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"Son Saat,, pek yakında memleketimizde şimdiye kadar
görülmemiş bir şekilde · yeni yazılar, yeni tefrikalar ve
baştan başa renkli resimlerle (12), (16), (24), (32) sahife
olarak çakaeaktır. "Son Saat" yeni şekilde intişara başladığı
günden itibaren karilerini memnun edecek yenilikler
yapacaktır. Bu yeniliklerden bir tanesi hiç bir
gazetenin yapmamış olduğu bir teşebbüstür.

•• ••
BUYUYOR

.SÜZELLEıiYOR .

Araplar
Musfevli devletlerle cidale ha-

G:öz hastahkları için
bir makine
getirildi
Bundan sonra
dertlilerin Avrupaya
Qitmesinc
hacet yok

zırlanıyorlar

.

r- -·"'.....

Cerrahpaşa bas tauı..'8İ sertabılN

Rüşlü

CCrnh~ ......nesi ....
~- f6lidl etmek; A•rupa
hastanelerinin ihtiva
ettiği tesisat ve alib getirterek insani hizmetlerine inki__..__ _ _!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!9!!1!1!!!!1!!!!!!!11!!!i!!!!!!!!ll!m!!!l!l!B!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!B!!

urettin B. iı1 rnerakı!
Herkesin değil, istiyenlerin
öldükten SOT}ra yakılmalarına
taraftarmış!
Ölülerin yataraftar
olan
kimyaker Nurettin Münşi
bey dün bir
kılmasına

nıuharririm İze

tesadüf etmit
ve demiştir ki:
• Beni
herkes kafiri
billib addediJor, bütün ölülerin yakıl
llıasını istediİiıni zannediYor. Halbuki
rsklidarda Almanlardan kalmış olan
illesel e
··
l
ilıra/a eçsaf fırwı
oy e
değil. Ben Emanetin; sağlığınfırına abone kaydeden beleda yakılmalarını nsiyet et- diye.
llıit olan ölülerin yakılması
Emanet vaktile Almanlann
İçin ibrala eçsat fırını yapını- Karaca Ahmette yapbklan
Ya mecbur olduğunu iddia
metruk ihrakı eçsat hnnını taediyorum. Yeni belediye kamir etse olmaz mı.?
llUJlunda da « belediyeler ölGl
Bu takdirde ilk abone olacrin yakılması, defnedilme•i gibi hususatı da temine cak adam benim.,,
llıccburdur» tarzında bir kayıt
~ardır.

Şu halde ben ölürsem Emallet benim cesedimi yakmak
llıecburiyetindedir, çünkü ben
Yakılmak istiyorum.
Pariate bulunurken, öldük~~ sonra Perlişezde yakılmak
Çan belediyeye «120» frank
:~l'llliftim. Burada nr- yaq&cak fınn var,
' ... de

İsterlin

züle

tenez-

başladı

Dün akşam Borsada 1032,5
kuruşta kapanan İngiliz lirası
bu sabah 1025 kuruşta açılarak muam '
· miye başla8Ufbr.

TeaeaOIOa devam ecleceji
kunetle Omit edilmektedir.

B.

~

leketin ihtiyacaliı tatmine ça-

hfmaktadır.

Ahiren «Elektroemaa» denilen bir makine daha getirtilmiştir.

Bu makinenin bir e.ıfİ daha
henüz memleketimizde yoktur.
Gözlere kaçan mevaddı badidiyeyi çıkarmak ameliyesinde kullanılan bu alet, memleketimizde bilhassa fabrikalarm
ve sanayi amelesinin çoğalma
kta olması nazan dikkate alı
narak getirtilmiştir.
Şimdiye kadar, gözlerine
mevaddı
hadidiye kaçanlar
( 5 - 6 ) yüz lira sarfederek
Avrupa hastanelerine gitmekte ve gözlerini ancak bu
suretle tedavi ettirmekte idiler. Bundan sonra Türkiyeniıf
neresinde olursa olsun gözlerine mevaddı hadidiye kaçanlar, Cerrahpqa hastanesinde
meccanen tedavi edileceklerdir.
Getirilen makine 25 kilogramlık kuvvci miknabsiyeyi
haizdir.

1 Hii1i't ii B.
1
•.

Yakında

Avru·
paya ve Londraya mı gidiyor?
Hariciye vekili Tevfik Rüş
tü beyin t~rinisani ortalarında
AvrJıpaya seyahate çıkacağı
ve bu meyanda İngiltere
başvekili M. Makdonalt ile
görüşmek üzere Londraya da
gideceği hakkında bazı şayia-

lar deveran etmekte ise de
alakadar mahafil ademi malumat beyan etmektedir.

Ameli

zıraat

mektepleri
Ankara, 24 (Telefoala) Viliyetlerde ~ ameli
ziraat mekteplerinden budarmm ,..ııidea mcı'w••

brrerclir.

..-

( Eşta'p ) gazetesi bir baı
makalesinde diyor ki :
« Arap milletile
meskôn
memleketlerin inkısamı mümkla olmıyacak bir şekilde
hlrriyet ve istiklilleri için
30 aenedenberi çalışan ricalin
mesaisi, bu memleketlerininlmamile ecnebiler tarafından
igallerini intaç eden umumi
harpten sonra inkısama uğra
rayan vatan parçalarım birer
hirer kurtarmak için bu müfteri IJcuvvetler aramda mevzii
1»ir tekil .ım. iH de aaal
gaye •• mabat
ge a e
vatan vahdetidir. Aradan günler geçti, bir de bakıyoruz ki,
Arabistana tasallut eden gaddar istimara karşı milli milcadele cephesi yeniden ittihat
ve ittifakla vücude gelmit ve
cihada devam etmek için saflar tevhit edilmİlftİr. »

Romanyada
dahili gerginlik,,,
Bükrcş,

23
(Hususi)Küçük kral
Mitelin büyük valdeai
kraliçe Marinin, niyabet meclisi
hakkında Üniversal gazetesine yaptığı beyanattan dolayı vaziyette hasıl olan
gerginlik devam etmektedir.
K- Kraliçe Mari ve
raliçe Mari ·wip oğlu Şal'l
her ne kadar bu beyanab
tekzip etmiş ise de bu tekzip
efkarı umumiyeyi tatmin etmemiştir. Kraliçe Marinin niyabet meclisine girip girmemekte ne derece musır olduğu henüz r a jm değildir.

Tabanca

il~

atq

Galatadaki Çe~e meydanından geçmekte
olan Hikmet isminde bir satıcı, hüviyveti meçhul bir tarafından
tabanca ile yaralanmışbr. Mecruhun yarası hafiftir.

Miifteri detllmif..
Eminöniinde fzmir aokajuada beazinci VaJfuıı dBlrk•nuaa mllfleri .O.tile pwa ..bakalı ..vld ~ para çalarken yakaS--lfhr.

Edirneye şiınendif~
Bu· Qilzel şehri doi
ana vatana baihya~
hat projesi Ankarad
Yunan arazisinden geçmemek üzere
yapılacak olan
latanbul-Edir-ae yeni fimmdifer hattma
ait proje ha-

z.arlum11

ve

Aabraya 16•·
derOmiıtir.

Proje Amkanula tetkik e-

dilecek ve...vafık görllllirıe hemen tatbikine bqlanacakbr. Birkaç
milyoa lira tutu inpat bedeli
bükümet tarafından muk•ntan firkete tesviye edilecektir.
Anluırada

kongresi

şimendiferler
toplanıyor

buı. muhabere iti~
leştirilmeai •e •Jlll
evrak tutulmua ıibi
ta konutulacakbr.
Şimendiferler
kontrnl
Naha vekili Recep &
edecektir.

Teırinisaninin birinde Ankarada şimendiferler kongresi
toplanacaktır.

Bu

kongreye
memleketimiz dahilindeki bilümum ıimeadifer idareleri
murahbaslan davet edilmittir.
Kongrede şimendifc r idarc.lerinin birbirlerile olan münasebetleri ve yekdiğerini alakadar eden işler, yolcu ve
eşya nakliyatı meseleleri tetkik edilecektir. Bazı nakliyat
için müşterek bir tarife vücude getirilmesi muhtemeldir.
Ayni zamanda işaretlerin ve

·--0)

bmct pAfA v
ıahhyor -·.·-;J;,
Ankara, 24 ( t~

Yelkenci zadelerin t.aet
vapurunu ecnebilere
heyeti vekilece mn.aade
miştir.

•
Teşrinlevel

Son Saat

ife
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Cumhuriyet bay-

Türk - İ&an
müncı cbah

Çiı1de...

Sefir Furugi Hz. beyanatla
bulunuyorlar

m
ün

Avrupadan avdetini
yazdığıınız İran sefiri F urugi
Hz. birkaç güne kadar Ankaraya hareket edecektir. Furugi
han < Türkiye - İran siyasi münasebatı ne kadar çok iyi
0
ise iktisadi rabıtaları da o
derece inkişaf halindedir. HaPekin, 23 (A.A.) - Muk·
kem muah..:desi Ankarada
d
t
ı ıma a
fay an b"ır
en d en 't'
•
imzalanacaktır. Ticaret mua..
b d
b "ld" 'ld"".
men a .an . ı .ırı ıgıne gore,
hedesi müzakeratı Tahranda
Mançurı valilerı arasında akt·
cereyan etmektedir» demekedilen bir konferansta Kinin vatedir.
elif · h d"
. • k. ç· ·
ronika davası mahkemei lısı şar ı ın ıımen erı a ısesi hakkında Berlin ve Nankin
temyizce nakzedilmi tir.
hükümctlcri arasında cereyan
Davanın rüyetine Ağır cezada
eden müzakerelerde bir mudün yeniden başlanmıştır.
ır.Jlemiyeti belediyede
dün
vuffakiyet elde edilmediğini söy·
.
M
.
~Valaf sular meselesi hayli
lemış ve. Rusyanın
ançurıye
•
db'
münakaşaları mucip
olmuş,
1
karşı cıddı te_ ır1er aması
1
ncfce le şehremininden iza at
muhtemel oldugundan Mukten
i enmesi kararlaştırılmıştır.
hükümetlni, Nı:nkin hükümetiCT
fıa vekaleti, bu sene yapnin fikrini almadan aradaki
U*!Jtırılması mukarrer bulunan ihtilafı
h~lle ça'ışmak üzere
b .. yük su tesisatından ÇUJuk
Moskova hükftmetile doğrudan
bendi inşa< tını, Bursa O".:!Sının
doğruya müzak reye gırış·
ıslahı
ameliyat\nı, Eskişehir
mıye davet ve t şvik etmiştir. ,
mıntakasında kandilli bendi
•
•
•
inşaatını, Nazillide sulamıı veı
Çın
tcın:
recilerı
Rus
tahliye kanalları iruıaatını ihale

R~s~~~la ihtilaf
ıkılıge sebep

lUyor

m

arazisinde

etmiştir.

lffilall vekili ve Şehremini
U Muhittin bey evelki gün
bir otomobil kazası ge~İrmiş
tir. Muhittin bey bir taksi otomobili ile Karo.köyden evine
gitmekte iken mukabil istikametten gelen bir Ford otomobili Valinin bindiği otomobili hasara uğratmıştır. Bu
esnada Muhittin beyin başı
da otomobile çarparak hafifçe

Moskova, 23 (A.A.) - Tas
ajansı bildiriyor: Çita şehrin·
·den iş'ar olunnduğuna naza·
ran bir takım Çin tayyareleri
Rus hududu boyunca uçuşlar
yapmaktadır.
Beyaz Ruslar
tarafından sevk ve idare edilen
12 Çin bombarduman tayya·
resi Mançuriye gelmiştir.

Nanisada
bir kızı dağa

zedelenmiştir.
oğaziçinde Yenimahallede
pazarbaşında mühim ve
§ayanı hayret bir otomobil kazası olmuştur. Bir otomobil 6
metreden sukut etmiş, içinde-

m

kiler mucize kabilinden kurtulabilmişlerdir.

A]ehremaneti halkın nefine
~olarak
Terkoa şirketile
aıılaşmağa karar vermişti. Bu
anlaşma muvaffakiytle netic~
lenmiştir.

1
1

Yeni itilaf mucibince yeni
bir tesisat tarifesi tertip edilecektir.
rnlüyük millet meclisi 1 teş
~ rinisani cuma günü öğ
leden sonra reis vekili tarafından açılacak ve Reisicum·
hur Hazretleri hükumetin geçen seneki faaliyet ve icraatına, önümüzdeki sene ittihaz
edilecek tedbirlere dair senelik nutkunu irat buyuracaklardır. Ayni günde divanı riyaıet intihabı icra edilecektir.
stanbul ve lzmitteki deniz
müessesat ve mevkii ile
donanmadaki sıhhat işlerini
teftiş etmek üzere Milli mü·
dafııa vekaleti Deniz sıhhıye
tubesi m dürü boktor kayma·
kam Mazhar Şefik bey bir
aydan b!'ri donanmada ve
nıüesse·att~ devam eden tef-

D

tişlerini bitirmiştir.

ır;-i/sküdar· Haydıırpıışn tram~vay hattında bugün ray!arm temdit edildiği ve direkle·

rin

dikilmiş olduğu emrazı

en·
kadar bir
tramvay hareket tecrübesi ya·
pılacaktır. Saat üçte Bağ!ar
başındaki tramvay
garajm·
dan bir ara da çıkanlacak
ve Haydarpaşaya doğru sev·
kedilecektir. B:ı ilk hareket
tecrübesinde _Şehremini Muhittin beyle u,küdar tramvay
şirketi idare meclisi azaları
tım'ye ha~tanesine

t
Ir!

u

hazır bulunacaklardır.

kaldırdılar
Maniııa,

23 (Hususi) - Belentkcbir köyünden Hasan kı
zı Ümmühanı ayni köyden üç
kişi zorla dağa kaldırmışlar
ve kızcağızı berbat etmişler·
dir Üç vahşi adam kızı iki
gün dağda gezdirmişler ve ni·
hayet jandarma tarafından yapılan takibat neticesinde yakalanmışlardır.

AJami

pşa zade Sezai beye
~Cemiyeti belediye bir ika·

metgah tahsis etmiştir.
munan hükômeti Cemiyeti
Uakvama müracaat ederek
jE:.ıeral Dolaradan inhilal eden
bitaraf mübadele azalığına
başka bir zatın intihabım ta·
lep etmiştir.
Muhtelit mübııdele komisyonundaki Yunan heyeti murabhasası reısi M. Diyaman·
dopulos bugün Pntris vapuri!e
mem eketine gid('cektir.
rnlehçet B. Maarif eminli·
~ğind~n pazara ayrılacak
tır. Maarif eminliğine müder·
ris Ali Muzaffer beyin getiril~
mesi muhakkak te!akki edilmektedir.
~ dliye \'ek:li Mahnı·ıt Esat
~=B. di:n akşam sek:z treni·
le Ankaraya gitmiştir.
fGnkaraya giden polis müIWJdürü Şerif B. dün avdet
etmiştir.

ki gündenberi şehrimizde
bulunan beynelmilel Tu·
ring klüpler katibi umumisi
M. Döşen §erefine dün akşam
Tokatlıyanda bir çay ziyafeti

D

verilmiştir.

Bugünkü hava
eş

?{
kı

K1111dilli
alırııııışlır

JJıirı

rasıı/ıınesiııdcıı

:

azami hararet

"~1ıı

d<'l'ece, /ııı safııılı « J(j,, ılcre
cn/ır.j nıı
ucllı

lodos

gece

rıı::yar kı111-

lıcwıı kııpalıdıt.
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M. Döşen " - Cemiyetimiz her sene muhtelif memleketlerde toplanacaktır. Gelecek sene için Reşit Saffet
beyin davetini memnuniyetle
kabul ettik. 1930 kongresi
haziran
ayında
İstanbulda
toplanacaktır.» Demektedir.
ıaarif vekili cumartesi gü·
nü Ankaraya dönecektir.

