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AKŞAMLA~I

•

A.

açılırken

Şırınga

hili ııe lıcırici siyasetiıııi=derı

e /Jilfıassıı iklısadi fwıliye
liııı;zdeıı ııııillıcnıdir.
Tcılımirı olımdıı!Jurıa güre
Gazi il=. ıııılııklaırıda dalıi-;
il &iyast:liıııi:. elrafuıda her
0
Qlandaşuı asayişleıı emin
b~lıındıığıınıı, polis ve jaıı
dQrıııcıııuı takdire çok §lıyaıı
0
1duğuıiu. adliye işlerimizin
lcını ve kamil bir adcı/el lıaııa
~ içiııde cereyan etmekte
4lııııdu!fıı1111, tııı sene, zirai
lqfıuda çijlçilere ycırduıılıır
Ya/lılıııusıııa, lupral•sı:. küy1lilere arazı· l'erı·ııııesıne
· ışa·

0

;eı bııyurcıcaklar, köylıi11ıiıı,

beessıisile feıılwl<ide ıııeııııııın
lıluııdııfiu taııı leşkildllı
~Q/ıiycler adedinin çoğaltılcısıııı, ıııillel mekteplerine

'~eııımiyd ııerilıııesi ııi laıı
liye buyıırııcaklcır ı•e lııırici
li!Jcıseti;ııizin sulh ı·.wslıırı
~Q istiııaf elliijiııi, bıı seııe
~ecfisin billw;scı licarel ııı110_lt!deterile 111eşy11l ulcıca{iını,
«:ıı '
b ııryollıır11111:uı

keııdi

;ridallurifr yeçiıınıekle ol-

~1"1.ar1111, liıııiııııi::deki seııe
t~~de yeııidı·ıı :ıolJ kilomel0/k lı<ıt dalw ı/dşeııecefiirıi
r1ırel"eklerdir.

••"Qt1teisic1iııı/ı11r Jl:. bıııııirı
•
~ buyııraca/durı 11ai:. mılıı arıııda bıııılardarı başka

~,eıııfekl'fiıı ııııııııııi sılılıati

lıı%~e lcııws edece/\ler, Jııı

tı,41 bıi/çelerdeki tediyeııiıı
~i~~aı~ısı::lı.ıfı ıl:eriııe ııcı::arı

lf cıtı cclbeıleceklerılir.

~Q-~b('r
ııı·rilıliqiııe
ııöre
•( l
.
.
~'ıı
h. kalıraıııaıı ordıııı, ~ / ııırııı('/
·
·
ııe cııııııyelle11
suretle i:lıcır bııyııQ lurdır·
"(
.
~~ ·Uııılıuriııetiıı kııru. del ~
.
14~~ e lıava kuvvetleri lıer
lıı, ;1;,1(( kıyıııelli takdirinize

\. t''

4' 1 11 11dıııı:a ldyıklır. flıılıtıı;1~1~1 ııe kat'iyelle süyli-

1

trıııı. "

ib..ilhim Tali B.
~~arada

~

·

•, 1 (Telefon) BI~llıuıni müfettif İbrahim
t:ky bugünlerde buraya
IDıntıkasına ait itler
1
~ alakadar vekAlet"'-a. edecektir.

geçeıı seııe, meclis "1ir11lisıinde ..

teklifleri dolduracaktır. Bugünün mühim hususiyetinden
biri de Gı z Hazretlerinin irat
buyuracakları nutuktur. Kısa
süreceği tahmin
olunan bu
nutukla Büyük Münci, senelik
faaliyetin ana hatlarını çizerek gelecek sene faaliyetinin
işaret

/dıJre tı1en

is. 3872

izale
edileb ·1;r mi?

lnQiliz

Erteai rtm ölen kadın Eyip
Zabıta bir öl6m vak'amnı ı
mezarbpaa pmlllmlifttlr.
tabkilra bqlamıttır.
Vak'a tudur:
gl1D IODl'll lbrahiıa bey zevKlçtl.k Mustapapda oturan
ce8inin bu şmnga yilzilnden
IWuiye Jtizbqı)anndaıı milteöldllğQnil haber abnea hemen
bft lbrahim beyin zevceai zabıtaya ve mnddci umumiliRemziye hanım Beyoğlunda
ğe milr-t •tmİf g&teril•
buluai bir hutaneye tedavi
llizum herine c~et meıardu
edilmek lbere yatmıtbr.
çıkanlarak morga nekledilFakat bir kaç gün 10nra
ıııittir.
hatanın belkemiğine yapdan
Morg muayeneden sonra bu
bir pnnga dola~ile vaziyeti
hususta bir rapor verecek,
birdenbire fenalaşmış bütün
bulanın sveti vefatını bilditedbirlere rağmen hasta bir
recektir.
gün sonra ölmüştür.

700 yerde bu akşam.

dersane

açılıyor.-

olacaklardır.

Bugiinkii merasim
Ankara, 1 (Telefon) - Büyük millet meclisi bugün öğ
leden sonra açılacak, evvela
Gazi Hz. nutuklarını irat buyuracaklar, müteakiben intihabat yapılarak celse talil olunacaktır.

Ne yapacak?
5 renk.il resimler,
16·32 sabile, meraklı telrlkalar,
cazip mlnderlcat
bir

iki güne kadar memleketimizde şimdiye kadar görülme_miş biı· şekilde yeni
yazılar, yeni tl!'frikalar ve baştan başa renkli resimlerle
(12) , (16) , (24) , (32) sahife olarak çıkacaktır. « Son
Saat » yeni şekildeki ilk nushasından itiharen karilerini
!llemnun edecek yenilikler yapacaktır. Bu yeniliklerden bir tanesi hiçbir gazetenin yapmamq olc'uğu bir
teşebbüstür. Bunu şimdiden haber vermemekle beraber
karilerimize yeni tefrikalarımızdan bazılarının isimlerini
söyleyebiliriz. Selahattin Enisin «Yatak" isimli eseri,
Moris Dekobranın «Niçin Ölmeli» adını taşıyan en son
romanı, «Eğri Bacak » ın yeni bir sergüzeşti, M. Turhan
Beyin ve daha birçok kıymetli muharrirlerin eserleri
yeni «Son Saat» ı tezyin edeceklerdir.
•

Nihayet bir iki gün sabrediniz, gazetenizi çok defifmİf ve çok
güzelletmit bulacakaınıL

titan yerine

frank tevriye cdiliYor

Ol(ııına sef.erberJiği

buyurmuş

''Son Saat,,

« Son Saat " nihayet

qleri

Piyasu.t.~an

o!!

esaslarına

......ı

Bul.ran..

ve adliye bu
hadiseyi tahkik ediyor

Bugün, Türkiye Büyük Millet meclisi üçüncü içtima dev·
resinin üçüncü toplanışını yapı
yor. Öğleden sonra Ankarada
yapılacak olan merasim Türk
teşri hayatının kısa bir tatil
devresini muteakıp, tekrar
faaliyete başlayacak, memleketin milhtaç olduğu yeni
bazı tedbirleri alacaktır.
Meclis reisimizin cvelce beyanatta bulunduğu zaman elyevm Millet meclisinin elinde,
intaç edilecek mühim miktarda iş yoktur. Bu boşluğu,
henüz yeni intihap devrelerinden dönüp gelen meb'usların
müşahedeye müstenit tedbir

rıı.EfON'

her yerd.:: 5 kanıt

ile ölüm

Zabıt~

Ga:i Ilaıretleri,

ı

buhran devam edfyor

sıyası

Nutkunda
hanQi
-,
1
hakikatleri
tefhim
ed.ecek

Haber aldıfjımıza göre,
G<ızi /iz. ni11 mılıık/arı da-

intifar cdrn bütilıı
h1kkı mahfurour.

Nüaheaı

NEŞ~OLUNU~

Bii.yilk Gazi.•.

nutukll1rı

,.l

.

'

Millet meclisi

Gazi Hz. nin

•.

üç aylık

Gazl!'t~rui:ıdt"

- . 2 1660

Fransada

mcmleketıeıaltı aylık 1600,
kunııtur.

'J'fdl(raf: lstanbul Saat

•

ın:ıkla. bcra.bı!r bu husııl§td n1t!ll'ulİyt·t
\.. __________.....________k_,_ıı•••ı •••.ı_il_ııı.·,_.______- _ ,

5 inci

1

Bıı alqam millet
merııııimi mahsusa

mektepleri
ile kiltat
edilecektir. Bir iki gün içinde
mnhim miktarda talebe kaydedilınittir.
Denhaneler mnkemmel surette tezyin edilmiştir.

