerin neticesini emniyetle 
beklemeğe müsait başlıca iki 
sebep vardır. 

Gannat 4 (A.A.) - Radi
kal sosyalistlerin ziyafetinde 
bir nutuk irat eden M. Herriot 
fırkalardan çoğunu parlaman
tarizmiu muntazaman icrayi 
faaliyet etmesine mani olma
sına beyanı teessüf etmiştir. 

Mumaileyh fırkanın layik 
bir siyaset takibine karar ver
miş olduğunu söylemiş, M. Bri
yamn siyasetini metetmiş ve 
sosyalistlerin hükümete iştirak 
etmekten bir şey anlamadığı
nı ilave eylemiştir. 

F"'ırtına .. 
Nevyork borsa

sını nasıl 
altüst etti? 

Ajans telgrafları haber ver
diler, biz de yazdık ki Ame
rikanın Nevyork esham, nakit 
ve tahvilat borsası mühim 
bir fırbna geçirmiş, milyonlar
ca tahvilat ve esham binlerce 
elden ele geçmiş. Birçok zen
gin ve milyonerler yirmi dört 
saate meteliğe kurşun atacak 
bir hale gelmişlerdir. 

Bu arada mühim zarara 
uğrıyanlardan biri de maliye , 
nazırı M. Mellondur. 

Şu hale göre Amerikanın 
yeni milyonerlerinin listesi 
tertip edildiği zaman bunların 
içinden, eski milyonerlerden 
bir çoğunun eksildiği ve yer
lerine yenilerinin kaim oldu
ğu gösterilecektir. 

Bu fırbnada ellerindeki ser
vetlerin sıfıra indiği muhakkak: 
olan orta halli insanların adedi 
40 binden aıağı değildir. 

Borsa oyuncularının bu ha
disedeki ziyanları tam (50) 
milyon dolardır. 

Maamafi Rokfeller ailesi bu 
fırtınanın geçici olduğuna ka
nidir. Zira bu Rokfeller, Nev
york borsasında kasırga de
vam ederken ıabşa arzedilen 
tahvilatı mütemadiyen almış
lardır. 

Son Saat 

. 
Almanya ne yapıyor? 
Bütün Alman milleti ta

mirat aleyhinde rey 
verdiQi takdirde •• 

Londra, 3 (A.A.) - Berlinden Deyli Meyle bildiriliyor: Hu
genbergin riyasetindeki milliyetperver fırkanın Yung plim 
aleyhinde topladığı ara. ınlintehiplerln yilzde onunu tetkil 
ettiğinden par'ame.ntodaki milliyetperver grup harbin zuhurun· 
dan Almanyanın ınes'ul olmadığını, tamirat tediyesine 
mecbur tutulanuyacağını ve tamirata ait herhan.ıti bir plam 
kabul etmij olan nazırlaın , hiyaneti vataniye cürmile tahb 
muhakemeye alınmasım teklif eden bir kanun layihasını Ra
yiştaıa tevdi edecektir.- Reddi halınde arayı umumiyeue mll-
racaat olunacakbr. • 

20 milyon 500 bfu mtlntahip lıiyıhanın kabulü lehinde rey 
verdikleri tiıkditde layıha. kanuniyet lcesbedecek ve o zaman 
Alınan tarihinde yeni bir fa 1 açılaeal br. 

izmir haıtaneıi 
lzmir, 3 (A.A.) - Belediye 

hastanesine ilaveten bir pavi
yon inşasına karar verilmiştir. 

Açdan M. mektepleri 
İzmir, 3 (A. A.) - Mülha

kattakl millet meteplerinin 
açıldığı haber alınmıştır. 

İzmirde yapılan yollar 
İzmir, 3 (A.A.) - Vilayet 

yollannın itmamı için faaliyet 
devam etmektedir. Tire - Ay
dın, İzmir - Torbalı yolları da 
ihale edilmiştir. 

fzmirde ctibbo odo.ıı 
intibah ah 

İzmir, ( A.A. ) - Etibba 
odalan intihabatı yapılmış ve 
bu mllnascbetle Reisicümhur 
hazretlerile, Başvekil ismet ve 
Millet Meclisi reisi Kizım 

pafalar hazarabna, Sı!ılıiye 
vekaletine tazimat telgrafları 
gönderilmi§tir. 

Y ongınlorA kartı 
İzmir: 3 (A.A.) - Belediye 

itfaiye malzemesini takviye 
için yeniden su tankı almıya 
karar verl'l.İştir. 

Yunan zabitleri 
memnunmuş! 
Atina, 3 (A.A.) - 500 za

bitin tekaüde sevkedilmesi ü
zerine, zabitan heyeti arasında 
güya bir hoşnutsuzluk ve infi
al huıule geldiğine dair Al
man menabiinden tereşşüh 

eden habe-r Atina Ajansı ta
rafından kat'i surette tekzip 
edilmektedir. 

Bir telczip 
Belgrat, 3 (A.A.) - Avala 

ajanıı Yugoslavya memurları
nın şaki Uzunof ile cUrüm 
ortaklannın firarını teshil et
tiklerine dair Bulgar mena· 
biinden gelen haberleri kat'i 

'surette tekzip etmektedir. 

Yola gelmiyen şirl{~t 
Emanet, Terkos şirketile 
yeni bir itilaf aktetmiş 

deeildir 
lstanbulun başında bir dert 

teşkil eden şirketlerden biri 
de T erkos şirketi olduğu ma
lümdür. Bu ıirketin ileride 
güya teahhüdabna · riayet 
edeceği zannile Naha vekaleti 
ile şirket arasında yeni bir 
mukavele akti mevzuu bahs 
olduğu gibi, bazı rüfekamız 
Emanentin de T erkos şirketi 

ile yeni bir itilaf aktettiginden 
bahs eylemektedirler. 

Emanet Fen işleri müdürü 
Ziya bey bu hususta dün bir 
muharririmize demiştir ki: 

- Böyle bir ihtilafa imkan 
tasavvur edilemez. Şehrema

neti, Nafıa vekaletine müra
caatla şirketin mukavelesine 
r'ayet etmediğini arzetmiş ve 
mukavelenin feshini istemiştir. 

Emanet bu fil rinde musır
dır ve bunun aksine ikind 
bir müracaat yapm14 değildir. 
Şirket mukavelesinin tadil ve 
tecdidi, imtiyaz müddetinin 
temdidi için de vekalet Ema
nete bir şey sormuş değildir. ' 
Esasen böyle bir şeye de ihti
mal verilemez. T erkos şirketi 
lstanbul tehrinin su ihtiyacını 
temin maksadile teşekkül ve 
teessüs etmiştir. Binaenaleyh 
tirketle doğrudan doğruya 
Emanet alakadardır. 

Nafıa vek.iletinin alakası 
bir akit vaziyetinden başka 
bir şey değildir ve vekaletin, 
Emanetin fikrini sormadan 
şirket hakkında bir karar 
vermesi ihtimali zannederim ki 
yoktur. 

• 

Ziya B. 

Buna rağmen Emanetin şir
ketle bir itilaf yapmış oldu
ğunu iddia ebııek biraz ga
riptir. Emanetin çeşmeleri var
dır. Şirket bu çeşmelere 
su verir, bozuldukça tamir 
eder ve buna mukabil, Ema
netten bir para alır. 

Şimdiye kadar bu para şir
ketin gönderdiği faturalara gö
re virilirdi. Bundan sonra böyle 
olmıyacakbr. Bir tarife yapıl
dı, baedma her yapılan işin 
parası bu tarifiye göre veri
lecektir. Eğer buna bir iti
laf namı verilebilirse Emanet
le terkos şirketi arasında ya
pılan itilaf budur. 

Yoksa şirketin mukavele 
tesisatına taalük eden kısıw
da Emanet hali eski fikrin
de musırdır. Şirketin muka
velesi fesih ve imtiyazı Ema
nete devrolunmaktad• 

Sulh içiı1 .. 
Fc11nstının yeni 
itfij11kl11r y11p
ması lazımmış 
Karkasson, 4 ( A. A. ) -

Cllmhuriy~tperver federasyon 
tarafından tertip edilen siyasi 
blr nümayiş esnasında bir hatip 

İngiltere, İtalya ve kliçüli . 
itilaf ile ittifak etmenin A vr
upada sulhun hüküm sürme

sini temin edeceğini ve mü

tevali feragatler ve yeni zaıf· 

!ar devrine hitam vereceğini 
beyan etmiştir. 

M. Maren, muahedelerin 
tatbik edilmemesi yüzünden 

buhur edebilecek muhatara
lardan bahsetmiş ve hudutla
nn muhafazası, içtimai ıslahat 
ve dini sulh !Urumuna işaret 

etmiştir. Mumaileyh muhtelif 
tedrisat aleyhinde bulunmuş
tur. 

Bir karar 
Seyrisef ainde 

ihale esası 
kabul olundu 
Seyrisefain idaresinin yeni 

vapur alacağı yazılmışb. Ha
ber aldığımıza göre bu tim
dilik bir tasavvur hilindedir. 
Bir vapur satmak Uzere Seyri
sefain idaresine bir iki mllra· 
caat varsa da karar verilmit 

l değildir. Mamafi yaluva için 
çok yolcu alacak sür'atli bir 
vapur tedarikine ihtiyaç gö
rlllm ektedir. 

Bazı gruplar, Yalova kaplı
calannın otel ve lokanta gibi 
işlerini idare etmek üzere 
müracaat etmişlerdir. 

Seyrisefaiu idaresinin tah
mil ve tahliye işlerini deruhte 
etmek üzere de meclisi ida
reye bir müracaat vakı ol
muştur. 

Bu mllracant yeni bir vaziye
te ihdas etmiştir. Şimdiye ka
dar bu işler münakasaya va
zedilmeksizin verilmekte idi. 
İdarenin kahve ocaklan da 
bu meyana dahil bulunmakta 
idi. Meclisi idare tatbik edil
mekte olan bu usulün tehli
keli bir şey olduğunu ve bir
çok sui istimale meydan aça
cağını beyan etmiştir. 

Müdüriyeti umumiye ise, 
münııkaıııı ile olanların fazla 
para kazanmak için kaçak 
çılık ve saire yaptıkların , 
binaenaleyh bu işlerin müna
kasasız, fakat tayanı itimat 
kimselere verilmesini ileri 
sürmüştür. 

ece (leı--bi 
Rmeli san' af 

, kurs/11rında derı 
/er başladı \ , 

Sultan Ahmette san'atlar 
mektebinde erkekler için açı• 
lan gece kursundaki derslere 
başlanmıp. Bu kurslarda 
makiniıtllk~ marangozluk, elek• 
trikçillk 6ğretllecek ve den• 
ler en ziyada atelyelerd9 
yapılacak, bu arada nazari 
malümat ta verilecektir. 

Haber aldığımıza göre Ma•' 
arıf vekAleU bu kurslara çoJi 
ehemiyet vermektedir. Bd 
cümleden olarak bütün ma1 
r"ngoz, makineci ve elektrikçf 
esnafının bu fı:urslara devam 
etmelerinin temin olunması 

ıehrimizdeki alakadarlara bil• 
dlrllmİftlr. 

. Kurslarda her şey meccant 
ve maarif hesabınadır. Dert 
vakti akşam 6 dan 8 e kadar 
iki saattir. 

70 vaµ:<)n • 
Yakında Sam

sun hattına 
gönderiliyor 

Devlet rlemir yollan idare• 
ıl Samsun-Sivas hatbnı yeni 
vagonlarla takviye etmiye ka• · 
rar vermiştir. İdare, SamsuJl 
hatbna 70 tane kadar vagon 
gönderecektir. 

Bu vagonlar ayın 15 ine 
duğru yola çıkanlac.kbr. 

Yol yergisi 
ikinci faksif za
manı geldi, ce-

z11ya dikkat .. 
Yol vergisinin ikinci taksit 

ödeme zamanı gelmiftir. Ver 
giyi para ile ödemek istiyen· 
!erin tahsil şubelerine mllrıı· 

caat ederek borçlannı bu 
ay ıonuna kadar vermeleri 
!Azım gelmektedir. 