!

l1'ı·a11sada

hL1hran

uzuıı

Yeııi

kral

sürecel{, vaziyet
Paris, 23 (A. A.) - Siyasi
mahafil, v~ziyeti s~n derece

ka~ışık gormektedır: Yarın
Reımste açı!a~ak olan r~~Ikal
degış·
. . kongresı,
.• .
kılk .karar
d

l{arışık Efganda ~mamuğlak olduğunu söylemiştir. nullahln SlyaSeSosyalist grupu bir içtima fini fakin edel·ek
yapmıştır. M. Paul Boncourun
Y

hükumete iştirake taraftar ol·
dug· u ve teklif vukuunda bir
tırılmedıgı ta dır e pazara
nazaret kabulüne hazır bulankadar devam edeceğinden bu
du"u sö !eniyor.
kanşıklık bir kat daha art·
g
y
b
maktadır.
. ~· ~onktur d u bu~ranınüh.haBir çok mah afild e mec1ısın
rıcı . sıyase
o1ayısı• e z M
ur
..
1
0
M. Briandın Laheyde takipB
et~ış
mh a~ı~a . ragmti en b" ·
h
ı d'
nanın
ancı sıyase ne
·•
·
·
·
ettıgı sıyasetı muıı eze ey e ı·
.
. ır
I
•· M ·
h k t
halel ve zarar getırmemış o gı,
arınb guruph?un Jelar.e e . duğıınu ilave etmiştir.
t~rzlının kt unad~.'.1 ıt b~ ukgunu ; Londra 23 (AA) - Tai·
soy eme e,
ıger
ır
ısım ~
,
· ·
.
· ht
· o1an
mes gazetesi • Briand kabine·
ıse aıey e rey verrnış
radikaller ile sosyalistlerin M.
sinin sukutunun yalnız Fransa
Briandm harici siyas tine ta·
için değil, fakat bütün Av·
raftar bulunduklarını kaydey·
rupa içın büyük bir ehemmi·
!emektedir.
yeti haiz bir vak'a olduğunu
Her hald vaziyetteki gara·
yazmaktadır.
bet naz rı dıkkati celbetmek·
Daily Chronicle gazetesi M.
te ve daha b.r gün eve! KarSnovdene gösterilen müsaade·
kasonda söylediği bir nutukta
karlıkların Fransız milleti taM. Blumun hükümete taraftar
rafından hoş gôrülmemiş olma·
ekseriyette bir değişiklik VU·
sının bu muvaffakiyetıizlikte
kuunu muhtemel görmediğini
ne dereceye kadar d~hil olup
olmadığını cayi sual görmektasrih etmiş olduğu hatırlatıl·
maktadır.
tedir.
-,-----------Birçok gazeteler, M. Briya·
nın deruhte etmiş olduğu va·
zifenin muvakkat mahiyetini
hatırlatarak meclis üzerinde
kendi lehinde bir tesir yapma·
Dün kuvvetle devran eden
ğa çalışmadığına dikkati cel·
bir şayiaya nazaran, İstanbul
betmektedir.
adliyesinde
bazı mühim tebedReisicümhur M. Dumerg,
dülat icra edilecektir.
müşaverelerine başlamış, ayan
Bu haberlere nazaran uçun·
ve meb 'usan meclislerile ayan
cü
hukuk mahkemesi reis ve
maliye encümeni, meb'usan
azaları hemen kamilen tebdil
mali encümeni ve mecli~teki
mahalli ;~ere nak·
edilerek
muhtelif gurupların reislerini
!edilecektir.
kabul etmiştir. Meb'usan mec·
Diğer taraftan ikinci ceza
!isi reisi Eliza sarayında ayrı·
azasından
Cemal beyle üçüncü
lırken buhranın uzun süre·
cegını,
kolaylıkla
halle •
zeca mahkemesi azasından
dilmiyeceğini,
çünkü vazi·
Ethem beylerin de tahvilleri
yetin fevkalade karanlık ve
icra edileceği söylenmektedir.

1

Moskova, 23 (A.A.) - Bu·
raya gelen Efgan sefiri Gulam
Nebi han demiştir ki:
«- Nadir han Efgan istik·
lalinin halis taraftarıdır.
Yeni hükumetin siyaseti Amanullah Hanınkinin ayni ola·
caktır. Dahili siyasette Afganistanın içtimai hayatının bat·
lıca meselelerinde terekkiper·
ver olarak kalınacaktır.»

1000 tevkif
Pekin, 23 ( A. A. ) - Bin
kadar el arabacısı tramvay
amelesine ve müstahdemlerine
dün vuku bulan taarruzların·
dan dolayı tevkif ve hapse·
dilmişlerdir.

Muhalif"ler
M. Venizelosun

Ad/iyede
nutkunu hiç beb
d'd
l
f
fe e Ü a
ğenmediler..

=

sarrafı dolandırdılar

Bir

Veznecilerde Fevziye caddesinde 139 numaralı dükkanda
sarraf Ahmet efendi dün bi·
raz işi olduğundan katibi Ha·
sip efendiyi dükkanda bırak
mış, Kadıköyüne geçmiştir.

Bir müddet sonra dükkana ihtiyar bir adam gelmiş,
ahbabı olan Ahmet efendiyi

Bir kadınd
dayak altılar.-.
Veznecilerde Kuyucu Mumedresesinde oturan
sucu Osmanın karısı Fatma
hanımı ayni medresede oturan
Hatce, kızı Melek, oğlu Fethi
bir alacak meselesinden fena
halde dövmüşlerdir.
ratpaşa

Otomobil
kazası

sormuştur.

Bu zat işin 1 ıı acele oldugu·
nıı, derhal 36 liraya ihtıyacı
olduğun ı söylemiş, katipten
parayı istemiştir. Kat:p bir
n .. in istemiş, bunun üzerine
ıreçhul adam üzerinde Ali
Zıy~ i!mi yazılı
olan bir
mııaş cüzdanı bırakarak 36
lirayı almış savuşmuştur.

Ahmet
efendi dükkana
gelince m:ıaş c:izdanının ~alı
k olc!uğt anla~ılmıştır. Dolandırıcı adam aranmaktadır.

İntihara teıehb~s

Samalyada Canbaıiye ma·
hallesinde Alaybeyi sokağında
oturan 22 yaşında Müzeyyen
hanım, kocası Arap Aptullahın
amcasına yazdığı şikayet mek·
tubundan müteessiren dün
tuz rubu içmiş; Haseki hasta·
nesıne yatırılmıştır.

Bir meyhanede
dövüş
•

Çenberli taşta
meyhanesinde garson Sabri ile Mahir
kavga etmişler, birbirlerini
şişelerle yaralamı~lardır. Kav·
gaya Arap Aptullah ta müdahale etmiş, sol elinden yaraDün gece,

Arap..Aptullahın

lanmıştır.

Şoför

Hikmetin idari!sinde
ki 1471 num~ralı otomobil
d n Beyoğlı.: .ıfa srarson 15
yaşınd.ı Kirkorn çarpmıştır.
Kirkor başından yaralanmıştır.
Şoför yakalanmıştır.

alırken
hırsızlılr

Ispanak

Eatihte Ç.lrşambapıız:ırınc?an
ıspanak almııkh olan Esma
hanımın cebindeki altı lirası
Pakize isminde bir kadın tarafından çalınmış, hırsız kadın

1 yakalanmıştır.

Makasla memesini yaraladı
Gedikpaşada Çorlu medre·

sesinde oturan Vasi! ile makineci Andon bir alacak yü·
zünden kavga etmişler, Vasil
makasla Andonu sol memesi
üzerinden yaralamıştır.
düştü
Bebekten Eminönüne gelen
686 numaralı tramvaydan asker Ahmet atlarken düşmüş,
yüzünden yaralanmış Gümüş
Suyu hastanesine yatırılmıştır.

Tramvaydan

Yunan halk fırkası reisi M.
Çaldaris, gazetelere vuku bu·
lan beyanatında, garp mem·
leketlerinden avdet eden Yu·
nan başvekili Venizelosun irat
ettiği. nutkun halk tarafından
beklenilen nutuk olmadığını
söylemiş ve demiştir ki:
« - Halk, Başvekilin ziya·
ret ettiği La Hey, Cenevre ve
diğer Avrupa merkezlerinde
ne menfaatler temin eylediğini öğrenmek ister. Ve buna
sabırsızlıkla
intizar ediyor.
Yunanistanı
Çünkü orada
alakadar eden mühim me·
seleler
münakaşa
edilmiş
ve buna müteallik mezkfir
tehirlerden gönderilen haber·
!erden bir kısmı mütebayin,
bir kısmı da pek az teminat-

ramı programı
Cumhuriyet bayramında ya·
pılacak merasim
için Ema·
netteki komisyon tanfmdan
hazırlanan program dün kat'ı
şeklini almıştır.

Programa na:4ran bayram
tezahüratı
gündüz hükumet
namına
Vali bey tarafından
tebrikatm kabulü, ordunun
geçit resmi yapması ve Da·
rülfünun,
mektepler, polis,
belediye zabıtası ve cemi·
yetlerle halkın geçit resmine
iştirakleri ve gece de şehrin
bir çok yerlerinde fenlikler
fener alayları tertibi suretile
olacaktır.

O gün resmi ve hususi
dairelerle mektepler tatil edi·
lecek, her taraf donatılacak,
gece de tenvirat yapılaca tır.
Sa.at on ikide toplar atılacak
ve vapular düdüklerile iştirak
edeceklerdir.
Saat iki buçuktan üçe ka·
dar Vali beyefendi Kolardu,
Hilallahnıer,
Halk fırkası ,
Türkocağına, Himayei etfal ve
Tayyare cemiyetlerine iadei
ziyaret edecektir.
Saat on birde vali ve şeh·
remını
ve tebrlke gelmiş
olan zevat Beyazıt meydanın
daki tribüne giderek orada
kolordu kumandanına mülaki
olacaklar ve on biri çeyrek
geçe başlıyacak olan geçit
resminde hazır bulunacaklardır.
Kara ve denizde işliyen
bilumum vesaiti nakliye gece
seferleri yapacaklardır.
Pragramda Vali beye tebrike geleceklerle geçit resmi
alayının sıra tertipleri göste·
rilmiştir.

Tramvay .. Elekfirik ficref/eri ve
şirket

Elektrik ve tramvay tarife·
leri hakkında mezkur şirket
ler erkanından bir zat atideki
malumatı vermektedir:
«- Son günlerde elektrik
ücuratı
ile tramvay bilet ·
ücretlerinin
tezyidi
talep
bahş kalmıştır.
edileceği
ve
saire
gibi
Mesela hükumet taraftan
şirketlerimizin tarifeleri hak·
gazeteler, memleketin bahri
kında gazetelerde bir çok
emnü selametini daha sağlam
fıkralara tesadüf ediyoruz.
vesaitle ve bazı mehafilin dile·
diğinden daha az masrafla teFilhakika Uç ay iptidası
min edildiği hakkındaki hüku·
olmak itibarile elektrik ve
metin fikrini yazarken Cenev·
tramvay tarifeleri
mevzuu
reden ahiren avdet eden Habahis olmaktadır. Bu tarifeler
ncıye nazırı, diğer devletlerle
ya tezyit, ya tenkis veya
emnü selamet için hususi itilaflar aktettiğine dair şuyu
ayni vaziyette idame edilir.
bulan haberleri sureti kafiye·
Bu hususta müessir olan
de l 1uip etmiştir.
anasır
ve avamil, şirketin,
Tamirat meselesine gelince,
ş;:hremanetinin ve hükumetin
Yunanistan bir kuru vaitten
arzu veya ad mi arzusu dt"·
ba~ka bir şey elde etmemişt:r.
ği
dir, bir takım rakkamların
Bulgarlstanla sair devletler
vereceği riyazi neticedir. Ko·
tarafından verilmeHe olan tamirat ile diğer başka meblağ·
misyonlar bu erkamın tesbit
lar sayl!sinde harp borçlarını
ve tahkiki için toplanırlar.
kapatabilme!, için büyük dev·
Komisyon az sınd::ın her bi!etler Y ı:aanist::r.::ı müzaheret
.,,
.
ri bitarafane rakkamların tahe deceı..ermış.
kıkini düşünür. Garip olan ci·
Fakat
unutulmama!ıdır ki
Yunan"s•an tamiratla kapatmak bet şirketi tezyit için beha·
istediği harp borçları, harp mas· neler icadı ve komisyon aza·
raflarına nlsbetle ehemmiyetsını da bunlara karşı müdafaa
sizdir. Çünkü mülteciler iç:n
ile meşgul göstermektir.
yapılan istikrazları dahili heHalbt. ki vaziyet bir hesap
sap etmeksizin, masrafları 263
milyona baliğ oluyor ve buna
meselesidir, şahısların arzusu·
karşı hariçteki harp istikrazna tabi değildir.
ları takriben 26 milyon lngiliz lirasıdır.»

N .biye mtldürleri
ha kında bir tamim
Vazifelerine nihuyet verilen
ve ya terki vazife eden nahiye müd irleri hııkkınd::ı valilerin di<,;-cr vilayetlere malfimat vem:ck'rİ Dahıliye vekaletince a!iI kadı:rana
tamim
edilm'ştir.
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Son Saat

25 Tepmİmı

~~Ll Papazlar
Gene o mesele
Son saat kari sütununda Anadolu
demir yollan idaresinde hlla gayritürk memurlar istihdam edildiğin
den pUyet eden bir mektup na:r.an
dikkatimi

celbetti.

aynı

Ben de

halden şikAyetçiyim.
Gayritürlcler

idarede

baun

de

amir vaziyctted}rler. Bu adamların
mazarratlan sadece Türk memur ve
işçilere

fena

muamele

ve

zuliim

yapmakla kcılrncız
uııcıurların

Ga) ri Türk

en sönm<'k

bilmez emeli ça1ışt1klan sahada Türklüğe ıı.zamt fenııllb'l yapabilmek, mü-

temadi) en
lıar.:kt•t

ızrar

Mcsda

etmektir.

dair<'cıinde

bir Rum ':ı.ıdır.

Bu ndcım frnalıf!ıııı kurnazca t<'rtip
ettiği hir maO<'\ re ile hisscttim1edcıı
) apınakta \ c ılr'

Bu

ınam~' re

1111 ctfirınl'ktedir.

fuzuli katarlar tertip

euıwktC'n ilı,ırdtır. J iıluli hir katnnıı

2 ı saatlik hir faaliyeti

idare~ e tam

Soo lira}a mal olmaktadır ve böyle
tertıp edılmi.ş

3 katar

nrdır.

l lareket dairesinin başında bulunan Rum his!'lcttimıcden yaptığı bu
nınncvre ile idnre)'e günde tam l 500
Nazarı dik-

lira zarar ettirmektedir.
kati c lLctınmizi

riea ederim efen-

imza

dim.

mahfuzdur

~

Çöpler

beşka

yere dökülmez mi?

Ş<'hremaııetı

şehrin

çöplerini lo-

ha\ alarda Haremle Salacık ara·

do
sına

'c salıilr

pek yakın

bir yere

dbktürmektedir.

(. i~ ar C\ !erin bu yüzden düçar
oldııklnn daimi ıztırabı anlat ya
luzum görnıiyorum.
...,unu ka) detmek İsterim ki çöple. ıN döküldüğü
y<'r vapurların
ıUzL·rgahıdır, yalnız Haremle Salacıktıı oturanlar değil ,·apur yolcuları
da rahatsız olmaktadırlar.
Çöplerin ne için başka yere dökülmesi kabil olmadığını öğrenmek
i tedim, \'e şehreınanetinden şu
nıullımatı aldım:

cÇöpler iyi havalarda Sarayburnundan 5 mil açığa d6külür. Fakat lodos ha\•alarda Sarayburnunu geçmek

kabil

değildir.