Vali vekili ile Maarif erkanı
bugiln dersaneleri dolqarak
•

iş

kanunu

Devlet şurasın
da tetkik ediliyor ..
Ankara, 1 (Telefon) - it
kanunu layihası Devlet ıura11nda tetkik edilmektedir.
Yakında intaç edilerek mec-

lise verilecl"k ve bu devrede
müzakere olunacaktır.

merulme nezaret edeceldtll'"
dir. Açılacak tekmil denanelerin adedi 700dllr. Bu müna·
sebetle fUl'UIDI bilmek lizım·
dır ki mekteplere devam etmiyenlerden, boş liradan yirmi
bet liraya kadar nektl ceza

Ceıııal lt.
lngitiz lira'1 mlitemacii>:yilkseliyor. Bu yilzdea geçmmesi pahalılaşan halk ile.~
raber tüccar da miişknlit ıçıa
de.
lngiliz lirasl[Wl mntemadi1~
·t-evvücil liir çok tac:iıieri
ptkın bir hdle IOkmaJdachr·
Buna karşı çare dllıJlıı!ea lıir
kıaım tacirler dlin de Jııaydet
ti;imiz gibi, ~ cıellıeıclile
cek apallarm ıııllbayaat boaolanaın hıgili& liİtuı ile delil.daha
nbit bir parıi tal•!dri ettikleri
İniçre frangı ile imza edilmesi usul ittih~z 0'1-mmr ff
bunun tacirler arasında tamimi için ticaret odera -::::
caat ettiklerini söylemekt
ler.
Halbuki Ticaret ocluı bayle
bir mliracaatt... haberdar olmadığuıı bildirmektedir·
Dnn bu husuta Taeanıt
odaa umumi kitibi Cemal
bey bir muharririmize fUDlan

almacaktır.

1.,eşkilat ..
Vekaletler, yeni
kanunll1rı hazır
lıyorll1r...
Ankara, 1 (Telefon) - Barem kanununa göre bu sene
içinde lıazırlamıya mecbur oldukları teşkilit kanunları hakkında
vekiletler ve umumi
mildürlnkler faaliyete bqlamak üzeredirler.
Dahiliye vekaletinde bu it
içiD bir komiayon teşkil olunmuttur.

Bugün tutulanlar-·

~

•

ı.

f6ylemiıtir:

"- İngiliı lirua yerille 1.viçre frangı ikamesi baklanda
odaya bir ıİallracaat vaki olmamlfbr. Fakıi.t bu, eHffll a-6
veya ilmi bir tedbir ~:
tiade değildir. Çlinkl lalifis
ile lsviçre franıa teme~
itibarı ile birbirinden ~
farklı bulunmıyor. Nibay~ ~
bir kambiyo farkı m-1eııiılir·
Diğer taraftan lngiliz .~
sının tereffü~ae

!°bep

~

tnccarm yenı gümrlilı: gpa..sini tatbikiılden evel falla
mal celbetmesi p.terilm ı'
dir. Fakat, gilmrük ~-
pek fazla mikclarda --:"'""
vaki olduğu bile m~
hakikat değitdir.
izam edilen bu itba1M. _,.
mal ithalatın yilzde 20 'ffl'/a
2S inden fazla değildir·
Binaenaleyh lnfil!s &re o
tereffllilnü ı>una atfetmek tamamen yant;.ı.r.•

':I

.
T eşrinisıı.ni
ı:ııte

(!/jj,t:A*ilHl
Kazım Pş.

Hz.

İttifakla Meclis

riyasetine intihap
l>ankası
edildi.
Müdürlüğe Cemnmhuriyet halk Fırkası
dün
toplanmış,
meclis riyasetine Kazım paşa
hazretleri ittifakla intihap edilmiştir. Grupa riyaset eden
haşvekil
hazretleri, senelerdenberi J..u vazifeyi liyakatla
ifa eden müşarünileyhe fırka
nı'l takdir ve teşkkürlerini bel'• n etm' tir. Divan heyeti aynen ipka edilmiştir.
f - .sya a ihracat yapan tat_ cir' e gösterilen müş
külat hakkında hükumetimiz
toşebbü . .ıtta bulunmuştur. Bu
teşebb-s neticesinde kıymeti
bir m 1y on lirayı bulan mallar
fızer.n ' ki haciz kaldınlmıştır.
s cnbul maarif M. mvavini
.:ıait bey, müıkiye mektebi fransızca muallimliğine

~grupu

edilmiştir.

llriıe:U sene bütçesinin vari~ l'!J cat kısmı 220 milyon

500 bir lira olup mütevazindir.
lfiilümhuriyet

bayramı şenli
~ ğine iştirak edan polis

taburunun intizamı, dahiliye
vekaletince takditr edilmiıtir.
Tabur şehrimize dönmüştür.
nl< arada tehit jandarma- la için bir abide inşa
edilecektir.
ffi;ıl!·
bilgisi
derneğinin
~ ikinci sene teessüs devresi ruünasebetile ocakta bir
müsamere verilecektir.
rnJabiliyc vekaletinin lıtanbul
~da çoğalan vukuat hakkında
tetkikat yapmak üzere üç
mülkiye müfettişi gönderileceği
habeı· verilmektedir.
raııtalcada Kabakçada Nuri~yi öldürmekle maznun çobı n
Mehmetle Sftleymanın mul:akeme~eri bitmiş,müddei umumi
haklarinda idam cezası istemiş,
mahkeme Süleymanm
on sene, Mehmedin (8) sene
(6) ay hapislerine karar vermiştir.

IAJalanikte çıkan bir fırtına
~ bir çok hasar yapmııtır.
Yirmi tayyare harap olmuştur.
rn!ursada, viliyet konağında
~verilen baloya gazeteciler
devet cdilmif, bu hal alikadarların protestosunu
mucip
olmuştur.

l~ir haber

1
r

Teşkilatı

esasiyede tadilat mı

)
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ma

var

yapılacak?
Teşkilatı

esasiye kanununun
bazı maddelerinde tadilat yapı!ac ağı ve bu hususta B. M.
meclisine teklifatta bulunulacar,ı hakkında kuvvetli bazı
ri\'. ; etler deveran etmektedir.
Tam-:milc teyit edilmemiş. olan
bu i •ıayetlere nazaran teşkila
ttı es:ıaiye kanununun bilhaaaa
ahire hakkındaki maddelerinde Amerikan sisteminin kabulü t e '<lif olunacaktır.
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bul

almmı;tır:

1{~27,00, Frank
1.'.l'ıUJO, Liret 9.0füJ, İsviç
r.- · •.15.00. Dolar -i7 50 00

,'11yiliz.

/Jı; ı

ün

ili

100,

Allırı

. ..
89/i.O,

Anaı/o/11
lı İli,

,

2.1.80.00, Rumeli
Tramvay 79.50, Dü-

.ıııın 213.IJO.

.....----..,

~·-------------

Fransız buhranı

D.

ma/ Hüsnll bey
gelecek

~nkara, · 1 ( Telefon ) Devlet bankası teşkili hakkında hazırlanmakta olan kanun
layihası yakında Millet mecli-

'

sine verilecek, süratle müzakere' ve intacı istenecektir.
Paramızın istikrarı cihetinden bu kanunun kabulile
bankanın bir an evvel faaliyete
geçmesine şiddetle lüzum görülmektedir.
Bankanın umumi müdürlüğüne Maarif vekili
Cemal
Hüsnü beyin tayin edileceği
söylenilmektedir.
Şnayder kupası ve
•

Devam ediyor, kimse kabineyi teşkil edemedi.
Paris, 31 (A. A.) - Dahiliye nezaretine getirilecek zatın
intihabında maruz'\ kaldığı müşkülat dolayısile M. Klemantel
siyasi müşaverelerioe nihayet vermiştir.
Mumaileyh, Elize sarayına gitmezden evci M. Brianı :ı:iyaret etmiştir. M. Klemantelin kabine teşkilinden sarfınazar
edeceği muhakkak addedilmektedir. M. Da!adienin Klemantel kabinesine girmekten imtina
etmiş olduğu
söylenmekte ve buna sebep olarak kendisine dahil.iye nezareti vadedildiği ha:pe harbiye ve yahut adliye nezaretlerinin
teklif edilmiş o!ma51 tösterilmektedir. « M. Daladier », bu iki
nezaret hakkındaki teklifi reddetmiştir. « M. Klemantel »
kendisinin dahiliye nezaretine gelmesinin mfitkülat çıkaracağını
izah etmesi üzerine khbineye iştirakten imtina hususunda ısrar
etmiştir.

Ingilfcre.

Londra, 31 (A.A.) - lngiltere hükümcti bundan sonra

Kaybolan tacir

Şnayder müsabakasına iştirak

etmiyecektir.

•

Manş tüneli yapılmıyacak mı?
Londra, 15 (A.A.) - Manş
tlineli projesini tetkike memur
komisyon tünelin ticarete faydası olmıyacağını

bildirıoiştir.

. Kontrol ..
Memurlar bir
çok şoför yakaladı..
Dün gece saat ikide Karaköyde Dörtyol ağzından geçen otomobiller orada mevki
alan seyrüsefer memurlan
tarafından
durdunılmnt ve
fOförlere vesikalar olup olmadığı sorulmuştur.