Diğer taraftan bu vergiyi 
yollarda çalışmak ııuretile be· 
denen ifa etmek iıtiyenler de 
gene ay sununa kadar yollat 
başmühendisliğne giderek 

birer vesika alacaklar ve vili• 
yetin !Uzum pösterdiği yollara 
gönderileceklerdir. 

Vergiyi bedenen ifa etmek 
iıtiyeler ay sonuna kadar mil• 
racaat etmedikleri takdirde 
vergi bu gibilerden para 
olarak ve yüzde elli de 
cezası ile tahsil edilecektir. 

Bu hu usta halka malümııt 
nerilm esi için alakadarlar• 
tebligat dapılmıştır. 

1809 n"Uınaralı 
makbuı 

İstanbul ithıılat gümrüğün' 
den tRrafıroıza verilen 22 pa•· 
lak kire' l aymagının gümriill 
resmine mukabil yüz alınıf 

Neticede gerek bu tahmil 
ve tahliye işinin, gerek kahve 
ocaklarının münakasa ile iha
lesi ve bu işlerin daima teftiş 
edilmesi karargir olmuştur. 

Zepl1n 
Baharda kutup 
seyahatine çı

kacaktır. 

1 altıı liralık 1809 numarıı .;e 
16 temmuz 1928 tarihli depO' 
zito makpuzunu kaybettilc· 
İkinci nüshasını alacağımııdafl 
mezkür makpuznn hükıııll 
kalmadığı ilin olunur. 

Hacı Mehmet Hüseyi11 

Hayn ve mahtunııı 

Bir ilim heyeti Graf Zepelin 
balonu ile şimal kutbuna bir 
heyet göndermek istemiş, fakat 
balon mürettebab bu teşebbüse 
muhalefet ederek kutup ıei
yahatine ittirak etmekten is
tinkaf etmiştir. Fakat doktor 
Eknerin müdahalesi sayesinde 
mürettebatın bu muhalefeti 
izale edilmiş, balonun kutup 
seyahati temin edilmifti . 

Bugünkü borsö 
İş bank ;sıııılqn alınmıştır: 

İnyillz 10.14,5. Frank 
11.97.5. /,irel 9.00.5, lsuif' 
re 2.4S.87,5, Dolar 47.J!J. 
Dalıill ıı,ıı Alim 901.V. 
Anadolıı 2i.so.oo. Ruııırlı 
li.70, Tramvay 73.tıO, /)ti' 

yıın 2 /IJ.50. 
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Gecrcn gi'n muttali olduğum 
·r h ... di&eyi, çok ş..ıyımı dik

ı. t bu'dıığum için, efkarı u
nıuraiyeyc arzcdilmek için kay
d~cliyorum: 

G eçenlerde dişini tedavi et
tirmek ü" ere taşradan bir zat 
ge!;r, şehrin en mahir tnnınan 
dişçilerinden birine müracaat 
tder. Tedavi b~lar ve görü
ltır ki dişte apse vardır. 

Operatör müdahale.ine lü
lum görülür. Cebinde bir 
lbiktar parası bulunan bu zat 
ıneccani fakülte tedavilerinin 
f._kir hakkı olduğunu düşüne
tek bir doktora müracaat 
~der. Hasta, bir ı.abn all
kadar oldup huıuıi lıas· 
1aneye yabnlır, ondan son
ra da ağzı kesilir, biçilir, 
ve yetmit beş bira ilk licret:n 
tediyesile bqlıyan masraf ka
pısı, 1400 küıur liraya day.a
llarak biçare fçin müthiı bir 
rahne olur. Hadise kendi ken
dini izah ediyor. 

Bu mütaleaya ilave etmiye
teğim. Yalnız apseli bir diş 
İçin 1400 liralık masraf biraz. 
çok ve bir az da insafsızlık 
değilmidir. M. M. 

lf-

Akmıyan çeşmenin esrarı 
Samatyaya civar Uzunyusuf 

llıahallesindeki Lilczar soka
iının Firuza namındaki çeşme, 
•uyolcunun keyfi hareketi yü
lünden bayii zamandanberi 
•kmamaktadır. Sebebi ise 
ahali tarafından kendisine pa-

ra verilmemesi imiı, halbuki 
burada oturanlar kendi ma

işetini bile teminden aciz 
fakir kimselerdir; geç vakıt 
~inden yorgun bir halde dö
benler uzak mesafelerden ıu 

ietirmek gibi feci bir vazi
Yete dilfmektedirler; ayni za-

lnaı ıda buraya çöpçü de uğra· 
lnaz: çöpler evlerin önüne dö

ktilür; yilrekler acısı olan bu 
hale sebep olanlar ceza gör
llıiyccekler midir ? 
Uzun Yusuf, Lalezar sokak 

22 numaralı hanede rü
sumat memurl•nndan 

A. Fuat .. 
Bıktı~: bu ş'rketterden 

Hizmeti umumiye ismini 
'1ıp ta halkı dolandırmaktan 

başka bir iı yapmıyan 9irket
ltrden elaman. 

Dikkat ediyorum: Kadıköy 
&u şirketinin her fiç ayda bir 
ıanderdiği fatuıalar, zamanın 

ÖtriJemesi ile mütenasip ola
~ kabanp duruyor. 

Her üç ayda bir, 50 \'eya 
1'z kurttf luk bir fazlalık var. 
lialbul..i su sarfiyatı, bize 

t6re1 fazlalaımış değil, mev· 
•inı ketbı, bil'ikiı eksilmiştir. 

Bu halden kime ıikiyet 
tdelim, derdimizi kime aufa
~lun. Dotrusu şaşırdık, kal-

1 

dık. B~zi bu dolandıncılardan 
ftirn kurtaaacak yarabbi? 

-- Fazıl ı 
?-ahdidi teslıiiat 1 

ve biz 
. Ankard, 4 (Telefon) - T~b

a,~ı teslihr.t m~~desindc hl: 
kr.. t• . • kt . •?.e ımızın no aı naz~nnı 

tt' b• k •• LI • • .:. ıt etme uzere rıarıcıye 

~eka!etinde bir komisy. n top
a:-ıarak faaliyete başlamıştı". 

ece alıa ve , 
• av nesı urşuna 

d·zildi er 
Efgan ist ildblini tehlikeye 

düşüren mürtecilerin layık ol
dukları akibete uğradıkları 
gelen malômattan nnli!şılmak
tadır. Başta Seçe Saka olduğu 
halde merkumun Harbiye 
vezm Seyit Hüı::eyin Han. 
Hariciye vezın Ataülhak 
Han, Nadir Hana mukabil 
cephe kumandanı ferik Meh
met Sıddık Han, vezir Derbar 
Şir Han, Bcçe Sakanın yaveri 
Seyyit mahmut, Scpibıalir 
Abdurriya:ı., Beçe Sakanın baş 
katibi Mirza Culim Haydar 
Han, Harbiye müıteşarı Mah· 
fuz, Bcçc Sakanın hemşire 

zadesi İskender Han, biraderi 
Hamidullab, Kibil valisi Me
lek Muhain Han, KAbilde mil
let meclisinin karan ile kur
tuna db:ilmltlerdir. 

Rus hariciye ko
miseri geliyor 

Son at 

., • • 
1 cııeı~ ısesının 

• z 
• 
1 y i yet 

deceklermiş •.• 
ltalyanın işgali altında bu

lunan ve son zamanda « İtal
yanın Akdeniz adaları » ismi 
verilen on iki adadaki Orto
doks cemaatinin Fener kilise
sinden irtibatının fekki ile 1 

ayn bir idarei ruhaniye 
teşkil etmesi hakkında ıeh
rimizde bulunan bir italyan 
murahbasile Fener kilisesi 
arasında uzun müddettenberi 
devam eden müzakerat son 
safhasına girmiştir. 

Bu tebligat üzerine Sen ıi
not meclisi geçen perşembe 

günü içtima ederek keyfiyeti 
müzakere etmiş ve neticede, 

son ve kat'i kararın ittihazın
dan evci, mezkür adalara bir 

heyetin izamile ora ortodoka 
cemaatinin bu huıuıtaki rey 

ve fikrinin istimıacına karar 
vermiıti. 

Bu karar balyan murah~ 
hasına tebliğ cdilmit Ye mu
rahhas ta keyfiyeti ltalyan kü-

• 

ş kanunu ı 
Fransız iş siste
mi tetkik olu

nu.yor . 
Ankara, 4 ( Telefon J - İş 

kanunu layihası devlet şura

sında ta dilen haı.ırlanmaktadu. 
Şura, Fransız sistemini tetkik , 

, etmektedir. . 1 
Layihanın bugünlerde hey- I 

eti umumiyeye tevdii mukar
rerdir. 

l skrulrırda I\< ı , hll'l 
ki. ·/wnçltl. sel< l ı e kocas ııa 
karşı /,<' ıdi r<1/,ifle ı ~w ı t • -

ği 1 ir /rndww yu.ıı ıt J. '1P 
doAert•k uwal/mırı ilt1 yozu
nu kor, yanaM T 1111 d /ık 
<lı•şik I>l' dilini pm ( a /'fll 1·a 

c/1111ş. • 
Şimdi biri !11/sa tlıı de sc_ı. : 

- ile ımılıı1ref, /ıa/1,11rt1fı1 =· 

h11 i~i yapmcıkla saııld ~1~ 
kaza ndm"I U lwciwr ıijı:m ıkı 
yô::ıi gör, yu:u deli/\ ılt'!dk, 
dili parça parça olmakla 
sanki eline !ll' !leçli'I 

Sanki koca Jsta ·ılnıldıı !Jll
z11ne lıa/rılacak başka !Jl'llÇ 

• ue güzel kad111 mı yok'! 

1 . ı · şa Ur/adan bir y11ullik .'iöndıı 
- l L I ~ • • • ise. semle hu mullıiş kıskcınç-

Sabık başpapazın vefabnı 

ve yeniıinin intihabmı müteakıp 
ltalyan murahhası Fener kilise
ıine müracaat ederek bu 
mesele hakkında son karana 
Yerilqıesini talep etmif Ye f&• 
yet son karar verilmezse ltaI
yan hükümetillİn •erbutil laa
reketini ele alacağmı beyan 

Tahkı·kal evrakı /ık ııarken yerine yıi:. gıizel-
kfımetine bildireceğini söyle- ı ~ ilk da/ıu doğmaz nu1 · 

LJ • t r k 'l 1 Kıs/wnçlık yti:111uie11 kur- . 

etmiftir. 

miıtir. 

ltalyan htikümetinin, Fener 

kiliaeai heyetinin on iki adaya 

giderek bu meaelc etrafında 
reye müracaat etmesine ml-

aaade edip etmiyeceti cayı 
1aal gBrtilmektedir. 

ne.)lell y e f eye I Şllll, /cıskarıclık ~Jıi-::ıim/en /W-

gönde rilivo r .. f ma, Ju . ..;/urrıçlı J. yıi:wulen :ill.'İ.J 
'J /alt , kıskançlı/, y11:um/c>11 ::c-

Ankaradan ıelen bir telgra- bir, kıskanrlık ylizıinden ke:-
fa nazaran, irtifa tabkikabna zap ve kı~/Mnçllk yıizunden 
ait evrak Heyeti Vekileye senede bir alay fada ... . 
ıcvkedileccktir. Bunun sebebi, b?Jer bira1 ince elenıp &ık 
baz.ı yüksek memurlann bu dokunacak olllrsn. sebepleri 
itle alakadar olarak mahke- zahiren başka şeylere atfedl-
meye sevkleri talep edilmekte len nice ıwk'cılarm iç yuzll 
olmasıdır. gelig gene bu kıskançlı /\ nıe-

Buna müsaade edildiği tak- selesine dnyam r. . . 
dirde irtlıa muhakemesi ıeh- Doktorlar, file.'iojlar. ıçtı-

Ankaradan alınan malümabs 
n~zaran Sovyet hükumetinin 
hariciye komiseri Kara Han 
bu ayın sonunda bir hafta 
kalmak üzere Ankaraya gele
cektir. Kara ban pek samimi 
bir surette resmen istikbal e
dilecek, şerefine z.iyafetler ve
rilecektir. İlk memleket dost
luğunun yeni bir tezahUrU olan 
bu ziyarete siyasi mehafilde 
ehemmiyet verilmektedir. 