Böyle hu alarda çöplerin nereye
dokülme i )~zım geldiği liman idarnsindcn "Orulmuş, liman idarl'si ·dc
l!nrem - Salacık

nrllsını göstcnnı~

tir.
l:maııct

gösterilen yerin haricine

\<'p döktilrl'miyecek '\'Hİyrttekir.11

Bu malumattan

sonra

Emanete

mnrncaattan hiç lıir semere hasıl
ol mı) ocağını anladım ve kanaat get rJim ki Harem Ye Salacık sakinleri

Lu dertten kurtulmak için göç rtnıelidirlı:r.

Acaba

civar halkının
k~r al:ır.ık

liman

idaresi bu

sıhhatini nazarı

lodoslu

dökülc... ck ba~kn bir

havalarda

ser,

dikçöp

mrsrli sa-

hilden bir parça daha açık bir de.

niz göst<'renwz mi?
Lütfen liman idaresinin nazan dikkatini c-elbl'tmeniıi rica ederim efenKıbını

din

*
Eıllttık istiyorum
On • on üç
9\ l.iıtık bir kı7.

~ aşlımııda

kimsesiz

aranıyor.

Üğl~den

8< ııra idarehanemizde
11 •

(O.C.) adr~i-

miir ıraat.

Dağ dağa kavuşmaz..

yapıyorlar?

Fakat insan insana pek ala

Birkaç gUn evci İzmirde
ölen bir İtalyan fermasonun
cenazesini oradaki ltalyan
papa:ılan kaldırmamıılar, bunun üzerine lzmirde bulunan
bazı
münevver
İtalyan
gençleri
hadiseyi protesto
etmişler, İzmir gazeteleri bu
hadise hakkında bir çok şey
ler, hatta başmakaleler yazmışlardı. Dün gelen Hizmet
gazetesi ise mesele hakkında
tekrar şunu yazmaktadır:

kavuşabilir!
-51- Muharriri: M. Turhan

Beri tarafta kalanlar, elçinin hunriz tabiyesinden biha•
ber, mukadder olan akıbetlerile karşılaımak üzere bulunuyorlardı. Mamuk, velinimetini teşyi ettikten sonra çadırma çekilmiş, hulyaya dalmıştı. Sekiz on gün sonra müdepdcp bir mevkibin başında
Moskovaya· girecek. Kazan
«Papazların küstahlığı g~nün
lahtınm
şerefli bir namzedi
meselesi oldu. Dünkü lzmir
sıfatile Moskof çarınm buzugazeteleri ittifak etmişler gibi
runa çıkacaktı. Öntmde eğilekatolik kilisesine asılan becek başlar, başına ablacak
yannameden bahsettiler. Filçiçekler, kulağına dolacak alhakika dini kapitülasyon yapkışJar şimdiden gururunu gımak istiyen bu efendilere
cıklıyor, gözlerini lem'alandıhadlerini bildirmek ve Türnyor, yüreğine tatlı bir ezikkiye cümhuriyeti hudutlan dahi- lik getiriyordu. Kazan hanlığı
linde devlet kudretinden baş
ve Sevinç hanımın vuslabl
ka biç bir kuvvetin yeri olBu iki nimete, bu iki saamadığını anlatmak bir farize
dete birden nail olacaktı. Arhalini almışbr. Mason - Papaz
tık, altın saray onun, altın
kavgası geldi geçti, fakat kikubbe onun ve güzeller pzeli Sevinç onundu.
lise tahakkümü devam etmekMamuk bey, bu tatlı hülY.a
tedir.
.
çadırında gerinip dururk~n
ile
Papazlann buradaki işleri
Bulganla Aydeğer, erkek kıhakkında bir sual sormuyoruz.
Ancak, rica ederiz, bunu sor- l:yafetinde oldukları halde, yanına gelmişler, eteğini öptükmuyoruz diye tabiiyetleri meten sonra elpençe divan duselesinin neden halledilmedirarak bir köşeye çekilmişlerdi.
ğini de sormıyalım mı?
Elçinin kendilerini köyde hırakıp gitmesinden, bUtün atlılan, ahçılan ve uşaktan da
beraber alıp g6tUrmesinden
mlltebayyir ol<luklan i_çin bir
fırsat bulup efendilc;rinden
meseleyi sormak, anlamak is-

Bir içtima

Ne ili, ne ala -dedi- yılanın yanında akrepleri de
yakaladım. Bahtım bugün bana gülüyor.
Ve kadınlara başka bir şey
söylemeden Mamuğa yaklaştı:
Kozumuzu paylaşalım
-dedi- erkeksen hançerini çek.
Mamuk, mühim bir tehlikeyle
karşılaştığını anlıyarak hayretini gidermiş ve silahına sarılmışb. bir taraftan ha ~mile boğuşuyor, bir taraftan da çadır
haricindeki Kazaklann yardımını temin için naralar savuruyordu. Halayıklar, saçlarını
yola yola iki erkeğin mübarezesini seyrediyorlardı.
- Koşalım, dedi, sakçıları
-

[muhafızlan] çağıralım.

Hançer milbarezesi, meçle,
kılıçla yapılan düvellolara benzemez o silahla taarruz kolay
görünürse de müşküldür, müdafaa ise başlı başına bir hUner, her adamın beceremiyeceği bir san'attır.
Mübarizlerin mehareti 4iilahın
hususiyetinden tevellüt eden
müşknlatı ya tadil, ya iz' af e
der.
Kuşak bey de, Mamuk ta
mahir silahşurlardı. Aralarında
galebeyi temin edecek, ancak
kuvvet farkı idi, ve ilk bamlede bu fark, pek te göze

!1fifevelliler, Hfi-

çarpmıyordu.

kumeften malu-

silib dolayısile göğüs göğiUe
gelmişlerdi. her ikisi sol elle-

mat isliyor
Miltevelliler cemiyetinin. Evkafın ..ıalu için bir IAyiha
hazırlamakta olduğu hakkında

bazı rüfekamız tarafından

verilen haberler tekzip edilmektedir. Önümüzdeki hafta zarfında, Anadoludan gelen mUtevellilerle lstanbuldaki mütevelliler hakkındaki ahkimının
kendilerine bildirilmesi
için baş vekAlet nezdinde teşebbllsatta bulunmıya karar
vereceklerdir.
Mütevelliler ancak bu ahkama ı 'tı' a keıbettikten sonra
tarzı har ~ketlerini tayin edecek erdir.

--.1
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Aile

tiyorlardı.

Böyle assız bir kC>yde ve
yapyalnız gibi bir vaziyette
kalmak dd kaclmı &ldbattlye
dlflrmllfttl. ilkin Mamuk beyi
pür neş'e ve pür iptisam garünce bu tırküntü geçti ve
köyde kabttan hayli Jtir netice doğacağı
mülilaazası,
kadmlann kafasına yıptfb .
Mamuk bey de o mülahazayı
takviye etmekte gecikmedi.
- Çocuklar - dedi - çoğu
gitti uı kaldı. Üç bf.t g&n
sonra alayla Moskovaya gireceğiz. Bir ay geçmeden de
alhn dubbede kımız içeceğiz.
Anlıyorsunuz değil mi? kımızı
eskisi gibi ben sunmıyacağım,
bana sunacaklar. Beyler, mirzalar, toman ağalan önünde
ulcaşacaklar. Çünkü, efendiniz,
bütün Kazanlılann efendisi
oluyor, hanlık tahhoa çıkıyor.
Kadınlaı: bu büyük müjdeyi
tes'it için ulcaşırlarken ve
efendilerinin ayağına kapanmak için hazırlanırlarken çadann perdesi açıldı ve bir
kazak içeri girdi.
- Bey -dedi- bir köyln aizi
görmek istiyor.
Mamuk bey, ne münasebet
demek isterken Kuşak beyin
sesi işidildi:
Dağ dağa kavımaz, ama, adam adama kavuşur!
Mamuk, başından tacı alın
mıt ebleh bir hükümdar gibi
bönbön bakıyordu. Kuşak beyin sesi, sanki kasırgalar taşıyan bir rüzgirdı ve
hain
Mamuğun hayalindeki ~ık
ihtipmını bir lihzada tarumar etmiıtf.
Herifin ağzı bir kanı açıl
mıı, yüzüne korku ve ızbrap
yapışmıştı. Bulfanla Aydejer,
efendilerinden
daha
fazla
hayret ve dehşet geçiriyorlardı. Hazan yaprağı gibi titriyo~lar, kurt görmüş keçi gibi

1

inliyorlardı.

Halayıklan

beyin

tanıyaa Kuıak
dudaklannda acı bir

teh-•aGm belirdi:

Muhasımlar,

lrullandıklan

rile yekdiğerinfn sağ elini
yakalıyarak hançerlerin iflemesiae mllmanaat etmiye, gağüslerile, kafalarile, bacaklarile silih tutan ellerine serbesti vermiye çalıııyorlardı.
Kuşak beyin pençesine geçen bilek, Mamuğuo hançer
taşıyan eli ıittikçe ağırlaşıyordu. Delikanlı, yavaş yavaş daralan iğneli bir kelepçe gibi
yakaladığı bileği sıkıyor ve
bu kemik kıran tazyik ile Mamuğun elinden hançerini düşllrtmeyi istihdaf ediyordu.
Mamuk, sağ elinde yerleşen
miltezayit

ıztıraba rağmen

silahını bırakmıyor ve bilakis
Kuşak beyin sağ elini hükmiye savaııyordu. Fakat, yüreğinde bir endiıe, hasmını mağ
lup etmek ihtiyacına bile galebe eden bir endişe vardı.
Mütevali naralan cevapsız kalm11, halayıkların kofllp yardım
aramalanndan da bir semere
hasıl olmamıştı. Kazaklar ve
hiç olmazsa Kuşak beyin geldiğini haber verip savuşan adam, niçin g6rünmiiyordu?
[Bitmedi)

ve en geniş şehir
Amerikada Boenos ayrestir

----·

Avrupa gazetelerinin verdikleri malumata nazaran en
süslü ve nüfusuna nisbetle iş
gal ettiği aaha itibarile en gesa ...
niş şehir Boenos ayrestir.
Bu yezit l\orukruler ~ster
Bu şehrin genişliği hakkın
illsundan akrahadan, ısler
da bir fikir verebilmek için
eşlen dosttan, konudan komiki milyon nüfusa malik olmaşudan olsun iki tarafı da aysına rağmen beş milyondan
rı ayrı ve gizli gizi~ ~örukle
me/,le aile yıwası ıçın n sıl
fazla nüfusu banndıran Paris
ımilhiş bir yangı ı hazırladık
şehrinden dört defa fazla bir
larmw f arkmda ol ı Y rlar
saha işgal etmekte olduğunu
mı acaba?
söylemek kafidir.
Bir koca ne kadar sinirli
Boenosayres şehrinin hem
ve bir ktidrn ne kadar
güzelliği. hem de genişliği aybaşlı 0/111 s ı olsun arada ı
ni sebepten ileri gelmektedir.
sollu kundakçılar ôlmg"Utl
bu sebep ise şehrin baştan
arada sırada lıer çıkan ufak
başa dünyanın en zarif bahtefek yangın gene karı kQCff.
çeleri ile kaplanmış olmasıdır,
el birliği ile söndurmur "'
Bundan başka da Boenosayalev böyle birden bacayı sarmaz. Lakin o yere balası
reste bahçesi olmıyan tek bir
ev bile mevcut değildir.
kundakçılar, o boyla~ı bosldrı devrilesi körükçıiler her
Mamafi halkın bahçe meyarıguwı ıistmıe gaz dökluk~
rakı dolayısile şehrin alabildinetice
gelip f adaya dayanır.
ğine uzamakta ve genişlemek
Kim
ne derse desin, bu gite olduğunu gören belediye
bi <rile f acialarmda a&d kagünün birinde bu kadar çok
balı at dahilde olmakla berabahçeleri ve bu kadar uzun
ber haricin ım'iJıim rolıi par·
yollan muntazam ve temiz bir
dtr. Tarafeynin be~ki birer
halde bulundurmağa varidatımn ufak feda karlığı ıl~ halU
kifayet etmiyeceğini nazan
ımimkün olacak dırdldar;
dikkate alarak tebrin bazı
en wmılıwyan bir :aman
noktalarında yirmi, otuz katlı
böylr! trajik bir b!'l alma~
binalann. inşa edilmesine müylizde doksan lıarıci11. telkın
saade vermiştir.
ue tesirleri ylizlirıden~'!:
Mailim a, insana ogut veBoenosayres JChrİ dünyanın
ren
çoktur ama, sağlık veren
en geniş ve en süslü şehri
ııoklur.Arada niza devam elolduktan başka dünyanın en
f(<ji
mıiddetçe her iki tarafa:
genit bir limanına malik olmak şerefile de mübabidir.
_ Şöyle yap. böyle lı"l~
Şöyle surat as, böyle afi
Filbaloka Boenosayres limam,
- e v11rj
İngiltere ile Amerika bqta
11111 Şu aybını yuzun
bu kabalıatini suratma çarp
olmak ftzere d6nyanm bfttftn
- - kes
donanmalannı ayni zamanda
Şu manevra ile önunu
t' •
bu dubara ile yolunu şaşır ·
istiap edebilecek bir vüsate
Diye sureli haktan bol bol
maliktir.
Ö -ı •MJren yol gösterenler,

r;9·rnı

J

1

...-ıcı

-

su

alabr

rgırıe

,. . . ...

fj lmslarlar. Ev feeçimsızlıgıne
............... ,..nııııııııııı\ ı

~
- erı• Jıeµ dırılmriplelô.
ue grın
1 tı ile geçen ne kadar k_an
/\oca İ•arsa l<wsiue ede~un,
cvleri11de olanı bı·ıenı.· m11mh

Yunanisfanda
düş
manlığı

Musevi

klinse. ne sokak, ne

lstanbula kadar akseden
bazı haberlere bakılırsa, İske
çe ve Serezde Yunanlılar Museviler aleyhine bir kıyam
hazırlamıılar. M6teaS81p fikirler ne,reden siyasi fırkaların
tabrikib neticesinde hazırla
nan bu kıyam Musevi kolonisini kanlı bir katliamla temizlemeyi istihdaf ediyomıuJ.
Son gilnlcrde mason Jocaları vasıt:ua ile Trakya ve Makedonyada Siyonist propagandası yapdmaşa, müteassaplan
kuşkulandırmıştır.

iandarma umum ktımanda

m ile Makedonya umumi valisi tahkikata memur edilmiş
lerdir.

ANNI ONDRA ve ANDRE ROAN
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J.:ıunur.

mümessillen :
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..ı-Lo:l«J.
iş f eciıate bıirıi11dıifiü UU1\I

da derhal suratı asıp:
..m
8a ufz gftnii yekdiğeri-Zaten
olacağı
bu
nize muhakkak Himayeiet- )
falin şefkat hislerile tebrik _ Diye l1ir kenara çeki~ir, bu
se'er de ııelieenin de<fifwd.ııediniz. Her telgrafanede i i :J'
'[d''"''
<J:lSlfntlyt

IFH~~ıl
1
Paris h_a~~esi
Ü'
1
Dün

geçimsizliAi

Bir mriddet tavsar gibi olan aile f adaları gene başladı. Geçen gün İslanbul~a
aile geçimsizliiJI yüzünden bır
muallim evelki glin de, ayni
sebeplen' /:mirde bi,.. genç
polis kerıdi&ine kıydı.
Aile geçimsizliği cidden zor,
dayamllr şey değildir. F?~at
hele arada o yerin dibme
batası f ahrl' korıikçüler olur-

/mp:smcıarı bir admı bile, al'ıyen dışarıya çıkarmasınlaı:...
~ayet çıl\sa ·bile Jıarir!e11 /uç
kimsenin da11ili iJleruıe .ne
·d / ale$l11e
Jwııle11 11e file:ı mu a 1 k dı'

meııda~l

ucrmesinler,

Yeni programı Büyük muvaffakiyetler ihraz etmiştır.
Bu programda: Bir sesli trio - bir şarkı ve bir sözlü komik
filim ile bütün seyircilerin sürekli alkışlarla karşıladaklan
EDUARDO BİANKO orkestrasının yeni repertuvarı
vardır. Londrada birçok haftadanberi kemali muvaffakiyet'e
g&terilmekte olan VILMA BANKI nin temsili .
$1Jl1Bll VAlCTi fi'mi umumun talep ve ısran üzenne
'raeaine devaın 'un~•k,.cJır.

en

l

arcİla rıncfo çıkan dırıltı ~~
Jwcltır ti:ıicıi olurs r olsun
· · ·<ıene_
ra: dışlerini sıkıp_ ışı
keııdi kendilerine Jıalle çalı~ı
smlar ve /Jir iki defa bü!J e
bir lccrul>e yapsuılar•. gö_recekler kı,. eı1e1ce kendilerının
... r lıkııangma iffai d;ye çayı '
dost 1ı
· ·
laN komı komşu. ef ile ülen
rer kundakçı ıre .. !cô'.' , çı
l>u~ka bir seıı deyılllllf
r

J(orolla

.. .