Neticede bir çok şoför vesikasız zuhur etmiş ve bunlar
haklarında lazım gelen muamele yapılmak üzre seyrüsefer
merkezine sevkedilmişlerdir.
Diğer taraftan
aldığımız
malumata göre Emanet seyrüıefrr işlerini daha salim bir
men ıya sokmak için faaliyetini b.ıhassa bu noktada teklif
etmeyi kararlıştırmıştır.

Edirneli Ahmet efendi,
ne oldu, nereye eitti?
On gün evel şehrimize gelen Edirneli bir tüccar tagayyüp
etmiştir. Keyfiyetten tabıta haberdar edilmiştir.
Kaybolan zat Edirnede büyük yağ mağazası sahibi Ahmet
efendidir. Bu zat teşrinievvelin yirminci günü yağ satmak üzere
İstanbula gelmiş, Sirkecide Halep oteline inmiştir. İstanbulda
yağlan satan Ahm~t efendi bir kaç gün sonra Edimede
akrabalarından ve tüccardan bir zata mektup yazmış, hayatta
yaşamaktan bıkbğını,, ÇQcuklanna iyi bakılmasını yazmıştır. Bu
mektubu yazdığı günün akşamı da otele gelmemmiştir.
Bu mektubu alan zat hemen ertesi günü İstanbula gelmiş,
filhakika Ahmet efendiyi her yerde aramış, bulamamıştır. Verilen malümata naıaran Ahmet efendi Edirnede ve lstanbulda
hef altı tüccara borçludur ve bu borçlarını ödeyememektedir.
Nitekim Ahmet ı:fendi lstanbulda borçlu olduğu f.üccarlarla
1
temas etmiş, borçlarının, bir müddet daha tecilini istemiş, alacaklılan razı etmiştir. Ahmet efendinin bozulan vaziyetinden
müteessiren intihar mı 1 ettiği, yoksa kasten böyie bir mektup
yazarak kendisinin izini mi kaybettirmek istediği tahkik
edilmektedir.

Kanlı

vak'a

İki sabıkalı üç
kişiyi

vurdu.

gece GalatadJ beş
sarhoş kavga etmiş üç kişi
ehemmiyetli surette ya'.ralanDün

mıştır.

Roma 1 ( Hususi ) - Vatikanın müstakil bir hükumet
haline getirilmesi , Papanın
idari işlerde yeni bazı kararlar
vermesile hazırlam~tır. Bu
arada, papanın tramvayları
sevmediği
de anlaşılmıştır.
Papanın bu hissinin meydana
çıkması, kendi idaresine verilen arazideki tramvayları
kaldırmak istemesi ile anlaşıl

Vak'a şudur:
Galatada, Mescit sokağında
oturan
kömür amelesiiıden
Kamil, Halil ve berber Hasan
dün saat yedide Kamilin'evinde
rakı içmiye başlamışlardır.
Bir saat sonra rakıları biten
üç arkadaş evde içmekten
vaz geçerek meyhaneye gitmiye karar vermişlerdir.
Fakat esasen evde
leri rakı ile hatları rl
ahpap çavuşlar, kapısınc•~
çıkarlarken, içlerinden Kamil
sokaktan geçen sabıkalı ve
esrarkeş İhsana ve Abbasa
hitaben:
- Bunlarda bizden amma
rakıyı çokca kaçırmışlar! de-

maktadır.

miştir.

rıı

ı~arrıvav

Papanın

ol

niçin

hoşuna
gifmezf!liş?

Bunun sebebi, bilhassa geceleri tramvayların fazla gürültü ve Papa cenaplarının bu
gürültllden rahatsız olmasıdır,
Tramvayları, daha az gürültll
yapan otobüsler istihlif edecektir.

Ba~datta bir ziyafet
Irak Krah, Batyekil Apdülmuhıin Sadun beyi tertip
ettiği akıarn ziyafetine icabet

etmit ve heyeti vüzera ile
birlikte ·Tiiriı:iye liyast mü-meuili de mezk6r ziyafette ·

buJWUDUfbu'.

Kazalar

tafsilatı şudur:

1 -

Pımgaltıda

oturan
efendinin oğlu Mu-

Aptullah
zaffere Şişane yokuşunda 2209
numaralı
otomobil çerpmış,
çocuk başından ve ayağından

2 - Fatihte Cebeci caddesinde İsmail Hakkı isminde
miHekait bir zata «2164»
numaralı otomobil çarpmıştır.
Şoför Mehmet yakalanmıştır.
3 - Tütün inhisar idaresinin 228 numaralı kamyonu
Aksarayda dülger Halil efendiye çarpmış, ayağından yaralanmıştır. Şoför kaçm~tır.

4 - Şoför Aptullahın idaresindeki 1478 numaralı otomobil Şehzade başında 6 yaşında Orhan isminde bir ço-

Tayyarede doğan ilk insan

Mecruhlar Sen Jorj hastanesi-

Nevyorktan bildirildiğine göre doktor EY1U1s ile zevcesi,
tayyare ile ıeyabat ederken
Mm. Evanııns aDCISI tulmut ve
genç kadın tayyarede bir çocuk dünyaya getirmiştir. Bu
çocuk, havada dünyaya gelen
ilk insu olup ismi, doğuş
fekli iJe alten•eip bir tekilde

ae vabn11Dlflardu.

konulmuştur.

tarafından

yakalanmışlardır.

lzvestiva
.,
Türk Cumhuriyetinin neler

lyapfığını yazıyor
Moıkova, 31 (A. A.) - lzveatiya gazetesi Türkiye Cümhuriyetinin altıncı yıl dönllmllne tahsis ettiği makalede devlet ıslahatının tahakkuku için
Tlirkiye tarahndan yapılan
mlkadelenin bqlıca safhalannı kayıttan sonra diyor ki :
Türkiye Cümhuriyetine oamanlı imparatorluğundan miras olarak milli, iktıladi bütün şubelerde mütefessih ecnebi sermayesinin tahakkümü
milli sanayiden mahrumiyet,
ziraatte iptidai bir usul kalmıştı. Cümlıuriyet hükumeti,
kısa bir zamanda :ı:iraatin umumi seviyesini yükseltmiş, açık
sız bir bütçe temin etmiş, demiryolları, fabrikalar, sanayi
ıubeleri tesis etmiştir.
İzvestiya, bugün Türkiyede
eski devre dönebilmek ümidini besliyen tek bir kişi bulunmadığını zikrederek Türk
milli hareketine Sovyet Cümhuriyetlcri ittihadının muzaheretini ve Türk-Sovyet dostluğunu kaydetmiştir.

Yunanistan da
para buhranı
Atina, 31 (A.A.) - M. Venizelos bir müddettenberi hissedilen para fikdanının sebepleri kakkında banka ııaüdür
leri ile istişareden sonra para
ihracına
lüzum
olmadığını
matbuata bildirmiştir.

Trobzondo bir ontrcpo oçıldı.
Trabzon, 31 (A.A.) - Dün
yeni büyük antreponun kiipt
resmi yapılmıştır.

yüz bin lngiliz lirasına malolan meyva borsası dün açıl
mıştır. Bu borsa dünyanın en
mühim meyva piyasası haline
gelmiştir.

Eski dostun
düşmanlığı

yaralanmıştır. Şoför kaçmıştır.

cuğa çarplllJŞ, yaralamıştır.

Bu söz İhsan ile Abbaaı
kızdırmağa kafi gelmiş, llıSan
hemen tabancasını çekerek laf
atanların Gatnne hücum etmiş,
Hüseyini çeneainden, Halili
arkasından yaralamıştır, Abbas da bıçakla Kamili arkasın
dan yaralamqbr. Carihler üç
arkadaşı
yere
serdikten
ıonra kaçmak istemitlerse de
silah seslerine yetişen polisler

Güze ' san 'atlar
birliği bu sene
ne yapacak?

Dün gene dört Londrada meyva
borsası•••
vak'a oldu
Londra, 31 (A. A.) - Üç

Otomobil kazaları devam
etmektedir. Dün de gene dört
kaza olmuştur. Bu kazaların

köşkü

Allt.

SON HABERLER
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Balatta Leblebiciler sokağında oturan tütün amelesinden Ayte, dün gece evine
giderken önüne evvelce konuştuğu Şaban çıkmış, bıçak

la

Ayşeyi

fif surette

sol omuzundan hayaralamıştır.

Kuyumcunun odası soyuldu ..
Ayasofyada Çuhacı hanın
da 69 numaralı kuyumcu Mihailidisin odasına hırsız girmiş
250 liralık yüzük ve pandantif çalmıştır. Şüphe üzerine
Kigork ve Herant isminde iki
kişi

~.uı •

Seyyar satıcılardan Mehmet
dün köprü kişesine sahte bir
yirmibeş kuı'Uf sücerkea yablen•ıışbr. Mehmet bu panlyı

mlfleridea aldai- 81r-

lemiştir.

