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Maliye vekili Saracoğ'lu Şnkril B. geçen
ıefer rahatıızlandığı cihetle Ankaradaki mozak ere ikmal edilememiı ve her iki dainler
vekili şehrimize avdet etmiflerdi. Şükrü B.
iadei afiyet ettiği cihetle, fimdi İngiliz dainler
vekili M. Vayt milzakereye devam edecektir.
Aldıiımu ıualflmata.- nazarao DG~ umu·
miyeye ka.galık olarak aWerilen ırGmrGk variclati takaiyeriaia mreti tecliy.-i etrafmd& mlı.akerat cereyan etmektedir. Hilkfimet muayyen
zamanlarda taksitleri tam olarak ita edeceği
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cihetle; Rlisumatta Doyww. umumiyen.in :t>ir
memuru bulunmuıııa ltmım ı&illaiemekt:ec:lir.
Diiyunu umumiye binuı ·10 ay ıonra Maliye
vekiletiiıe . teslim edilecektir:
Dliyuııu umumiye meclilini İnütldilita sev·
keden bir mesele vardırki ·o c!a tudur: ·
lam muabeclesi mucibiiıee Orii•nh hlldimetinia borçlariadaa bir kwDI,. ()mgınlı - dev•
!etinden aynı.n Ye aruı alua meıİıleketlve
taksim edilmiı, bunu her btıkumet kabul ettiii
halde Sırbistan kabul etmemiftl. ·· Pariate ak·
tedilecek Dilywıu umumlyeııln ·ifk meclbi idare
içtiman•d• ba ine.ele menuu babaec:lilecektlr.
Sırp hllkAmeti ateylainde, DllyuDu umgmiye
meclisi tarafiladan .Cemiyeti Akvama mllracat

, .
Mndafaai Milliye vekili Abdiilbalik beyin yarın ıehrimiıe
muvasalatma intiı.ar ediliyor.
Haber aldıpıza nazaran bir
kaç ...nw.. 1 .-..8 D.o. ..vekH 1amet
..... vııu ~
paşa haztdleri de phrimiıe
ıelecelderd~'
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Gerek
vekil Pqama ,
ıerekae Abd lik beyin, ya·
kında denfıe ladlril~ek olan
Umuımıda
Yavuı ııhhlllllll havuzdan çık- '·kımır muama merulmiade bulunacaklan. melesi pek ai
beyan edilmekt~.
olmaktaclar.
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Geçenlerde Ankaradan şehrimize avdet
etmif olan lıtanbul Düyunu umumiyesindeki
Jngiliz dainler vekilinin tekrar Ankaraya, Fraosız dainler. vekili M. Dekloziyenin de Atfnaya
j'İttiii malflmdur. M. Dekloıiyeıoradan Franaaya

ıece ben

mntacaat ederek ba·

odamda uyurken fena bir
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8unua aehebi, uri teçhizat ile mGCela·
heıkam1rde-
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polan btilmimaması ve ec·
nebi vapürlarının
limam·
jDl.Zdu klmlr·
alcbJdan takdirde bir çok
murafa kat- Bugünkü Jroınür tahmil JJt tahliye usulünden
bir
inüba ve. 'K uruçqmedeki <ıdaclk
lanm~u~uıwı
.
zaman limaacla beklemek za·
kuvveti ile yapılan .kamUr tahruretlni hiuetmeleridir.
mll ve tabliyesi peıi büylik
Limanımızda amele ve kol
(Mabacli 11 inci Alaifede)
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1111

mftkikab bit-

evrak müstaatlkliğe
iade o
uştur. Kararname
Jl8Pdıp ımdtkemeye verilecektir.
us
icra komitesi reisi
14 Kaıenin sefirimiz H.
Ragıp bey.i kaba) etmiştir. lki
memleketi akadar eden işler
WdQnda görüş lllÜf, hürmet-

m
~

Clm: bauethı.rine ·anırica etmiştir. H. Ragıp
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lftolttbr

Mü terem
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~ilikte

ihtisas pey..
. . . l(ıiiı velrAIM heseıbtM
A~ iza
edilmektedir.
~ yedi öekiBı daha gönderilmiştir.
lnJuuanlılana yapılan

müulllil&at dün akş tm geç valctıe bcfar 6ftmemiştlr. Pazara

•

devam
br.
trepo ve mavna buhramdan dofayı vaziyet cid-

B

dilepniş, Liman şirketi protesto edilmiştir. 600 mavna
muattal bir halde durmaktadır.

ı;man

firketi

bu itte Rahbm firketinin mes'uliyeti ol·
duğuna kanidir.

Gloa seylaplarda Akdağ ile
lllYenihan araSJndakl dört
telgraf w battı kimjlen haAP

olmultar..

moata 1'ıe telgraE umum mü-

UIJdürü şok Vilafetleriıade
bir teftiş aeyahatine çJc•aktadır.
fllı8m mahsultımllz

bu

9eDe

llllbereketlidir.
iman tebasından doktor
111 Fr~ Burbar tabilyeti-

n

mize bbul edilmiftir.
iki Çagadamart Ermeni
gazetesi başmuharriri Aytuar tabüyetimi3den ilkat
edilmiftir.

il

lfil6 temmuzda yapılacak at
E:lkoşuları hazırlıklarına baı
lanmaştır.

eni cami civannda kana!.
lizasyon çukurunda ceaim
bir sütun bulunmuştur.
ksaray Pertevniyal ilk
mektebinin vaz'ı esas
reımi dün yapılmıştır.
lfiilarşıiçi
tah&ıl
memuru
~ olup alb
bin küsur

D
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hareket etti .

Cenewe, 4-.(A.A.) - Esirler
komisyonu, mec
veya ha•a
kiben Antaryo gölüne inmiştir.
olduğu harde
· man eline
düşen esirlerin esir addedilmemesi tıakkm a italyJn mu- •
ralihaslan tarafından y pık.n
teklifi tili bir komisyona havale etmiştir.
P~!aarif vekaleti hesabına
İngiltereye yedi sene için lisan
tahsiline gönderilen kız muallimi mektehi talebesinden
Atina, 4 (Hususi) - Harp
Hadiye hruıun dönnıiye mecborçlanmn tasfiyesi için vübur olmuştur.
cuda getirilen Yung planı
Bunun sebebi, büytik Brişayialar hilafına Yunanistantanya adcları · ıkliminin sıhha
ca pyaw knbol g6rülmüş,
tine m~it gelmemesidir.
Yunan hissesi kafi addedil·ınmem~ ir rezalet
miştir. Bu husustt. aktedilecek
olan konferansa bizzaf Veni[ 1 inci sahifeden mabat]
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Yun ni t · ve
Yung plA
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iştirak

edecektir .
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kacmıs?
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Lahor, 4 (Hususi) -

bile karşı Nadir hanın girişti
ği taarruz arasında kabileler
•tarafından

karargakı

işgal

GözUmti cçtığ1m zaman anki bana taarruz eden
adam bizzat babam idi. Hadisenin dehşeti karşısında feryat etmek istedim. Elile ağzı
mı kapadı ve feryadıma mani
oldu. Ertesi gün ariladım ki
bu iften annemin de haberi
vardır.

şinara kaçmıştır.

mın

n

meclisi
Amsterdam 4 (AA) - Yeai meclis 30 katoiik,24 Sosyalist,
12 İhtilal taraftarı, 11 anı\ne
taraftan hristiyau, 8 liberal,

7 demokrat, 4 proteatan, 2
komilnist, 1 köylü ve 1 de orta
lllDaf mOmeuilinden mlireklrep
olacaktır.

lira açık veren Kemal beyin
muhakemesi dün devam etmif, paranın ödendlği iddia
edildiğinden bu cihet tetkik
edilecektir.
lfiimin Ali beyle Mahmut
~ Muhtar pa~ arasında çı
kan sui tefehhüm tavassutla
halledilmiştir.

vekaleti . kitapçıla
~ rı sıkıntıdan kurtarmak
için 40 bin liralık kredi aç..
mıya muvafakat etmiştir.
maarif
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ElbiserrıV

Değişiyor, Y" 01
ktavat kefkıjıJ
Nevyork, 4 (A. A.). ;/.
dranın büyUk teriilerı
dan erkek elbisesinidı: ~
surette isltihı hakkı~ 51c~
sUrUlen proje şiddetlı . ~,
0
dolayısile son derece cı~1'
nazarı itibare alınmakta
ka, kravat, ortadan k
diz çıplak klacak surette
lon kısa olacak, cake:.>'j~
kası açık b·r nevi gotn
/
im olacaktır.
/;

Çünkü bundan sonra babataarruzları

4evam etti.
Babam benim odama geldiği
zaman annerıı hiç istifini bozmaz ve salonda otururdu.
Bir gün ben sokaktan gelmiştim. Evde babam yoktu.
Annem ve piyano taciri M.
F abr yatak odasında ve çıp
lak bir vaziyette idiler. Ben
çekilip kendi odama girmek
istedim; mani oldular ve bana
annemle bu tacir en feci
ahliksızlık manzaralarına {tabii ettiler.))
Genç kwn bu feci ittihamı
üzerine binbaşı Tiir ile zevcesi ve tacir Fabr der~ tevkif
ecfılmişler,

sonra tacir kefale-

-

~

ladım

edilmesi üzerine firarı teeyyüt
etmektedir. Nadir han Para-
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_şkago 4 (A.A.) - iki tayyareci ve üç yolcu ıle d
1
müteveccihen uÇnn.~ olan «Untin Bavler» namındak ~tt'
tayyaresi evvela ilk merhalesi olan Mişigan gölüne ve
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.&esinden <40» kadar tacirin
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agodan

ı
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1

ba tırıl anı ·'t.'J
Taymis yaziyor :
ve Buşir {lehirleri ar
1
telefon hatları bazir~.!'; "c:~
betinci günü kesı!dıgı ~
her iki şehirden de 0 ~ 1~
beri haber alınaına~"iod'.)
Haziranın on yedtS ,e1y
raza hareket eden dl ~
bir kol Doza civar!ıı fi I
yamcılarla temas et~ıŞ 0o~
tayyare aııiler üzenııe 11 'f.'.
bomba atml§tır. lsfab'~
nun açıldığı söyJenıııei'

11

el'

İranda zel~ r1.