Kimindir acaba?
· Ek

~a

a:"

Yeni camidekı b. v ~üddet
belalan bundan ır
. ve
aneti tamır
(
h
Ş
evve . e re~
ttirmİŞ ve
asd hır hale ı!'afl e deli icar
senevi 1460 ~.be
ile kiraya vermiştir·
•
v

Şimdi

~

ı.:r.a

!>'1 . b&fka bir talip

( = miiddeti bıtm~ bedeli ic.ra
senevi 2500 hra
Emanet•·
:::!ı i'.e kiralamak nıere
. fakat:
=
etmlf,
b
al
~ müracaat
- Evkafa git, ceva ını •
mışhr.

sınemasının

ba:

·
talip Evd
Bu cevap nzenııe
kafa müracaat etınış, ora a

.

da.:_ Mal bizim değiL Emanete git, cevabı ile karşılanmış-

o

tır.Senede 250 ı·ıra van'd a t
getiren böyle bir yerin sah_ipHgini hiç bir dairenin üzerme

..........

·-··--~~

~

'reşrlırlevel 25

San Saat

•

Bütün

Fransayı

alakadar eden. böyle bir cinayet
snelerden beri görülıneınişiir
Sandıktaki

cesedi Elmasyan efendi mi

Paı~1s zabıt·ası

parÇaladı

yeni izler iizerinde
"'

Çok eüzel bir kansı . olan parisli
şüphe ediliyor
kuyumcudan
•

kadar maktulün yanında bu!unmuş, fakat bumı zabıtaya
haber vermemiş olmasıdır.
Zabıta ıoruyor

Zabıta soruyor :
- Rigodenin ısldürüldütllnü

Elmasyan efendi

1
1

Buglin karilcrimize takriben
bir ay evci (Son Saat) sütunlannda okumUf olduklan esrarengiz bir vak' anın bir iki
aiin içinde aldığı ıon fekli
haber vereceğiz. Aradan epeycc zamanın geçmiş olmasına
rağmen vak'a, fecaati ve garabcti itiban ile zannederiz
cl'an habnnızdadıc.
SAndık içinde ccıct
Eylülün 13 üncü günü Franıada Lil şehrinin büyük istasyonunda h11ırdan yapılmış bir
ıandık içinde bir adamın cc•cdi bulunmuttu. Yapılan tahkikat neticesinde bu adamın
Risıodcn ismini taşıyan bir
muhasip olduğu anlaıılmlfb.
Sandığm üzerinde LiJ ıchrindc meçl1ul bir adres vardı.
Üzcrinde 9imcndifer idaresinin
damgasmı taşıyan bu adres
isbat ediyordu ki, cesedi ihtiva eden sandık Paristen Eylü'.ün 9 uncu gUnü istasyona
teslim edilmiıti. Demek ki cinayct tc o gün işlenmiıti.

TAhkikAia

•

baılanırkcn..

Polis memurları Rigodenin
9 eylül günü kimlerle konuı-

1uğunu

t
1D

kı

z

araşbrdılar, bulamadı-

!ar, fakat, bir müddetten
sonra ortaya çıkan Hanri
Dunner isminde bir kürkçü
kendiliğinden polis mlldiriyetine müracaat ederek:
- 9 eylül sabahı lRigoden
bana gelmişti, dedi, paraya
ihtiyacı vardı,
istedi senet
mukabilinde verdim, alarak
gitti ..
M. Dunner ifadesinin müeyyidesi olmak üzere Rigodenin maruf imzasını ve 9 Eylül
tarihini taııyan bir senet gösteriyordu.
Polis memurlan M. Dunnerden bu malumatı vermekte
gecikmesinin sebebini sordular :
- Pariste değildim, it icabı
T uza gitmiştim. Rigodenin
öldürüldüğünü orada haber aldım, biUabi geciktim, cevabını verdi.
Zabıta bu ifadenin aksini
isbat edemedi, bittabi bir ıey
de söylemedi, fakat Tuluza
bir memur göndererek qunncrin oraya kaç tarihinde git- •
miş olduğunu
tahkik etti.
Açıktan açığa bu zattan tüp-

he ediyor, fakat elinde hıç
bir delil bulunmadığı için ıüphcslni meydana koyamıyordu ..

Ncöccyc

do~ru

Aradan epeyce zaman geçti,
Paria polisi bütün muahazalara
rağmen bu zaman zarfında
abl kalmış değildi: Rigodeııin
bir muhasip ıııfab ile .temasa
sıeldiği muhtelif ticarcthanelcrin adreslerini bulmuş ve birer
birer bunlar hakkında tabkikat yapmıya koyulmuftu, mamafi bu tahkikattan da bir
netice çıkacağa benzemiyordu.
Şüpheler nerede

ioplAnıyor
Bu sabah gelen Paris gazctclerindc okuduğumuza göre polis maktulün münasebctte bulunduğu tacirlerin listeııini takip ede ede Elmasyan
adında bir ermeni terzi ile
karşılqmıı ve bu adam üzerinde bütün fÜphelerinin temcrküz ettiğini görmüştür.
ElmAıyAn efendi
Zabıtanın bu
Ermeniden
şüphe etmesine sebep Elmasyan efendinin, 8 eylül pazar
günü Rigodcn ile birleımiı,
onunla beraber bir köye giderek geceyi birlikte geçirmiş,
ertesi gün onunla birlikte Parise dönmüf, hulisa katlinden
bir kaç saat eveline gelinciye

ı

iıittiğiniz halde onunla ölüm inden bir kaç saat evve:ine
gelinciye kadar birlikte bulunduğunuzu zabıtaya neden· haber vermediniz?
Elmasyan efendi bu suale
cevap veriyor:
- Biliyorsunuz ki altı ay
cvel de Rigodenin annesi öldürülmüştü, o vakıt bu aile ile
tanışıklığım dolasile bir çok
defalar bolis müdüriyetine gidip gelmek mecburiyetinde
kalm11tım. Bu defa da başıma
ayni halin gelmesinden korktum!
Poliı meıııurlan bu mazereti
pek makbul bulmamışlar, fakat isticvaba devam ederek
sormuşlardır.

Cinayetten evci
9 Eylül sabahı, yani öldürüldüğü gün
Rigodenden
nerede aynldınız?
- Sabahleyin saat yedi sularında Paris istasyonunda 1
Bu cevap hakikati ifade etmektedir. Filhakika Rigodenin 9 Eylül sabahı saat sekiz
ile dokuz arasında, Elmasyanaan aynldıktan ıonra para istikraz etmek için Dunner biraderlerin evlerine gittiği malumdur. Fakat acaba ondan
ıonra Rigoden ile Elmasyan
tekrar buluımamışlar mıdır?
Po: ı memurlan bu noktayı
anlamak için soruyorlar:
- 9 Eylül günü sabahı Rigododen aynldıktan sonra vaktinizi nasıl ğeçirdiniz?
Elmasyan efendi cevap veriyor:
- Aradan o kadar zaman
geçti ki hafızamın beni aldatmıf olmasından korkanın, mamafi
düıünerek söyliyeyim:
Biliyorsunuz. İfliia ederek dükkinımı kapattım, fakat daha ,
-

kimseye dcvrcdemedim.
Arasıra yaptığım
gibi o
günde dükkanıma giderek
biraz otomobil rehberini tetkik ettim. Ne yapayım, otomo~il kullan~as.ını öğrenerek
sof~~ olmak ~stıyorum.
Oglcye d?~.ru mutat üzere
yemek yedıgım
lokantaya
gittim: ~onra gene. dükkanı
ma gıttim, ve
nıhayet saa.
.
.
k
d
ye ıyı çeyre geçe k"oye dö n•
düml
- Seni dükkanınında iken
gören oldu mu?
- Zannetmem, mamafi ben
kitap
okurken karşımdaki
komşum hasta kendisini tedavi ile meşguldü. Belki hatırlıyacaktır. Sonra lokantanın
garsonunun da hatırlaması
ihtimli varadır.

TutulAn yAlan
Zabı~a

memurlan bu cevaptetkike
girişmfı er, ve eve! emirde
Elmasyanın öyle söylediği gibi
9 Eylül günü köye saat yediyi
çeyrek geçe tirenle değil, fakat aa~ . dokuza doğru otomobil ile gittiğini tesbit etlan

alılıktan sonra

mişlerdir.

Bu noktanın büyük bir ehemmiyeti vardır. Cünkü: Rigodoııiıii
cesedi ıimendifer
idareıihe saat yedi ile sekiz
arasında teslim edilmiıtir. Elmasyanın saat yediyi çeyrek
geçe köye gitmek üzere ıimen
difcre bindiği sabit olursa cesedi muhtevi sandığı istasyona
tevdi cdemiyeceği anlqılacak
ve hl'kkmdaki şüphe zail olacaktır. Halbuki saat yedide
tirene binmediği anlatımakta
dır. Binaenaleyh hakkındaki
şüphe de bakidir.
Pelis memurları isticvaba
devam ediyorlar :
- O gün köye saat yedide
tirenle değil, fakaf. dokuzda
otomobil ile gittiğiniz sabit
oluyor, neden yalan söylediniz?
- Yalan söylemedim, bana
hayatımın tam bir ay eve!

.
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1
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Er111eııi

kııy11111c11111111

911-.:eı karısı irin citıayelt
sebebiyet vermiş ol111as111
gününde ne- yaptıtupta kullandığım lisan biç

geçmiş bir
ğımı soruyorsunuz, ben
fızamın müsaade ettiği

blf
zaman onunla aramda bir mil•
nasebet bulunduğunu ifade
edemez, Rigoden ailece dostumuzdu, bize gelir, konuşurduk,
bir gün zevcimin _halimizden
9üphe etmesi ihtimali hatınma
geldi, arada sui tefehhüm ol·
maması için karşımdakını ikaz
etmek istedim. Zevcim ile arasıra kavga etmekliğimin ıcbebl
ondn başka bir kadından olan
çocuğuna benim kendi çocu- '
ğumuz derecesinde bakmadı•
ğımdan şüphe etmesidir.
Karı ile._ko~~nın ifadclerin-

de hauisbet-

te cevap vermiye çalışıyorvm.
Ara sıra yanılmaklığım daima
mümkündür.
Şiiphe yok ki bu sual gibi bu
cevap ta makuldür. Mamafi
polis memurlannın tüphe etmelcrinin başka bir sebebi
daha vardır: Mösyö Elmsyan
evlidir, karısı kendisi gibi Kafkasya Ermenilerinden değil,
Parisli bir F ran.sız kızıdır, ve
çok güzel dir.
Kadın parmaiı
Polis memurlan Rigodenin
evinde bulunan evrakı araştınrlarken bir mektup bulmuflardır. Bu mektup madam Elmasyandandır, içinde de:
«Kocam münasebetimizden
füpheleniyor, ihtiyatlı bulunmalııın» cümlesi mevcuttur.
B°"u senli benli ifade ile bu
ihtarda madanİ Elmasyan ile
Rigoden arasında gizli bir
münasebetin mevcut olması ve
bu münasebetin de cevç tarafından haber alınınca cinayeti tevlit etmiş olması ihtimali vardır.
Polis memurları anlamak istiyorlar :
.
- Karınız ıle • aranız açık
·ımış,
· se b c b"ı ne d"ır?
Elmasyan cevap veriyor :
- Biz değil bugün, fakat
senelerden beri arasıra yekdiğerimizle kavga eder, sonra
gene barışırız. Sebebi münhasıran ruhi
bir imtizaçsız

d~ _Yekdıgermı nakzed~c~k
hıç bır ~okta mev~ut değildı~J

buna ragmen polıs memurl&L
rının şüpheleri zail olmadığı
için Elmasya~ efendinin timdi ·
boı olan dukkanında taharriyat yapmışlar, ve dükkanın
9 eylül günü yıkattırıldığını
öğrendikten bqka yerde kana benziyen bir leke görmilşler, ve . hemen tozla~

toplıyarak kımyahaneye

dermişlerdir.
Şüpheler

çofalıyor
Zabıta memurları ayni za•
manda dükkanda bir çok
kağıt ile bazı mukavva ku•
tular da bularak bunlan da
al 1 d
M ka ti
h
mış _ar ır.
a a an uır
sandıga yapıştırılmış olan ad·
res kağıdının dükkanda bu·
lunan cinsten olup olmadığını
anlamaktır. •

Polis memurlarının şüphelerine kuvvet veren ııoktalardaD
birini daha kaydedelim:
Hatırlarda olduğu üzre ce·
sedi ihtiva eden ıandığın üze•
rindeki yazıyı polis memurları

lıktır.

-

Zevceniz ile Rigodenin
arasında münasebet bulunduğundan hiç şüphe ettiniz mi?
Asla! Zevcem güzel ve
biraz da tuh bir kadındır, fakat namusludur. •
MAdam clmaıyan

ne diyor?
Hl ııı ıı syıın efendi haıiise akşamı trenle köye döndıifjıiıııi
etliğini

yôreııler

var onun gca vakii

iddia

olomo/ıille

eıliyor.
ıwılct

Hallıııki

Bu sualler madam elmasyana da sorulmuş ve ondan da
fU cevap alınmıttır :
- Rigodcne yazdığım mek-

sıon-

mütehassıs!ara

göstermişler,

onlarda bu yazının bir ecnebi
tarafından değiıik yazı ile ya•
zılmış olacağını söylemişlerdir.
işte

tutulan adam da bir ec•
. nebidir. Bakalım, timdi b11
zatın veya karısının el yaııl'srı
( Ma badi 7 inci sahifede J

•

Sahife S

Son S at

1 İ"\1 u ta mes"
·r çift: Yeni ve büyük sinema
Eleonor ordman
yıldızları
•
ve kocası

e

Nerede

do~du,

ncud
ne zaman

eles

vaıadı,
bftfladı?

b"

Sinema san'atkin Nils AsterSon senenin en kuvvetlı. şo"h et·
)erindendir. lsveçli san'atkar henüz genç olmasına rağmen t uyük bir ıöhret ve bu meyanda bir hayli para kazan.mı~ ırf
bütün sinema münekkitleri onda her gün bir az daha ınkişa
iden bir kuvet ve istidat görmektedirler.
. k
Nils Aster son defa olarak Greta Garbo ile birli~!~ ~rdte t
Sovcak) filimini oynamış ve bu kurdelada gösterdıgı u ~c
ile bir kat daha nazarı dikkati celb etmiştir. Nils Aster. mb~
hiş bir kolleksiyon meraklıııdır. Asan atikaya karşı derın . 1 ~
temayülü vardır. bu uğurda binlerce lira harcam!f v~ evb~;
müzeye döndürmiiftür. Resmimiz kendisini bu muzenın , 1
köıcsinde g8steriyor.