)4r birlif,inin

işy,al

eımı ı · o~uğu Alay kıı.kn

Güz sanfatlar birliğinin bu

ıeneki faali}iet progrnmı, geçen senekiıje nazar.an çok
zengind r. ııirlik. bu seneki
faaliyet pı o:p'l'amını ihtiyaçları
nazarı dikk.:~e alarak tarız m
etmiştir.

Birl:1{, b·ı sene dört faydalı
der• tertip etmiştir. Bu ders•
ler için tale.be kayıt ve kabulüne başlam:ı,uştır.
Dersler t,amamen meccani
olacak ve 1O teşrinisani den
itibaren tedi!lsata başlanacak·
tır. Bu ders'\erden Türk ede·
biyat tarihi~ asn hazıra ka·
dar Refet Avni, güzel yazı
yazmak san~atını Halit Fahriı
musiki ders~rini Muhittin Sa
dık, Ekrem , Besim ve Mahmu ı
Ragıp, tiyfpo derslerini de
Kemal EmiJ ve Celil beyler
okutacaklaryır.
Ayrıca heri on beş günde

bir
muzik ve tiı;atro dahil olmak
U:ı:ere
müs;imerelere devam
edilecek, haftada bir umuma
mahsus ol~ak üzere· konfe·
raııslar veril)iıcektir.

Birlik bu. seneki ilk mllsadü)I akşam vermiş,
mllsamere Çpk güzel olmuttur.
meresiııi

Aslan ..
İnsan sütü
•

eınıyor

Varşova , gazeteleri hakiki.

fakat inanılıi:ııyacak kadar ıra• ·
rip bir vak'adan bahsddiyor•
lar.
Varşova ~ayvanat bahçeain•
de bir arsl~n üç tane yavrıJ
doğurur, fakat hemen hasta•
!andığı için bu yavrulan eııı•
ziremez.
Baytar bıt yavnıların ölme'
meleri için ~nsan sütüne Iıızuı:O
görür ve b~ kadına müracaat
eder. Kadın· da bir hafta mud·
detle arslan yavrularına ao·
nelik e •.

Necil'in dahili
ahvali
Necil dallı.ilinde pek çok •'
firetlerin ibnissuut aleyhitı.~
ilanı is; an ederek büyük b•
ihtilal çıl.:aı dıklarına dair rİ"~'
yetler çoğ, lmıştır. Vaziyetıtı
hakikati he !'.i değildir.

'

Talebe kongre-•
l'taldı
b:ırliği kongresi, ıııil'

Talebe
saade alınmadığı iç· n
teılye k .. lmtŞtır.

paıııl'

'

yakalanmıştır.

Sahte yirmibeş
lik sürenler

bir

Güzel

BugiJnku
Krır.ıl:l/'i
alııım ~/;r

· Jefl

rasalane.çııı

:

nıi.ı ıı~urııi

d<'f'Cl'I',

htJVlJ

harar(i ,.'}(/'

-

l•ıı sobalı ,.ıaı> '

ceılir. llıı

yece rıiz.gıir

ltlıavııil. lıııva arık/ır.

ıere·

ııııl'
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Teşr"n ·sanı

Sahife

1

Bu v~tarıd J arr ı
Cümhuri)'
h . yramı munaseh etile miic :;esatı husuciyc:
ı.:....mcn tatiı midir? Tatıl ise
biz niçin çalıştık. Bizim müessesemizin sahibi Rumdur.
Fabrika derununda çalışan
amele ise kamilen Türk evladıdır; rızkımıza halel gelmemesi için çalıştık; halbuki bizler
de bu vatanın evladıyız; neden böyle bir günde vatandaşlarımızla beraber bayram
yapmayalım; rica ederim naza·
n dikkati celbedfniz.
Daimi kariiniz

H. F.
S. S. - Bu fabrikanın ne-.
rede olduğunu tasrih etmek
elbette ki daha faydalı . olurdu.

..
Bir "

sıtdıyor

ı

Pek ·muhterem Ye alicenap
beyefendimiz. Batasamıf sahibi bulundupm Akaarayda,
· Yuıufpapda Kaıgani Sadi
· mahalleaiide, Yekta efendi
10kağında 11-29 numaralı bir
bap hanenin tamamı satılıktır.
• Arzu edenler Aksarayda bakkal Mehmet Emin efendiye
müracaat edebilirler.

* bir rica ·
Seyrü selerden
i

Ne olur bir -akşam da ıey
rüscfcr müdürü beyefendi.
Elhamra sinemasına teşrif etseler de kapı önündeki kaldınmm otomobiller tarafın
dan muhasaraya alınarak sinemadan çıkan halkın saatlerce otomobiller müıteri bulup
geçinciye kadar beklediğini
gCSrseler?
H. Şevki

•

Otemobi t, motosiklet gürültüleri
Bir çok otomobil ve motosikletler aokaktan geçerken,
çiirük bava borularını açtık
lanndan dolayı dehşetli gürültü yapıyorlar.
O derecede ki evlerde, ya:ııh nelerde oturup çaiışmak
milmkün olmuyor.
Belediyenin bir vazifesi de
bu gibi hallere mani olmak
dqil midir?
Neemettin Rıza

* athran vapur
Yalculara göbek
..

..

Seyriaefain idan sinin daha
birkaç sene evel A vrupadan
getirdiği bir kısım vapur:lan
timdiden köhneleşti. Adadan
alınıp ta Kadıköy seferine tahsis edilen Heybeli vapuru ile
bir yolculuk yapan bum~ derhal farkına varır. Bu vapurun
çivileri o derece gevşemiş ki
gemi bir tarafa yanaıırken
hiitün yolcular oturdukları
yerde, gayri ihtiyari köbck
atıyorlar. Bu derece ihmal de
l>iraz f aila değil mi?
Selman

Kantık

,

'

'
,

bir

İf•••

uııan

namusuna
tasallut etmiş

Ayı

hissiyatı

şehvaniyesini
iki saat kadının

teskin edip
llzerinde kaldıktan sonra gene geldiği ormana girip kaybolor.
Bu ne bir hayal mahsulü,
nede bir masaldır. Ayı taraf mdan tasaJlfita uğrayan za·
vallı kadın Dalaman müdüriyetine müracaat ederek başından geçen vak'ayı anlat·
mıştır.»

"1 at..

rıı
_.eş ı(l

A

Evkaf, muhtelif
tahsil şubeleri
lJÇacak
Evkaf müdürlüğU, varidatı
nın kolayca tahsili için yeni
tqlcilit yapmıya karar vermiıtir.

Bunun için, maliye tahsil
'şubeleri gibi şehrin muhtelif
semtlerinde vakıf daireleri
açılacaktır. Kira, icare, maktua, taksit gibi Evkaf varidatı
bu dairelerde tahsil edilecektir.
T eşkilit için yeni memur
ahnmıyacak, mevcut memur
ve tahsildarlarla bu teşkilatı
idare etmek kabil olacaktır.

Müskirat inhisar
müdürlüğü:.

Müskirat inhisar müdürü
Zekai beyin düyunu umumiye
dayinier vekilliğine tayini takarrür etmiştir. Mumaileybin
yerine defterdarlık hukuk müıaviri
Asım
beyin tayini
mevzuu bahistir.

Maaş yarın
ni

Yanndan itibaren teşriniaa·
maaşı tevzi edilecektir.

.. Ankara rehberi,, iıimli bir
ttalyaya tidecek Re . .
eser neıredileccğinden bahisle
manya torpidolan
öteden, l>erjden para istenildiMaratti ve Maraşetti iıimle·
ğini ymzmışblc. Bunun arkasın·
rindeki
Romanya torpidolan,
dan matbuat umum müdürlübu
aabalı
saat 8 de limanıiü böyle bir eserden malümab
m!.ıdan. geçere~ İtaly,aya gitYe bu eserin mahiyeti resmi1D1fler~ır. T orpsdolann berayi
yeai olmadığını ilan eyledi.
tamir ltalyaya gitmekte olduk-·
Halbuki Ankara rehberi saları haber almmıfhr.
laibi O.man imı.asilc
bize
•
Ankaradan
goddcrilen . bir
mektupta, hiç bir taraftan abone parası alınmadığı bildirildiği halde bir kaç cümle apAnkara, 1 (Telefon) - lzğıda» lstanbuldan ben kendim
pıit maarif müdürü MünUr
rehberime ilan bedeli olarak
bir iki yerden baoka hiç bir yer- Hayrı bey kendi arzuıile bir
muallim mektebine müdür tadenpara alınmamı,tır ve maruf
yin
olunacaktır.
zevatın tavsiyelerile müracaat
edilmiştir» deniyor. Bu te:ıat
lardan sarfı nazar, kendisinden para alındığından şikayet
eden zat, Bilecik rakı· fabri·
kası sahaibi lstcpan Berberran efendidir ve kendisine
Ankara, l (Telefon) - AvOsman imzalı değil, Emin
rupaya
tahsile gönderilecek
ınzalı bir makbuz verilmiştir.
talebenin ikinci kafilesi hazır
3iz.im bildiğimiz hadiıe bwalanmaktadır.
Yakanda yola
lan ibarettir.
çıkarılacaklardır.