• rimizdc cereyan edecektir maiyalÇ1lar, ruhiynlçıtar. etltp· 
1 Ikı· kardeş hı· r olup ka A . k d /er herşeye çart! Ol'lljOr L~C l • - . f f J er J a a buluyorlar da im e: elf Uf />ır 
1 k d d •• •• l · bakıma ebedi gibi gtJrıircrı 

Prim nisbeti tes
bit edilmek üzere 

Ankara, 4 (Telefon] - Teş
Yiki sanayi kanunundan istifa
de eden mlleasesata, mua
mele •erpme kutıhk ola
rak -.erilecek prim hak
kındaki beyannameler peyder
pey iktisat vekiletine gelmek
tedir. Henüz gelmiyen bir kı
sım beyannameler de alındık
tan sonra mevcut tahsisata 
göre prim Diıbeti tesbit edi
lecektir. 

Dit tabipleri cemiye .. 
tinin pir müracaotı 

Diş tabipleri cemiyeti, diıçi 
mektebi muallimlerinden Halil 
beye mUracaatla, mumaileyhe 
gönderilen tehdit mektubunun 
verilmesini rica etmişler, bu 
tehdit mektubu hakkında cemi
yet namına da tahkikat yapı
lacağını bildirmitlerdir. 

Ekmek fiatı 
D•in Şehremaneti iktiıat 

ijleri müdürlüğünde ·kmek 
narhı için mıoh t komiayon tup
lanm11 ve yeni c.."mek narhını 
tesbit etmir;Hr. Teikik edilen 
zahire borsası cetvellerinaeki 
buğd.ıy fi•tlaranda knczzül 

görülrnil! ve hu tenezzül farkı 
hesap edilerek ekmek fiatla
rından 1 O para tenziline karar 
verilmiştir. 

Bu surdle ~ımdiye kad:ır 
kilosu 16 kuruşa sa.tılan ek
mel< salı fÜnündcn .tibarcn 15 
kur~ş 30 paraya <t:'ltılac ıktır. 

fl!llllA ıaıı:ı 111nıııccr!llDll'llDDlw1"'*i 

E Emsaısız V<' dchakar artist 1 
BRiGiT HEL1'1 in ~ 

en son ve mukemmel eseri j 
Nina Petrovna ı 

Çan a ın. ı ovmuş er Canilerin resim- derde nırın hlr. rare araıup 
bulımyorlar'I 

. Dolap d~re~e aazlı dere denilen mahallede oturan Mehme- f erf Ve f.f'tJ.de/erf Bmuı kalırsa. 011/ar hu ça-
dın mctresı Lıza evelki gün mehmetle kavga ederek anasının F.J « rey i dı rma 'an arıyorlar ama , 
yanına gitmiştir. iJ/ınmıyBCllk bir tıir/11 tmlcımıyorlar. 

Mehmet bundan haberdar olunca hemşiresi Nadideyi de * 
yanına almıf, sarhoş bir halde Uzanın anuının evine gitmiı, Londra, 2 (A. A.)-· Nev- Ku.:. k~babı 
k t k ı· k · · · · b · • il b b h yorktan Deily meile bildirili- Y ı apıyı e me ıyere ıçen gınnıf, emşıresı e era er em Hıiseyin Jla!ımi hey dem~ . 

Li h d d 1 d. z b t M h t N yor: Teceddüt yolunda yeni k I zayı, cm e anasını övmüt er ır. a ı a e me ve a- ki: << lltilbıil arlık anca u-
dide hakkında fakibat yapmaktadır. bir adım atan Amerikanın b 

1 
» 

adli zabıtası canilerin fotograf- ap 0 nuya yarar. 1:. 

Taklibi hakumet 
mahkumları 

geldiler 
Taklibi hlikümet madde.in

den Bu11ada mabküm edilen 
gök bayrakçı Cemal ile 6 ar· 
kadaıı bu sabah bir jandarma 
nlJitinia tabb muhafazuında 
ıebrimize getirilmiılerdir. Bun
lann bir kısmı latanbul bapi
aaneainde kalacaklar, bir kıs
mı da lzmire gönderilecektir. 

Bir inhidam 
Halıc10ğlunda Şebbaz yoku

şundaki erkek mektebinin ta
mir edilmekte olan gayet 
yüksek ve büyük duvarı dün 
birdenbire yıkılmııbr. 

inhidam, bir hllanü teaadtıf 
eıeri olarak nüfusça :r.ayiata 
aebep olmam11, fakat duTar 

' bitiıiiinde bulunan bir kahve
cinin evini de beraber yık
mıfbr. 

Kamyonun alhnda 
Kuımpaşada diYaiahane 

meydanından geçen 3047 nu
maralı kamyon, Y eldeğirmc
ninde oturan 8 yaflnda Sa
dettin isminde bir çocuğu 
çiğnemittir. 

Yunan feslihatı 
bahriyesi 

Atina, 2 (H\Wlıi] - Bahri
ye nazırı M, Boçaris Avrupa-
dan avdet etmiftir. 

Yuoaniatanın teılihab bah
riyesi için M. Venizelosun ri
yaseti albnda yapılacak bü
) !ik içtima önümüzdeki hafta 
zarfında aldedilecektir. 

Arabacıların }arını çıkarmaktan ve ifadele- Bıilbıil ;:ate; ... öied:~t,: ; 
rini zaptetmekten ibaret usulü yamk yamk agıra •. 

'-ırbaç kav- iki ka11r11/muş kebap o/mllş-R terk ile, yerine mücrimlerin i I k 
1 • tur. Oımrı irin flimcl ıer es 

etvar ve evzaını ve ses erim l )' v a/11 
gaaı 

Eminönündc arabacı Meh
met ile Miıel arasında müşte

ri almak meselesinden bir' 

kavga çıkmı9, her iki arabacı 
kırbaçla bir birlerini dövm6ı-

ler ve yüzlerinden yaralanmıt
lardır. 

Ölümle tehdit 
Tavuk pazarmda esir çar

tı•ı sokağında oturan arpacı 

hanı mUsteciri sabıkalı Niza
mettin, Çenberli taıtaki bir 

oyun yerinin sahibi Sadi efen

diye tabanca tqbir ederek 

mumaileyhi ölümle tehdit et
miıtir. 

Bıçak oyunu 
Kadıköyünde V eldeğirme

ninde aynlık çqmesinde otu-

ran Süleyman efendi ile sa

bıkalı güruhundan Topuz Ali 

araaında aarhotluk yüzünden 

bir kavga çıkmış, Topuz Ali 

StUeyman efendiyi bıçakla 

yaralamıştır. 

!1akedonyanın 
istiklali için,,, 
Atina, 3 [Hususi ] - Sela

nikte ahaliyi Makedonyanın 
istiklilioe çalifmıya davet eden 
beyannameler müıadere f:dil
miştir. Dün akpm Bcşçınarda 
bir teccmmü aktine çalışılmış iae 

aadalı filimler üzerinde tespit tam mrosimi vldulJu için 
etmek sistemini kabul eyle· sakaları, jidt1 rycleri, ispi110:-

ı ları , iskelelt•ri. iskatorwıları 
mittir. d' r 

kesip fo•.o.:ip krbap e ıyo · 

Balık paha/ı/a- l /Jalla .dıi11 yu:,.ıdcr Y~k~ıyo:-
mı, Kirt'f lı1:nıı 11ıcla L ı ç .. 

şıyor 
1 d 1rlerken cuk lmnl 1rı kebap e c. · l 
1 l lstmı/>11 ya11y111 çı/wt'lmş ar. . en 

Son annlerdeki balık ucuz- ı· 1 Jılrsed e- l<lrlarmda aijc arı, < ' 
lugu· dün birden bire zail ol- · Kı·~ba"-rikst•clc11 geçil mı yor· ') .. 

1 
. ·d · Herkes ltk gene aldı, yuru ıı 

I 1• · taha-
ı şelıir içinde tm111 < e mın 

"" I k I '·uşbazlar • ymr \lr a yer \l'll J\ 

muş, havanın poyraza çevir
mesilc beraber 100 paraya, 

3 kuruşa satılan balık dün 
10-12 kuruıa fırlamıştır. 

Bu tereffü balığın az çık
masından değil, havalar serin
lediği için bir iki gün muha· 

\'idoz. J.ilro: rayırla~·11;;a, 

1 
Avm; lwyıi lmğtarında, o
c/aı İcİ Si r/lal'tlltlll becfaua 
· :l h ı · rl<ır Cıı. kuş elı e can es ıyo · . 

' _ . 1. 1 / ·n·'~s b1rl 
faza edilebilmesi imkanının 
husul bulmasından mlltevellittir. 

Sayfiyeden 
lstanbula donen

/er az! 
Bu aene ev kiralarının pa

bahlağından, bir çok kimsder 

sayfiyeden lstanbula göçet
aemlşlerdir. Her ne kadar 

havaların ayı gitmeainin 
bunda tesiri olmupa da, Şir
keti Hayriycain yapbğı te.sh:lf

ta nazaran, teşrh ·s iye ir

memize rajmen lsta.ııbu.a 
nakli hane edenler pek azdır. 

Bunun sebebi, Boğazda C\' 

kiralannın fstanbuldakine na-

7.ran daha ucuz olmasıdır. 

. Meclisi idare azohgı 

ma 911mı <' 11u e \ ı;• 

yammlakirıe cliyorı/11 la: . 
_ JJuyıin Qğla btlkı ~ş 

yu: /wş hıpcıllık. Faka/ 1~~; 
ri11den yİl'mi be.~ /nne kaJ(k 
ayırdık. ktılanını kt'IWP e 

1 
• 

meze yaptık. . . be 
Nasıl, dort yıiz yciıJUŞ kş 

mıpmu 
kuşu ra/\tycı meze ~ 

/ım: (c/o <legil mi? . 
v • • ce:ı11-
JJaııua11ları JunH1Y6 kl · 

· ki "' erın yeli /ıal<İ Ada<la '· 
peşinde dolaşsw! Alu 

J(örOy 

Amerikan ut~•"m re .. a 
. b. dıt' ,.jnin elitçi 

Amerıkah il' 7 tal' 
mektebinde JDıaallimliğe -ı a1

p 
• . · I d aöru m ı-olougu gaıcte er e • 

k"k ta nazaran 
tü. Yapılan tah 1 a 'k fab-

· ı h b Amerı a mumaı C) aıı öt beri aat-
rikaları namına e. 1 . 

l k fıuı:r.e gc mış 
mak için mem e e ı all' l"k 
bir Musevi olup, ınu ı~ 1• 

1 b
. . kl~m vaııtaaı ıttı-

1'4 
f:!minde hayatın bütün ez- ~ 1 

de zabıta tarafından menedil
mittir. Makedonyanm istiklali- la r! mı, re • 

ha7. etmek istemiıtir. . k 
Maarif v<'kaleti, diıçı me -

1' IC~rr : c-;yon, haric .re vc~cili 
'vı.ac Rüşt.ıj l:eyin riyasl"tin-

c' .. 
.... olr.ı: • .:s: üzere Cevat paşa 

vakım tatmış olan bir kadın 1 
1 

, rolünü bütün kalb•le bütün I ' 
ruhHc temsil etmekted!... : 

. Önümüzdeki perşembe ak- li 

Türk., Rus 
ticareti 

Ankara, 4 [Telefon)- Rus
larla ithalat ve ihracat liste
lerinin tesbiti için yapılan mü
zakere ikmaJ edilm!ıtir. 

ni istiyenlerle komünistler teı
riki mesai etmektedirler. 