Yeni filimi er

Yeni 1-ilimler

(Glarya Svansun) un

ilk sesli filıui olan
( Günahk~r ) ahiren
Amerikada gösterilmjştir. Amerika sine-

K.or rin Griffitin

•

(Lupe Veles ) Ameri 4n sinemacılığının aon senelerde yetiıu
tirdiği en biiyük ve kıymetli yıldızlarmdandır. Henüz 20 yaşmda olan san'atkir bugün Beynelmilel bir şöhrete namzet bulunmaktadır. (Lupe Velez) 1909 senesinde Meksikada doğmuıtur.
Asıl ismi (Villalabos) tur. Teksas eyaleti dahilinde Sen Antoniyo şehrinde tahsil "1tmiş, 15 yaşında iken Meksika ıehrinde
bir operette ilk defa olılraJ< sahneye çıkmIJbr. Bundan sonra
Hollivuta giren san'atkar aradan çok bir zaman geçmeden
nazan dikkati celbetm~. 1 ( Hcl Raç ) isimli bir sinemacı tarafından üç senelik bir k9ıjp-ata baglanmışlardır.
( Lupe Veles ) i ilk defa kuvetli olarak ( Duğlas Ferbanka )
ın ( Goşa ) isimli eserinde görüyoruz. Bu film ıehrimiı.de gösterilmiıtir. ( Goşa ) nm temsilinden aonra birder.bire tanman
yıldız, bunu müteakip beş tane büyük film yapmışhr. Bunlardan bir iki tanesi bu sene şehrimizde ( Lupe Velez ) siyah saçlıdır. Gözleri kahve rengindedir. Boyu 5 kademdir. iyi otomobil kullanır.

Corç Ba :rıkroft
Avru'paya geliyor
Son bir sene içinde beynelmilel bir şöhret alıveren Corç
Bankroftu tanımıyan ve sevmiyen kimse
yok gibidir •
Bizde
timdi
hatırlayamadı

ğımız değiıik
~ insanlarla oy-

Korrin Griffit taraı111eıan oynanan « Cumartesilerin Çocuğu » filimi ahiren Amerikada
fôsterilmiştir. San'atkarın ilk sesli filin1i olan
u kurdele çok beğenilmiştir.
Korrin Griffit bu . eserde « Mahpuslar» ve
«Yabani Zanbak »filiminden daha fazla nıu
Vaffak oln1uştur.

meraklısıdır

filimciliac

lstanbulda oynanan ilk sesli filim ( Harbe giden kadın )dır.
Bu kardelenin mümessilesi ( Eleonor Bordman )-ı bütün İstan
bullular tanırlar.
( Eleonor Bordman ) vazii sahne ( King Vidor ) un zevcesi·
dir. Bu karı koca Hollivutun en mesut çifti olarak gösterilir.
Eleonor Bordman bundan bir müddet evel sinemacılıktan
aynlmış, sonra mukavemet edemiyerek stodyolara tekrar
avdet etmiştir. Güzel yıldızın bu tarihten sonra ilk yaptığı film
( Harbe giden kadın ) dır.
Resmimiz King Vidor ile Eleonor Bordmanı Hollıvuttaki
evlerind~ gösteriyor.

n1a münekkitleri iki
senedenberi hiç bir
eser verı11iyen san'atkarın bu filin1ini uzun
uzadıya mevzuu bahis
etn1ektedirler. Münekkiderc göre sesli filiıu
)er (Glarya Suansun)
için yeni bir ufku istikbal açmıştır.
San'atkar bu yokla
devam ederse unutuln1aktan kurtulacaktır.

Nils A e
bir ko!leksiyon

nanan •< Şika
go geceleri »
ve.cUndemöld»
filmlerinde gösterdiği biiyük
san'at kudreti
onu birdenbire yükseltmiş, büyük san'atkarlar arasına koymuştur. Son posta ile gelen
Fransız gazeteleri Corç Bankroftun pek yakında· Parise
geleceğini haber vermektedirler. ileri sürUlen rivayetlere
inanmak lazım gelirse san'atkar Fransanın paytahtmda bir
(Amerikan - Fransız) şirketi
hesabına filmler çevirecektir.
Corç Bankroft bu seyahatinde ( Paramont ) şirketi direJrtörlerinden biri refakat
etmekteciir.
Bu da onun Pariae 1remıek
içia gebnedijiDe delil tutulmaktadır.

Bankroft
•-t:.günkli
Corç
mevki ini biç şüphesiz rejisör Jorj F an Sternberge ·
medyundur. ilk
evel bu kudretli san'at adamı
Corç
Bonkroftun
kıymetini tak
dir etmiş, on6
gemiciliğe müteallik tarihi
bir harp filmin
de rol vermiş
tir. Burada bir
harp gemisinin topçu başısı
olan Corç Bankroft bilahere
( Şikago Geceleri ) ni temsil
etmiş ve süret rolünde dolu
dizgin yürümeye başlamıştır.
Bu şah eseri ( Bahriniuhit
mahkumları )
atlı
ıaheser
takip etmiş, bu arada ( Yol
Stritin Kurdu) , ( Sıtma ) filmlerinde oynamqtır.
Corç Bankroft sesli filmlerde de sessizler kadar, belki
daha ziyade muTaffak olmaktadır.

San'atkAnn yem filnileriadcn
bir kaçı bu ••ne l.tanbulda
p ..eriJecektir.

( Foks) şirketinin
son günlerde piyasa ya
ihrac ettiği büyük filinılerden biri de (Niçin evden ayrılıyor
sun?) isiınli komedidir.
Bu kordele (Sir Karol)
ile (Nik Stuart) taraflarından temsil edilmiştir. Filin1 baştan
aşağı sesli ve konuşucudur. Amerika sinema ınünekkitleri ese-

rin bazı taraflarını
tenkit etn1ekte, n1ahaza heyeti uınun1iyesi
nin cazip olduğUJlll
söylemektedirler.

Greta Garbo ilk sesli
filrnini yapıyor

Nils Aster ile birlikte ( Bir tek sa.nc~k) ~·a~tlı
kurdeleyi bitiren Greta Garbo yenı bır fılı?1

için hazırlık yapnıakt~dır. Oynanacak eserın
adı « Anna Kristi» dir. Bu kurdele Greta Garbonun ilk sesJi filimi olacaktır.

o

sn te

~lcıli,,.e
memuaları
..
Nasıl

terfi ve münhal&ta
tayin olunacaklar?

Maliye memurlarının terfii
ve münhalatın sureti imlası
hakkında tanzim edilen tatlimatname Defterdarlıklara gönderilmiştir.

Bütün Maliye memurlarını
alakadar eden bu talimatname berveçhi atidir:
1 - Terfide kıdem nazarı
dikkate
alınmakla beraber
ehliyet esa ır. Terfi ve tayinlerin badema bu esasa uygun
bir tarzda cereyanının temini
için ~zinece• imtihan usulü
kabul edilmiştir.
2
Aşağıdan itibaren dokuzuncu dereceye kadar maf e ;k bir memuriyete terfi edebilmek imtihand ibrazı muvaffakiyet etmege vabestedir.
3 - Evelce bidematı maliyede bulunmayup ta yeniden
maliye memuriyetine girmek
için de bu imtihanlara dahil
olarak muvaffakiyet göstermiş
olmak lazımdır. Maliye meslek
mektebinden aliyyülala ve ala
derecelerde mezun olanlar bu
kayitten müstesnadır. Bunlar
mektepten neş'etlerini mütea.kip kanunun müsaade ettiği
derece maaşlarile ikinci sınıf
tetkik memurluklarına ve muadili malmüdürlüklerine tayin
oluna bilirler.
Meslek mektebinden mezun
olup ta devairi sairede müstahdem bırlunanlar Maliye memurluklarına intisap arzusunda bulundukları takdirde Barem kanunu ve talimatnamesine tevfikan dereceleri nazarı dikkate alınmak suretile tavzif
olunur.
4 - Yüksek tahsil göreu!er
bilaimtihan 11 inci dereceye
alınırlar.

5 - İmtihan her sene 31
ağustos ve 28 şubat tarihlerinde olmak üzere iki defa
yapılır. Terfi için girip te bu
imtihanda muvaffak olanlar numara ve derece sırasile müteakıp altı ay zarfında vuku
bulacak münhallere yalnız bir
derece itibarile terfi edilirler.
Yeniden Maliye memuriyetine :ntisap etmek üzere imtihana girerek muvaffak olanlar
kezalik imtihanı takip eden
altı ay zarfında ve derece sı
rasile münhalata tayin edilirler. lık imtihan zamanı arasın
da kazanmış olanlar kiı.milen
tayin edildiği halde yeni vazife mevcut olursa imtihan heyeti fevkalac' e olarak içtima
edebilir.
6 - İmtihan heyeti biri
Divanı muhasebat muddei umumisi, biri Teftiş heyetinden,
diğer üçü de vekaletçe intihap edilmek üzere beş zattan
teşekkül eder.
7 - İmtihanda sualler her
sınıf için imtihan heyeti taraf n-lan tesbit olunur.

İtalyanlar kendi

sefareflerine
hucum elifle

Bulgaristan,
devlet/erden
mahreç istiyor

Kıiçıik.
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Kotliom ve yogma
•••
•

hikaye

Şayiın küçük bir
işletiyordu. Blok'un

dükkan
ise Pavlovskaya caddesinde büyük
bir ticarethanesi vardı.
Bu iki Y ahudiden biri ufak
tefek müstamel eşya satıyor;
.diğeri ise toptan alıı verişler
le servetini gittikçe artırıyor
du. Sokakta yektiğerine tesadüf ettikçe selamlaşırlardı.
Şayet bir mujik yanlışlıkla
Blok'un ticarethanesine girse
kendisine Şayimin dükkanı
gösterilir; Şayim da elinden geldiği kadar Blok ticarethanesinin parasız reklamcı

Mujikler
kalın

şapkalan

rengarenk

geçirmişler,

türlü maskaralıklar ediyorlardı.
Bu şapkalar Blok ticarethanesinin vitrinlerinden alınmış
tır. Şayimin eski elbiaeleri de
yağmadan kurtulmuş değildi ..•
Onlar da sokaklarda çiğneni
yordu.
Bereket yabudilerin ikisi de
akıllılık ederek dükkanlarını
mildafaaya kalkışmamışlar; sokağın ucunda gürültü kopar
kopmaz tabana kuvet sıvışmış
lardı.

ikisi de dar sokaklardan
kaçarak evlerine kapandılar.
Telefonla vak'adan haberdar edilen süvari polisler,
aheste abesti', çarşıya gelinceye kadar zaten yağma ve
katliam bitmif; iyi bir tesadüf
eseri olarak arada bulunan
köylüler ganimetlerini hamilen
çoktan uzaklaşmışb...

lığını yapardı.

Eh, şöyle böyle, ikisinin de
işleri tıkırında gidiyordu. Sermayeleri nisbetinde ikisi de
kazanmıyor değillerdi ...
Fakat!. ..
)f

Fakat bir "giln ansızın katliam başladı. Bir bomba nasıl
patlarsa öyle... Bir petrol deposun da yangın nasıl çıkarsa
öyle!..
Gece gündüz içen meşhur
ayyaş bakkal Avantiyef meyhanede masanın üstüne bir
vıı~·uk indirmiş, sandalyele~e d hatırı sayılır bir tekme

)f

İki

felaketzede aile ıçın
fimdi, yapacak bir iş kalı
yordu. Blokun kızile Şayimin
oğlunun evlendirmek!
Halbu ki, evelce, gençler
uzaktan uzağa seviştikleri halde bu kabil olamamıştı. Aradaki servet farkı böyle bir
izdivacı k >t'i surette imkansız kılıyordu ....
Şimdi he... Artık ikisi de
iflas topunu attıkları ıçın ...
Gençler gerdeğe girebilecekler demekti!
Sahiden, . aradan çok geçmedi. Şayim le Blok ortaklama bir dükkancık açtılar.
Haftasına gençleri evlendirdiler.

vurmuştu.

Bunu umumi bir kargaşalık
takip etti. Fıçılar devrildi.
Meyhanedeki sarhoş askerler
çarşıya döküldüler; askerlerden biri yağma için kasap
dükkanına daldı.
Kasap bıçağını

başlarına

çekti kasap-

ta keza ...
Şimdi Mujikler de etraftan yetişmişler;
mağzalan
yağmaya başlamışlardı.
Derken Dükkanın birinden
yangın çıktı ve bunu bir ya-

)f

Hiç bir Yahudi tasavvur
edilemez ki ailesinin iflasını
mucip olan bir yağma ve
katliam hadisesini takdis etsin ..
Fakat ne derseniz deyin,
ben size şunu temin edebilirim: Yeni gelin güvey babalarına felaket getiren hadiseyi
takdis ediyorlar!
Nakleden

budi katliamı takip etti.
Esasen Rusyada adetti: Her
hangi bir kasabada ufak bir
kargaşalık çıktı mı
derhal
Yahudi dükkanları yağma edilir; arkadan da ufak bir katliam katiyen ihmal edilmezdi.
Mürabaha ile zenginleşen
yabudilcr, bu münasebetle,
ayıklanımş oluyordu.

Celalettin Ekrem

Giimrüklerde
cıkacak ihti'
laflar

Sırbistan

tamiratfan vaz mı
geçiyor.

Ankara, 23 [ Telefon ] gümrüklerde eşya tarifesi yüzünden çıkacak ihtilafların
mahkemelere verilmiyerek ha-·
kem heyetlerince sureti halli
hakkında adliye encümeninde
bir layiha vardır.

Bulgarca (Utro) gazetesin·
den: Eyi malümat alan mehafili siyasiye arasında şuyu
bulan, Pariste mütehassıslar
komisyonu azasından çıkan, bir
habere göre,
hududun iki
tarafında emvali olanlarla hudutta bitaraf mıntaka teşkili
ne dair Sırp hühfımeti tara·
fından vaki olan
teklifleri
Bulgaristan kabul ederse; buna mukabil Sırbistan da Bul1
gar tazminatindan kendi his1 sesine isabet eden yüzde dört1 ten fe ·agate hazır hulunmak-

İki mohkfim offcdildi
Ankara,23(Telefonla}- Sir·
kat maddesinden Muğla bapisanesinde beş seneye mabküın
Çineli Kara Alinin ve yol
kesmek cürmünden yedi seneye mahküm mahpus Aptul·
fah oğlu Rızanın hastalıklarına
binaen cezalarının affı ali

tesdikten

•adır.

çıkmıştır.

1

şiddetle

ıl11'il<'rci111i: {fTJı<'r F(r:Jı

beşe gelmişti. Yola
Beş on dakika sonra

yordu. Kapının zili y ktu. El:le bir aç darbe vurdu. Duvıınrı içinden g kliği tahmin
o'unan ·bir ses:
Kım o?
Dedi.
Ben... Mis (Bedfort) ...
Mister (Malpas) la görüşmek
• üıere geldim ..
Bir an süküttan sonra kapı
kendi kendine açı dı.
Birinci kıta · çıkınız: ..