lzmit maarif
müdürü

Avrupaya gönderilecek
talebeler

Belgratta

as ar, s n .,.,nle
esbit ol acak

nın

izmirden bildiriliyor:
" Geçenlerde bir kadın
Köyceğizin Dalaman nahiyesi
müdüriyetine müracaat etmiş
ve bir ayı tarafından geceleyin kendisine tasallut edildigmı söyleyerek şikayet etmiş
tir. Kadın Elaman nahiyesinin Boynuz köyünden kırk
yaşlarında Y akuça namında
birinin ailesidir.
Vak'a fU suretle olmuştur:
Boynuz bukülü U,mmaban kadın Boynuz· ormamnda kereste
bekçisidir. Geceleyin tam tatli
bir uykuda olduğu vakıt üzerine
biriıfnin çıktığım aıµar, örtündüğü kilimi •ralak eder, bir de
ne görsün? Koskocan bir ayı!
Ummahan kadın az daha küçük dilini yutacak hale gelir.
Fakat ayı, ayıhğına rağmen
gayet halim ve yumu,ak dav·
ramr Ye kadının yfizünll qıka
ne, meftunane öpmiye başlar,
nihayet iş fenaya vanr.

bahriyesi

~tina muhabirimiz yazıyor:

1

Isviçrede bulunan Yunan
bahriye nazırı M. Boçaristen
nezarete gelen bir habere
göre mumaileyh dün [ 26 teş
rini evel J Atinaya mütcvecclhen yola çıkmışbr. M. Boçarısın
Atinaya
avdetinden
sonra ali fUrayı bahri içtima
ederek Yunan teslihab bahriyesi programım sureti ni·
haiyede
tcsbit ve
takrir
eyliyecektir.
Şurayı
bahrinin içtimaından evci nezaret
tarafından
hükumete uzun
esbabı mucibeli . bir la)·ilıa
fftilerek memleketin mildafaai
bahriyesi etrafındaki mütehas•
ııs fikir ve mütalcalar bildirilecektir.

Bununla beraber bahri pro1 gram hakkındaki kat'i karar
M. Venizelosun serdedeceği
noktai nazarlara tevfik edilecektir. M. Veniz.elosun nok:ai nazarları da memleketin
istitaatı maliyesine ve harici'
vaziyetine ut.inat ettirilecektir.
Bundan baıka bugünlerde
M. V enizeloıun riyaaeti albnda
Harbiye ve Bahriye nazırlan
nın, ordu Ye donuma Erkam harp reialerinin , bir takım
berri ve .bahri ümeranın da
iftiralrile . kii,Dk bir içtima
yapalarak memlek"etin kara ve
deniz müdafaaama ait progra·
mm esaslan tesbit edilecektir.
Jı! •

Param çahndı!..
Hayır, cebindedir, iyi ara!

100 lirasını bulamayın

ca yanındaki yankesiciyi tutturdu, fak at•.•

Zabıta vukuab meyanında 1 - Bu adamın parası ne
bazen gülünç hadiselerde buoldu öyleyse?
lunur ve bunlar nedense ga- Cebindedir.
zetelere geçmez, gazetecilerin
- Cebinde mi?
rağbetine mazhar olamaz. Fa- Evet... Fakat o timdi
kat biı muttali olduğumuz şu
müteheyyiçtir, bulamaz. Siz
hadiseyi yazmadan geçemi arayınız.
yeceğiz:
Yankesicinin bu garip teklifi
ve iddiası bakimi de, nöEvelki gece polis nöbetçi
betçi müdürünü de güldürmüdürünün nezdine soluk somüş, maamafih dediği yapıl
luğa bir adam geJir ve "Efenmış, adamcağızın ceplerinde
dim! ,, Diye söze baılıyarak
4< 100 » lirayJ bulmak
kabil
der ki :
olamamışbr.
11
Ben Samatyada ohıru
- Yok ifte..
yorum. Biraz evci tramvayla
Efendim, ekseriya vakigelirken 100 liramı çarptır
dir, belki ceketin iç cebi delindım. Filvaki bu büyük bir
miş, para belki astarla kumapara değildir, fakat ben ancak
'ın arasından ceketin eteğine
sermayem olan bu para ile
düşmüştür. Olur ya •• Ben kat'iı yapan, çoluğumu çocuğumu
iyen eminim ki bu adamın
geçindiren küçük hir esnafım.
100 lirası kendi üzerindedir.
u100,, lira benim için mü- Polisler bir kere de adamcahim bir servettir. Bu parayı
ğı:ıın ceketinin eteğini aramış
tramvayda yanımda oturan bir
lar ve hayretle yüz lirasını
adamın çaldığını %annediyobulup eline vermişlerdir.
rum ve o adamı teşhis edeYankesici de bu sayede
bilirim. Benim yüz liramı lfıt
takibattan kurtulmuş ve daif en bulunuz.,,
reden çıktıktan sonra arkadaşJanna şunları söylemiştir.
Bu zavallı adamın müraca4C Tramvayda
cebini
atı esnas.nda "nöbetçi hakimi
yokladım,
para
elime
geçti,
de müdüriyette bulunuyordu.
geçti
ama
yakalarken
cepteki
Y ankeıicilerin resimlerini ihdelikten eteğe düştü, kısmet
tiva eden defter, para&ını
değilmiş,
alamadık. Buraya
çarptıran adama gösterildi ve
kadar yorulduk, paranın ceke·
adamcağız tramvayda yanında
tin eteğine düştüğünü söyleoturanın resmini bulup gösdik, gidiyoruz.»
terdi.
Bu,
bir çok
sabıkası
olan yankesicilerden Şakirdi.
Nabetçi hikiminin emrile ~aangı
kiri ar.amak, bulmak, getirmek
üzere memurlar çıkar.ıldı, bir
müddet sonra da Şakir hikimin huzuruna getirildi.
mesı

H

Şakire •ordular:
- Sen bu adamı tanır mı

sın?

~kir, yüz lirası çabndıiım
dyliyen adamın yüzüne dikkatli dikkatli baktı ve:
Hayır, dedi, tanımam,
yalnız demin taramvayda gördüm, yanımda oturuyordu.
- Alil Sen bu adamın 100
lirasını çalmıııın?
- Haır efendi-.
billahi çalmadım.

Vallahi,

- inkar etine, seni tarumı
yan bu adam iftira etmiyor
ya. Ver yüz lirayı.
- Almadım ki efendim.
- Fakat inkarın faidesiz
olduğunu bilmiyor musun?
- Efendim, inkar etmiyo·
rum, hakikati söylüyorum.
Ben sabıkalıyım, yankesicilik yaparım, fakat yakayı ele
verirsem inkir etmem. Bu benim vaafımdır. Herkee INam
doğrucu Şakir der.
J
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Yeni bir kanunu
esasi tanzim
ediliyor
Londrada çıkan Deyli tel·
graf gazetesinin yazdığına göre, saraya mensup Belgrat
mehafili slyasiyesi, baıvekil
jencral Jivkoviçin Yugoılavya
iç.in yen bir kanunu esasi hazırlamış olduğunu bildirmektedir.
Meıkiır kanunu eaasi, diktat6rllljiin birinci 1enei devriyeaine müsadif 6 kinunuaanl
930 tarihinde il.§n edilecektir.
Yeni kanunu enıi tama-'
mile demOkratik olmıyacaktır.
Diktat6rUik hGkümeti tarafmc!an aon zamanlarda tetkil
edilen 9 Banatvo valili;in di·
yet meclisleri Belgratta bir
merkez
parllmentoau için
kendi
aralanndan meb'uı
intihap hakkına malik ola-

edecek olan senato azalannı
tayin ·edecektir.
Parlamento ve senato meclisleri tqrii değil, yalnız mG·
şaverevi mahiyette olacaklardır.

Kuvvei teşriiye şimdi olduğu gibi kıral ve hükumetin
ellerinde bulunacaktır.

. I-Iırsızlar
Zongoldak meb'• •
usunun evını
soydular

çıkip gitmiılerdir.

Kiisuf

••
Oğleden

iki saat
sonraya kadar
devam edecek

BugUn saat 12 de başlıya
cak olan küsuf 2 saat devam edecektir. Hava tamamen açık olursa miifahede
.kabil olacakbr. Bu küsuf halkavi nevindendir.

. ımar·
.
'
....

Istanbulun eüzelleştiril
•
ile mcşeul olanlara ithaf...