Bir doktorun 
tetkik ah 

Seyriaefainin münhal olan 

meclisi idare azalıklarından 

birine mütekait Emin paşa ta
yin edilmiştir. 

tcbi ıçin Avrupa~an iki rnu· 
alliru celbcdecektır. 

1 • 
tıt.riciye m~~=.irü ur .. un:ile-

t , 1dcn mü!eşekkilc.hr. Cevat 
p., il _J.. • • • ı 1 

• ' '..ıD ~e.ınmızır vası o -
~Ut"ur. İlk i~tim3 L'1VWt saat 
• 5 tc yc:pılacaktır. 

şamı Gala ~mvareai olarak 

MAJİI~ 
aineıuasın~ • 

Hafta içinde muahcdenin 
imza olunDUt.ana intizar edil
mektedir. 

Ankara, 4 ( Telefon J -
A vrupada tetkik aeyah4tine 
çıkaa tabibi adli Fahri Bey 
avdet etmiftir • 

Etihba odasında 
Etibba odUI haysiyet diva

m, kendiaine bir me..Je tev-

di ~· kadar ~ 
..-ay.-ktlr. 
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4 Sahıfe .. Soıa Saat - Tesrinisanı .'ı 

Si)raset kavgaları Kavga ... Rakı 
• • 

ışı ----f ransada iki devlet adamı 
birbirine ateş püskürüyor 

Bir belediye 
memuru ile şo
för dövfişfüler 

Bakkallar, rakı 
amil/erine kız

dılar ve ... 

İşitilmemiş bir· ı,ezalet 
Asri bir A vrupaiı ailenin 
yüz kızarhcı maceraları 

Fransada bir kabine buhra
nı oldu. Şimdiye kadar onu 
mütecaviz defa başvekalete, 
bir o kadar defa da muhte
lif nezaretlerin başına geçen 
M. Briyanın kabinesi, hiç 
beklcnmıyen bir zamanda is
tifay -ı mecbur olrlu, 

Pu :s•ifa, :::c!et'eri yüTden 
fozl~yı bul;m ve radilml sos
y11 lfr• i•ı:ıin i ::ı!an gn·pun v~r
c!iği r:mhı.lefct reyi üzerine 
bİT cr:ıı·i valti olmuştu. 

Bunun üzerine Fransıı 

rt' · ;r.ürn 1 uru radikal sos
yalistlerin reisi olan M. Da -
la 'yeye yeni kabineyi teşkil 
etmek vazifesini verdi. O da 
kabul etti. M. C(ı!adye; kendi 
grupu kadar azaya malik olan 
soysalistlerin kabineye girme
lerini temin edeceğini zanne
diyordu. 

Filv.oki sosyalistlerin meb'
usları bu teklifi kabul ettiler. 
P' akat bu fırkanın « milli kon
gre » ismini alan bir cemi
yetleri vardır ki mühim mese
lelerde nihai kararı o heyet 
verir. Parlamentodaki sosya
list azanın fikirleri hilafına 

bu heyet kabineye iştirak et
meyi kabul etmedi, reddetti. 
Bunun üzerine M. Daladye, M. 
Briyanla ve siyasi fikirleri 
kendi fırkasının fikirlerine uy
gun olan diğer siyasi fırkaların , 
reislerile görüştü, hepsinin de 
muavenetini temin etti. İşte 
tam bu sırada garip bir hadi
ıe oldu ve bir gün eve! ayni 
kabinede mevki almayı karıır· 
!aştıran M. Briyanla M. Dalad
yenin arasını fena halde açtı. 

Hadise ~ııdur: j 
Daladya iie Briyan, fikirleri 

1 
layikliğe, yeni yapı!acak içti
mai ıslahata müsait fırka' arla 
anla~m:ık esası üzerinde mu
tabık kalmışlardı. Bu arada 

Türbe bekcileri , 
maaş istiyor 

Muhafaza edilmeleri tekar
rü eden türbelerin bekçi ma
ııtia.-ı yüzünden evkaf ile mü
zeler idaresi arasında bir ih
tilaf çıklığt roalümJur. 

Bu ihtil.if yüzünden türbe
lerin muhafızları altı aydanbe
ri maaş alam,.ını;lardır. 

Haiıer ~''ığımıza göre, bu 
muhafızlardan bazılan müzeler 
idaresine mür:ıca:ıtla mıı,,ş:a

rınm biran eve! itasıru, aksi ' 
takdirde iş'.eriııden çekilecek

M. Briyan bir tebliğ neşretti 
ve gürültü de bundan koptu. 
M. Daladyeye göre M. Briyanın 

ı bu tebliği, görüşüp mutabık 

kaldıkları <'!lashıra muhaliftir. 
M. Briyan bu suretle bir 

emri vaki yapmak istemiş, 
radikal sosyalist!er:n ş:mdiye 
kadar kendileri ile birleşmek 
İstemedikleri irticaa müte
mayil bazı fırkalan hükümete 
işt:ral. ettirmek istemiştir. 

M. Daladyenin iddiası bu
dur ve bu igbirarın sevkile 
hüküınet teşkilinden vazgeçen 
radikal sosyalist fırkası reisi 
gazetelere beyanatta buluna
rak: 

" - M. Briyan beni aldattı 
onun için ben de kabineyi, 
teşkil etmekten vaz geçtim! » 
demiştir. 

Bunun üzerin M. Briyan 
fitili almış ve Daladyeye 
karşı şu beyanatta bulunmuş-
tur: 

« - Benim bildiğim, bir 
siyaset ve politika adamı 
daha soğuk kanlı olur. M. 
Daladye ise, maalesef bu va
sıftan mahrumdur. Farzediniz 

ki ben M. Daladyeyi aldat
mak ve teşebbüsünü akım bı
rakbrmak istedim. 

Fakat, hangi menfaat 
beni buna sevk ve icbar 
edebilir? 

lık defa nazır ve başvekil 
olmak mevzuu bahis değildir 

ki böyle bir manevre çevirmek 
küçüklüğüne düşeyim. Şu hal
de, M. Daladye, üzerine ta
hammül edemiyeceği kadar 
ağır bir yük almış, bunu~ al
tından kalkamıyacağını anla-

yınca mes'uliyeti benim üzeri
me atmıştır. 

Vaz:) e~!n en dc.iru f<::ldi 
ifadesi buncian ibarel~h. 

istanbul birinci Ticaret 
mahkemesinden: 

Bekir z2de Mehmet Rüştü 
beyin Adapazarında kereste 
tüccarı Yürük zade Ali Hik
met bey meyanesinde müte
kcvvin dav:::da nıüdde:m!ey in 
ikametgahı me<.hul olduğun
dan ilan ~n vaki ofon tebli
ğafa rağmen Hikmet bey 
bbatı viicut etm<:diğinden 
Hukuk usulii muhakemeleri lerini bild rm~lerdir. 

Tapu ve katla tro 
memurlu'klan 

Tapu ve kadastro idaresine 
IJ;zım oldukça hariçten alına
cak ücretli memurların k:ıdas
h'o heyetlerinden açıkta kalan 
h1c..,ur1ardan intihabı ve ha
r ·çten kimsenin k:ılml edi:rne
ID' s· tekarri!r efmiştir. 

1 kanununun 398 maddesi mu
cibiııce gıyap kaı.trı ittihazına 
ve ta ıkikatın 8 kanurıuevel 
929 !:'azar gilnü sa::t 1-l e ta
likine karar verilmiş olmakla 
milddeaaleyhin yevmi muny
yende ba::ı; buluo:nası aksi 
t:ıkdi!'dc vakıa 1;ırı 'kabul ve 
ikrar ctm~.! mldobtıacağı ve 
bir daha muiı:ıl: ;:meye L:abul 
-edilmeyeceği i!fin olunur. 

""'··~·""""·-

Evelki gece Beyo~lunda bir 
şoförle bir zabıtai belediye 
memuru arasında müessif bir 
hadise olmuştur. 

Otomobil Galatasarayd, n 
geçerken zabıtai belediye 
memuru tarafından durdurul
muı ve şoföre süratli gittiği 
için ceza yazılacağı bildiril
miştir. 

Buna kızan şoför, zabıtai 
belediye memurunu tahkir et
miş, bu yüzden memur ile 
şoför arasında bir münazaa 
çıkmışlar ve şoför, belediye 
memuru ile dövüşmiye başla
mıştır. 

Hadiseden haberdar edilen 
memurlar Yetişerek ismi Mus
tafa olan şoförle beiediye 
memurunu ayırm;şlar ve şofö
rün ifadesini almak üzere 
merkeze götürmüşlerdir. 

Etıbba muhftdcnet 
cemiyetinde 

Etıbba muhadenet cemiyeti
nin senelik kongresi bu ay 
içinde toplanak ve yeni hey
eti idare intihabı yapılacu.ktır. 
Heyeti idare için namzetler 
tesbit edilmektedir. Bu iş bi
ter bitmez kongre günü ilin 
edilecektir. 

Bakkallarla rakı fabrikalan 
sahip ve bayileri arasında ye
ni bir ihtilaf zühur etmiıtir. 

Bundan eve! bakkallara 
rakı fabrikaları yüzde 15 ten 
yüzde otuza kadar komisyon 
bırakırlar ve veresiye muamele
si yaparlarken son zamanlarda 
bu usulü değiştirmişlerdir. 

Fabrikalar, bayi teşkilatı 
yapmı~lar ve bakkallara rakıyı 
peşin para ile ve azami yüzde 
on komisyon ile vermiye baş
lamışlardır 

Bakkallar ise bu tekle kız-
mışlar, aralarından serma-
yedar bir gurup yaparak 
cemiyetlerine müracaat etmiş
ler ve cemiyete sermaye ve
receklerini, diğer bak1tallann 
da buna iştirakile bir şirket te
sis olunmasını ve bu şirketin 
bir rakı fabrikası açarak ala, 
aliyülıila ve feykalade nevi
lerde rakı yapmasını istemiş
ler, bütün bakkalların kendi 
malları olan bu rakıları di
ğer rakılardan hem baha 
ucuz, hem de komisyon alma
dan satacaklarını, bu takdirde 
başka rakıları da dükkanla
rın:h bulundurmıyacaidarını 
bildirmişlerdir. Cemiyet teklifi 
tetkik ct:nektedir. 

Gizli tarik~ıt n11 varınış? 
! •• 

Usküdarda konuşmıyan.-
lar tekkesi efsaııesi ••• 

Ticarei ve zahire boısası - İntihar eden Baba beyin 
kimyahanesinde asistan Baha pederi hafız Mehmet bey as-
beyin Ankarada intihar etme- k:ri mümeyizlerdendi. 
si giz:i bir tarikatı meydana Ber.im pek sevdiğim dost-
çıkardığı bazı gazeteler tara- !arımdan birisidir. 
fından yazılm~tır. Oğlu intihar ettiği zaman 

Bu rüfekamızın verdikleri ben Ankarada idim. Üzerin-
malümata nazaran, Baha beyin de böyle bir mektup çıktığm-
saliki olduğu gizii tarikatın şey- dan haberim yok. Yalnız, ba
hi Üsküdarda oturuyor ve tari- na bu çocuğun Üsküdarda 

bir şeyhe mensup olması ih-
kut Halidi namını taşıyormuş. timalinden bahsettiler. 

Tarikat salikleri konuşmak- «- Bakın, tetkik edin, eğer 
tan hazer ederler, zaruret ha- böyle bir şey varsa ben taki-
sıl olmadıkça tek hecel.i ke- bat yaparım, bana haber ve-
limelerle ve ( evet) , ( hayır ) I rin» dedin. Şimdiye kadar 
gibi kısa tekellümlerle iktifa bir haber çıkmadığına naza- ' 

Avrupada madam Veyler 
isminde şık, güzel, zengin 
bir kadının muhakemesi icra 
ediliyor. 