A·J, ~

Tahrim, 4 ( A.
zenderan mıntakasıIJ ıJ1 ş'J
Faris, Eşeref ve Aııı eıet
lerinde şiddetli ıel:ıe1
muştur.
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te rapten serbest bırakılmlf•
tır. Nis şehri, bir misli daha
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l>elı, Kari s1.1tutıı1·
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DUnya ŞüllJl.P·
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fe

olan bu facianın
dedi kodusu ile meşguldOr.
Bu i i bir cinnet buhranına
mı, yoksa, en son dereceyi
bulmuş bir ahlak auklıtuna
mı hamletmekte herkes müt-

tefiktir.
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~cağını ere tüberkülin yapı-

Vili Yazmıştık.
hll ınesYet. heyeti
b ytanycsın
· • ın
.
~ da ~1;he Emanet baytarllQ 1'~rak edeceklerdir.

~lllnhuı uç.

zaıfuıda

gün

l:ıckıer

ve
civanndaki
~ltıta.ka tcsbit edilerek her
'-caı;.
da kaç baytarın .. - 116• ta·
~
l'~b Yın olunacaktır.
"" erler
~er '9' u ın Yapılan inekler
ererne Dlilsap ıseler
.
'--t
24
l 8onr h
erdir
. . Bua astalanıp ölecektiııdc
suretle inek sütleil• il lere- sı'
. onu.. " Re il .
rayetinın
~ış olacakbr.
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Kartala ..

Bir l(.

Geneekmek

Bir heyet,
fırın ve eğ r
teltişile me

Ban fınnlarda
ekmeğin
narhtan pek aşai'ı fiatla satıl
ması nazan dikkati ccbetmiş,
Emanet bir kimyagerin riyasetinde 12 kişilik bir zabıtai
belediye teıkilab yapb:-arak
fınnlan bir an için teftiş ettirmişti.

Bu teftit neticesinde narh
üzerinden ekmek utan 48,
narhtan 10 p ra noksan ek·
mek satan 12, 20 para noksanına ekmek satan 2, 30 para
noksanına ekmek satan 11, 40
para noksanına ekmek satan
7, 50 para noksanına ekmek
satan 6, 60 par noksanına
ekmek satan 1 fınndan ceman
90 nümune alıenmıştır.

Diploma.sız

ebe-

ler ve stinnefçi-

ler hakkında.

Yapılan

muayenede « 50 »
ve «60» p r ncksanına ekmek satan fırınlann ekmeklerinin gayri kabili f'kil olduğu
anfaşılmış ve mevcut olan 235
ekmekleri müsadere edilerek
imha olunmuştur.
Diğer nümunelerden anc.ak
39 unda matlup evsaf bulunmuş ve bunlann narhtan aşağı
nasıl sablabileceği Emanetçe
anlaşılamamış, mütebdrisinden
10 unun hamur olduğu diğer
lerinin de mısırlı ve çavdarlı
bulunduğu anlaşılmışbr.

Emanet, bu teşkilab yalınız
fınn ve değirmenleri teftiş
etmek üzere ilka etmiştir.

Diplomasız olarak ebelik
ve sünnetçilik yapacaklann
ellerin de mt tlaka s1hhnt '
ve içtimaı muavenet vekaletinden verilmiş ebelik ve vünnetçılik vesikası bulunacakhr.
Dipk:masız olarak bu san'atlan ıapm&k ;steyenler, bu
Vf>.sikalar için buluduklan yerlerin Sıhhi ve içtimai müdfuo..
lüklerine möracaat ile elıliyet
ler;ni ispat edecekler ve vesi-

ka

alacaklardır.

imtihanları

ikm

Sene içinde ikmale kalan lise
talebelerinin ikmal imtihanlan
bu ayın on beşinde ikmal
olunacakbr.

Şatranç
Japonyanm ilk Ameri ada ser·
4ncak gelecek kadın diplomalı
vet bol ugu
Beyne/mi el biJapon hfikUmeti, ilk kadın
Amerikan hazinesi, bu senei
:ene elekfirik diplomab
olarak mis Şiskava·
maliye içinde umumi borçlarincilik bir
yı Paris konsolo luguna tayin
nndan 673 milyon tediyede
~tn.dif edilecek etmiştir.
bulunduktan sonra 185 dolar
Lehlide
~ gazeteler, Üsküdar
c tkttjky .le Anadolu ciheti

"~~-"tile

ırnr
• 1Yazının Şehrema-

hth"e:'ldiğini yazmışlardı.
b...crın aslı yoktur.
• ... lQıt'
lll'kcıL ıyaz halen elektrik
~ 'ttlt •
a tııltöYü atttir. Şirket bu sene
t~ de }( kadar, gelecek
.~· lf ed artala kadar hat
~k senecck ve ancak gele~ Adalara Emanet
\1

it

Ynpacaktır.
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sın ~A ı.+:

•

şeht 'J/'-re,ıyesı
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Karaköy

bttı.'lc dav Plerj arasındaki ıe-

Parlak bir
prensler içt~maı
K!apurtala

geçen
ziyafet
vermjştir. Burada pek çok ta
pren ler varmış. D vetlilerin
arasında «Türk prenslerinden
Burhanettin» de vardı deniliyor. Hakkı olmadığı halde
kendine bu sıfab veren şu
Vinana ve Peştede çalgıcılık·
la meşgul Burhanettin ise bu
ziyafet hakikaten parlak bir
prensler içtimaı olmuş, demektir.

Zaro

t\'let ş ası ayın on albsmda

~~· A.~:sında

mehracesı,

gün Fransa da bir

ağa

kasa

mevcudu

l)C\'let Az ıyacağı ve Şurayı
~\>atı. Aı· asından bir lasmı
nt,ette.. bu dahil bulunduğu
~·" iiltıdc ..~vanın muayyen
lb.'Yec,ii t ru Yet edilip edile~r. crcddüdü mucip ol-

Ayın

kadar ilk defa
olarak Amerika heyet alimlerinden profesör Con Stevart
yın filimini
almıya
muvaffak olmuştur. Ayın iki
binden fazla resmini ihtiva
eden bu filim, yıldızlar ve
sema ilmi ile meşgul zümreler
arasında büyük
bir rağbet
görmüştür.

Amerikaya g"decekm" !

lftıi llllc eski
e şekerleme
tıı "ereh.1
Parlak vaziyc-

15 inde, Pariste,

şatranç üstatlannın

en benam

iştirakile başlıyan

beynelmilel
turnuva 16 gün devam etmiş,
8 puvanl Lehli doktor Tarfakover namında biri, birinci
olmuştur. İkinciliği Borevski
namında bir Rus, üçüncülüğü
bir Belçikalı kazanmıştır. Bu
musabakay 12 şatranç ilstadı
iştirak etmiştir.

Sabıkalıların

sevki icin
,
Polis mtidüriyeti, mükerrer
cfirüm iş1iyen sabıkalılann
demir yolu inşaabnda istihdamı ve uzak Vilayetlere gönderilmeleri için hnkiimetten
yeniden tahsisat istemiştir. Bu
tah isatın yakında ita edileceğine dair va'dalınmışbr.

doğru
Bu seuc, kadın elbiselerinde eteklerin hissedilecek şe
kilde uzadığı haber verilmektedir. Bu sene, Avnıpanın bütün eğlence merkezlerinde bu
hal göze çarpmaktadır.

'

}~~~.. ol~~~k ..ve

ihracat ile
~· lll ed
uzere İzmirde
içıı q. "al'ıa·1 ~cek olan şirket,
rn, aktctnıj
11tn •
rıliyasetinde bir
ş r.

Haziranın

Uzun ete lere

Ş"Ut llıanet, k

lta

filimi

Şimdiye

tyd

'sttıdarı tahernyeti Devlet
rıren sormuştur.
't Y•tlı b.
tic.. llltin h .ır teşebbüs
"'teı!
e1\'as1 1·ı

bu ene

hesaplannı kapamışbr.

·@

rü'yet cdile-

t> işe başı 17 sinde Divanı

ile

Balıkesirde
Balıkesir

a mızlık alınacak

vilayeti damızlık
aygır mlibayaası için 3500 lira

Gidince labil bıı şekli alacaklzrl

ayırmışbr.