Bir kaç :zamandanberi Is·
tanbulua iman için hararetli
faaliyetlere
baılandığından ,
gayet mühim tasavvurlardan
ve pr~jelerdcn bahsediliyor.
Emanetin bu günkü para vaziyetini ve bu va:ıiyct devam
ettikçe hiç bir şe~ yapmak
imklıu olmadığını biliyorduk.
Fakat lranaatimi:ıde yanıl
mıf olmamak • için vaziyeti
bir kere de yakından tetkik
etmeyi
lilzumlu gördük ve
Emanetin en salibiyettar erkanından bir zata müracaat
ettik. Bu zat 28 ıenedenberi
münhasıran belediyecilik eden,
belediyecilik hakkında bir çok
telifatı
bulunan
ve
bu
hususta
eser denilebilecek
ilk belediyecilik kitabı vücuda
getiren bir zatbr. Bize dedi ki:
Emanet bugün ancak
gllnOnO g6n edebilmekte, kaulizuyoa İllpatu11 bile ~~-

» « Haytl •. jar » « ı'tlıiftl.
Ilı » ~< Yalımı tJrd~i >> gibi

içtima

Zonguldak meb'usu Hüantı
beyin evi, evelki a)q.am hır
sızlar tarafından soyUlmUff:ur.
Hırsızlar evde ne buldularsa
almışlar, ıonra mutfağa girip
kannlarını
doyurmuşlar
ve

16kle idame ettirebilmektedir.
Emanetin timdi en kunetll
tuaYVWU bal ve koue"abı·

var binalannı inşa ettirmektir.
Bundan baıka p
ve ya
bu yapalacaktu
tanındaki
teraneler, ciltler ve doayalar
dolduran tua•vurlar bir hakikate inkılip etmekten çok
u:ıakbr. Emanetin varidat meabalan hem pek azdır, hem de
bir çoklarının tahıili bqka

yerlere ait bulunmaktadır. Belediyenin hakla belediyeye verilmedikçe bir ıey yapılamıya
cağı bilinmelidir.
Dünyanın hi, bir yerinde
maarifle yolla, suyla, mezarlıkla, butane ile uğrqan bir
vakıf idareai yoktur. Bu.....
büttin k.....ıanaı .,..... tat•
bik ettijimia laviçred• kili••
Jer bile beJedi7eye eff ·~

-tJ:#".-4 ti• . , .

··~·

gidip gon ·
Fakat gör, "in soyl< Ju/intJ
bakılırsa ~ · ~ye ka.Jar .oynananlarm lu ,psi de birbirin<lerı fos, Jıc, •s:' de birbirinden
kött1 şeylt•nıuş\ Şu halde bu
eserleri yitlt/> görmediğim•
ue gece yar tlarma kadar
beyhude uakıl )arfetRltdiğime
isabet etmişim. Maamafih l~n
işlihamı ilt:r k;~ oyunlara ıak
llyor. bu sc
fn rıperlıwa
rında gösfen ı. 'ıfl holde fltni1•
nı :zaman o· ıanaeaDı ~ili
olmıymı (< JJ . van fikri yuttu

caklardır.

Hükfımet, Zagreple

nadığı eSt ı <ı

e8erlere 3akltyı rum. Umarım
ki son günlt'rd, ud'ıiulldM
dolayı çok Jul'f planan Darül•
bedayi bmıla~la · «eki/erin
acı.~ı ·11 çıkar ,. Jklır. Evt.ı. çı
karcü::ık cmw, .\t .umıa11, ifk
o btlli değil.
O belf. olun<1-1Ja kadar acaba nt y ı.ıl•)ı dtrılnis, ti•
yalro meus. u' ıimdilik ~h
:adeba§m<lu ,, geçirt/im? Geçen akşam ak! na esli. orada~
yarı sinema. ! ır• tiyatrolar..
dan birine giı 'm; hmca hmç
dolu idi, içera iğnt atacak
yer yoklu. l vallı belediy~
memurları l'lga. a içenlere cı9araları suwltir mek için ak•
la karayı !ICÇİ!J >r ve bm ~da
biri söııdıirtirk,p öledt uçı1,
<lördıi bir<il'll !Jı)ktyorctu. Hele sinema oynarken karanl_ık
ta im cıgaralar in birer, ıkt•
şer yamp sön111 ıll insana il•
yalromm içinde aiti Mc~kle
ri uçuşuyor zel abını verıgor
d11. Sağımda k< skin rakı kokusu, solwmıa brmtnilerin
( :u· zırm geri. ·ı ) dedikl~rl
çeşitten bilmek ~ıikenmek bilmiyen bir komi.elik mdnaka•
şası ara$wcla o gtce bir dra~
seyreltim ki olı:r ıtg değıll
Vakuı ben işi ctlay tarafın•
dan ve ibrelle (1) dl11ledim:
fakat Manakycuı melo dramı
nuı role gıillinç. ayni :am~n
.cla çok Jw:iııl l lr karıkat11rcl
olan 0 gt•reki dramın «929»
&erıtslncle bu ~·adar çok vı
hararetli seyirc'sl 1mlıınacağı
/ıiç llklıma geln ezdi. Locaları
dolduran motlelu kılık ve kı
ya/elli, /wnmı .·e btytfendileıf
rin avurforım ,,atlatarak alkışladıkları bu oyun bana
ciaderı ibrd oldu.
Demek Jıergıin yollarda
ördıi;;iimıir=
nice ıatafallı.
g
~
· inde
mulıteşem :arflarm ıç
hallı Derseadetlt>ki o mektuplar varmış la Jwberimiz yo~:
muş. Gıi:el .son'allar bi~g~
edebiyat s mal «rsltrlne ş
/asm bakalt111, btlki t~ı zamanda bıı parlak zarflarm
i~·lerindekı kölme yazıları deyişlirir.
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Beyaz Rusların Esnaftan alınan
çıkarılması mf1ş- 1Tll11 bekletilmekul oluyor
den satılacak

evlat?

Yurdu kurtarmak için
• •
sızı feda ediyoruz..
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Şehrimizde

Muharriri: H. Turhan
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boğacağını
anladı,
nefsinl
Elinizi çekin diyorum.
Yoksa hakkınızda başka mua- 1 feda edip Sevinç hanımı kurtarmak istedi, bu fikirle Uluğ
mele yaparım.
beye gitti.
Ve sonra elçiye hitaben:
1
- Ben- dedi - yarın başı
- Efendi - dedi - buraya
gelişiniz biedebane idi, sesimi
mı alır, Rus hattını geçer giçıkarmadım. Söı.leriniz, baştan
derim.
başa küstahane idi, gene ses
Siz Ka:ı:anlılar ulu begümü
teslım etmiyeceğinize söz veçıkarmadım. Fakat, meclisin
rin?
müzak ratını dinlemek, bize
Uluğ bey, çirkin bir hileve fikrimiııe tahakküm etmek
kılrlıkla, bu sözü verdi:
istemenize tahammül edemem,
- Ne yapalım evlat -dcdiya edebinizle çıkınrz, ya koyurdu kurtarmak için sizi feda
lunu:ı:dan tutturarak çıkartırım.
ediyoruz, allah muinin olsun.
Elçi, lüzumu kadar malümat
Biraz sonra, altın sarayda
edindiği, yani meclisin birbiağlıyan hükümdar ile yüzünde
rine hissen düşman adamlar·
merdane bir tevekkül parlı
la dolu olduğunu öğrendiği
yan Kuşak bey, veda ediiçin:
yordu. Sevinç H. ilk ye son
- Gidiyorum, aillelenerek,
busei aşkını, delikanlının dukowlarak gidiyorum. Çar Hz.
daklarına korken inledi:
bana wrulan sillelerin acısını
- Gidiyorsun, fakat nereye!
kendi yanaklannda hissedeO, mes'ut görünerek cevap
cekler ve ona göre icap eden
verdi:
muameleyi yapııcaklardır.
- Sizi kurtannıya.
Asıl gürültü, herifin gitmesi
1f
ilzerine koptu. Sanki Moıkof
elçisi, altın kubbeye bir bom·
Bu meşum günün gecesi,
Uluğ bey neşvei zaferle, muba koymuş ve bu bomba,
kendisi gittikten sonra infilak
hasır.ıılannın ezdiklerinden mütevellit şetaretle
bol bol
etmişti.
lı:ımız içerken müthif bir velUluğ bey ve fırkası, Kazımı
vele koptu. Gökten memlekekurtarmak, Rusları uzaklaştır
mak için elçinin teklifatına
te liııet dökülüyormuı gibi
her tarafa iri iri taşlar yağdı.
hemen muvafakat edilmesini
Bütün Kazanlılar dehşet içinistiyorlar, bu huıu.sta halkın
reyine de müracaat olunması
de sokağa fırladıkları sırada
nı diliyorlardı. Nasıl oldu bikaleden haykıran münadiler
bu hadisenin sebebini izah
linmez, elçinin sözleri taşra·
ettiler : Ecel kulesı atılmıştı!
ya da aksetmiş, sur ıızerin
Bilahara tahakkuk etti ki
deki muhariplerin büyük bir
kısmı altın kubbeye gelerek
kuleyi at~n Kuşak beyle beş
yayğaraya başlamıştı. Sevinç
on sadık arkadaşıdır ve hepıi
hanımı almak, küçük hanzayıkılan kulenin enkazı altında
deyi öldürüp tahta geçmek
gömülmüşlerdir.
iıtediği
ileri sürülen Kuşak
Uluğ bey takımı, bu vatanbeyle ona yüıı verip memleperverane fedakarlıktan mükete Ruı ordularının gelmeteessir olmadı, Sevinç hanımı
sine bais olduğu söylenen hüda Çar Yuvana teslim etkümdarın hemen Çar Yuvana
mek redaetini gösterdi. Zavallı
teslimi isteniliyordu.
kadın, kucağında çocuğu, Rus
Sevinç H, bın müşkülat ile
karargahına götürülürken son
sarayına dönmüş ve Kuşak
defa olarak bedbaht yurduna
bey, taraftarlarının ortasında
baktı. Ölen ve öldürülen komuhasımlarile baş başa kalmış
calarını, henüz cesedi sovutı. Sevinçle kendisinin teslimi
mıyan iişıkını düşündü, diz üshalinde Rusların hemen avdet
tü gelerek yaş dolu gözlerini
edeceğine kuvvetle inandınl
göğe çevirdi ve acı acı bağır
mış olan halk, sarayı yakadı:
caklarını, Sevinç hanımı ceb- Allahım, ulu allabım, ne
ren çıknnp Ruslara götürekötü yazım varmış ki, beni
ceklerini haykıra, haykıra söykendi yurdumdan koY8uru·
liyorlardı.
yorsun!
Kuşak bey, bu gaflet tufanının kendisini de, sevgilisini de