Mm. Veyler, bir gece, sa
baha kadar kocası ve dostları 
ile beraber barlarda, tiyatro
larda eğlendikten sonra evine 
dönmüş; karı koca soyunup 
yatmışlar, ve az sonra 
üç el silah sesi işitilmif. 

Komşularla hizmetçiler, bu 
seslerin geldiği Mm. Veylere 
ait apartımana koştukları za
man genç kadını, polis mer
kezine telefon ederken gör
müşler. Kocası da, yerde, kan 
içinbe yatıyormuş. 

Ve anla,ılmış ki Mm. Veyler 
kocasını öldürmüş, sonra da 
telefona koşarak işlediği ci
nayetten zabıtayı haberdar 
ediyor. Mm. Veyler, mah
kemede iılediği cinayeti şöyle 
anlatıyor: 

- Kocam, harpte tayyare
cilik etmişti. Bir hava muha
rebesinde, başından ağır bir 
yara almış, ameliyat olmuş, 
iyileşmiş. 

Fakat ara sıra şiddetli buh
ranlar geçirir ve deli gibi olur. 
Bunun haricinde kuzu gibidir; 
ben de kendisini çıldırasıya 
severim. 

O gece evimize sabaha 
karşı döndük, yattık. Az son
ra buhran geldi, yatamadı, 
kalktı, dolaştı, aptese gitti. 

Dışarı çıktığı zaman gözle
ri müthiş bir hal almıştı. Üze
rime hücum etti, beni öldür
mek istedi. Kentlisini teskin 
etmiye çalıştım. Buhranı büs
bütün artıyordu. Biran geldi 
ki bir facianın vukuuna ra
mak kaldı. 

Çaresiz, ihtiyaten cebime 
yerleştirdiğim tabanca mı çe
kerek üzerine ateş ettim. Ye
re yıkıldı, sonra tekrar hücum 
et~ek istedi; ikinci bir kur
şun daha attım; düştü. Pek 
feci ıstırap çekiyordu. Kurtul-

G~triı) şey! 
Londrada, bize 

mas:na imkAn olmıyan b"çl' 
reye acıdım, yanına yaklaşa• 
rak tabancamı kulağına daya• 
dım, lüzumsuz yere zal-ımel 
çekmemesi için üı;üncü bil 
kurşunla hayatına hitam ver 
dim!» 

Mm. Veylerin ha:lise hak
kında naklettiği budur. Fakt~ 
yapılan tahkikat, bu g:. P 
aile faciasının iç yüziinü pe.• 
iğrenç bir surette aydınlatmış' 
tır. Bir defa şu an!aşılmı tıt 
ki Mm. ve M. Veylcr, her biri 
üçer defa evlenmiş ve ayrıl
mışlardır. 

Fakat birbirlerile evlenişlerİ 
hayli garip olmuş. Vı:.~ler, ka· 
nsını bir randevu , ~~inde ta· 
nımıt. Be~ sene, gayri meşru 
bir ş::kilde görüşmüşler ve 
ancak sekiz ay eve! evlenm·ş· 
ler. Bundan başka, Mm. Vc·I' 
!erin başka eı-kcklerle de ran• 
devu yerlerinde bulUftuğu an· 
!aşılmıştır. Mahkeme reisi, bu 
rezilane bayata işaret ettiği 
zaman, kadın: 

« - Ne yapayım, reis efen· 
di, çocuğum olmuyordu, Onun 
ıçın oraya gidiyordum!• 

Diyince, hıikim şu cevabı 
vermiştir: 

- B~ ,.sene böyle evlere 
devam ettiniz, lıiia çocuğu· 
nuz olup olamıyacağını anlıya• 
madınıı: mı? 

Bundan başka meydana çı• 
kan çok çirkin bazı haki• 
katlt:r vardır. 

M. Veyler, öyle iddia edidiği 
gibi zengin bir adam değildir. 
1200 lira ile geçinir, fakat bil 
kan kocanın geçirdiği bayat• 
bu para kafi gelmediğinde!I. 
geceleri bazı randevu evlerine 
giderler orada Mm. Veyler, 
başka erkeklerle eğlenir, son· 
ra kazanılan para ile evlerine 
dönerlermiş. 

Mahkeme, bu duyulup işi
tilmemiş rezalet karşısında 
şaşırıp kalmıştır. 

l\leslel~ tısl~ı 
~ 

H 

Uc Amerikalı , 
k d , ran demek as:ı yokmuş. Böy-ederlermiş. Ar a aşıarımızın le gizli bir tekkenin mevcudi-

verdikleri bu maiümat nazarı 
yetine ben de ihtimal vermi-

mühimmat ya- gazetecinin başı· 
dikkatimizi celbetti. Aradan yorum. Kanun hilafında böy-

zaman geçtiği için polisin bu le bir hareketin, zabıtanın Londradan bildiriliyor : Lon-
pan bir maznun! na gelenler 

esrarengiz konuşmazlar tekke- gözünden kaçacağına ihtimal dranın Lutels sulh mahkeme-
sini ve saliklerini meydana veri!memelid;r.~ sine, öteberi aşırdığmdan do-
çıkarmış olması ihtimalini dü- i ~ ı layı bir amele tevkif edılm~-
,ündük ve kar·lerimiz:e tek- • GÜNDE 10 PARA t!r. Büyfik bir mühimmat fab-
kenin esrarı hakkında maiü-

1 A.rıııriulıınıın lrer lr:ıi~esiııcle rika~mda çalışan bu adama, 
mat verebiimek için polis lıirı•r CtJrıık sarwımııı yuk- hakim, ne işle meşgul oldu-

selıııc_çı için Hİ.llA rı~·j ı~'T- - ştu A 1 müdürlüğüne müracaat ettik. gunu şormu r. me e : 
FALİS lıt•piıııl::deıı « - Son zamanda mühim 

Müdiriyetin salahiyettar er- ! [ıcldedi,ııı .ıııırdım. ilet d · · ld k Ti! k" 

kanından bir zat dedi ki: ~===-==~- = · ==- ==- ==- :::~ m ar a sıparış a ı . r ı-
1111 1 ye devleti hesabına obiis mer-racaatBuva~~su:~:ı:şize db~g~ il~~~ j () 1 misi yapmakla me,gulum ... 

böyle bir Tekkeden ve gizli r)(' ra fOl' Hakim, bu gibi devlet sır-
'k b b d d - ·ı· .\htllCt nuı·h,-ınc<ldı"ıı !arının ifşa edilmesinin müna-tarı atten a er ar egı ız. • u -

1 sip olmadığını maznuna ihtar 
Bu intihar vesilesi ile, em- C..erı.ıhpa 1 a ''•'t""'"'l uper,ıuil , etmiştir. Bu haberi veren ga-

niyeti umumiyece böyle bir \!u~)rı' •lıaıw: fleyorlu, Rus dar<- 11 zete şu mfitaleayı da ilave 
tahkikat yaptırılıp yaptırılma- •· ... 1 

• "'' ' 1 .Ja .ı-ıo ııuııur.ı.ı 1 etmektedir: 
dağını bilmiyorum. ..,urıyc ç1rşısı ıtpMtınıa ıı 8 ııu I 

Polis müdürü Şerif bey de •na: uıl.1. 

şu malümatı \'ermiştir: 

Dün y ..ının en 
Mükenımel yazı 

makine'i 

!' .1 r ır f~ '' ,-; ~f · ı 161~ .. 

ll 1 ı u J l·H . .\ 'il/ hıd .. u ın~ ıı ıı ıla 1 t ıkd .r \'e tı•rcilı ctrıı• 

Hafif, metin ve saelam 
J fer ciheti taalılıl"ıt olunur .ı.1ı:·~~:.11':~ 

" Amelenin bu sözü ile son 
zamanda lstanbulu ziy:ıret 
ederek hüsnü suretle karşıla
nan 1ngiliz amiralının seyaha
ti arasın da bir mfinıısehet 
görmemek mü..,kün değildir.,, 

Amman arapt.a
rırıın protestosu 

Kudüs, 3 (Hususi) Fılis-
tin fevkalade komiseri tayyare 
ile Ammana gitmiştir. 

Araplar, mumaileyhin mu- ' 
vasalatı ile beraber protemo 
makamında bir saat dü kan
larını kapamış, bütün faaliyeti 
tatil etmişlerdir. 

Amerikanın üç maruf gaz.!' 
lelerinden Nevyork Taymis!ıı 
üç muharririnin başına garip 
bir h ·Jise gelmiştir, Mezkiır 
gazete b1:ı muharrirleri içi'i 
kaçakcılığı bak:t.mda bir ar 
ket yapmıya menıur etnı:ş; 
Bunlar, Nevyorkta, 45 lokan· 
tadan gizli surette içki al.nıŞı 
gazetelerine yazmışlar, fakat bl 
yerlerin adresini gızl~ tutınıış• 
!ardır, Bunun üı.erine gazete· 
cikr derhal mahl..emeye davııt 

ediJ .. rek bu adresler kendile• 
' rindeı ıstenmiş. Fakat bildir

mektı:n istinkaf edince her 
biri bir :ıc!rese tek2bül etın lı 
üzere kırk be-7er gü'l ha; ~0 

ma krm etmiştir. 

efe • en 
kara~Iat 

He)'eti rnah usac:ı bir dahli 
devlet hiımet'nde k 'llar.ı!ııtJ' 
mal:ırına karar verilen konıi· 
ser Cav;t, G. Ant p altıı. ·ı 

erkek mektebi muallirııi Alı 
Rıza, bııylar yüıbaşısı Haııt'1• 
piyade ikin<"İ mül.:..iı..ıi Öıtt ' 
Faruk ve Gülnar kayın·''" 1 

f ııMehmet TevfU. bey v e e 
dilefrı lı:ıklarındaki kararlartll 

qe• 
refine ali heyetçe kı:rar 
ri!mi~tır. 



t 

p 

aş· 

ır 

iri 
l· 

• 

nün kızı 
Bu üçüncü mevki V&gorda muhakkak, büyü yapmışlar; Yeni siyasi te

ıekkiiller vlicut 
buluyor 

Hararete karşı 
esaslı bir care hemen bütün yolcular Mari- efsunla za\allı adamcağızın 

yetayı tanıyorlardı. Kocasının gözünü bağlamışlardı. iki asabi karşıla~ınca 
Tramvaya binmek i&ter• 

ken birisinin nasırına 

matemini tutan bu genç ve Öyle olmasa daha sağlığında 
çok güzel kadının kucağında bağlarını, zeytinliklerini, otur-

, 
bulundu 

mini mini bir de bebek var. dukları kocaman evi kansının p (VOZ Havanadan bildirilı'yor.· K•-
11 • d'? aristc çıkan Rusça - u 

Kocaman sepetlerini dizle- ustüne yapbnr mıy ı R 1 ba ad&1ında bulunan bir mil-
rinin üstünden ayırmıyan ih- Hiç şüphe yok cndaloz kan OJDE~ YE ) gazetesinde 

b d d " B 1 · t d · - h t hendlı, en sıcak iklimlerde tiyar köylü kadınları ona te- u a ama büyü yapıyor u.. u garıs an a sıyası aya ,, 
· il S fy d ö harareti tadil eden ıun'i bir cessüs ve kinle bakıyorlar; Evlendikten sonra güvey semamesı e o a an g n-

erkekler çiy çiy yiyecek gibi sokağa çıkmaz olmuıtu. Ne derilmiş bir mektup intişar usul keşfetmiştir. Bu usul mu-

. . 
basmış ve sonra ..• 

gözJerini ondan ayırmıyorlardı. tarJalarmın başına gidiyor, ne etmiştir. Bu mektupta ezcümle cibince, hayat üzerinde hiç d 
Vagonda herkes ondan bah- de her hangi bir işini takip deniliyor ki : bir fena tesiri olmıyan gaz _ Sizi temin ederim reis var? Evde kavga ettin iye 