Biı~ ilıtİ). 1 aç

öldürbeyazlar

Karşınızdaki odaya giriniz ...
Ses gene duvarın içinden geçıktı.
(Portmen) meydanında (551) \ liyor.. (Odrey) korkmıya baş
lamıştı. Bütün vücudü titri·
l'umaralı evin önünde duru·

Saat

Efgan da

Ayan meclisine Maziye silnger
de aza olabile- çekilip silkun tecekler
min olunacak mı·

Briil(selde

aa
reis

Kadınlar

8 - İmtihanda tam numara
lngiliz gazetelerinin yazdık
150 dir, bunun doksanı liyakat,
fngiliz gazetelerinin Ottavalanna nazaran, Efganistanın
30 u devam ve 30 u iktam nu·
dan aldıkları malumata nazaLondra sefareti Kabilden, hamaralarıdır. İktam için 18 Maran, Kanada hükumeti kadınriciye
nezaretinin eskisi gibi
yıs . 929 teaddül kiınununun •ıarın meb'usan meclisine olduişe başlamış olduğunu bildiren
8 inci maddesi mucibince üç
ğu gibi ayan meclisine de
'bir telgraf alarak İngiliz hüay iki seneden ibaret olan
aza intihap edilebileceklerine
kumetine bildirmiştir.
terfi müddetini ikmal etmiş
karar vermiştir.
·
f İngiliz gazetelerine Peşaver
olanların bu ~üddetlerden fazİngiliz ·gazeteleri bu kara- 1 dcn bildirildiğine göre, Efga·
la bulunduldan zaman için tam
rın lngilterede kadınların a- 1 nistanın yeni hükümdarı Nadir
her ayına bir numara ilave etvam kamarasına olduğu gibi
han, Habibullabın vatanı olan
mek suretile mukayese yapılır.
Lortlar kamarasına da aza
Kübistan vilayetine karşı bir
sulh siyaseti takip etmiye ka9 - Liyakat numarası taliintihap edilebilmelerini istiyenrar vermiştir.
bin imtihanda vereceği cevapleri taleplerinde teşvik edece·
Nad r hanın istediği, mazilara ve gösterdiği muvaffakiğini yazmaktadır.
nin
fü er· ne' bir sünger çekeyete göre imtihan heyeti taBizde mülga Ayan meclisi
rek memleketi bir türlü sönrafından takdir edilir. İktam
bakı kalsaydi, ve bir vakitler
mek bilmiyen ihtiraslardan
numarası dairesi amiri tara- .. teklif edildiği gibi sakallılar
•
d
. 1 kurtarmaktır.
fından verilir.
meclisi unvanını taşısay ı, nı10 - Devam numarası atihayet hayal bu ya, kadınları
Moorif vekili t?idiyor
deki esaslara göre tesbit
mız da bu meclise aza intihap
Bir milddettenberi şehri olunur: Mezuniyvti nizamiye
edilmiş
olsalardı, ter temiz
mizde bulunan Maarif vekili
hariç olmak üzere bir sene
yüzleri ile bulundukları mevkiCemal Hüsnü bey buğünkü
zarfında azami bir ay vazifein ismi hakikaten güzel bir
trenle Ankaraya avdet edecektir.
et!Diyen mesine devam
tezat teşkil etmez nıi idi?
murların
devam
numarası
11 - Her sene için malik
1
oldukları bir aylık müddeti
sıfır addedilecektir.
Bu muddetten daha dün
müddet devam etmiyenlerin
bkher günlük ademi devamlanndan dolayı bir numaralan tenzil olunacaktır.
Bulgar nazırları M. Burof ve
Mezuniyetini istimal etmemiş
Brükselden yazıldığına göM. Mollof Paris gazetelerine
olan memurlar o sene zarfın
re, cumartesi günü akşamı
da bir basta! ğa düçar olu ı ta
beyanatta bu~unarak, BulgaBrüksele yerleşmiş olan Favazifelerin devam etmedikleri
ristanııı Adalardenizinde mahşistlik aleyhtarı ltalyanlardan
takdirde bu bir aylık hastalık
rece mühtaç olduğunu söylemürekkep
bir grup İtalya
kendilerinin mezuniyet haklasefaretbanesine hücum ederek 1 mişler, Selanik serbest mıntakası
rına mahsup edilir. Ve bu mahiçin şimdiye kadar kendilerine
sup keyfiyeti aleddevam üç sene sefaretin cam!arını kırmışlardır.
hiç bir teklifte bulunulmadığı
Sefaretten telefonla mürave ya daha ziyade mezuniyet
nı, Adalardenizi mabrec meshakkını istimal etmiş olanların
caat edilmesi üzerine polis
eles=nin Bulgaristanla büyük
haklarına tamil olacak surette
derhal yefş niş Vi! zabıta kuv·
devletlere ait bir mesele olmahsup yapılır.
vetlcri ile mütecavizler arıısın
Ancak hastalık müddeti meduğunu, Bulgaristanın garbi
da kurşun teati edilmiştir,
zuniyeti nizamiye müddetinden
1:rakyayı Yunanistana değil,
mütecavizler, iç!erinden hiç
fazla devam ettiği takdirde
doğrudan dogruya büyük dev·
biri yaralanmadan ve tutulyalnız on beş günlük zamana
Jetlere
terkeylemiş
olması
madan
kaçmağa muvaffak
ait olan hastalık müddeti nahasebi!e ş;mdi bu mühim meolmuşlardır. Zabıta tahkikatı
zarı dikkate alınarak bu müdselenin yalnız onlarla halline
na devam etmektedir.
det ıçın devam numaraçalışılacağını ilave etmişlerdir.
larından tenzilat icra kılınmı
nünde
olarak
gönderiLr.
yacaktır. Hastalığı işbu onbeş
İşbu
zarflar
her
senenin lfızılla.rzn
günlük müddetten daha fazla
ağustos ne şubatın bebemha!
devam edenlerin beher gün·
son günlerinde ve öğleden e·
düğü
lük hastalıkları için onuncu
vel saat onda bir heyeti mahmadde abkami tatbik olunur.
Çinin Rus hududuna bitişik
susa müvacehesinde ki:Şlt e12 - Bu talimatname meryerleri.'lde oturan beyaz Rus·
dilerek keyfiyeti küşat bir zakez ve taşra malmemur:arı
lar muhtelif devletlerin baş
bıt varakası ile tesbit edilir.
hakkında caridir.
vekilet!erine birer telgraf çe13 - Vilayat imtihan he·
Vilayette imtihanları icra eciikerek Rus hududunda oulunan
yeti Defterdarın riyaseti altında lenlerden tayinleri merkeze
kızıl orc!unun hareketini proolmak üzere Vilayet merkez
testo etmişlerdir.
ait memurinin evrakı imtibamalmüdürü ve varidat müniyeleri tetkik edilmek üzere
Bunların iddia:anna nazadür veya mumeyyizi ile diaynen merkez imtihan heyetiran, Kızıl ordunun müfrezeleri
ğer birisi, rüesayi memurini
muntazam fası'.alarla Çin topne gönderilir ve devam ve
mülkiye tarafından
intihap
rağına akın ettiği zaman eline
ikdam numaraları aynca biledilmiş dörl zattan mürekkep
geçirdiği beyaz Rusları aman
diıi ir.
olmak üzere tetekkül eder.
vermeksizin
öldürmetktedir,
Tayinleri mahalline ait olan
14 Vilayatta yapılacak
memurinin evrakı imtihaniyeşimdiye kadar bu surette terkeimtihanlara ait ııualler muhtelni Vilayet imt han heyetdenlerin adedi mühim bir
lif der~celere göre ve iki ay
miktara baliğ olmuştur, içleleri tarafından tetkik edilerek
evel merkez imtihan heyerinde kadın ve çocuklar da
tince tesbit edilerek vilayata münhalata göre terfileri Vila,·ardır.
yetler:n tasvibine arzo'unur.
memhur
bir
zaı f
deru-

";:,on !::aat" in t,,fr,kası: 11

,1/ıılıorriri:

Teşrinievel

San Saat

6 Sahife

yordu. Etrafına bakınarak yürüdü, geniş bir salona dahil
oldu .. Koca salonda mefruşat
namına biç bir şeycik yoktu.
Mermer döşeme çıplaktı. Güçlükle merdivenleri çıktı. Karanlık odaya girdi. İçeride
aralık bir kapıdan ölgün bir
ışık sızıyordu. Tereddüt etti:
- Buyurunuz Mis.
Bu defa ses odadan geliyordu. Yürüdü ve girdi. Kalbi

çarpıyorc.u.

Oda genişti. Duvarlar kalın kadifelerle örtülmüştü. Köşede yeşil
bir lambanın aydınlattığı masanın başında uzun burunlu,
tepesi saçsız, çirkin bir ihti·
yar oturuyordu.
İhtiyar

masanın

yanındaki

sandalyeyi gösterdi.
- Oturunuz.
(Odrey) itaat etti. O de·
vam etti.
- Bu sandalyeye kim otur·
dise zengin olarak kalktı.
İhtiyar facia oynıyan korkunç Çin artistlerine benziyordu. (Odrey) ııöz söylemek
istediği halde korkudan muvaffak olamıyordu. İhtiyar
ağır ağır başını kaldırdı. Ve:
- Masanın üz.erine bak ••
Dedi. Birden bire odaya

kapu şiddetle kapandı. Merdivenleri indi. Salona geçti.
Anahtarı çıkardı, kilide so!<at'
ken elinden düşürdü. Bir kaÇ
d"kika aradı ve buldu. Yanın·
da ufak çakıl taşı cesametin•
de kırmızı bir taş vardı. Ala·
rak dikkatle muayene etti·
cebine yerleştirdi ve çtktı.
Artık zengindi. Önünde
geçmekte olan taksiye işaret
etti, oto durdu. Henüz ayağı~•
atmadan M. Malpsın ev.nııt
yanındaki kapudan dehşet r1
bir gürültü koptu. Odrey ba·
şını o tarafa çevirdi. İhtifi1r
bir erkekle genç bir kadındı·
İhtiyar :
,'i5
Defol yoksa şimdi

- Bilmiyorum.
- Mahkemede de böy!e mi
söyledin?
"
Kız cevap vermedi.
vardı.
- Al .. Bu anahtarla bütün
- Haftanın ayni glln ve
kapıları açabilirsin.
saatinde gelirsen her v;ıkit
Odrey titrlyerek para ve
beni bulabilirsin.
anahtarı aldı. Işık birdenbire
- Evelce vazifemin ne olsöndü.
duğunu ögrenmek isterim. Bu
- Sirkle ittiham edilerek
kadar parayı bana emniyet
atıldığın hapisaneden bir hafta
ettiğinize teşekkür ederim.
evel çıktın .. Değil mi?
_ Bütün vazifeniz bir ada- Eveti.
mın aşkını kazanmaktan iba-Masum olduğunu biliyorum. rettir.
ihtiyarın korkunç yüzünde
- Tuhaf. .. Her halde cidistihzalı
tebessümden eser
di söylemeyor sunuz?
yoktu. Odrey kendisile eğlen·
İhtiyar cevap vermedi. Bimediğine hükmetti. Ve :
raz düşündü. Elile kapıya
- - Evet masumum, dedi.
işaret
ederek :
- Gerdanlığı
hemşirenle
- Allaha ısmarladık! dedi.
kocası çaldı, ve bütün kabaOdrey yerinden kalktı. Henüz
hati senin üzerine yüklediler,
odadan
çıkmıştı ki arkasından
değil mi?

boı

b r ışı : do du. Masanın
üstünde bir deste banknot
üzerind<! küçük bir anahtar

çağırırım.

[Bitıı

•
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lakin kız, Orhanla bir kaç
ty hemfiraş olmasına ve hatta
lıiınil kalmasına rağmen henüz
liitün kaçakçısından gönliinü
Itri almıyordu. Kızının teninden mebzul menfaatler temin
etınek istiyen ana, bu vaziYelten müşmeizdi. Suphi ile
Esmayı te'nis edebilirse kaÇakçının aşkına iki erkeğin
hatırası karı mış olacak ve o
..le, eski kuvvetini kaybedetekti .
Suphinin dUşüncesi ise pek
bllfka idi. Esmaya yapacağı
tİJar fn, anayla kızı, her türIG şikayetten menedecek bir
lletice vermesi için münasip
bir şekil anyordu ve bu seheple de kadımn yükseklerde
Ptrvaz etmesine, bir kaç yüz
altın tazminat istemesine hiddetıenmiyerek sUkiin ile, itidal ile hazırlığı idare ediyordu.
Para münakaşası, bir tara'- bıraı, abnr tarafın mantıle. müstenit itidali arasında
bir hayli safhalar geçirdikten
lonra yüz altın üzerinde uyufllldu. Orhan bey, yirmi tane
btşibirlik verdiği takdirde Eslalanın anası

ırz davasından

fatiğ olacaktı. İfadeden de
"1aşıldığı tızere davadan fe-

"•rati

taahhüt eden valde
hlnıındı, ve Esmanın bu neti~ kabul etmesi için Suphi
·n eve gelmesine lüzum
l8ateriyordu.
Delikanlı, takarrür ettirilen
hrayı makul bulmuştu ve bu'1ila (uı pahau) olarak .,.Pdatarafından TeriJmesinİ adatte de muvafık görüyordu. en
'efil bir hayatın gönül üzücü
'c:alıklan arasında bile hayva~~ tıbauüsler hasıl etmekten,
kayesi vacip çocukları ilçOk ve .Ufli bir hazza ka~ıllrak - fuhşe sürüklenmekn çekinmiyen
arkadaşına
~le bir cezayı nakti lazımdı.
rtı.ı~Jağı ve müstekreh tema·~ için bu ceza, filhakika
~ Fakat, Orhan beyin na~da, kadından sonra en
~etli ıey, paraydı. Ucuz
~t teıniz aşk namı verdiği bir
laıatCeranın sonunda yüz altın
td·1Ye etmiye mecbur kalması,
'il
~tan için pek mühim bir dar~~ •cısı yıllarca gcçmiyecek
Badme olacaktı.
t Suphi bey, bu mülahaza ile
~aıı pazar';ğı kendince
"1 P ettikten sonra Esmayla
t aaına vereceği dersi de l<a-

r

~brdılar.

d~ Vara, yalvara eve götür~ trl bir

adamı,

bilahare
~~ kenıeye sürüklemek isti'1._ bu iki sefilin yiiz altını
b~kta beraber gene edepsiz"-'tıtısrar etmeleri, çocuk için
'
a, filin diyerek ayrı bir
~' •çmıya kalkmaları ve
olnıazsa öyle görünmeleri

'1a

J:' ttnıeldir.

)Q~t'11ıtun 8ldürmediği duygu
btar.
"-t ~ doğrusu fuhuf, her
-~ öldiikten sonra doğar.
'llaenaleyb, fahiıelerin ne

~· ~e peymanına itimat
Sıilir. Onlar, bugün tü~ .erini

'

ıkrar

yann yalarlar,
ettiklerini yann

s.ı ederler.
Phi bey, bu noktayı te~Glle iti sağlam kazığa
istiyordu. Ayni zati ~· Eanıa ile anasmın ikin'
Orhan bey bulup fU
tekrar etmelerine ele

e'

,;ak

Mulıarriri:

l'l. Turhan

- insaniyet namü hesabına set çekmeyi kuruyordu.
Pazarlık biter bitmez, ciddiyetini ziyadeleştirdi:
- Artık gidebilirsiniz - dedi - ben akşam gelir, Esmayı
görürüm. Sen de şimdiden
kendisine birkaç söz söyle.
Davadan, nıavadan bir şey çıkmıyacağını anlat. Parasını alsın sesini kessin.
Ve o gece sefıllerin evine
giderken komşularından ahlakı mazbut iki delikanlıya, endisini takip etmelerine, evden
çık,meıya kadar mdna ip bir
kö ede beldeme erin· rica etti.
İki genç, fazla izahat almaya
liizum gô meden komşularmın
bu arzusunu is'af etti er, onunJa
ber.-..ber Esmanın evine gittil r.
Valdc H, l:rdmda iki " hit
taşıdığından haberdar olmıyarak, misafirini hürmetle karşıladı ve kulağına fısıldadı:
- Esma ateş püskürüyor,
pazarlığı kabul etmiyor. Biraz
tatlı dil dökersen, öpfip okşarsan belki ~andırırsm.
Suphinin gözü, şu maceralardan sonra dört açılmıştı,
valde h•.mımın ne demek istediğini pek ala anlamış, Esmanın nasıl bir vaziyet alacağını
takdir etmiş ve bir zamanlar
bu anayh kızı temiz biı hayata alıştırmak için çalıştığına
bir kere daha nadim olmuştu.
Mamafih, iğrenişini belli etmedi.
- Peki, peki, -dedi- ben
onunla uyuşurum.
Esma aırtlm kapıya ~eYİJ'mişti. Misafirin ne, selamına
mukabele etti, ne dönlip yüzüne baktı. Delikanlı, ay içinde
tam bir fahişe ehliyeti iktisap
eden, erkeklere karşı naz elmeyi, sahte iğbirar göstenneyi beceren yüzsüz kızın şu hatine ibret gözüyle baktı.
insanlar arasında ne çir
kin bissiyetler yaşadığına, şu
kız gibi daha ne
kızlar ve
kadınlar, kendisi gibi de nice
sersem düşünceli mahlUklar
bulunduğuna dair mütefelsifane bir kıyasi zihni geçirdi.
Arkadaş hatırı için giriştiği
bir hüzün çöktü ve o hüznün
tesiri albnda satılık kadınlardan cmrü oldu' ça uzak kalmıya y(min t.rti.
Sonra E_maya yaklaşarak:
- Küçük hanım
-dedidargın mıyız?