4 Sahife

it llKK n ~ lmlll

tuhaflaşmışh... ·ı!.:'"!'jf::=
Gözlerinde, kansına ::::; ~h-:_- .!!:
bakarken 6narip bir
me1elmıinde benim
ıeçmana vardı
...
baUohmu-

Nihat

ismim

tfjinden Ye kendime memur

-
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Onu inmelere uğratan mile·
rimler, bu sessiz •e fuıluız
IAnetten mlşmeiz olmıyorlarc:h.
Kadmc:Ağızın kendi linei zinalan . ön~nde. bayılm~ felç
hadısesınf ıntaç ettii'im bilmekle beraber hastanın ne
dereceye kadar vakıfı esrar
takdir ede-

ol~uğunu liyılale

mayorlardı. Baskın anında p·

'kl .
ı.a.. ih .
f
t erd ı en te-. tiyarm me liidyeti iizerine zail olmuştu.
Şimdi o telişa nedamet edi-Al
r1--..1- h •
yorlar ve 5uaüşlyo arw. ıntiyum açık ve inandıncı bir
mlif&bedede bulunmadıj'ı ve
olsa olsa kendilerinin geç ••·
kit birlikte bulunmalarına kızarak bayıldığı kanaatini beaHyorlardı. Hulisa her mDcrlm
fibi, onlar da, vicdanlanm ii·
bl etmekten, içlerinde bir 1111
için tubıpn azabı dindirmekten geri kalm•m!f)ardı.
Nihat ile Kezibaa cciıf1mn

ltfr fftihayı hayvani ile ihyayı
leyal edip giderken g6rilmcelerile gelinin allf ftrİfİ ele
muntazaman deYam ediyordu
Mefluç ana, abldığı k6fede~
ita tagayylrnapezir mamarai
fahp seyre mahkhıdu. Macrimler, ihtiyarm dflsizHjinden,
hareketsizliğinden ~ alarak
•el'abeleriDi Aklam.ya, hazan
lambayı bile s&acllrmiye 10zum g6rmiyorlardı. Hastanın
tel''ID edicı. 1 özlen. Ye sa1?
~..m
kolunun d&vmek, b-mak ister
•Lı d ·
kık d
llD
uma i l
uran yumrap, yataklaftDlD dibinde
dir6mlerini ıadıbne seyreden
tekir kedinin bihaber balatı
kadar da hicapaver olmlyordu.
Uzun ıtmler taha't'Ylldz Ye
hadfaesiz geçti. Nihat E. haftada, on ıGnde bir, ihtiyari
-..L:Aı•di" e
•
dı
pçı-uu; ıe~ gme. man~
kanamm omzuna bır )'Umruk
indirmek, yabat bir tarafmı
çimdiklemek auretile ihauı
mahabbetb'"
~ fttiyak
eder, • acldia haneme çık.
.
mayı habnna ıetirmezdı. Kedban bammm Mecuai atefi
slbi ~nmek bilmiyen payan-

-ra

MuhlJrrfrl: M. Turhan

sız harareti kendiaine klfi
ıeliyordu. Mamafih, kanama
kartı ytlreğinde bir aevfi hissetmiye bq)Ulllfb. Bu yeni
duyp, kansının gösterdiği
ima•kin ve riyaklr i'tfklfm
neticesi değildi. Onun analıjma alt ve hürmete mllpbih
bir
Ana,
rocuk h bma ae-=•-· b
.,.
eu
YlllUl)'e at-

ıeydi.

doğuraca;ı

lanmıtb

~

eldi...
L_ . ' ko e.e 1
ı,:~
en ucn
ocaunın g«nUDUe
~
eli... b
-L-bbetli b
5vrme fi u muwa
a•
~· munzep olur. Ye ~
kerdı. Hele onun, ıfttikçe fi·
:.--1.
-'r"n, kabaran •-----&&rD1D1 v~·
mit fibi g6ztini ~ bir mrette temerkiz ettirİfİDden
Mleta teftblaut eclercli.
Şebnum gebelik mtlddetl
altmcı ayı bulduju saraCla hamlık1ar bqlamlfb. Çocuk için
d

takkeler,

donl~

yelekler,

biçiliyor,

minicik

di~iyor

ve

ftlenıyordu. Baba eYı ı&mlt
toplu betili aiparif Ye auma
iflemeli JOrpm tedarik eltili
ıfbi akraba " ab!bha arumda çocaiun befijine udacak
altmlann kemiyet Ye keyfiyeti
de ~qmlfb. Ebe hanım da
ayapı eve allfbrmak içia
sak ıell~ gidiyordu.
Şe~ .~ ~ide~ ol~b zıyade ımilmesı " .,...
wwu aH tabiiye yakm olarak
kOçllk bulunmasından bilistfcl.
W ya-·-- beh
L-•
··emea.a _..
kek olacağım 86ylfyen tecrlheli ka.1--1-- mı -A'd--!-.1

a

mlftelıi:":i;o;~~u

=

aia tahakkuku takdirinde J....._
hmu bab··-· L
-

Yerdijimden
Jfl'· Halbaki ben Mm. Malamum polk batmemurlanndan
Vehbi B. aleyhindeki
mazbut ve pek ağır fttibamat ve tikiyetlerini, res·

mi bir Yeklletnameye istinaden
mercii resmiaind~ takip etti·
jimden mevkuf tataldum.
Tehdit ve
suretile
Mal•maya zabıt varakası imza
ttird'kl • 1_.u..... takd.
.
e
ı en, ıı::IRn
ımettijim Malamanın Polis mndnrn
Beye yazdı"" 7mklyet mektubile
a• •
sabittir. Malama, benden değil'

tazyık

kendisinden hiuen ve maddeten istifade etmek teklif ve
armaunu re dd ettiğin d en d olaJJ iki aydanberi fikiyetçidir. BDmuhakeme sabit olacak IMa hakik•tin ayni .atunda
tenihini rica ederim efendim.
Enia Fahri.
S. S. - Bu varakaya, bir
de polİ8 mldlrll beye hitaben

_,.

~ almaJI itilen bir erkek

olarak yetifdirmiye kalben ami abt ediyordu G6ribacel
rile ..u..ı-. bir
b __._ e\'U"IUJI
~a .... ...
çirmeaine, imani bir l-0
mef"U JerİDe kirli b. klpek
zeyJd yalam..
koca·
llDID 1ebebiyet Yerdiii kanaatile bu deruni peJIDUI betli rd
JO a,
Karnımdaki yama oynadıkp, 1e'riciliktm ijreDİJOJ' f t
hayat hı•'•eriai ot1-m ,.

L:-

•na......:.

8iru obr yazar,
•
,..lannda bir efendiye --~
varda; lütfen kari ~

beyanım rica ederiaı ~
Galata, tnnel, Reti! _..
han: No: 4 ~

boldu; hükmü
yan ederim
• _':tJ/

nı:.. c~~

Tekaüt

• ~ı
zayi eyledim. Y enisiDI

ğımdan
tur.

eskisinin biikın~
bmiye mOt Lıııl
Hasan

5,.,..

lf

1929 ıenesi ticaret
binden allDIŞ olduğulll •
tehedetnamesinin suretiOI
bettim. Esu tehade
alacağımdan mezkür
hfikmil yoktur.
İstanbul ticaret 111
orta kısım
dan 462 ti•

._e

ı.-------------------~
zenfti pi tellkki ederek aj'ır gibi - kmn, yüzünd~ d
malan, bazen göğsib10,

ltir esa duyuyurdu.
pnlmceler, yenıelerinin anahta hu kadar yaklqmumelan hiçte memmm dejillerdi.
Yattıp yerde laDki nefesile

baldırmı sıkıştırmalarl
Ye iğrenç bir temaşa otı.
Maamafi onlar, bu ~.k
ve bu taarruzlarmda ~

lflre lflre bir kubbe i'mal
eder p.i .,...., bnmu
ıittk~ fİIİre• yeyenleriae ele

lPat.mbk edip k.,.d

içia içİD lmıyorlardı. Onun
,cmden time bilyümeaJ, keneli
J.}encelerİDİll, keneli --•-,.
v7--.
nmn bonlmaama hm olu--1
Şe't...ı...: _....__,_
,...ua.•zı, rn7aÇ ıı::uat:a,
hareket.e f t faaliyete ntirmelt
m8fldllleltfği ıfbi o fİf kana
bizatihi •etetikea bir man-

---etm--~e,- ma ttıtldl ecliJorda.

gem;

*
11 Hrlyorulll

Kmlar mlfterek kocalaraD
..,. mlftwek kanlanma ite
pnmu ltir hale plmıı:aillllen
mlteftllit açhldanm qtwm
d
d-l...1-- L_ .
içia cema attan, llftQlll , . . . claktaa itile medet umacak

clereceye ıelmiflerdi ve bu
1ebeple g&zlerini Kedbana ,
pJl'İ resmi yengelerine çeYir-ı..ıetc1t. Şehnaza bisaettirmeuuır
mlye itina ederek k6y dillteri-

ae penanellk

yapıyorlardı.

W...... . JeJici

bir karha

v~dı. Kezib8ol'~
vereceğinden k~~
~
lardı. Likin hnat ~
haber

ulaftumaktan

kall11

geri k-.Jil

ldı.Ôrüm
ek ruhlu
.. c
sefer ağlarım teenni ile
....ı ___

lar

aY1UBU

,

•im
llllf

da __. 1'Siil:

,..... _.. ~·

içine celpetmeyİ

16rihıilyorlardı.

bd

Halbuki Keziban,

Iİlllİ

.-ı~·•

Dlvazftlere, sinsi
lutlara, muğfll ~
brp tamamen lika~·
brma femlık gelmeClı;
uabma da 0 pllreaıel
malardan bir t~vdf

mııorclu.

10D

&uen,

bfm

--·-~.,.ı.
.......-

gmuc-a-:

tuhaftı. ~si-~

bqmda mani okUJPl1.::.'
c:IDerle pkalqmıyor, Cl

ı&nmlyordu. SeJınaJlll
için hazırlacfıö-t er1•1'
••
·odllkçe ı&zleri belli
""'"

nemleniyordu.

J

~

·~MI

'

'

Sut.

ALO VA KAPLICALAil
... u

e her türlü
bir surette

ı
ıı

ın

l}e

yere eif d. ·

z nettim ki k

ın ayaöını

id·8tıııunıa b
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d':.l\olay k eraber azmim kavi
~i4"1irtni olay kanaatlerimi
t · 1\ll~el .. heveskar değil·
,.'1ıetıeler} aflarla, basit mü·
k~lllekte e son hükmünü

~~ Alirı~cele etmiyecektim.
tlıı Rötrn kansını ve sonra
~~ y:~ hayabnızı, hissi·
~ tltnen~an ve derinden

k

'

~eladet

Y1 elzem buluyor-

~ ark hıea.p sergerde, gelllnı asına giden arkadut~
a\'det
. .. ;-r
~ttıqtla bir ka etm~ uzenn~
"e sonr . ç kelime teati
,

Suyu a ·

~darnıa;ur1 .. dedi - eşyanız
~ .~. sı:nız ada~·a ÇJkanladltıı edf e kendı kayığımı

ı·~~\illlden Yorum.

~Ritııt, lle k tu~adı, ne inmek-

İll'dlltl e~Yl~a girmekliğime
Lakin onun

~· tıı~l b edı.