ıediyordu. Bu büyücü kızının için gelinden ayrılıyordu. Ba- « Son günlerde memleketin dolu tulumlar tayyarelere bey, ben bu adamın ayağına lSnHne geleni dövmek mi liztm1 
hikayesini bilmiyen yoktu ki.. zen sokaktan geçenler bahçe siyasi nab:z.ı kuvvetlice çarp- yüklenmekte, bu tulumlar- kasten basmadım, hem efen- - Efendim, d;~-nün ki 

Kocası öleli üç ay olduğu kapısının aralıklanndan içer- mıya bqlamıştır. Şimdiye ka- daki gazlar· salıverilince dim tanıdığım bir adam de- ben tiryaki bir a 1amım, sa• 
halde işte ilk defa evinden sini gözetlcdikleri zaman dar Nasyonal _ Liberaller hiç bulutlar basıl olmaktadır . ğil ki bu.. bahleyin evden kahvemi içme-
dışarı çıkmıya cesaret ede- onlann sarmaş dolat şapır te barışamıyan (Kiorçevistler) Bu suretle ortalığa mahsus Maznun, genç bir adamdı. den pabrdı ile çı'<mışım, bu 
biliyordu. Demek kayın bira- şupur öpüştüklerini görüyor- (S ·ı . l ) hl b" f hl k ) k v k~fi degıv ·ım·ış gı'b'ı işime de ve mı ovıst er cena annı ır ern ı yayı ara sıcagı Mu'"ddeı' mevkı"ı"nı' ı"şgal eden u der· en korkmuyordu. Bu lardı. O koşuşmalar, o kova- ·· ··• b' ~e 

ı 1 k hk h I d teskil ediyorlardı. Bunları en fazla olan yerlerin havası de oldukça yaşla bir ihtiyardı. geç kalmışım. Us· t ır ...... , adam yirmi bef yaşlarında, amaca ar, o a a a ar a ~ t ğııu 
bodur, netameli bir herifti. cabal.. bidcştirmek için ilkbaharda bile mutedilleştirilmektedir. İ!k Re:s bey maznuna dedi ki: canım yanınca ne yap 1 B 

İkide bir tabanca veya bı- Her halde, kepazeliğin bu başl, nılan müzakerat bü- tecrübeler Küba adnsmda - Haydi ayağına kasten bilmez bir hale geld;m. en 
çak çeker, her cinayetten derecesi Pepetin mensup ol- tün yaz devam etmiş ve yapılmış ve muvafık neticeler ba madığmı kabul edelim, fa- ona iki tokat vordumsa, 0 

sonra bir müddet dağa çıkardı. duğu sofu ve dindar aile için· nihayet Stambolov"stler'n sayi alınmırtır. kat neden kendis:ni tahkir beni adam akıllı dövdü. 
Mariyeta müsterih ve sakin de ilk defa görülüyordu. neticesinde muvaffokiyetle ta- ettin ve tokatladın? _ Şahıtler.iııiz var mı sizin? 

görünüyordu. Ah, mel'un kan! Adamcağız sararıp solmıya, marn olmuştur. Üri cenahın da '< - Efedim, kendisinine tah- Maznun ve 111üd eı, 1 k d . 'kdi 
Hem de- bir kıraliçe k dar zayıflamıya başlamıştı. Tıpkı yuca meclisleri Smilovistler A .,,.._ l kir ettiğimi ve to atladığımı birden, abldılar: 
güzel.. Bu kadar müstesna alevin karşı"ında e.riyen bal- tarafından ileri sürülen esas- ~ kabul eC.:iyorum. Fakat ben - Hayır efendim. 
bir vücutta o habis ruh nruııl mumu gibi. I . d b' J 'ATe z fflQ" ta 1r A,, - b I b _ Kalabalık bı"r tramvaydka? ar llzerm e ır eşmeyi muva- lV~ •& l:ıwR u!l an yapmıya mec ur 
bannabiliyordu?!. Büyüye 'k efsuna inandmıyan fık bulmuşlardır. a 'n. Müsoade ederseniz an- bu olanları gören yok deme 

Balmumu rengindeki şeffaf h t imler ar.sına bu erece ic, :n b ·;,., seb _ptir J MÜddei eevap verdi: 
Jerisi zaman zaman pembe düşkünlük göstermemesini tav- Birleşen liberaller kendileri- lat.ıyım. _ N ... redc efendimi Kavga 

d l l d kı d · ttil d P t ald · eski nasyon l l'b ali d Mm. Bavar adlı bir Alman - Kısaca ~miat bakalım? '". bir a ga a tın a znnyor u. sıye e erse e epe ınş nı ' a - ı er er en 1 esnasında, karşımdakini kor-
Kadife gibi siyah çekik göz· etmedi ve daldığı haz alemi büsbütün ayrı bir yeni siyasi kadını, ötedenberi kocası ile - O gün tramvay çok <"- kut k . . elimi nıvelver 
feri, uzun gür kirp~kleri içinde tedricen ölümün kuca- fırka olarak ilan etmişler ve geçinemiyormuş; birkaç defa labalıktı. Acele i~im olduğu ma ıçın b·r 
vardı. gıy na dogv ru koştu ... · için binmek mecburiyetinde çekiyormuş gibi töyle 1 

meşrutiyet esasına riayet eden ayrılmak istemiş; fakat ortada arkama attını, hiç kimse kaf .. 
Boynu, gerdanı san'atkar Bu sırada Mariyeta bir oğ- bütün fırkalar ile koalisyon esaslı bı'r sebep görmiyen idim. Bu sebeple kalabalığa 

1 
di 

elinden çıkmış yeni bir heykel lan ç~uğu doğurdu ve aradan karıştım, işte o aralık bu a- madı. O kalabalı1• dağı ı~e~ • 
1-adar temı'z ve pürfizsüzdü. iki ay germeden, kocası, eri- yapabileceklerini ilave etmiş- mahkeme kadının talebini d v ba Şahit olacauız diye hepsı a• 
fi.. L ~ Ierdir. » amın ayagına smışım. o 
En ufak Kimıldanışlarda siyah yen bir mumun ışığı gibi sön- reddetmiş. Nihayet kndın ge- Birden bire çok galiz bir çıştılar. 
elbise altında memelerinin dü gitti. Ölürken bile gözleri * çen gün Berlin civarıdaki göl- küfür savurdu ve bunu müte- yarım 

18
at bekled'ğlm 

ıekli beliriyordu. son defa olarak garip bir (Zora ) gazetesinden: lerdcn birinde, . hocasının gö- akip te suratıma kuvvetli iki tramvay da kalktı, gitti. Be: 
Evet, hıç ıüphesiz bu kadın şehvet ateşilc yanmış, elleri Geçen salı günü Sosyal zü önünde ve yüzlerce seyirci tokat yapıştırdı. O dakikada reket polİI gelcfl de b:ı 

çok güzeldi! .. Tevekkeli, bed- ihtirasla bu güzel kadına Demokrat fırkasının mahalli karşısında r.ırçıplak suya gir- kendimi kaybetmişim, ben de dayak yemckte4 kurtar • 
baht kocası Pepet onun için uzanmıştı.. teşkilatı akti içtima ederek, miş, bunun üzerine M. Bovar ayni şekilde mukabele etmi- Merkezde tutulan ıabıtta ya .. 
yanıp tutuşmamış, çıldırasıya lif lf fırkanın bazı şerait tahtında kendiliğinden mahkemeye mü- şim. Ama, bunu sonradan zılıdır efendim. Beni merkez-
lşık oliıp kendini heliik etme- Kocasının ölümünden sonra memleketin idaresine iştiraki farkettim. Binaenaley benim de bile dövmiye kalkb bu 

sokagv a ilk çıkışı. Ya bir ak- racaat etmiş ve bu suretle mişti... gibi gayet mühim blr mesele kadın da emeline nail olmuş. kabahatim yok efendim. adam... . l 
Akraba ve taallükab bey- silik olur da kaynına, o azılı hakkında müzakeratta bulun- Reis bey bu sefer müddei- _ Kafi anladık. Şahit o a• 

h d d ? Şu kadar var ki Alman ' d"nli hude yere Pepetin bu kızla ay u a ras gelirse ... muştur. Müzakerat oldukça ye sordu : rak poliı memurunu ı ye• 
evlenmesine mani olmak iste- Mariyeta trenden indikten mahkemesi, çıplnk olarak su- - İşittiniz ya.. Be.k, o beni v · 

canlı ve izhar edilen noktai . b" h k . k b d cegız. _, · mişlerdi. Öyle ya, onun gibi ıonra hep bu meş'um ihtimali ya gırmeyi ır spor are eti to atladıktan sonra en e M .... nun, reisin bu so:uerıne 
nazarlar gayet muhtelif ol- dd k d · J ı d d. d ""' zengin bir adam bu fakir kız- düşünerek helecanla ilerlec!i. a etme t~ ır. onu to tat a ım ıyor, ne er- itiraz etti: 

la nasıl yuva kurabilir? Ü•te- Cuaretli bir kadın olmasına muştur. Kadının kocası bu hale ra- siniz? _ Efendim, dedi, polis m~ 
l'k k s b' bu-yficu·· ! ragmv en ara sıra vücudünde Fırkanın münevver mehafili zı olmadıgı" ndan dolayı talak - Ne diyeyim efendim? · L- bak• ı ızın ana ı ır .. murlarını dinlerseıuz ucu 

Fakat Pepet hiç kimsenin ani ürperişler duyuyordu. pek az istisnalarla, fırkanın kararını vermiştir. Benim yerimddc sizAde olsankiız sız çıkarım. 
sözüne kulak asmadı; ve dil- Kasabanın dar, dolambaçlı muhtelit bir kabineye iştiraki, bunu yapar ınız. yağımda · _ Sebep? 
her büyücü kızile evlendi. yolJanndan hızla ilerlemiye yani uzlaşma noktai nazarı İkranıiyeli hanııu ter- nasınn iıstüne öyle bir basb .- Seh~bi şu efendim, po-

k 1 Y ki öliiyorum zannettim, gözüm ela ak Anası kederinden öldü. başladı. A şam o muştu.. ol- lehinde beyanatta bulunmuş.. zihanesi lis efendi geldiği za~d. Y 
di karard... Ne yapbğımı, neye b d ı ı Böyle mel'un bir gelinle bir lar pek tenha i · )ardır. Diğer kısımlar, fırka- M h atmak sırası en e · 

d kt 1 k d bod Sultanhamamı, a mutpa- uğradığımı bilmiyorum. Polı·s efe:ıdi benim dayak 
ara a yaşama ansa ö üp ur- Köşe başın a anaızın ur nın hükumet idaresine her- şadan kumaş alanlara bir ko- _ iyi ama kaza .. Daha na- al 
tulmak daha hayırlı degıv 'l bir adam belirdi. Mariyeta yedigv imi görmediği için ey-

hangi bir surette iştiraki aley- laylık olmak üzere Mükerrem zikAne ihtaratta bulunabilir- hı'mde şehadette bulunacak. 
miydi ? haşin ve amirane bir sesle ol- hinde bulunmuşlardır. y h l fı d dı· .. ;. d • b .. -

ve rısar anım ar tara n an .l.&&Ao • B b · t k tla ımnı --Peptein serseri kardeşi de dugu· yerde çivilenip kalm1fb. ·~ _ Efendim, 
0 

gun·· esasen unun em 0 a e-=., · • 
E .. Sultanhamamında Hacı köçek k ö dü fakat adrea1enm 

ba ytızden ağabeysile danldı. . • • • • • • • • • ski Iran tabı ameli.. camii karşısında havuzlu han evde bir mesele yilzünden alea gdır 'ya1ım, tram••yıa 
Serseri meneri ne olursa ol- Jıf y•t oldu kavga ettim, fena halde canım ama m. d 

k v - ittisalinde magv aza fevkinde k lı d bı'letçı"sinin aumaraaı habrımf •· llUD böyle bir büyücü ı:z.ıru r..adının ölüsünü muayene sı ı yor u. .,... .. e en-
o da iıtemiyordu. Meyhanede eden hükumet tabibi göğüste Tahttan indirildikten sonra 22 No. mahalde açılan 4<Ha- Bu can sıkınbsı esnasında Bu biletçiyl de çaj111D 
elalemin dedikodularını dinle- ve karında irili ufaklı dokuz Pariste bir mücevherat dük- nım» terzihanesine üç kat el- bir de canım yanınca çileden dim k bul 

k ~ · l t b k i h k k M. hk bu talebi a dikçe adeta kuduruyor; gUnün bıçak yarası buldu. Emzikteki anı ış e en sa ı ıran şa 1 bise diktiı enlere dördüncüsün- çı ma , kendimi kaybetmek a eme . da ak 
dirinde behemehal intikam a- çocuk meydanda yoktu. Ahmet Kaçar han Pariste den para alınmaz. işten değildi. etti Bakalım, sıra ile y 
1 d N ki d b t l k d k b ı d S · d k · yı'ye