Peki ama ben buraya barışıklık getirdim. Orhan beyle
aranızı bulacağım. Bana da
darılırsan, iş karmakarışık olur.
Esma yüzünü çevirdi:
- Ylireğime bir avuç kor
bırakır, savuşursun. Sonra karşıma dikilir alay edersin.
- Ne koru, ne alayı yavrum?
- Bilmiyorsun, anlamıyorsun, değil mi? Beni bu hale
koyan kim bakayım.
- Hangi hale çocuğum?
- Ne haline olacak, kahpe
haline.
- lstağfurullah, niçin kahpe
olaam.
- Kahpe değilim de neyim.
Kocam yok, gebeyim, adıma
kız diyorlar, ben ana oluyorum?.. Demek ki kahpeyim.
Esma, bu 16zleri söyledikten sonra yerinden fırladı,
Suphi beyin yakasına yaplfti:
- BeD kahpeyim, beni kahpe yapan ela MmİIL Glaalu-

kaç Fenerbahçe ile

bir/erile

evlendi?

ev

Davadan, m,,...vadan vazgeçsin,
parasını ,
sesini kessin!
v -

kişi

Son «3» ay zarfında Beyazıt dairesinde 133, Fatih dairesinde 221 Beyoğlu dai;esinde 337, Yeni köyde dairesinde 28, A. Hisan dairesinde
26, ÜskUdar dairesinde 54,
Kadıköy dairesinde 80, Adalar dairesinde 10, Bakırköy
dairesinde 17 çiftin nikahları
yapılmıştır.

Üç ay zarfında evlenen bu
906 çiftin erkeklerinden 632
si İslam, 60 ı ermeni, 38 i
Rum, 82 si Yahudi, 82 si
Ecnebidir.
Kadınlaıd ıı

616 sı islam.
61 i Ermeni, 58 i R , 102 si
Yahudi. 69 u Ec ebidir.
Gene bu çi erde ı 691 bakire hiç evlenmemiş erkek e,
94 dul ka ' n ev le b~ 'l'ından
nik"h gcçm· erkek•e, 77 dul
krdın eı
c, 74 bakire başından n kah geçmiş erkekle
evleıımi erd"r.

Bul~ar

an... umanya
arasında itilöfnameler
Rumanya Hariciye nez reti
ba~katibi M. Gafenko Bükreş

gazetelerine demiştir ki:
« -

Teşrinievel ayı zarfın-

da Rumanya hükumeti, Bulgaristandaıı rehine of arak alman
emvale ait bir itilafname imzalayacağı gibi
iki memleket
arasır.da normal rnünasebatm
teessüsü için de bir iktisadi
itiliifname imzalıyacaktır.»

Tayyareye teherrü
Kereste taciri Mehmet Emin B. namına oğlu Mehmet
Ali B. tarnf mdan Tayyare ce
miyeti İstanbul şubesine '()n
lira teberrü edilmiş ve cemiyet tarafından kendisine teşek
kür

edilmiştir.

Dünya

ıüunu

[ Dördüneü sahifeden mabat]
sandığın

üstünde ki
benziyecek mi?

yazıya

Taharriyat devam
ediyor
En nihayet şurasını da kaydedelim ki kürkçü M. Dunner
kendisinin mütemadiyen takip
edilmekte olmasindan bıkmlf ,
polis müdiriyctine müracaat
ederek evinde taharriyat ve
tetkikat yapılmasını istemiş
ve bu talebi derhal kabul
olunmuştur. Netice heniiz malum değildir.

Üçüncü nıaznun
Paris gazetel riııin yazdık
larına göre, polis miıdiriyeti
bu Elmasyan ile Dunner bari
cinde üçüncil bir rab.stan daha şüphe etmektedirler. Fakat
bu üçüncü şahsın ismi gizli
tutulmaktadır.

P aris gazetelerinin hepsi de
ilk
sahifelerinin yarısından
fazlası ile iç sahifelerinin mühim bir kısmını bu meseleye
hasretmişlerdir. Denilebilir ki,
senclerdenberi bütün Fransayı
bu derece alakadar eden bir
mesele görülmemiştir. Bakalım
bu mesele nasıl halledilecek?
mı,

vebalimi hep sen çekecek-

aia.

-

B

arasın

Rumlar

. da aflefizm
F ~nerbahçe
tanlığaodan:

Atletizm kap-

25 - 10 - 929 cu-

ma günü ittihat spor sahasında
Tak.im Yeni Yıldız Rum kulübü ile birinci kısmı 10 da,
ikinci kısmı 13,30 da başla
mak üzere atletizm müsabakası vardır. Kulübe mensup
atletlerin sabah 9 da kulUp
binasında bulunmaları.

Saat

Müsabaka

10

100

10,15
10,30
10,50
11

1500
Uzun atlama

400

11,30

Disk
Gülle
Cirit

13,~0

200

13 45
14
14 15
1 30
15

Yüksek

11, 5

800

3000
Ü adım
100, 200, 300, 400
B yak

..

Yeni heyeti merke ye
foplan•yor
Mınbka r"yasetinden:
Yeni heyeti merkeziye 26
kanünusnni cumartesi günü saat 17 de içtima edeceğinden
heyeti merkeziye
azalarile
idman heyetleri
reislerinin
teşrifleri rica olunur.

..

Y oı-alıyön misafir
İzmir 22-

İstanbullu

pala

bıyık İsmail isminde biri, Sa-

lepçi hanında ailesi ile oturan
Antalyalı Eteme misafir gitmiş ve biraz sonra Etemi bı
çakla ağır surette yaralayarak kaçmıştır.

Tayyare balosu
Tayyare balosunun 7 Şubat
930 perşembe akfanu verilmesi tekarrilr etmi4tır.

Et sarfiyatı
Son uç ayda
mezbahada kaç
hayvan kesildi?
Son «3» ay zarfında mezbahada 18203 erkek, 4301
dişi karaman, 25945 erkek,
3994 dişi dağlıç, 3313 erkek,
4350 dişi kıvırcık, 302 erkek,
169 dişi keçi, 90532 kuzu,
221 oğlak, 4244 yerli, 1548
ecnebi ökiiz, 651 yerli, 80
ecnebi inek 240 erkek, 366
dişi manda, 155 daıın, 206
malak, «l» deve, <cl49» erkek

«89>> dişi domu~ kesilmiştir.
Bu müddet zarfında baharJt an
«1206», agnamdan
« 8606 », ah~... ile «28» öküz,
«61 » kuzu, «5» i ek, «2» dana «47» koyun,«2» manda
imha edilmiştir.

- Sen ya.
- Niçin yavrum, ben ne
yapbm.
- Daha ne yapacaksın.
Baygın baygın baktın, yüreği
mi yakbn, ıonra başım alıp
aaYUŞtun. Ben de sana inat
arkadaflllla g6rilştlim, hem
ırzımdan oldum, hem gU.men-

lendim. Yapbjm iti beiendin
mi timdi?

'Bitmedi ı

T aali yolu yalnız teoride
değil, hayata kabili tatbik bilgilerin tatbikatile birlikte talebeye tedrisindedir. Artık
kelimecilik devri
tamamen
sönm6ftiir. Fakat yerine tatbiki sahadaki bilgiler geçemiyor. Meslek mekteplerinin iş
sahasında yapacaiı roller her
şeyden azimdir.
Bunda da adapte meg"elesi
en bariz çetinliği fle kendini
gösterir. Muhit, seviye farkları gözetilmeksizin, başka yer.dekinin ayni acaba şeraiti
hayatiyesi tetkik edilmeden
memleketimizde kabili tatbik
midir?
Evet; bize hayata uyabilecek fertler lazımdır. lşte böyle unsura
malikiyetledir ki
Türk iktısadiyatı yükselecektir. Şu halde Türk seviyei iktasadiyesini itila ettirecek fertler yetiştiren müessesatımızın
idare
sistemi de inceden
tetkik
edilmelidir.
inceye
Ders programlarının talebeyi
hakiki gayeye yaklaştırıp veya hedeften uzaklaştırdığı da
haddei t tkikt n geçirilmelidir.
Hayat mekteplerinin tam
ve mük~mmcl olabilmesi için
alelamya idarenin pek vahim
neticeleri bizi öyle bir yese
düşürebilir ki artık bu husustaki bocalamalar semeresiz kalır.
Mütahassıs ellerle işliyebile
cek bir makine bazen de yabancı ellerde gayesine varmak
şöyle dursun harabiye ma•
ruzdur.
Ders programı ve ders nazarı itibara
alındığı zaman
da usulü tedris, talim ve terbiye meselsi yeknazarda kendini gösterir. Okuduğu dersten talebeye hayata intibakı
öğretilmiyen malumat - ezbercilik - faide yerine mahzur
tevlit eder. Bu, inkipf istidadını
söndürmek, tenemmllv
edebilecek kuvayı akliyeyi
heder etmek demektir.
Bu umumi mutaleadan son-

ra Türkiyede, ezcümle lstanbuldaki Hayat mekteplerini
tetkii( edelim.
Bu mektepleri tetkik etmeden evci maksadı teessüs ve
teşekkülleri hakkında biraz
izahat vermek her halde fa.
ideli olacaktır.
Tarihçesinden sarfınazar, bu
mekteplerin açılmasında bakim olan düşünce; ameli ve
tatbiki sahada hakiki orta
(eleman) larm yetiştirilmesidir.
İlk görüşte çok kolay zannedilen bu keyfiyetin zaman
zaman geçirdiği istihalelerle
anlaşılmıştır ki hiç te yukarda
söylediğimiz neticeler alına
mamıştır.

Buna sebep te seçme ameliyesinin insabetsizliğidir. Hayat mekteplerini meslek mektepleri mefhumu içine ithal
etmek daha doğru olacağı
cihetle burada mesleki tedriCeza gören esnaf
satın hakiki şahsiyetlerini ve
Gene üç ay zarfında <1 2469» idare "regülatör , ünü bulup
kasap, «595» balıkçı «376»
yerine ikame eylemek cihetitavukçu "747,, sakatçı, "113,,
de ayni zamanda mühim bir
sütçü, 29 işkembeci, dükkanı
sebep teşkil eder. Daha ziyaile 576 ahırda tefti şatı bade tatbiki cepheden ikbsadi
ytariye yapılmış, 64 kasap,
refahını kazanacak olan mem1 sakatçı, 1 balıkçı, 9 ta- leketimiz işte bu nakıs sebepvukçu cezalandınlmışbr.
lerden dolayı ıaman kaybetHayvan haştanesinde
mektedir.
Fatihteki hayvan bastaneModern milletleri tetkik eıinde bu üç ay zarfında
derken Avrupaıun az çok bize
beygir, 20 kabr, 9 merkep, 12
benzlyen milletlerinin yUrftyilş
sığır, 23 koyun, 31 keçi, 31
ve yilkselif tarZIDI göz önllnköpek, 27 kedi, 59 ehli tuyur
de tutmak mecburiyetini lıia
2 maymun tedavi edilmiştir.
aetmeliyiz. Bu milletler mebde
noktasından
bugtlnkil hale
doğru gelirlerken bir çok zik·
zaldı yollardaa ppaemİf de29 Tepinle)'el C'/lmhujWerdir. UkiD ae olana olrlyf!:t yıl diJntbntlddr
AD iyi ve mO.bet bir muhuO gün Himayeietfal rose. - elde ebniflerdir.
ti alarak uiz C&mhuriy.
itte Tlldı ı.,.tl ~
temelini kuTvetleadir.

m

Ben mi?

Hayat mektepleri e b·r

Vatandat

bakıt

olmıyan bu muvafık neticelen
almak zaruretindeyiz. En kıaa
yol ve en aeri hareket bundan başka bir ıey olamaz.
Belçika
irfaDIDI tetkik
ederken şunu göribtiz:
Bu millet yakın zamanlara
kadar orta meslek sabasın~
çalışmayı
Belçika taazzuva
için prensip edinmiş ve ba
veçhile gıptaaver bir surette
yükselmiştir. Daha geçen gla
Cümburiyet gazetesi stltullla·
nnda, medeniyete ve imaDİ
yete hizmet eden adamhlr
serisinde en iyisinin seçilmelİ
ni bir müsabaka ıeklinde karilerine arzederken bu sev&·
tın tercemei halleri dahi ayal
sütunda izah edilmifti.
Oldukça mühim bir yeküa
teşkil eden bu faydalı adamların tercemei halıeriai benimle beraber Cümhuriyet
karileri de okumuşlardır.
Burada en ziyade fay8'1
dikkat olan nokta bu inaaaların orta mesleki sabacld
yetismcleridir. Tek tük « Usan.siye » olanlan da yok değildir.

Fakat bu lisanaiye doğnıda
doğruya meslek üzerine ..,.
tenittir. Binaenaleyh bu ......
ferit tetkikatın her birili ....
rinde tevakkuf etmek f t _ .
daha esaslı bir tarzda dala
etmek mümkündlir. 8ia bil
cihetin mlltaleuma . . .,.
bırakıyoruz.

Asıl umumi mevı-u•
bitirmeden evel diyecejİZ ld
Belçikalı mlltehassıslann • •
lek mektepleri haklaaclald
görüş tanlan ve bunu Aaka"'
radaki içtimada bir nu~.:.t_ı
mamen taAzib eden ~
vekilimizin
ıöylecftii
• .,.
( hayatta faaliyet ft laıeket
yapacak ve iatihAlde
etl
amiller olacak insanlar yetlt-

n ..

tireceğiz.)

T..

o. ().

Fasta..
Fransızlar

zayiata uğramakta

berdevam

Fastan Franuz ıazetelerİM

yaıaldıjma ı&e, F... FraallZ maotakaama dahil olmakla
beraber henliz filen ip al-

bna alınmamlf olan k111ml.,....
da mOnferit mnfrezeler haliade bulunan Fransız askerlerine
karşı yerliler tarafından taarruzlar icrasına başlanmıtbr·
Bu meyanda son bir mlisademe neticesinde FraDllZ ..kerlerinden otuzu mecruh.
sekizi de maktul dotmlftlt9
Fransız gazeteleri birkaç hafta
sonra havalar biraz daha ~
riıılediği zaman asi k8bilelerin
itaata alınması için h~i~
girişileceğini, fakat demır ~o
lannın ikmaline kadar aralld
bu tarzda taarruzlarıD vuır-.
intizar etmenin zaruri ola-=-•
ğını yazmaktadırlar.

Beyoğhmda

Dazar dü

ıeven

cameklnlarmda tefbİI'
edilen

v azod• kaç - -

ICNOWN ntl

Bıçafl yardır?

16 ili 27 tefÜ'llİe•elde
eğlenerek kazaDJlacak

150

Ur.....