~it tltıııi ~lunmasından tuhaf
0
,. 1'dı.ı111. Yeti kalp hasıl edi)"'biı, k nıek ki bir erke2in
0
~etd
adınlar
·
·
bö
~· e \'eg'J • • • ıçm
y1e
1
d~ et oluyo eı l~at, vesilei
~~ dl}&«ılıctnıu!. ip merdivenb~r dUran ~ır denizde oyhil'h.~ . &elle
ç.ük bir kayıga

~i~ def:ehüa~elim

inişi

tıi "ltJ. trlcnıı k v-akı oluyordu.
~ h~Yette ~ ~Urnizde de ayhı~
erkeka ı:arn ve arkamq~~ 1 aYlıi 'ti ulunsa şüphe

k:

1

lıtj lttınıı

inatlı adımları

di~i!tl llçlu kıh

. .
cşını görme·

b~lll

0

bayr

t

llı~~da sa)) a ' bıraz sonra
~ i . t .ihuandı •c ben onun

'dı~llldc ~aıuu yüre~min
tlıll. kltılll, Dede ede adaya
ı:ı~~ albe dlişnıan ba;Tağı-

~~' hele b 0kunQŞu hazin
~ bi ' d i l u b~1?'ak, Kua
st thenını· e hır kat dal-:a
,...
"le~lgij·
k ı Pt ıyct .cd erse?.

~~~ 'ç ac:n5eaunı Ben bil~tt ~Relrnİtti e ev~ı, bu adaya
~- 1·1afı güJ.ın. Halkı şen ve
d~
~1 · ş·llJıdiŞen bbir DıeJımei
·
-~ifltl.
ttıet d 1f· Ne

~~t\ eınet

çi;

aştan aşağı

k ellerinde de}q1~ 0dissc; taşıyan İlya~~nıen Parlak mıs1

cden erkek-

ö ece ••
Muharriri: ff. Turhan

ler, ne de dudaklannda sevda
ve neşe gülen, her biri birer
Safo inceliği taşıyan güzel
kadınlar var! Onlann yerine
pür silah ve pür heybet insanlar kaim olmuş. Rengarenk

çiçek ve giınagiin meyve yetiştiren adanın ezeli kabiliyeti
ansızın değişmi te fU feyyaz
toprağın her kabzasından çeşit çeşit silah ve iri iri adam
fışkırmıya başlamış gibi bir şeyi
K ara Al'ı hazretl ennın
. • ısmı
. .
alisini taşıdığını da öğrendiğim bizim eski Beakibns,
Marmaranın güzel Limnisini
işte bu şekilde gördüm ve
acıdım. Eğer Tü kler her adım
atbkları yeri böyle silah ormanana çeviriyorlarsa aralarında dolaşa bilmek için çok
dikkatli bulunmak ~iznn!.
Demirden çank gıymedikçe

ve çelik zırhlara büriinmedikçe

silahlar ve o silahşurlar
arasında nasıl gezilir?
Ad anın genış
·
yollarında
yürürken rehberimin halini ,
etrahna aıınalık gösterirken
aldığı tavnı gözden geçiriyordum. Melahatpenah mihmandarım, adada gelişi güzel dolaşan bütün o müsellib ve
mübeykel insanlann fevkinde
görünüyordu
ve o mühip
adamların da bu tefevvuku
kabul ettikleri selim verişlerinde, kendisile konuşuş1annda
apaçık belli oluyordu.
Irkımın düşmanlarile şu ilk
tesadtifümfi, onlann ruhunda
husule getirdikleri tesirin bi·
bak!un tasvir etmek müşkül.
Sofoklun kalemi bile bu habu

zin mevzuu layıkiyle canlandı-

ramaz. Kara Ali kim, ben
kimim, ve nasıl b:ir toprakta
bu1unuyordum.? M evzuun f ""caatini bertaraf ederek temaşa fena değildi v ben - kemali teessürle itiraf ederirnT''rkl
u en· cazı'bel'ı b u1uyordum.
Şu kadar ki muattar bir demetten, san'atkarane bir heykelden, rengin bir tabladan
bir fecir manzarasından doğan tesir ile Tlirklerdeki ka·

mmel

~
taınir

azbant

ta~le

Jst:frahatl temin, mükenıv-e tıefii edil ·ek a (lı.
dot. Tafırifit

d i

nl:ı.nndadtr.

ce e kira ık h ne
Kadıköyü:ıde iskeleye iki dakika İzmh ote!i ittisalinde 12

umaralı

ne acele kiralıkbr.

----~::-ı--::-:---~~~-::-~....,....~--~~~~~~-

yük Çekmece suHı
mahkemPslnden:
Anasıl ! ..ar.gaza ın uba-

cfrlerinden olup Büyük
()ehm~cenin

Kalilu~atva

karyesine . iskan edJl~n
Halil o{jle lbrahhn f 9-f t

• 28 tarihinde vefat edemirasçı bulunup bulunmadığı lahaklnık otme-

relc

dtlfi cihetle terekesi tah-

rir ve emvaline mahkeınece vaz'ıyol edilmiş

ol-

BByfik Çekmece sulh mahkemesinden: Büyük Çekmecenin Ebrılfetib mahallesi ebaisinden iken vefat eden vs
yemez namile maruf 0smaum

8-11-928 tarihinde vefat ederek mirasçısı bulunup bulunmadığı tahakkuk etmediği cihetle terekesi tahrir ve emvaline mahkemece vu"ıyet edilmiş

olduğundan

niuteveffayı

müteveffa yi merkumun m ruçıst oldağam
merkumun nılrasçısı oliddia eden zevabn tarihi ilinduğunu iddia eden zevadan üç mah zarfında sıfab -.etın tarihi llAndan itibaren üç a. 1..arfında sıfatı rasetlerini mübeyyin vesikavera etlerini nıüheyyin larile beraber Büyük Çekmece
'esikalarlle beı·aber Bü- sulh mahkemesine müracaat
yük Çekmece sulh mahkemesine mfiracat eyle- eylemeleri ilin olunur.
meleri ilftr olunur.
duğundan

1

pıcı

hasiyet arasında çok
fark var.
Bu div endam e ayni zamanda çalak adamlann cazibes~ ytiksek dağlardan derin
uçurumlara dökülen şelale~ •
gibi, ra'dü berk Üe dolu fır
tınalar gibi, semayı ansızın
kaplıyan bulut kümeleri gibi
yürekleri huşu içinde bU'akan
birtey.
Nihayet, celadetmeabın
ne gelmiştik. Bu ev, adamn
en küçük evi!.. Emiri diHrin
neden böyle bir mesken intihap ettjğini bilahare öğrendim.
MeğC!' o, adayı Ramlann
elinden gnpederken tuhaf bir
tevziat defteri yapmıf. Palalanm pfşleri arasına sıkıştırarak kayıklardan denize ablan
ve ypze.. yii.ze adaya çıkan
serden geçtilerln en cüretliaine ve karaya ilk ayak buanına evlerin en güzelini vermi., ve tematta hep bu esası

m-

gözetmiş.

Zamanımızda

ve hi:tden evel
ya yan be$ alb neslin de zamanında
umlann memleket
aldıkları,
hatta
ga~ibane
harp ttikleri
vaki değilse

de

kişvergirane

yaşadıklan

devirde lmektup s:ıhib Roma·
hlara ait fütuhatı rumLVa
atf~tmek gafletinde bulunıyor]
ganimetin en güzel parçasın1
neferlere verdihleriDi hiç te

zannetmiyorum. Bu, bllyftlderf
küçiilbnek ve küçükleri b'"ıli
lüzum büyültmek gibi bir ;ıey
ki ancak tfirfderde ve Kara
Ali gibi sergerdelerin har.ekl-

bnda görülüyor..
Mihmandanmın zevcesi, kapının arkasında

bize muntazır
bulanıyordu. İçeri iptida bea
girdiğim bahie hanım, y1tı'Ome
bakmadı,
arkamdan gelen
kocasının

ayaklarına

eğildi.

Misafirinin yanında kocaamm
ayaklannı öpen kadını temap,
nadir bulunur lavhalardandı,
fakat o eğiliş, zehabım gibi

seede

değil~.

Kadıncağız zevcinin papuçlannı

çdcanyormuş.

Neufete
farti itina eseri olarak bu bal
ve bir k dımn btr erkeğin
ayağına eğilişi hoşuma gitti.
Sabık ırktaşım ve sabık vatandaşım zevcinin ayağ'mı da
öpse hoşumı:ı gidecekh.

Kara Ailnin, seve seve 6p8lecek ayak sahiBi olduğuna,
nedense, kail olmıya başlam11bm. Bu s&ziime bakıp ta bende de bir tagJıyytirii hiBsf basıl olduğuna bükmetmeyiniz.
Ben Kara AH ile kansını mukayese ederek bu sözü a8yliyonım. Çok güzel denil\:m o
ka<W., hakikaten güzeldi. LA·
kin uvciırin yanında rmilevven ve mutarnı bir tavmnın
kuyruğuna sığınmış gôvercine
benziyordu!

6 Saliife
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Son Saat'

Beklennıiyen

Boksta
Amerika ile
Avrupa karşı
karşıya•••
Ceni Tüney, ciünya boks
faDJpiyonluğundan feragat etti. Çünkü evlendi. Şimdi o
gün bugGn cihan boks ıampi
yonu aıfahnı tafl}'a• ortada
kimse kalmadı. G.eçenlerde
Paoiino ismindeki boksörü yenen Abnan ile Dempaeyin yakında karfılatmua menuu ba-

histir.

netice

ler.

Eter, genç Alman boksör&
humını mağlup edebilirse, 20
seneden fazla bir zamandan
beri Amerikanın elinde bulunan boka birinciliği Almanlar
vaaıtaaı ile ihtiyar A vrupaya
tekrar intikal odecek de-

mektir.
Gakıt1UOraylılann İstan