0

n ve atanların akıbeti ne acağını söylüyor u. a e en as a anmış, en isine ame- Dışardan sipariş a u e i- - en evın e avga ettın-
Her halde ana kız Pepete, Celaleitin Ekrem Jiy3t yapılmıştır. lir. se bu adamın ne kabahati !!!;ol;a;c;ak;?~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IS 

.ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-

görmeme lüzum yok.. . ? 
- Parayı getirdi ını 

Polis: < Son Saat in tefrihım : 21 

11 
A1ulıarriri: I els 

(G;in Park) a geldi, Rüzgar 
ıert ve soğuktu. Siyflh bulut 
kümeleri yer yer semada top
lanıyorlardı. Köprüye yetiştiği 
laman rüzgar daha şiddetini 
arttırdı. Avdete karar vererek 
döndü. Arkasından birisinin 
ıüratle gelmekte olduğunu 
lşittL Baktı. İri yarı, geniş o
aıuzlu bir adamdı. Yanından 
ıeçerken koluna çarpb. Nazi
kane 

- Affedersiniz madam. 
Dedi(Odrey) cevap vermedi. 

f\dımlanm ııklaştırdı. 1Ierd.e 
bir bankın ilzerinde bir ka
dının yatmakta olduğunu gör
dtt Vaziyeti nazarı dikkatini 
tel betti. 

Sıranın üstüne ıırb gelmek 
fart.ile uzanmıı, kolları gayri 
lahii bir şekilde qağı sark
lllışb. (Odrey) lcorktu, geriye 
döndU. Kadını şahsı meçhul 
de görmü,.tü. 1uza yaklaştı 
•e sordu: 

- Bu .kaciı a ne olmua? 

1tooo 
ılltl.tl rcinıi: Uıner 1' a::ıl 

- Bilmem ... Çok garip va
ziyet .... 

O tarafa doğru yürüdüler. 
Kadın otuz otuz beş yaşında 
tahmin edilebilirdi. Gözleri 
yarı açıktı. Elleri ve yüzü 
mosmor olmuştu. Yerde ufak 
bir şişe duruyordu. 

(Odrey) simasının yabancı 
olmadığını zannederek hahza
ıını yokladı. Onu her halde 
görmiittü.. Şahsı meçhul da
ha fazla düşfinmesine mani 
oldu. 

- Lfıtfen gidip polis çağ11-
aamz ... 

Bu sırada yanlarına yakla-
şan memur Odreyi zahmet
ten kurtardı. Kadının yanında 
diz çöktü. 

- Hasta mı? 
- Hem fena halde .•• 
(Odrey) e hitap etti: 

- Siz gitseniz daha iyi o· ı 
lur mis (Bedford) .. 

Kız bu yabancınm iaaniııi 
bilmesine bayr.1tt etti. 

- Yolunuz.un üzerindeki 
karakola uğrıyarak birkaç 
memur yollamanızı rica edc.rim. 

dedi. (Odrey) süratle u
z~klaştı. Gözden kwybol fo
ğu zaman polis adamın yüzü
ne baktı .. 

- İsmini almayı unuttum. 
~iz biliyordunuz. 

- Evet.. Bir dairede çalış
mıştık. Mis (Bredfil) 

- Acaba intihar mı? 
- Bilmem... ismim (Silik 

Simis)... Polis müdüriyetince 
malüm .. 

- Burada ne anyord~nuz? 
- Size yardıma geldim. 
Bu sırada diğer memurlar 

bir doktorla geldiler. 
Dikkatli bir muayeneden 

ıonra doktor: 
- Evet ölmüş .. 
Polisin verdiği ıişeyi kok

ladı. 
- T afi an suyu ... Müthif bir 

zehir. 

* O akşam (Odrey) gazetesi-
ni okurken şu sabrlar nazan 
dikkatini celbetti. 

( BugGa 6ğleden sonra 
(Grin Park) ta bir kadın ce-

sedi) bulur.du. l' apılan tahki
kata nazaran (Taflan) suyu 
içerek intihar ettiği anlaşılı· 
yor .. ) 
Ölmüş ... Ne müthiş ... Acaba 

kimdi? ... 
(Odrey) kadını gördüğüne 

emindi.. Düşündü.. Nihayet 
hatırladı. Bir hafta evel (Leysi) 
nin Kapısı i>nünde gürültü 
yapan sarhoş kadındı. Yeme 
ğini yarıda bırakarak telefona 
koştu. (Şanon) un evde bulun
ması yüzünü güldürdü: 

- Parkta bulunan cesedi 
tanıyorum, çabuk geliniz. 
Aradan on dakika geçmeden 
(Şanon) girdi (Odrey) gülerek 
karııladı. 

- Sana (Leyli) Din evinin 
önünde gürUİtü yapan bir ka-
dından babı etmittim. 

- Söıünün üzerine ~ort
men) de tahkikat yapbm. Fa
kat o gündenberi gören olma
mlJ. En doğrusu gidip (Lon
ger) i görmeli... lhtiyan ne 
zaman ziyaret edeceksin? 

- Y ann akşam .. 
Gülerek: 
- Yalan s6ylüyorsun (Od

rey) bu aktam buluşacak•ımz 
Saat kaçta kapı aç.alacak?, 

- Sekizde .. 
Şanon saatine baktı .. 
- Bir taşla iki kuş vuraca

ğım.. Doğru Leysinin enine 
gidiyorum. Sekize üç kala 
meydanın şimal tarafında bu
lunurm. 

- Gelmenize lüzum yok .. 
- Var.. Beni görmeden 

eve girmiyeceğini vadet. 
- Sen de .. 
- Vadediyorum. 

XXVIJ 
Hiy~net 

Martin Elton belki yirminci 
defa gazetesinden batını kal
dırarak şöminenin önünde 
oturan zevcesine bakb. Zev
ceai ıordu. 

- 1>ıfan mı gideceksin? 
Martin: 
- Evet .. 
Diyerek gazetesini katladı. 
Cebine koydu. Saat yediyi 

yirmi •geçiyordu. 
- Nen Yar Dora?... Çok 

d&şünceli g6rüntiyorsun. 
- Bir az rabatsmm .• Kaçta 

aYdet edecekıin ?. 
- ihtimal gece yaı sı ... 
- Stemfordu mu görecek-

8İniz? 
-.Bua .. _....._ T.._, 

- Hayır... . dr· çantayı 
- Fakat getır gı d S''ilc 

b .. d.. Her bal e li en gor um. 
Smisin bahsettiği para onun 

içinde idi. Ü nıiJyon frank. 
- Evet... Ç ? 
- Nereye koyd'":ıdaki do-
- Y atağıının altı " 

lapta.. Endife etıııe yann go-

türe~eiim. kb Beş dakikı 
Dıyer ... k çı · e altosunq 

sonra şapka v .. p di 
giydi. Mcrdivenlen ın · ka 

Dora ıokak kapısının -. • 

pandığını işftti. k rdu a. 
Martinden kor uyo v. • 

korku kendisi için d:rti~ seY .. 
. d" Mil n ar-ı 

diği erkek içın 1
• 1 ""· 

tık kilin bir yi1k O mUŞuA.o 

H 
çeb keı.tiDJ. · kontrol edioe 

er are e 

yordu. 1 zarfında zev• 
Şu son giln er 

• d:tı .. man olnıUfhı· "Ma~ 
ane ~ il' L i 
ti olundan çek ırse eys n,, y • L .. 
ile evlenecekti. Martin, eysı)1 
öldilrmeyi aklına koymuşhı. 
Ondan bunun için korkuyo~ 
du. Bu cinayetten zevcini na .. 
sıJ menedecokti. Ajv, ~ 
Jualktı. lıfaato ... ...,.., .... ..,, .......... 
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Bessa bütün arzuları tatmin edecek bir makinedir. Fotoğraf le
vazımını satan iyi mağa1alarda bulunan Bessayı bir kere tec
rübe ettiriniz. Muhakkak onu alacaksınız. Zira zerafeti aaye
sinde bir hanımın elinde fevkalade yakıştığı gibi sadeliği sa
yesinde bir çocuk tarafından kolaylıkla ve kemali r- v Jfaki
yetle idare edilebilir. Bu makine o kadar itina ile m edil
miştir ki en müşkülpesent amatörü bile memnun edeı. Fiatının 
keselere uygun gelir. 

Clhan~üuıul marka 
(J\ılANJ)LEBERG) 

En1pern1eablize gabardin 

PARDESÜLER 
gelnıiştir. 

Vücudu rüzgarın lesh•lne karşı 
muhafaza eder. 

Hafif ve giyinmesi kolay 
Yalrııı G.ılatada karAköy.de 
\'oyv•Jdtt. caddesi kar~ıtııında 

EKSELSIOR 
Büyük elbise mağazasında satılır. 

~•ıg-iliz hiçırnı gay<"t. miintehap ve 
muhtelif çeş,tlerJe 

kostünıler ve pardesüler 
'r n ıı~.ıın ha ıta ı rcsın•Jt: Juınıınlnra mah~Uı 

''•ye\ '' , 1t lıa~ \e sou moda 

ipekli muşambolor 
dalıı vardır 

Tt:BIY \ TT.\ TESHit,iT 

i,lanbul vilityeti defterdarhğı aanları :l 
vekaletiııden: 

3Jö senesinden 1027 mali senesi nihayetine ka
dar nıilli hükunıet bütçelerinden n1atlubu olan
larhı gerek n1illi hükumet ve gerek sakit hü
kunıetin hütçe emanatı ve adi en1anat hesap
larında mukayyet alacaö-ı bulunanlar, Şubat 
930 nihayetine kadar arzuhal ile bulundukları 
n1ahallin en büyük nıal n1en1uruna müracaat 
eyleyip yetlerindeki nJatllıbat vesikalarını vere
rek mukabilinde nJüracaat vesikası almaları 
lAzımdır. Bu müddet zarfında nıüracaat etme
mi~ ve vesika alman11ş olanların iddia ettikleri 
alacak 1:113 nunıaralı kanun n1ucibince katiyen 
hazine lehine sakıt olacaktır. Şubat 930 nihaye
tinden sonra hiç bir nıazeret kabul edilmivece-

J 

ğinden alacak iddiasında bulunanların 93U sene-
si l\fartından eve) bulundukları n1ahallin en 
büyük ınal n1en1uruna n1üracaat etn1eleri ilan 
olunur. 

' lsranbul san' at mektebi 
müdürlüğünden: 

Akıam erkek san'at mektebi derslerine başlanmıştır; Maki
nistler, marangozlar, Elektirikçiler, bilgilerinizi arttırınız. Ancak 
bu sayede iflerinizde daha iyi muvaffak olur, kazancınızı art
tırabilirsiniz. Akşamları saat 6 dan 8 e kadar bu derslere devam] 
ederek şehadetname alınız. Kaydu kabul için geç kalmadan 
müracaat ediniz, Her şey meccanendir. sıhhi tesisat ıubeai 
açılmıştır. Döşemeciliğe talebe lrayit edilir. 