8

Teşrfnievel

Son Saat

Sahife

ŞEHREMANETi BU AKŞAM

. m~ ~

AMAT©RI~ER

saat 21.30 da

1

Fotograf nıalunenizle liliminizi liyikile intıhap edememek hatasından
dolayı en azk hatıralarınızın ebediyen 15aip olduğuna teessür etını.ş
siniz. Artık tereddüt etmeyiniz. Vrya husııel paranızı israf etme\'İnİT..
Sizi tanıaıuile ıneınnun edecek yegine ıuakine ve tilin

Tepebaşı

\ 1111 \

tiyatrosunda

\\il\\\\

KODAK-makine ve filimdir.

Kumarbaz

l'eyo~luııda Tünel ıneydan:nda kain !\ODAK
ınuv~lf1k olın;ınızı

•

5 perde

~irkctı fotor,raflarınızda

trn1in için !!tİZt' ıııua,enet ı..:t:-'ıyc aın;ulcdır

Jf

Şehzadebaşı MıLLET

tiyatrosu

Bu al<Şam Naşit B. temsilleri
FEDAKAR AKTRİS
Dram komedi 4 perde
Sinemada: GECE ESRARI
'On devreleri

.
sinema

Pangaıtı

~e

tiyatrosu

Bu akşam Şevki B. temsilleri
BALIKÇI Kili
Opret 3 perde

322ve323
f evelliiflulere
Fatih askerlik dairesinden :
Bıw gazetelerde 323 doğumlu
efradın bu defaki tqrinievel
929 da celp ve sevk edilmiyecelderi neşredilmiştir. Bu celpte 322 doğumlular kamilen ve
323 doğumlular da ihtiyaç
nisbetinde celp ve sevkedileceklerdir. İcabet etmiyenler
hakkında
ahkamı
kanuniye
tatbik edileceğinden alakadaranın mağduriyetine
mahal
kalmamak üzere hemen şube
lerine milracaatleri ilan olunur.

Sevri sefAin

AL'ETO.ı.LE dünyanın
en marı:f markası:
Parisin "A. KLA VERİ., nin icatkerdesi zayıflatıcı

.\.lcrkez aceııta'ı : Gal.ıta
köpru l';ııındJ. lkvoglu 2362
Şube accnllsı: .\.lahmudiyc
h.ını ~:ııııd.ı. btaııbul 2740

ve lastilci mayokemerleri, lüks korsaların son
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
nınız. Bütün Türkiye için yegane mümesslleri
Beyoğlu N., 437.
HOVAGİMYAN BiRADERLER

iki liraya

İznıir sürat postası

fıtanbulda Çakmakçılarda Çeşme sokağındaki kuş tliyil fabrikasında kUf tüyleri kilosu 125 kuruştan başlar. Kuş tüyül
kumaşı hazır yastık, şilte, yorgan, yağlıboya salon yastıkları
pek ucuz fiatla satılıktır. Galatasaray sergisinde takdirlere

Ha!k

1 Mart 929 tarihinden itibaren altı ay müddetle tatbikine
Ticaret vekaleti celilesince müsaade buyrulan yolcu ücret tarifesinin 1 Eylül 929 tarihinden itibaren altı ay daha tatbikine
müsaade buyrulduğu Vekaleti müşarileyhanın 7-10-929 tarih ve
4572, 258, 7422 numaralı emirlerine atfen İatanbul deniz ticareti müdürlüğünden bildirilmekle kiyfiyet ilin olunur.

(<:üLCEı\lAI.) ı·apuru 25
teşıincvcl cuma 14, 30 da

yüzile kut tüyü yashk

mazhar olan fabrikayı bir kere ziyaret kafidir. Telefon

Şiri(eti ha )'ı·iyedeıı:

is. 3027

Şapko Ma~azası

Herkesin tabiatine muvafık şapkalar rekabet
etmez bir surette yalnız ma~·azamızda bulunur.
Karaköy

KAPPEL

Galata nlıtımından hareketle
cumartesi sabahı lzmire gide·
cek ve pazar 14.30 da lzınirdcn
hareketle pazartesi
'abahı gelecektir . \' apurda
ıııük~nııncl bir orkestre \'C
cazbant nıcYcuttur.

Sadık

Dünyanın

Mükemmel yazı
makinesi
llı1>u,İl<' FR.\!';SIZ hükıiıneıinin

zade

l~ınıııni rı..:cntn~l:

Y. ,.;'\l)RI-. Y.\:\

Biraderler vapurları
Karadeniz n1untazanı
ve lüks r:o ;tası

luıc:;ctk

Zııııgu!dak

,
lncholu , S:ınısuıı , OrJu,
( ;in:suıı , Trabzon \'C Rize l
· ,;, derine azimet n :tYdct

Bugün çıkan 4 üncü nüshasında gene pek kıymetli yazı
ve resimleri ihtiva ediyor.
Seyyahın «Hayalimdeki Sporcuıı. ve Ahmet Fetgeri beyin
Sporda
milli
propaganda
isimli makaleleri bilhassa şa
yanı dikkattir.
Galatasaray
kongresinin
yevmi gazetelerde intişar etıniyen tafsilatını, tehrimizde
ve Anadolada yapılan son
maçları ve Avrupa müsabakalarını gene Türk Sporun
bu haftaki nüshasında bula-

[

İspirto ve is!pirtolu içkiler inhisar umum

mü<lür ügünden
İspirto tağyirinde kullanılmak üzere 100 kilo sülfat dökinin

teşrinievel 26 ıncı cumartesi günü saat on birde kapalı zarf
usulile mubayaa edileceğinden taliplerin şartnameyi tedarikleri

için mubayaat

ltlbar•n •Otten ke•llm• camanı
. . naeında
f•tlma1 edllen ve
- - - em.alala bir une~ru ••dal oı&n: - - -

t .. 8

bf>İl.\t ı,iıı

•ylarından

nUma.ı

FOSFATİN

h.ını

Jd

Sirkeci .\k;a-

A. SOFİANOS

ıııür;ı,aat.

J,t,ıııbuk 2 ı .1~

MOBİLYE MACAZASINI ziyaret ediniz.
Beyoğlu, Asmalımesçit, No 13 Telefon, Beyoğlu 1293

•

FALIER

Asri, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal eden son sistem
ve elektrikle müteharrik fabrika, Taksimde, T aksimkışla
No 48 Telefon Beyoğlu 1801.
SERi ve İTiNALI TESLIMA T

lstanbul ticareti bahriye
müdüriyetinden:

caksınız.

Bunlardan başka Spor sineması, şundan bundan, Almanyada Futbol seferberliği, hikaye, stadyumda orta oyunu,
karikatü , müsabaka v. s,

()1)eratör
Ahınet

Burhaneddin

Cerr.ahpu:u
r.ıtu.a) enc:h.11u•·

luı.,t:uıt~İ npt-r<ll~irü

Bc)·u~l:ı, ~{us St'farc·

tanesı

ı..u~ı ında

SUfl)'C

car HU

J48

nuıuarnlı

.ıpartını:ı: l

8

llU-

ınartufa.

l'el fo : lk\or..

lfot:;

Beklediğiniz

gayet büyük
ve parlak dürbünlü zarif fotugraf makinelerimiz gelmiştir,
muhayer ve teminatlıdır, tecrübeleri yapılarak teslimi teahhüt edilir.
Merkezi : Asma altı, Yaldız
Han
Şubesi : Eminönü, ( 51 ) numera Mehmet Ruhi bey müessiseleri .
hekimi:

Do'dor
Her türlü kadın rahatsız
ciddi, seri ve muvafık bir surette tedavi eder.
Maçka palas ikinci kapı
No 14
Her gün öğleden sonra

lıklarını

==

Nevrol Cemal
birdenbire bayılanlara
Yürek çarpınhıına

haıtolıtına
emsalsiz devadır. Her eczanede bulunur.

sinir

'

~ ~ Q"'i( tf..014~10(..•ı.
~
DC)~tLtJ
DEA(
..

keşide:

11

1~e~riııis~ıı1i

Be• in

1929

ra iye

Aynca: 20,000
ikramiye ve 10,000

15,000 12,000 10,000
bir mükafat.

Liralık

J.3.JJI

KONSERVALARIOIR
BELSl)(>V l(LUGU
FllE.
P.ı-i ..

:nö senesinden w:n nlali senesi nihayetine ka-

ci ,. ,\DE\11 lK'l'İD\R
( ~;ııııt l.ouıo;) \t' ''\;ı·cl..~r)
kı.'t1ıkt:rı1ııl,·n nıu;,un

J)r. Sll'Kl NECİP
IX!J ""'""''" 1 ıiklal «athle>iııdc

lll '\lllınarr.:t.iı llui..lıll :ıpartınauının
İrıııt•i kdtuıJ..J. f(t•ı ,;!l en mürs!tİr
·''~ye \C ·· ııhtrlıt usul ile, llelso·
~ıı .. ,;u

\t'

iht:Lit;uının

ııu~\ Şt'kıllerı

en

Müdüriyetimizce kapalı zarf usulü münakasa ile satın alınac~
olan yirmi ila otuz beş ton benzini vermek isteyenlerin her biri
teklifnamesini havi ve üzerinde isıni yazılmış ve mübürlenmiŞ
bir zaf ile (748 lira 12,50) kuruş teminatı muvakkateye ait mal
ı sandığı makbuz ilmühaberini veya hükumetçe muteber bir barı·
ka kefaletnamesini muhtevi diğer bir zarfı birincisi ikincisinirt
içinde olduğu halele yevmi ve vaktı münakasa olan 929
senesi T. sanisioin dokuzuncu cumartesi günü saat 15 te mü·
düriyete vermeleri ve her gün müdüriyet idare şubesine müra·
caatla şartnamecin sureti musaddakasııu almaları dördüncü
defa olarak ilan olunur.

Hayvanah ehliye sergisi

ıu ı

« ozonu~
tı't"Inı :ı.
p.ıln 't'!>Jttı
elektrikiy ..
ıh· \4: niik .. L·t11ı.:11ıt·.k uzert! tctl.:l\ı
ll

,. 1a1 i y c ve k<t l<' t i ud •, 11:

•~T'\,.,GUL

•

a::ılar ,.,~

25 Teşrinievvel 929 Cuma günü Dolmabahçede eski haı alır

rında açılacaktır.

111r

. - - - - - - - -. . . 1
lklsoijukluı)u
o1Jrıl:ınıı

ıı;ı,ı_: i.l

frPnlJİ
dı. k..1tııı.;

1
1

1 l)övçc O. Bank 1 it
'I

~rilıı ""'"''

1906
\lüı·s~ı~lı.:rı: Drt•,.,dnl'r hı.1111.. •.\.
~nnıa,.L,ıştr h~ınl... Fcrsyıı, I\a.,j~ onal hank liu· Dü~·çland.
\lı-rkr,,ı: ilerim; ~ubelcrı. ! lanı

1

Mahmudiye oteli
l•Jı.:ll rık \ e

terlosla ınücC'hh-.J.

l.czah.·l \ e tabaretılc nı~tenlr:rıoıt'I

01J.1:harı ıakJln olaiı otelınııze l'- 0
dar n1illi hükumet bütçeleriı:den n1atlübu olanDr. Horhoroni
Jcf..i. nıücedJedcn banyo ıııa.lu1Uıı\;
larla gerek nıilli hükuınet ve gerek sakit hül·cınıırı t·ıı son '-:ıulılı· katı
teL } atakh <x.iu1ar inşa cdilııu~tll ·
bıırg, i. t;,1.nh l G:ılat.ı ve i~lan
kıln1etin bütçe crnanatı ve adi eınanat hesapcıWark eı:ıkı vı· ) ı·tıi hı:lsoğ:oklu~u,
Bıııacna:ey~~ :ıilc ıkumetıııc Jı
Lul•, 1zııur.
tn·ngı, ıdra: da: lıgı, hel gevşı·i..soıı Jert·ı.:c clvt!ri1l1dir. ı-:ıı, en ur·
(,.laıa kı~nıı ıeh·ıon; Be}oglu:
larında n1ukayyet alaca<rı bulunanlar, Şubat
1igı \C 1111:.,une
hilcüınlc Ladın
rrıl,· alıonıııan kn)'deJilir. IU.iıaıı
~47' 2-lJ, b84,685
q:fü nihavetine kadar arzuhal ile bulundukları
r:ılı41~ızl·Lla ı ıı..·J;hı nlııunr.
İ..:ıanhul kı .. ıın teletoıı: ı~1anbu1
rıı \c 1struhatını ıırzu eden ZC' 1
.,·oglc 'fokaılınn y:uııııda
L84:.!. 284.l.
tı Lıranwı t.:şnflerı koııdi meni•·
nıahalli;ı en büvük mal nıemuruna müracaat
nı~kıcp ~oka.; .' 3> 'l'ı·I. B.().11).?
l)tpo .. u: İst;;ııılıul 'I'ütün güın
uıları iktız.ı~ını.iarulır.
eyleyip yetlerintleki nıatlubat vesikalarını vererügü. 'f',.lelon: bıanlrnl 3227.
Adrc•
Hıh'ın1um banka ın1ı:1n1t>latı icSultan
ftluhınut
türlıe!-iinıle
rek ınukabilinde müracaat vesikası aln1aları
lazınıdır. Bu nıü<l<let zarfında müracaat etnıe
Doktor FETHİ
ıniş ve vesika aln1amış olanların iddia ettikleri
l.erntlıpaşa l la,ıan sı
21 Gemaziyeieveı
Bakterıyoloğu
I)O k tor f' t:)'ZI• ı\h OK t
alacak t513 nunıaralı kanun nıucibince katiyen
Kan ( Vassernıan teamülü )
ıdrur, balgam cerahat ıahlillcrı
Freııgı, bel:ıoğuklugu, alt, prn ..
:ru kı·iuı
. hazine lehine sakıt olacaktır. Şubat 930 nihayeıle haıtalıklurııı lıuı;u,i aşı.lan yataa, zati tena•ül ve kadın hıc;taıı.2S
tinden sonra hiç bir mazeret kabul e<lilmiyeceb,17
.\kı:ıııı
pılır. T clefoala malumat "erildiği
lı klanın en son usullerle n< bır
Gün ş
!~·"'
takdirde uhlil e<lilecek ınevat aJ.
Yatsı
ögıo
11,59
Jrularak bilAhara raporu takdim
7.anıanda ınü!Sail ~eraitle tt:da\'1
... 8
ğinden alacak iddiasında bulunanların 930. senelmsal
lkuıdı
!-t,S9
edilir.
•der.
si Martından evel bulundukları mahallın en
Muarenehane: Boyoğlwıda, Aga
Adrca: Babıili Çağaloğlu yokuıu
,.mjio10 ~ısında
ko~e ba.şı nwnara 43
l{i.ı.u 1ıızır · l 7 !
büyük mal memuruna müracaat etmeleri ilAn
Beyoğlu
Telefon:
. ._ _ _Telefon:
___
_ _SJ4
_ . . ._
_ _!.ıanbııl
_ _:1ıı•19
_ _ __. il Mes'ul mıidüı Selim RJtl
olunur.
\t'

CEHRL ZEKi

-

~

1

45,0()0 lira

f"'otugraf

Kadın hasır lık!arı

T

Yedinci tertip dördüncü

Teminatlı

ucuz mobilya
Mobıiya almazdan ve ya sipariş etmezden

"!tında a.:cntalıt;ııı.ı

1' .:roıı

Büyük Tayyare piyangosu

komisyonu kitabetine müracaatları.

__fi

c • ~itıı
v• n.,vo

~aılık"·c

100 kilo sülfat dökinin

SAKARYA
v.ıpuru
Pazar
7
•

d,ın

d•hi tak1lir ve tercih ettiği roıkin~

Hafif, metin ve sağlam
I lcr ciheti taalıhiit olunur :i~1ı:·:.:.;:i\~,

~
t-şı~• 'ı·d
guııli .ık)<llllı Sirkeci nhtmıııı·

Türk Spor

en