bulluları cüıveil

BuQünkü maç
Geçenlerde lzmire giden
Galatasaray takımı ile bir
maç yaparak 2-1 mağlup olan
Üsküdar ·Beylerbeyi muhteliti

bugün ıast (18) de Kadık6y
sahasında Fener birinci talumı
ile bir maç yapacaktır.

Bu

suın lıakımını

daY&i

Müddeiumumilikten: Mezu-

Bupn «200,. kadar atletin nen lıtanbulda bulunan ve
i4tirakf ile Galatauray kuln- fakat · adresi meÇhul olan
bn atletik bayramını tes'it eKarahallı nahiyesi sulh ha.
kimi
Fehmi beyin serian
decektir. Bütün lstanbul halkı
ve spor muhipleri bu mtısa
memuriyetimize müracaat eybakalan temapya davetlidir-· lemesi.

Ufak para btJ
ranına kari'

Ufak para mOşkilitl
memlekette tesadOf
müz'iç ,hallerden biridir·
Amerikalılar bunUJI ıtı
geçmek için bir takııP

neler yaparak köte

.ıc·
111 d

koymuılardır. Bu
kalp para atıldığı ~
ma\<ine çıngırak Çal e

kal~ karay derhal iade
tedır.

erilı''.~

suretle
Aa.ı
ufak tjra buhranının .ı~
Bu

•.JJ..

··•er~·
kolaylı a geçebilın•r

•
...,1)

Ternmuı

Sahife 7

Son Saat
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c

J\. Eırkeklerin papucu
l'caba doğru mu dersiniz?
i 1Pkt etli canlı ve kanh

dama

atıl

,.....

~tısanlar gibi kadınları
İ\e\Fen, okşıyan, öpüp
ttc4k1ıyan

halis
~e sağlam çelik·

rniltnaınamulısmar
ve

aşıntııaz (aşık) tar
tt,r. Yapılıyor?

~""-

~van

•tin
ku" -ak''?~leıtiw.
gı,
&&&.

••

yanı ınaan

e1·1 ve

~ i 4 ı,ri .~eti gıbı canlı mahlukatın g&rdtık·
~ nu uıotör ve makinelerle yapıldığı

lci

~ be.: bir de makine ada-n yapdacai'
lıı:~~İt. \a'rına gelirdi? Fakat işte bu da oldu .
. , , " "l~ ay evel gazate1er mecmualar ma·

) li.tt. ha•m

yapıldığını yazdılar.

'~duıon Yle bir adam mevzulu birde sinema

~it ~lll.., L __
~.. 1tytı1 •ıta ~nu biz alay gibi okumut, böyle

~·>'•ce... elı tatbikat sahasında pek te yerf
'~e le~ını du,nnmüştük. :Meğer yanılmıııı.

~ ~kiııe tn ıon bir Amerikan mecmuasmda
'PıdGk.
adam hakkında daha çok tafsillt
~~ "Ofe

v

~t11b sar
ensley isminde bir alim umn
t-•,
~ .., en so
k' d
~ek '""'llt ad
nr.a . ma ıne en adama insan
~it~ .'t!Jl k~ gıbı düşünmek ve düşünerek

tlb· elerd

'trilt e

1 ınkarunı

vermiş.

Cereyan ve kuvvetinin sayesinde
hassas bir mahal içinde yabrdığı bir adamm dimağına
ve vticudunun muhtelif aksamına taktığı elektrik telleri
ile makineden adama ruh ve
huek et vermiye muvaffak olmuş

..

Bu ne d receyc kadar doğ
ru! Orasını bilmek bfaim hav sala çemberimizin haricindedir.
Belki bu işte bir Amerika
mnbalağası da mevcut olsa
ger~k.

Ancak doğrudan doğruya
, mnHne ile harek.ete gelen
yapma insanlar bu Amerika
( denilen garibeler diyarında
j gittikçe çoğalmaktadır.

N~orlcta insanı tıraf eden

makine berberlere tesadüf
edilmiye baılanmlfbr. Ortalık süpüren, bulqık yıkıyan,
telefon aantarah vazif eai gören
bisiklete binen düz ve anzasız
yolda otomobil kullanan makine adamlar yapılmıtbr.

Bunlann içinde en garibini
makir.e aşıklar teşkil ediyor.
Evet, ne ı:z yanlış okudunuz,
ne de ben yanlıt
yazdım.. Makineli
qıklar ..
Tıpkı etli, canlı ve kanlı insanlar ıibi, bi~im gibi kadın
ları seven,
okııyan ,
öpüp
koklıyan aağlam çelikten mamul ve ifınmu ifJ)par.

'
Bu makine aşıkın sert dizleri üstünde, çelik kollan
arasında taş gibi sert parmaklanmn nlivazişi ffe mest
ve mahmur kalacak kadınlar
var mı , yok mu? Orasını pek
bilmiyorsak ta sırf a,ınmamak
hassasından dolayı
eğer bu
çelik
itıklar
cinsi
latif
nezdinde
revaç
buluna
biz erkeklerin papucu tam
manasile dama ablmış olur.
Diğer işler ne ise ne.. fakat erkeğin erkek olduğu yegane sahada ve kadınlara karşı tefevvuk iddia ettiği bu
noktada ıilihı eünden alımna
hali çok yaman olur.

•

Muharriri:

Afan;el Alen

TİG

is
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Nakıli

1dri,s M ulıtefi

(Paris) gazetesinin makalesi
Emsali görülmemi,ş bir polis rezaleti Polis miidürll hak-sız yere adam tevkif ediyor - Zabıtanın aczi bir cincıyete
mi sebep olacak? - Haydutlar ha_yatımızı tehdit ederken
polis seyirci kalıy.or - Nereye gidiyoruz~~
Oda.. Kan fçfnde ythtlyordu. Yerde, duftrd1tt ta'ftllda
her twafta kan vardı. Yatak..
Mlhasa J11b1k kandan lap

kanım

kesilmi.fti.

DuYarda, ınun!" g&dbıe
chrbal .batacak
bır tekilde
.
kanh bir m.. Kana balmm.lc

yapımı,

v!t

pençe. Kaplan

~~eti. Evet... Hiç pıpbe

yokRiit

mtitliiş bir cinayet
karpsmda idi. Kati ise kap-

,anı Tıjristi.
u
g6ç d e5;:.:ı~:
"""
•
r:ı-ırA fdndi e8elinia lstlinde
~..
kinb 11& ~ imna v.anb.
pençem

::.........1~1İmunııa&

Fakat.. Ya maktul?_.

Evet.. Maktul.. Yani cinayete kmban giden Natan
Smft nerede idı'? Ortada yoktu. oda da sadece kan vardı.

Ceset
bybolmufbı.
;-rl Pekı amma ya km
se ~ • bum da anladı. İtle-

OS:-dan

mest iyi tamim edilmif bpkı

L--l---~A...L.:L
msan ~ mYifCIUU&
b·
antilat6 dönerk
ır v
r
• _,.
•

~-

. <.Nisl te derhal tahldbta
guışen. hafiye R~ hemen .hemen biç bir feY ~enmedi.
Ne Natan Smfti ~fyarete

gelen olmufhı ne de maktulün
cesedinin herhangi bir surette
paket halinde katil tarafmcLm
çıkanldığmı g6rcn..
Rüt çathyacak gibi çarpan
bapıı avuçları içine almq
ve ne yapacağını şqırmış kalDllfb. Çıldırmak işten bile
değildi.
•
Polis müdürü onu ( Tigria )
meselesinin iç ,..;;.A...fi anlamıya
'o.&6Uu
göndermişti. Halbuki o değil
anlamak, ayni haydudun Paristeki hıraızlık kadar esrarengiz bir cinayeti ile karşılaı·
mış idi.
Meseleyi vakit kaybetmeden
ve derhal M. Konyona bildir-

mek llmndı. Enell telgraf
çekmek iatedi. Qundan çapak
ur& DUar
-: Kendim gıdenm daha iyi..

etti: .

.

~:,..~f • bur:t:k

yçı •.
dö pmk •
·ilk
6 zere
Parwe
nme
trme bindi Yolda hem düt8dyor h~ de Maksim dö
Pnvisö y8 bir türlü unutamıyordu.
- Herifi deliğe tıktık.. Tıktık ~ma yaman ~damdır...
Diye .ayl~~ı. Ara ıstas,anlardan birine!~ hatınna
gazeteBalmak
geldı. • t'
a kalım şu emnıye
ı u.
-adı:-~-ü
ti
mumıye wu .uuu n aepe ec1iji gazete muhbiri Matmar.el
Bert ne yumıf. Herhalde M.
Miluri •e hatta M. Koayou
aleyhinde atq püskiırmüftilr.
Dedi. ( Paria) gazetesini açar
açma "g6zleri de hayret içinde aÇIJdı.
fiç
üzeri-

tık alı~e

_:: =:hı
•

~"::' ;;ıı

obrnafta.

~

yı

« ı;o___ ,_.:_ bl po1·
6.Jf~
r zs rez.aleli _ Polis
- ı-:-·: ha'·-muuwu.
IUilZ
gere naal inMın teokif ederiPolisin aczi. bir cinayete mi
sebep ol.ac.:1~? _ Hayatımr=.z
oe emniyetimizi tehdit ediyorfar - Gazetemiz kendi hesabma tahkikata başladı _ Jane

listemizi okuyun»
- Bir bu rezalet eksikti.

Şimdi b6ttm

polis mildilriyeti
bqtan ayağa kiıplere binmiftir.
Gazetenin makalesi çok P.ddetli idi. Evveli Natan Smitin
~de~ sirkatı ~~ .Maksim
do PüvisadnünMtakev~ıfimdöyap~~~ş
ve IODr& a
sım
uvı_ı:..ı
_ı.ı •
kt b
.uueo awıgı me u u neşretmişti.
·
Moktup hülisaten şunu anlabyordu :
« Tigris isminde ele avuca
sığmaz bir haydut var. Bu
haydut şimdiye kadae pek

işlemi!}

ve bunlarm hepisine kaw da polis
lcis kalmıştır. Ben Maksim dö