Herkesin tablatine muvafık şapkalar rekabet 
etmez bir surette yalnız mağazamızda bulunur. 

~ Galata Karaköy No 1 

Teminatlı ucuz mobilya 
Mobilya almazdan ve ya •lpariş etmezden 

A. SOFIANOS 
MOBİL YE MAGAZASINI ziyaret ediniz. 

Beyoğlu, Aımalımesçlt, No 13 Telefon, Beyoğlu 1293 
Asri, seğlam, emıalaiz, mobilyalar imal eden son sistem 

ve elektrikle mQtebarrik fabrika, Taksimde, Tak•imlcışla 1 
No 48 Telefon S.yoğlu 1801. 

SERi ve iTINALI TESLiMAT 

San Sll\t 
• 

Seyri ~cfain 
Mcrkcı accntası : Galsu 

köprü başında. Beyoğlu 2J62 

Şube accntası : Mahmudiye 
hanı altında. lstanbul 2740 

TRABZON BiRİNCi POSTASI 
( KARADENlZ) vapuru 4 

teşrinisani Pazartesi ı 2 de 
Galata rıhtımından hareketle 
[ 1 ncbolu , Samsun , Gireson , 
Trabzon , • Rize , Hopa] ya 
gidecek ve dönüşte Pazar is
kelesilc [ Rize , Sürmene , 
Trabzon , Görele , Gireson , 
Ordu, Ünye, Samsun, ine 
bolu, Zonguldağ] a uğnyarak 
gelecektir. 

Hareket günü \'Ük alınmaz. 

LIVER BROTHll'll 
Ll,,.ITED 

PORT SUNLtQHT '
1 

PGl..AND, 

Vim 
Kolaylıkla temizlemek için 

Nim ıslak bez üzerine biraz 
• 

VIM serpiniz ve nasıl teınizleyip 
parlattığını göreceksiniz. 

Beyaz kaplamalar, mermer ve her nevi 
boyalı ve çiai eşya temizlemek için kulla
nınu. Bakır Ye pirinç qyanı.zı "VIM,, ile 
parlabnız. Ce:ı:ve ve tencereler için 

"ViM.,. i kuru halinde 
kullann1ayın 

Evkaf umum müdür
Iüeünden: 

Evkaf matbaası için lüzumu olan kagit ve levazımı teclidiye 
kapalı zarf usulile icra edilen münakasasında talipler tarafın
dan verilen fiatlar haddi liiyıkında görülmediğinden T eşrinisa
ninin dokuzuncu Cumartesi günü saat on dörtte pazarlıkla i
halesi icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzere 
her gün levazım idaresine ve ihale gününde idare encümeni
ne müracaatları 

- Üsküdar Hukuk hakimli
ğinden: Hanım hanımın Üskü
darda Altuni zade mahallesinin 
küçük çamlıca caddesinde 47 
No. lu hanede Celiil efendi 
aleyhine ikame eylediği boşan
ma davasından dolayı müddei 
aleyh namına berayitebliğ irsal 1 

kılılan dava arzuhali sureti 
müddei aleybanın halihazır 
ikametgihının meçhuliyeti ba
sebile bili tebliğ iade kıln

masına binaen mahkemece 
on beş gün zarfında cevap 
vermek üzere ilanen tebliği 

tenaip kılınmış olmakla mezkiır 
istida sureti mahkeme divan
haneıine talik kılınmış olduğu 
gibi tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet gazete
lerle de ilin olunur. 

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

Şehremaneti ilanları 

Beyoğlu dairesinden: Daire
de mevcut 7 tane çini soba 
açık müzayedeye konulmuştur. 
İsteyenlerin teklif edecekleri 
fiatın yüzde yedibuçuk temi
nat akçesini vezneye teslim 
ederek 28 T. sani 929 per
şenbe günü saat 14 te Daire 
Encümenine gelmeleri. 

• 
Şehremanetinden: Emanete 

ait 148 numaralı kamyonet 
72,151 numaralı kamyonet 100 
bedelle talipleri üzerinde olup 
ibate müddeti 10 T. sani 929 
tarihine temdit edilmiı oldu
ğundan taliplerin mf'zkiır ta
rihte Levazım müdürlüğüne 
gelmeleri 

* Y eniköy Belediyesinden! 
Dairede mevcut 19 adet 

odun sobası kapalı zarf usulile 
bilmüzayede satılacaktır. Ta
liplerin 23-11-929 Cumartesi 
günü saat 11 re kadar teklif 
varakalarını encümene ita et
meleri ilin olunur. 

Doktor FETHİ 
lerrahpaıa Jla,ıaııesı 

Bakteriyoloğu 

Kan ( \ a scrınau teanıültl ) 
ıdrar, bal..,am cerah<tt tahlillerı 
ıle hatlahkların hususi a~ılaı1 ıa
pıhr .. ·~·clct"on~a 111~lUn1:ıt ~eril )Jt: 
LıkJır-., uhlıl ulılecck mc\"•t al~ 
<lrular1k lııl~hura raporu tu.kduu 
cJilir. 

Mııa> eneh.ın•' tlcyvgluıula; ~g.ı 
ı.UIUII!"JJ[J l,ar~ı..ıI~da 

'l'.·lı·h1n: 'h: \l·glıı .. ~:i-1 

Londra l>irahanesi 
Beyoğlunda en büyük, en güzel aile merkezidir. 

Asri Türk musiki birliii 
Her akşam saat 18-24 e kadar 

Çok ve mebzul envai mezeler birinci n'viden içkiler. 

Emvali metrüke müdürlü~ünden : 

icar ve isticar müza
yedeleri 

Boğaziçlnde Y enimahallede Pazarbatı caddesinde 19-19 nu
maralı kahvehane tehri 15 lira ve Teıvikiye mahallesinde bacı 
Emin sokağında 7 numaralı hane şehri 10 lira ve 4-2 numaralı 
ahır ve arabalık şehri 18 lira ve 14 numaları hane şehri 38 
lira ve 16 numaralı hane şehri 52 lira ve Asmalımescit mahal
lesinde Meşrutiyet sokağında 141 numaralı dükkan şehri 20 
lira ve Galatada Kemanket mahallesinde Rıhtım caddesinde 
35 numaralı mağaza şehri 50 lira ve fevkinde brrinci katta 
3 numaralı iki oda şehri 30 lira ve ikinci ve üçüncü katlardaki 
birer oda şehri on beşer lira ve boğaz içinde Amavutköy de 
birinci caddede 36 numaralı kayıkane maa oda şehri 5 lira, 

Kasımpaşada Büyük Piyalede Zlncirlikuyu caddesinde 238 - 246 
numaralı ma oda dükkan ıehri 10 lira ve Kaıımpaşada bacı 

Ahmet mahallesinde Oereboyu sokağında 347 - 135 numaralı 
rüsküllü han arsası şehri 5 lira ve Feriköyünde. Ketif soka
jında 4 - 33 numaralı dükkin tebri lira ve Kamerhatun mahal
lesinde Kalyoncukulluğu caddesinde 8ln umaralı dükkan 
şehri 25 lira bedeller ile bir sene müddetle ve müşahere 

suretile icare raptedilmek üzere 23 - 11 - 29 tarihina müıa
dif cumartosi günü saat 14 te müzayedeleri mukarrerdir, 
taliplerin teminat makbuzlarile Emvalı metruke icra komia
yonuna müracaatları. 

Buyuk Tayyare piyangosu 
Yedinci tertip dördüncü keıidc: 

11 1"'eşı·inisaııi 192.9 
Büyitı i ram.iye 

4n,00() lira 
fıvııca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

ikramiye ve 10,000 Liralık bir mükafat. 

! 

v--
Tepebaşı 

11111111 

tiyatrosunda 
salı günü 
akıamı 

saat 21.30 dt 
muallimlerle 
talebelere 

Zehirli Kucak 
3 perde 

• fadıkGy HALE tiyatrosunda 
Bu akşam İnkılap tiyatros11 

BAYKUŞ 
Facia 3 perdıı. 

Kadın hastalıklan hekimi: 
Doktor • 

CENRL ZE/f/ 
Hor türlü kadın rabaw

lıldaruu ciddi, aeri ve muYa
fık bir surette tedavi eder. 
Maçka palu ikinci k•pı 

No 14 
Her" gin ~en sonra 

Fotograf 
Beklediğiniz gayet büyük 

ve parlak dürbllnlli zarif foto
graf makinelerimiz gelmiştir, 

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

Merkezi : Aamaaltı Yıldız 
Han 

Şube : Eminönil, (51) nu
mara Mehmet Ruhi bey mü
esseseleri. 

Ooktoı· Fevzi Ahınet 
• 

Freugl, hel~cğuklııgu, cilt, prOıt· 

tas, zaft teııa•iil ve kadın hasıa. 

lıklannı en •on usullerle a• bir 
zanıenJa nılısaıt ~raitle ttdavı 

.-.Jcr. 
Adr<"' Babülı Çağaloğlu yokuşu 

Li"ışe 1-aıı numara 43 
Telefoıı- l•tarbul ;}ll<J'l 

Balıç>kapıda ..:Czacı Ha.,n bey ta
rafından ıaklıtçilik serlivha .. alımda 

gaıetelerf verilen ilAn sahibi Ha•ao 
bey tarafından tt•kzibı: 

Koloııva cıikctlcrioıiıı Üsküdarda 
şekerci -,,e kolonyıırı Hasan efendi 

tarafından takfü edildiğini ilüıı etnıiıı 

iocnı Jc yapılan tahkikattan bunun 
doğru oluıaılığı anlaşılarak hu )'Ü•

dcn rcnciJt• ettiğım llasan cfendiniu 
kalbini kerulı.,ınl' larıiye venn&:k SUa 

rctile n1esrJc, t ıtıhayct verilerek ıuua 
hakenıernızdt·ıı '"'J.rh ııazar rdildiği 
iLirı olunur 

Oöyçe O. Bank 
Tarilıı t<'"•i:I 906 

.Ylüe .. islcri: l)rı•-.lner bank A. 
Şafha,eııier 1.ank l'erayn, Na
•İyonal hank für Di\yçlaml. 
~lcrl<e•İ: lkrlin; şubderi: 1 hm· 
burg, ~staııJn.ıl <\Galata \'t İ!ôitan 
hul •, 1zuur. 
Galoıa lı<nıı telr.foı;. Bevoğlu: 

247' 24;3, tı84,tı85 
İstanbul kmnı telcton: İ>taııbuı 

2842. 284-J . 
Deposu: İstanbul Tlitün güın

rüAü. Telefoıı: l•lavhııl 3227. 
BilUmwn LaıU..a nıııanıelatı ic-

Mahmudiye oteli 
~;l<ktrik w terlo•h nıü.:elılıcı 

fll:.(.ttft"L ve t1hurctılc trii~tc:rıl~rİlıİıı 

nı:uharı l;ıL..Jırı olın otelinıize bu 

JcfJ. 11111.;:crlJ..:tlen lıan) u 111ah11.lli!"~ 

tı·k ~ ur·1lı.iı oJı.ıla~ ııı':'n cJilJnıştıı 

Hınaeı .uleyh atlı: ıkanıctine dr 
'4on dı·reı.:e t: eri .. !l<lır Klıven ur 
rctlr- alıoıııuau k•l)ı.h:Jilır. ll:ıhat: 

111 vı.: •!'trttlıa• ını arzu eden z!\. a 
tı kira1 •ıı, ttzrıflcr· kc!ld.l ınenla 

atları .ktıza!111-! ınılır. 
Adres 

\ultı:t.n \lcıhnııtt türhr"iııde 

2 Cemazivelah:r 1348 

'J'ukı·i11ı 

( .UHCi 6,~I Ak;-•nı 17,0o 

Ogle ıı,sx '/aısı 18,3ll 

li.ınJi 14.i~ luı-.a.k q,51 

il, .. ıı_ 1 ~.ı 

1 Mes'ul müdiiı Selim Rağ1P 

• 

• 