Bitti

Emanet kok kömürü yakacak

1
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ELHAMRA
edecceği

nın

irae
ikinci sesli ve
bu seneden
! sözlü filim ŞARL ROCERS
itibaren kalemlerde ve bele- · ve NANSI KAROL taradiyelere meı but devairde kok
1
0
kull:mmıya
karar vermiştir.
) ofÇan
n karard:ın maksat hem tasarruf temin etmek, hem de
memurlanr.ı kok kömürü
kŞehremaneti,

Nİ~ A H

mıya

alıştırarak

ormanlaniı

Yakında

tal<ribine meydan vermemek,
orm:ınlardan cdun keı;ilmesine
mlimkün mertebe mani ol-

ETUAL
sinemasında

VOYVO

maktır

B

araların

sa-

•ple i yok mu?
F tih sulh icrasından: Fatih
sulh mahkemesi icarasında '
alacaklılara ait 23891 lira 46
kuruş vardır.

Alacak sahiplerinin bir ay
:ı:ıı.rfında müracaatla paralannı
almaları, aksi halde ber mucibi kanun mezkür paraların
hıWııeye yatırılacağı ehemmiyetle ilan olunur.

-

Bir zarar

Güçlük ...

- -- ---·-Bugün bütün şehir halkı

il RL1•7A.

.~irıe11ıas11ula

gösterilmekte olan
Babaların Günahı
filminin mümessili dehakar
artist EMiL Y ANİNGS i
görmiye gidecektir. Bu filim
Y aningsin en bil yük şaheseri ve mevsimin en muazzam filmidir.

belediye memurları,
seyyar esnahn yolları fıgal
etmemeleri için yaptıkları mücadele esnasında esnafı belediye dairesine müracaata mecbur bırakmak üzere sattıkları
mallardan bir kısmını alırlar
ve daireye götürürler. Malı
alınan esnaf eğer vereceği
ceza bu malın kıymetinden
az ise gidip cezayı vererek malını istirdat etmekte,
fakat vereceği ceza alınan
malından fazla ise dairenin
semtine bile ugramamakta, tabii mallar Belediyede kalmak-

Benim

çektir

Hatma:ısel, dava effl(Ji genç için böyfr J6yl'iiyor.

Zabıtai

bulunan ve hiç
bir iş yapmıyan beyaz Ruslarla gene bunlara mensup
olan fahişelerin hudut haricine çıkarılmaları pek müşkül
olmaktadır.
Beyaz Rusları
hiç bir devlet,
hudutları
dahiline
kabül
etmemekte, bunlar
yalnız
cenubi
Amerikada yer bulabilmektedirler.
Fakat bunun için de her
bir hastalıktan salim ve çalı
şabilecek bir vaziyette olmak
400 dolara malik bulunmak
ı · zımdır. Halbuki ~ehrimizden
tebidi icap eden beyaz Rusların 400 doları değil, hatta
bir dolarları bile yoktur.
Bu gibi beyaz Rusların
cenubi Amerikaya sevkleri
için Cemiyeti Akvam yardım
etmektedir. Fakat bu yardım
gayet az olduğu için pek cüz'i
Rus sevkedilebilmektedir. '
Cemiyeti Akvam ıon günlerde yeniden fahişelerden 20
beyaz Rusa 400 er dolar ver-

saçlarımı

.....

Dlfler bir genç le diyor ki...

Ben kurtarmak i edim,
hakarete ue a m...