çok c6röm

Phiaa, zabıta vak'alannıa olu
merakım yüzünden keudf kenelime bu yaman şeririıı iai
:l-..!-.ı
k
L~- • ..ı:.--.ıuıoenuue
ottum, uu vguıu.u
tam Uç milyon

franlık

senetimi atfettim ve nihayet
( Tigria ) in
hakiki
hü ~etini keşfettim. O da benım kendisini takip ettiğimi
anbyarak bütün kurnazlığı ile
JÔMlnı benden kurtarmak
istediı. Bu vazıyette
.
lis mü·
po

dü ..

_

rune muracat ettim. Bana
..
eger bu uğurda smettiğim
Oç milyon
frank
masa.
rifimi verirlerse Tigria ile
mücadeleye girişeceğimi söyledim alacağım parayı da takibat işlerine sarfedecektim.
Polis müdürü sözlerime itimat
etmedi. Dikkat edin. Tigria

akşam

için bir darbe ha~ dedim. Benimle delı diye alay ettiler. Nihavet
k
r
eşfim doğru çıktı ve Natan
Smitin evi soyuldu.
bu

Mücrimi gene bulayım dediın. Bu sefer beni tevkif ettiler. Tevkif edildiğim bir f8.Y

değı1.. Fakat eğer ve derhal
serbest kalmaz ve üç milyon
fTanka mahsuben bmıa para
verilmezse Natan Smitin hayatı tehlikededir.
ÇDnkü yakinen biliyonım.
Tigris, Natan Smiti aldürecektir. Bunun da mes'ulfyeti
ve yalnız buııun değil, bundan
sonra Tigrisin yapacağı bütün
cinayetlerin . mes'uliyeti polis
müdürllne aittir.
Mademki
benim teklifimi kaba) etmiyor.
Bu haydutla tek bqma bap

çıksın.

Ve mademki çıkmıyor. Tek
lifimi kabul etsin.. ))
Gez:etede intişar eden Mak-

sım

dö Ptiviaönün mektubu bd'
kadardı. Bunun alboa gaıet;
idaresi kendi mütaleasını k~~ı(
1DUf ne « Maksim dö .PD~
hakhdır. Biz onu ihtiyacı. : :
istediği parayı karilerilllıı ait
.ıane o1ara k ıstiyece
. •
ğ'ıZ· J1"'
defter açtık.
'
Bagün 3 milyondan f~it
okuyucumuz var. Her biri 't•
frank ı_n~uni~etle. <Jeti,

Gazetemız ıane hstesınio ~
ıma yüz bin frankla k•Y

dilmi§tir.
Rüt b u sabrları olL'DJV
.-riiJ..ı..pd
.JI
p .
,_111.,,.
anste geçen işler h~ol,
f k b' fik' -..l! •
ua
ır
ır cwnmıf
Fakat liepıini bilmiyord~·
lemezdi. Bunun içindir ~,fJf'
- Vay canına, di,xF ~
lendi. Herif hapiaanedeıı ~..Mf
tup yazıyor •e Fransa ~umumiyeaine ( Natan Slll•t)
hayab tehlikededir diyot·

~

n~ g~telcr netredi!orl~

şım~~ e~~ umumıye ~
Smıtın Tıgns tvafındaJJ O
ı dildi-. . d
oıuısa··

gını uyacak
ti"
İf büsbütfin bet~;
şacak. Bunun sonunda ,1
partiyi biz kaybettik g!bi !tı
liyor. Hele bakalım P•~
neler oluyor, gidince g6!°~
Şimdiki halde Natan~~
....
6ldüğiial yalnız ben b •
e

7.a1DaD

İtin ,ali bıtulm•sm• da
otele tenbih ettim.
~

~D ~~ mOdürü ~

~bır cmayet oJ ~
me

çıkma~mı , ; ~

~~b!iC haemay~
~ bir
tiJJ _.,..~
alabfliriz. RBt bu~,

,!:

Paria istasyonuna ~ ~
a__--:ı • ,_1.Jı ~ti':,
man mun:uuerın K~
t1a cak vazl
ile
ta
•
an
~ete taalar:
_ cParia~ İD ikillcl
Nis ciaayetini yuıyot··
Diye baykınyorıardı. ~

j .

ti'

aJ.11" .

Sahife

•I

Duvar içindeki ölü ı
J\Takıli:
Ahmet Çema.leddin

••

•
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işte bu sıradaydı ..

~orcınşar cebinden bir
<ıına

çıkarıp

Zamba-

rofa verdi

Sevgili ..
tcltt ka sının bu rica ve ıs, hir k" rşısında Hüber Marsan

Çfrdik~çük vakfai tereddüt ge-

"trttı• en sonra ani bir karar
ış gibi· •

'P

her

.

c.ki. dedi,

"• ftyı bil
titıi h

'

1'

6

.

hakkınız var,

mcnız lazım

geldibilinc~n de takdir ederim: zira
~aıa elz, Şayet başıma bir
h gc ecek
ı
f
ou f ı~
o ursa ...
ltııı ı.:t c aket ihtimali genç
~
~ retr
cytcanı _1 ve kemali telaş ve

.......

a.

'dedi ~~an Allah korusun
~cYltr uzerinize böyle fena
tr art:trnayınız! Şimdi biz1
~ber1 • felaket ve ıstırap
u... 1llızi
d
,
"'ltııya b ksav ık, artık mes ut
~
a alım ....
~ enç k
dt a 02ı . 12 ın bu mütelişiyahCfl li ..~ne bir cevap verme~lad~ er Marsan anlatmıya
.ı.. 'S· .
~ıı· izın

d

~...~ Üte e tnaluumnuz bulun-

0•Ya

te vasi ve dayınız
~allıtıdak·
Ma tsıyal
·
Zambarof
~1lay
samimi ve hissi
.a.lftı. li ç te hoş karşılama'4!\'a atta
.
~ cı11 hu aramızda bır iz~~ u İşi ~ tnevzuu bahsoldulc~lere b~~~e hayli kızdı,
btt°~ İsti: ı. Artık her vesi~ '11lli kı~de ederek izzeti
~ adet, ?a uğraşıyor, bal
goz
"ttıd
daha
.açb. rmıyord u.
~" . erı "
ılerı giderek
1"•
b
·
'
a.ı
gc
· · sıze
·
~ J" etti
. Çmenızı
~:et ce; ~t:ı de reddettiniz.
•tt bana 1 karşısında he\\ti. ~\ithi, ~~ı hi.ssettiği nef~
ır kine inkılap
~~ •d,rn111
'h~ •iz d tasavvur ettigyi
~ "'<' ı,.. . e "~k
~ J. l'\ttıdig. a ıf hulunuyor~t~ ~k l 1 sizi şeriki cürL. • iM.! Otan. I
~ İtd:'1Yord -.,ar a evlendir~ 111ar u. Bu iki habis
' 't.ı l" •ay ·
L-"'l ~attnd eaınde serveti~dı. lizj te~kta~sim ettikten
.r.._' ~
cdıp kaçacak"•Phta. \ttt bu
' ~~ irtiJca alçaklığı hiç
~it L it aL_ p edeceklerdi
~.ı ı:taLı ~•nı ·
·
~dttı 'ltıtıd
Yıne bu me'
hir
çok
'tı:~ bttı'~•da Laşa yaphm.
--~ ~'1~ord oranşar da
~tk
Ben bu iki
cUerııü
Pek acı

1 ij;

'tt,

k

tıı~ rn~n:ksinizle

u:

bir surette yüılcrinc vurdum.
İki haydut en gizli emellerinin,
en caniyane maksallannın ortaya çıkm~, yüzlerindeki riya
maskesinin yere dilşmüş olduğunu
görünce bu iflere
vakı'

bulunma.sı dolayıaile
tehlikeli bir ıahit olan adamı,

yani beni, ortadan kaldırmak
istemişler ki ben LoranfUla
mfinakaşa ile mqgul iken
MarsiY.al Zambarof arkamdan,
namerdane ve al~ça bir
darbe indirdi.
Ben bu darbenin tesiri altında kendimden geçerek yere
yuvarlanmtfım.

Maahaza ani vahitte kendimi
toplamıya
muvaffak olarak
dogrulmak istedim. Yilıüm
kan içinde kalmıştı.
İşte bu esnada Loranşar
cebinden uzun bir kama çı

kararak feriki cOr:müoe uzattı.
Zambarof ta kamayı alıp benim müdafaa etmeme vakit
kalmadan elindeki bıçağı iki
defa vücuduma soktu, çıkardı.
Hüber Marıan bu feci sahneyi taavir ederken Elyan
kendini zaptcdememif ve bir
çığlık koparmışb.
Hüber genç kızı

teskin et-

tikten sonra devam etti:
- O müthf ş darbeden sonra iki bıçak yarası da alınca
ben bir cismi camit gibi yere
yıkılmışım ve kendimi kaybetmişim. Nekadar müddet baygın kaldığımı bilmiyorum, lakin müthiş bir sademe ile
kendime gelip te belli etmeden
gözlerimi yanm açbğım zaman kendimi F abyenin kollan
arasında buldum.
Marsiyal Zambarofla l.Qraqar da alçak sesle bir ıey
ler konuşuyorlardı. Ben ancak
heriflerin benim hakkımda
konuşmakta olduklarım hissettiğimden
hiç kıpırdamadım
ve el'an baygınmııım gibi davrandım. Zambarof:
- Kendisini borada bıra·
kamayıJ, diyc;>rdu. Hiımet~er
meseleden mutlaka haberdar
olurlar... Vak'a da etnft.n
duYVhır... San eve nakilden
batk• çareıpiz yok!. ..
.<Bltmoil)

•

1

•

rrURKIYE iŞ BA KA.Sl
Heyeti umun1iye~inin 2-6-fl:!D tarihli kararına
tevfikan ve sermayenin 4,ooo,ooo liradan
5,000,000 liraya tezyidi için ihraç olunan
beheri 10 lira kıymeti itibariyesinde
1000,000 adet

Hamiline nit yeni his!e senetlerine kaydolunmaaa davet
2 haziran 1929 tarihinde içtima eden fevkalide heyeti
umumiyenin nizamnamei esasinin 9 uncu maddesine tevfikan,
ihracına karar verildiği beheri 10 Türk lirası itibw.i kıymette
100,000 adet HAMiLiNE AİT YENi HiSSE SENETLERi
şeraiti atiye dairesinde bankanın eski hi•elarine sahip
olanlara arzolunmaktadır.
MİKDAR: Eski bissedarlanmız, haiz olduklan beher eski
dört hisseye mukabil bir yeni hiue mnbayaa
edebilirler.
Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması muhtemel hisse küsurab muteber deiildir.
BEDELi:
Yeni ihraç olunan hisse senetlerinin fii ihracı
berveçhi ati gösterildiği tekilde 11,20 liradır.
( on bir lira yirmi kuruş )
Kıymeti itibariyesi . .
. 10. - Lira
Resmi Damga . • • . . • • . - . 20.
Pirim • • . • • . . . . . . 1. - Lira
11. 20
Hakkı rüçhanın müddeti istimali:
Eski hissedarlarımız dahil olmaksızın hisselerine dörtte
bir nispetinde isabet eden yeni hisseleri iki ay zarfında yani
10 Ağustos 929 akşamına kadar mübayaa ve bedelin aşada
izah olunduğu şekilde Bankamıza tevdi ve ya irsil etmelidirler. Bu müddet zarfında hakkı rüçhanını kullanmıyanlann
yukanda mezkur mlisait şaraitlc mübayaa haklan sakıt olur.
Hakkı rüçhanın sureti istimali:
Hissedarlarımızın şubelerimize 10 haziran 929 tarihinden
itibaren milracaat ederek yeni hisselerin mübayaa puslasım
imza edebileceklerdir. Hissedarlar bankaca kendilerine gönderilecek olan kayt varakasını doldurup imza ve bankanın
merkezine ve ya İstanbul şubesine teahhütlü olarak irsal
etmek suretile dahi yeni hisselere kayt olunabilirler. Ancak
beher hissenin 11, 20 lira itibarile tamam bedeli dahi
şubelerimize tevdi ve ya İstanbul şubesi ve Ankara merkezimize irsal edilmelidir.
Yukandaki müddet ~arfında bedeli · teıviye olunmayan
mübayaa puslalarımn hükmü yoktur.
Not:
Yeni hisselerden bir hissedara eaki lıiasclerin
dörtte bir nisbetinden fazla verilmeyeceği için,
kayit varakasında sehven fazla yazıldığı vaki
olursa bankaca kontrolunda dörtte bire ' tenzil
edj.lecektir.

Yeni hisselerin temettüleri:
Hamiline ait olarak ihraç olunan yeni hisseler -1i929senesi temettüünün . yalnız «5>) aylık kısmına iştirak edebileceklerdir.
930 senesinden itibaren yeni hisseler dahi eski hisselerle
hukukan müsavi olacaktır.

Türkiye

ı, bankası

Tütün inhisarı umumi
müdürlüQündcn:
Samsun idarci hususiye merkez iskelesinin keşfi mucibince
tıamiri kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir.
BedeU fnş,at 10800 ~iradır. 9 temmuz 929 salı günü saat
16 da ihalesi icra olunacağından talip olanlana tafsillt. almak
üzer-e tütün inhisar idaresi Samsun baş müdüdüğüne ···e lstanbulda müdüriyeti umumiyenin Mimari ıubesine müracaatlan

iJ;.p

O~·

•

ıo

Son Saat

SaMfe
&

istaııhulchı.

Fim;ancılur

l ol.. uşunda 27 nuwat9alı

ASRİ MOBİLYA Mo~:;u:;g:.er
yazıhane takımlarilc
karyolalanmız

Yatak, yemek, salon, ve
reknb('t

kabul

rtnıez

derecede elwenclir.

Bir ziyant

id,Jiıımızı

lnli-'

~ıennde
bQ1mwı pllO ıazıadn

AHMET FEVZİ

ARSm'\OFEUTOS

en mabımlblll . . . -

Borsa ile alakadar olan Tüccar ile s~ir
Zevatın nazarı

dikkatine
İstanbııl Menkul kıymetler ve kambiyo Borsasından
Yeni Borsa kanunu mucibince Borsada cKulisiye» namı ile bir aanıf teşkil edilmiştir. Yirmi
beş yaşından yukan ve hüviyeti lekesiz olanlar senevi on liralık bir ücret mukabilinde seyirci
aıfatile kaydolunarak Borsa muamelat salonuna girebilecekler ve orada Acenteler vasıtasile yapılan Borsa işlerini yakından görebileceklerdir. Kaydohmmak isteyenlerin komiserliğe istida ile
mOracaat etmeleri ilin olunur.

P.ıALK MUSİKi HEYETİ
hef"l?Öll

~ARAY

H' gf'.CC

BURNU PARKINDA

ALEMDAR ZADELER VAPURLARı
Seri ve lüks Karadeniz postası
vapuru
7 Temmuz

MI.ilet
Pazar

~ünü akşam saat

18 de

Sirkeci nhttmmdan hareketle
[ Zonguldak, fncbolu , Sinop,
Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Trabzon, füze h·e ~im et
ve [ Sünncne, Vakfıkebir, Gö-

'rele ] iskelelerine de uğraya

ve

RAMOMA

Plakları

pek yakında
geliyor

ODEON
lstanbul baytar
müdürlüQünden:
1929 senesi Temmuzunun altıncı cumartesi günü ıehremaoeti
hudadu dabiliooe sütü sahlan ineklere tüberkülin tatbik ve
ftl"emiİ ineklerin tefrikine başlanacağından biç kimsenin mücadeleye iftira# eden fen memurlannın muamelatına nıildahale
etmemeleri alikadarana ilan olunur.

lstanbul ithalat gümrüğünden:
On bet lira me•fl asli ile bir kibp, on iki lira maqa ult
de bir daktilo zirdeki şerait ile bilmüsabaka alınacaktır:
t - Ttlrk olmak
•
2 - Hukuku siyasiyeye sahip olma1'
3 - Hhnü ahlik sahibinden bulunmak
4 - Uakal osta mektepten mezun olmak
S - Hizmeti filiyei ukeriyeaini ifa etmİf ve ya amfı ihtiyata naldedilmif olmakbr.
6 - Ecnebi kız ve kadınlan ile müteehhil olmamak.
Talip olanlann temmuzun on dördüncü pazar günll saat 4 te
bu şerait ve evsafa mütaallik olan evrakı müspete ve nüfus
tezkerelerinin beraberlerinde olarak lstanbul ithalat gflnırliğil
müdiriyetine mBracaatlan.

•»• \U,

r

ıspata

rak avdet edecektir.
Müarcaat mahalli: İstanbul
Meymenet hanı alondaki ya:cıhane. Telefon: İ~t.1nbu1 ı ı 54

SO<;E'fA İl'ALYANA
Dl

SERVITs MARITI1Mt
(MlLANO)
vapuru 9 Tem.
muz Sah günu
( Sitmar levant
ekspres) olarak
[ Pire, Napoli ,
Marsilya ve Cenova) ya gidecektir.
( SARDENY A ) vapuru ı ı
temmuz Perşembe günü Sitmar
Soria ekspres olarak ( Rodos ,
Mersin , Iskenderon , Trablus ,
Bcyrut, JJayfa, lskenderiyc, Mesina , Kapo]i ve Cenova J ya
gidecekti~.

(XFRODJT) vapuru 17 tem-

mnz

Çarşamba

gunu [ Burgaz,

Vama, Köstence, Sulina, Kalas,
ve lbrail ] e gidece11ir.
TafsiIM ıçin Galatada merkez
rıhtım hanında umumi acentesine muracaat . Tel . Bevoglu
77 ı - 77'1. ve ya Bcvoğlunda
Pm palas altında Natta Nasyonal 1ürkiş turist acensiye
Telefon Beyoğlu 359~ ve ya
Tokatlıyan karşısında beynelmilel
yataklı

vagon

kumpanyasına

Tel. Beyoglu 2330 ve y~hut
lstaubulda Eminönündc lzmir
sok~nda 8 numarada acente
'ekiline müracaat

Tel. lstanbul 77J

dtr.

,

°"

~--~""'
larfnda eaklırc

Şehremaneti ll4nlatl

Beyazıt

dairesinden: :::;_
Bey mahallesinde nuııı ,,r
hane ile Emin Nurettin Jı1'
hallesinde 116-92 N. d~
ankazı bedim ve nakil ~
rJfi alıcıya ait olmak c#.,
pazarlık suretUe satıla ~
dan almak istiyenlerin ~
namesini görmek nzere ;.,;..
kalemine müracaat eyle&O-~
ve ihale günü olan 10t~
çarşamba günü saat 14 t~
ire encümeninde hazır b
malan ilan olunur.

Scyriscf

Antalya

pGStası

1

( ANAFARTA) vaPG"',t
Temmuz Pazar ıo da ~
rıhtımından hareketle [ f6!
Kullük, Bodrum, RadOSıJ •
hiye, Finike , Antalya eİ'
gidecek ve dönüşte ~~
iskelelerle birlikte [D~
Marmaris , Sakız , çarı_
Gelibolu ] ya uğrayarak

t

?

c;;~ZON BİRiNCİ POS~s4'

( REŞITPAŞA ) vaptl
. ı'J
Temmuz Pazartesı ~~ ,
0
Galata nhumından ~it~
[. lnebolu, Sa.msun 'ttoP'J '(
1 rabzon , Rıze ,
p-;pt
gidecek ve dönüşte f!(J;
kelesile [ Rize , ~i~
Trabzon , Tirebolu ,
~
Ordu, Ünye, San1stl!;1"·
bolu, Zonguldağ] a u&· ~
gelecektir.
_ . a]tl1
l larcket ~nü vuk
~

-------~d•"'r"
8 - 9 /7ı9'J.!~ Jiıı e1'1SJJ

t o - t l » » E~·1' i~
Türkiye SeyrisefaıP et"'.J
mütekai<lin, eytam ve(ti~
linin Haziran 929
J
balada muharrer
verilecektir.

go#'..

Son Saat

Sahife 11

Devlet matbaasında
idvan Nafiz bey tahkikat yapıyor

aşk h·k,~yesi

et polise,
eye intik e

ı

•

ifa~:ı~a. Kadıköyünde

oturan bir mobilyeciyi tevkif etmiş,
B sını aldıktan sonra serbest bırakmıştıı.
cu~ zat Kadıköyünde çarşı içinde mobilyecidir. Evlidir. oot\lt da vardır. Bu zat bir vesile ile beş ay evel Mühilrdnrda
f\1. ~ bir mütekaidin kızı ile tamşmı hr . Mobflyeci
, da ke e~ ..h~nüz on yedi yaşında olan F. hanımla ilk tnnışışın·
her .? ısını bekar göstermiştir. Aradan günler geçmiş, geçen
tırnı gun M. beyle genç kızın birbirlerine karşı alakalarını ar-

Bıştır.

beş u~~an on beş gün evel M. beyle F. hanım Adaya gitmişler,
. B~~ beş gece beraber yaşamışlardır.

Uç

g··&unler zarfında genç kızın kızlığından eser kalmamıştır.

etmiş un evel F. hanım M. beye kendisile evlenmesini teklif
...... ' çu cevabı almı tır :
hoşıya~e~ seninle karımdan ayrılmak için kaldım. Şimdi onu

8 agmı. Seni ancak o zaman alırım.
iere,,.~nun lizerine F. hanım polise müracaat etmiş, başından
""•et'1

Yakınd
?

r-

anlatmıştır.

Zabıta

tahkikata
a ınahkemede görülecektir.

c ra 11vay

bile bir adamm
vQca.ğını kırdı

dekıatınan
. . ı'd aresın.
lı
Ed· Fe hmının
t tıda işı!'nekapı • Sirkeci hat·
~iltı:ı\ıa.y ıyen «646» numaralı
t la y u arabası Çarşıkapı
y llada ~da durmamış, bu
d llıda ınnıek istiyen 17
tı~ d~~rkpçı Arif tramvay..
ca· Ritnıiş~· tekerleklerin aldugı kırıl tr. Arifin ol ba-

ta t'ttııyan

tn.ıştır.

istasyonda

tat Yakala. Vatnıan ile kondllk·
ıttdedit.lltıııştır, Mecruh has-

.:'llıyon

t d

lebi ().P<uıede
il ID 8
tad ~1 Çtra • l<ış~a altında lebt~.desind!' S~ıb dün nhtım
l'on~deki (2~)for Salihin idallı~t tı altınd nunıaralı kam~ ::· Şoföra ~talrnış, yaralan"' • • açmıştır.

1
1

başlamışbr.

Kız

k Yuıs:. Duvarcı
~d a. ile k ahvecı
Eyipli
l~t ~ Yilzund ahveci Rıfat bir

fay,

ıfat taben kavga etmiş-

l'ati\l soı rn. n~ ile Mustaarnıştır. eaıesı üzerinden

nca ..

Şişeyi aşına
. vurmuş
Üsküdarda Valdeiatik so8 numaralı evde o•
turan boytar binbaşılığından
miltekait Ali Rıza beyle hemiresinin damadı tütün deposu
katiplerinden Mes ut efendi
ailevi bir meseleden dolayı
kavga ebnişler, Mes'ut efendi
şişe ile Ali Rıza beyi başından
tehlikeli surette yaralamıştır.

içtimai müteakip başlıyan bu
tahkik, haber aldığımıza göre
bazı kağıt tecirlerinin milnakasalar miiııasbeti ile yapb..klan
şikayet üzerine başlamıştır.
Bu tacirler münakaaalara
fesat karışbnldığını, verilen
her nevi fiyata rağmen, milna·
nakasaları ytılınız bir ticaret·
hanenin kazandıği idcllaamda·
dırlar.

evlet matbaası

M kina mübayaasın-:
da aldandı mı?
De\·let matbaası işlerinin
edilmek üzere olduW"u
bu dakikada hatınmııa getiri·
len mühim bir noktayı da
kaydetmek istcı .ı :
Malum olduğu veçhile bu
müessese geçen sene Almanyanın mühim bir fabrikasından
irili ufaklı bir hayli makine
almış, levazımını asri bir hale
getirmek iç.in binlerce lira
sarfetmişti.
Halbuki matbaa makinaları
işlerinden anlayan bir zat bize
tahkık

kağında

Carih kaçmışbr.

dı

ene

kav

ı

Galatapa Şarap iskelesinde
kahveci Hasan, Şaban, deynekçi Kahraman bir kadın yüzünden kavga etmişler, Kahraman bıçakla sol kolundan
yaralanmıştır.

•o~
a.ıc.lııı~
ın
vur stular Bir ka
.._ ıtat"t d t
bu rıL
~l~tı tı

Mesele

Birkaç. gündenberi ıehri
mızde bulunan Maarif teftit
heyeti reisi Rıdvan Nafiz bey
Devlet matbaası işleri hakkında mühim bir tahkikata
vazıyet etmiştir. Maarifte bir

nın

tces ür --·,

Dolapderede Ferahiye so<<40» numaralı evde
oturan «34» yaşında Mm. Evantiya, koca&ımn soğuk muamelelerinden müteessir olmuş,
dün gece süblime içmiş, hastaneye kaldırılmıştır.
kağında

BuQün. - hava:
Kandilli rasatanesinden
alınmıştır:

Dnn azami hararet «26»
derece, bu sabah ~(20» derecedir. Bu gece rüzgar
poyraz, bava açıktır.

diyor ki:
Devlet matbaasının aldığı
makinalar matluba tamamen
muvafıktır, zannederim. Fakat
bence fiatl.ırmda aldanılmış
olması ihtimali çok kuvetlidir.
Çünkü Almanyada kıymetçe
yekdiğerine tamamen müsavi
4 tane fabrika vardır.
Halbuki devlet -natbaası
bu dört fabrika
He ayrı
ayrı temas edip bunlan yekdiğeri ile rekabete düşürecek
yerde~ içlerinden İstanbulda
açık göz bir komisyoncus
bulunan biri ile konuşmuş,
diğerlerinden
bir tanesi ile
şöyle bir temas etmiş, en
mfihim iki tanesine ise hiç
görünmemeden
makinaları
satın almıştır.

Devle:t matbaasının verdiği

fiat Alman matbaa

fabrikaları

ittihadinin umumi fiat listesine
muvafıktır.

Fakat makina alan her kes
bilirki, fabrikalar yek diğeri
ile rekabete diltürülür ve
komisyon verilmezse, bu li~~
den yüzde 25 tenzilat yapbr•
mak mümkündür.

A rt kömür deposu
[Birinci sahifeden mabat)
masrafı mucıp olduktan

bqka,

vapurlarda pisliğe ve kire de
sebep olmaktadır.
Hem limanımızdaki k&mür
tahmili tahliyesi muamelesini
ehemmiyetli surette tezyit etmek, hem de Zonguldak kömllrlerlnin revacım temin eylemek maksadile limanda bir
hareket başlamıştır. bu hareketin
başında şehremaneti
bulunmaktadır.

tirket yaparlarsa o zaman B•
yükaerede dana büyük ve
daha mücehhez bir merkez
teaia edilecektir.
Emanetin bu tasavvurunu
takdir etmemek mümkün değildir, fakat
mademki yeni
teçhizat yapılacak, para sar·
fedilecektir, bu fırsattan istifade edilerek kömür depolan
Kuruçeşmeden
kaldınlmalı ,
ıehrin bu en güzel yeri pislikten kurtanlmalıdır.

Şehremaneti , Kuruçeşmede

asri bir kömür tahmil ve tahliye merkezi vücuda getimayi
tasavvur etmektedir.
Kuru çeşmede küçük bir
adacık vardır. Bu adada ve
adanın karşısındaki sahil arazisinin büyük bir kısmında
tesi edilecek bu merkez, en
asri vesait ile teçhiz edilecek,
ada ile sahil de köprü şeklinde
en son sistem müteharrik
vinçlerle ve hatb havai hat ile
bir birine raptolunacaktır.
Bu merkezden kömür alacak vapurlann kömürleri de·
' polaroan anbara kadar iDsaD
eli değmeden gidecek, toz ve
pislik husule gelmiyecektir.
Emanet, bu merkezi bqh
başına yapmak tasavvurundadır. Fakat Zonğuldaktani ocak
sahipleri ile liman şirketi de
iotirak ederek Emanetle bir

Fotograf

levazımatınızı

aldığınız mağazadan

teyiniz.

is-

Son Saat

12 Sahife

•

ıa
KOLUMBİA Viv<i-Tonal 112 A portatif

modellerini takdim edet·
Elektrikle imla edilmiş

PLANO- REFLEKS·
sistemi )reni

kolu~

ve

15 numaralı
yeni

diyafrağmı

haizdir..

Ri,rascti
Cuı1ıhur saz hev·
.
. eti
Dariilelhan
Hafız Kenıal

J

Hafız

Sadettin
Hafız Bnrhan
Hamit Bey
Hikınet

•
Rıza

hanım

KOLUMBiYA
Plaklarını oku) an şehriınizin n1edarı
iftiharı

Bu makine. sP.sİıı
rflJ
BERRAKLıGJNJ ve İHTiz.AtJ.Je
·a vne11 nılıhafaza etıncsi itibııt•'j1
.·. sın1c
· l ıve
·. ]~acar
l 1111a
· I edııen
·· Jet•
,

hanendeler

lıepsine

HER
_Umumi

faiktir.

~{ERDE

SATILIR

aoentaları: Blumeııt91
•

hirad.erler K·atıreıoğlu l1an: Isttı