Koridorda şahitler hiç dur- ' alar bile b;.: ın 'teessir ediyor.
madan konuşuyorlardı. Çoğu
- Demek siz hiç birşey
Rum matmfızeller, ... aralarınyapmadınıı?
da Yahudi de yok değil. Ka- Hiç • r ~y yapmadım
dm şahitlerden başka erkek
değil. l\~
~ !in
feryadını
şahitler de var. lçerde başlıişitince k·
onu saçl;;.nnyan muhakeme hakkında hadan çeke
gencin elinden
1 urtardın ı
lıunun üzerine
raretli hararetli konuşuyorlar:
- Bu iski olmus,.... yok
de haka
ı gencin eline
tadır.
olmamıs. İki taraf ta çok kı:ı:geçen şe •
ıma fırlatması
Her Belediye dairesinde
mış.
tehi "keıin , n ız kaldım.
toplanan bı.ı eşya, sene baı
- En ıyı sey, ba:rismak.
- Fak t o Jizde• davacı?
lannde müzayede ile satıl
Ne olazak? O, onu dövmüs,
Ben
ondan davacı•
maktadır.
o onu kepaze etmls. Öyle iıe
yım. Ben . ı;;
ıatmazel del
Fakat bu eşyadan bir kısmı J
iyisi barışmak!
- Dcı '
iz bu hadise,
çürüyen Ye çabuk bozulan
Ama
öteki
dahaçok
kavga
esn
·
'
hiç ağız açıp
mevat olduğu için satılığa çı
söylemis. Hem fena lakırdı
kol kaldu l'ı
11z?
karıldığı zaman işe yaramı
söylemis.
Kol
,
.tlnı:ı: matmazeyacak bir hale geldiği görül- Yok, o bir sey söylemeli kurtarn· •, < n kaldırdım . .
mekte ve imha olunmaktadır.
mis. O kız, çok iyi matmazel.
- Kin:. , .. iu davanız oEmanet encümeni, zarara
Ama
o
lan
gence !' · -ı• rm?
Öyle
sey
söylememis.
meydan vermemek için bu !
miştir.
delikanlı, onun saçını tutup
- Yok, e' .dim, matmazekabil eşyanın çürümeden eve!
Polis müdürlüğü bu 20 fali
çekip b • ::; 'içten kurtarçekmis.
satılması hakkında bir karar
hişeyi bugün veya yarın cemak için k.m l:iattım, demek
- Ne sövlersin, zanim? Kız
nubi Amerikaya sevkedecektir. ittihazını lüzumlu görmüştür.
ona
her
sey
söylemis.
istiyorum!
Encümen, bu karan ittihaz ı
Şahitler d:ıı· enildi, bunlar
_ Öteki delikanlı ~a ona
ederken, müsadere edilen maluymuş!
dan kimi bu l uafın, kimi ö·
larını istirdat etmek üzere
- Yok, o oteki delikanlı
bür tarafın a 'eyhinde söyesnafa bir mühlet tayin edilmesını,
bu
müddet
zarfında
ile kız kavga etmesin istemis,
lüyordu. B11 ıır:ı ık bir Yahudi
Paris 1 ( Hnsusi }- Cümhuayırmak
istemis!
gencinin şahit sıfatile dinleistirdat
edilmiyen
eşyanın
1
riyet bayramı münasebetile
nilmeaine sıra gelmişti. Bu,
Paris Türk sefiri Fethi Bey sene başı beklenilmeden satıl- 1 - lstemis!
masını
da
ayrıca
kararlaştır
- lstememis!
tehadetlni bitırince, matmave refikası sefaret binasında
mıştır.
Her
ağızdan
bir
ses
çıkızelle
birlikte dava edilen genç
bir resmi kabul icra etmiş
başka başka
şeyler
dedi ki:
1 yor,
lerdir.
ifade eden sözler birleşiyor,
- Bu, Yahu didlr. Yahudibir uğultu halinde koridorda
ler, kavgaya ~ anşmayı sevOktruvadaki
akis bırakıyordu.
mezler, gürültii, patırdı oldu
suiistimal
Koridorda
tahitler
ve
damu, uzakta kıı.lmayı tercih
Oktruva müdürlüğünde yava ile uzaktan, yakından alaka- ederler.
pılan
sui istimal tahkikatı
dar olanlar, böyle münakata
Bu genç te, bitişik odada
devam etmektedir.
halinde iken içeride mubakeidi. Korkusundan kavga olan
Şimdiye kadar 6-7 bin lira
od'.lya ayak atamadı, bulµndume devam ediyordu.
kişaf
miktarında bir paranın sui
Bir genç, bir matmazelle diğu yerde kaldı, adeta saklanDoğru, yanlış, ötedenberi
istimal edildiği anlaşılmıştır.
ğer bir gençten davacı idi.
dı. Hadisenin nasıl olduğunu
bizim görüp alıştığımız futboSu' s "mal m~ h~elif şekiller
·
·gu·
"ldu"'gu"
··,
do"vlildüg"
ü
iddiSo
görmemişlir. H -ıyalen anlatıla nisbetle hafif addettiğimiz
de yapıımıştır. Bu şekillerden
asında
bulunuyordu.
yor!
Fransız futbolünde şayanı dikşimc iye kada tesbit edilenler
ettiği
gençle
yanınMatmazelin,
terzilik
eden
Dava
kat bir inkişaf emmaresi görülihtilas. zimmet ve tarifeden
daki matmazel de bilmukagencin yanır.a -pderek orada
mektedir. Son zamana kadar
bele
kendisinden
davacı
idiler.
çalışan bi:· kıı~ yol verilmenoksan vergi almaktır.
merkezi Avrupa ile spor teAyni ~ekilde, ayni iddialar~a
Tarifeden noksan vergi alsinden dolayı çıl.ııması üzerine
masına pek hevesli görünmiyen
Fransa,
bir
müddettenberi
m :ık bilhassa nazarı dikkati
mütekabil davalar ..
ortaya çık•ıgı :nlaşılan kavgaüst üste Çek, Alman Awsturya
nın mahkemeye akseden safMatmazel, kendisinin fena
celbetmektedir.
takımlarını davet
etmekte
,
sözler söylediği iddiasına muğhası, tahilleria
dinlenilmesi
Maamafi idarede el çelçdimilli,
hususi
maçlar
yapılmak
ber bir tavırla, dudağını ısıbitince son ııa hasına geldi.
rilenlerden maada kimsenin bu
tadır.
rıyor
:
Hakim, iki tarafa sulh olişte methaldar olmadığı anParisin "Rasing,, ismini ta- Yok, ben öyle şey söy·
malarını tek:if e 'ti. Matmazelle
laşılmıştır.
şıyan kulübü Först Vuyenna
lemis.. Bana yakismaz böyle
onu kurtaro:n 8 "nci dava eden
ile harşılaştı, sıfır-iki mağlup
sey.
Ben,
bana
yakismayan
genç,
"asa., dedi "ben tecaoldu. Bu kulübü Galatasaray
vüze uğradım. Haysiyetime
sey yapmam hiç!
saat 21.30 da Fener muhtelitinin bir türlü
yenemediğini
h at ırla r sak ,
Diyw, hakim soıuyordu:
tec:ııvüz e:h'di. Davamdan vazbugün matine Fransız · futbol ü nü ,
ı:on
• - O siz,. bir şey yptı mı?
geçmedil.ten l11şka 500 lira
saat 15.30 da zamanda
inkişaf
etmekte
- Elbette, saçımdan tuttu,
da ta:ı:miı:at i~tcriml., Hakim,
olduğuna dair serdettiğimiz
çekti beni. Az kalsın kopu"pekilıi., drc!i
"karan bir
iddianrrı
doğruluğu tezahur
Tepebaşı
yordu saçlanm!
haf(a sonra LUcireceğim. İmza
eder.
tiyatrosunda
Hikim, yanındaki genci is· · ı
'•ennı:ı: ..
O Fransızlar ki, futbolda,
ticvap ediyor, o da elindeki
Ve kn'aba ık, koridora aktı,
bizce, hi bir varlık gösterekağıdı katlıyarak cevap veri- ' oradan se:;lerir. uğultusu ile
memekte şöhret kazanmışlar
yordu:
birlikte uzıılda~tı . Bir hafta
dır. "Rasing,, in bu mağlu
Matmazel
ve
ben,
yüksonra,
bu ~ek şahitli mesele,
biyetine mnkabil, Almanların
mahkeme'ı;n l:ararile hallesek aileden, terbiye görmüş
KarU!su~.ed:ki "fomks., takım
3 perde
insanlar z. Bu ~ekildekl iddidilecek!
ları, f e 1e parisin "Stat., ta- , .ı
.. ı ıırtttı
·~ııı~·ı:::ır.ıtttıı'ıt'ml'ttı1!tt:ı.: .i!!'t1'rı'rr-:::;:ı ı 1.'.!lmt ~r."':Tl\~fJ:iWii?'4.... ·-· -. : ilt.'9llllı:n .. ·mmmm.~ !m1•
kımı ile karşılaşmış, O- 4 sa ı .~
r ı;ı, ,., ., lı • '!.'.J:'." •ı•
:.:>ı Jı ' • ı ı
uı::..:u
.. •G':.illl!IUUIUHW!iııUıW.1, ı Jf:1:
ile Fransız talmtuna mağli"ıp ·..
Yeni parınyan S!nema 'f.ldızı ANl\ıl v ,__ RA nın
olmuştur.
·~ emsalsiz gtzclli&i V:! kusursuz v" ·ıdu, bLt •.ı bedayiperve~vrısfurya - İMçre maçı
takdirlerini ce!betmektec!" O sey . .o.ıc >:üzere bugür•'c
Avusturya miUi ta1umr fsviç- ·
Toptan ve perake a
re takımına 1 - 3 galip gelı
~ ı.nda
1

Paris sefaretimizde resmi kabul

;:::;;;;;::.~~==:::...

jSpo~

Fı·ansada

Futbol o.vunu inediyor

l

1

1

1

'

•

-
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FENNİ GÜZLÜKÇO

Hasan Mün'im
Her cins gözlük çerçeve ve
gözlük taşlan. Meşhur ZA YS
fabrikasının
punktal ZA YS
gözlük taflatı her yerden ehven olarak satılır. Silindirik
reçeteler kemali dikkatle imal
olunur.
lstanbul, Bahçekapı iş bankası karşısında No. 15.

Zayi
Meclisiayan muhafaza bölüğünden aldığım terhis kağı
dımı zayi eyledim. Yenisini
alacağımdan :ı:ayiinin hükmü
yoktur.
Dudulluda bahçıvan
Yaşar bin Hasan 310

UA

miştir.

1

MORIS

Bu film Pariste Gomon sıne
ması tarafından istenmekte
olduğundan bu üçüncü ve
son haftadan istifede ediniz. 1

·

i··ae cdilmekt~ olan

ŞOVALYE

ni;;-j
temsili
PARİSLİ ŞARKICI
filminin üçüncü gala haftası
ELHAMRA SİNEMASINDA
azim muvaffakiyellerle devam etmektedir.
BARBİYE DÖ SEVİLİ
taganni eden TİTTA RUFFO son derece alkışlanmıık
tadır. Bugünkü matineler
saat l den itibaren başlar.

m __

00

tın Yh-'", " '
filıııini teın8~~va şitnp

' ... ~·:7 . .,... ::ı. 1 .

e
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a-s.~;;i jıJi{j
CEHE. NEMLER
I}; kudrı;:t.i ,
BANKROFT i1e ra~şhur Rus yıldızı OLGA • ".KLANOVA
gelecek hafta

MELEK Sinema·
BERNIŞT

gösterilecek olan HANRI

A N S O N piyesinden

UF

1da
ş:ıhcseri

ldcbcs
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Filminde ı:ıö ·ineceklerdi
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T cırini&anl
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Sahffe

usEşekzade

sinirlendi

Halk

tezatta ..

nk

lıikdyesi

Son sahtekar. lık ilzerine
tediye usulü

Ticareti iyi gidiyor, bize nicin
,
müşk'iilat çıkarıyorlar

değişti
Mezat idaresinde son mko
bulan sahtekarlıktan sonra tediye usulü değiştirilmiştir.
Eskiden mal satan ve mal
alanlarm tediye kiğıtlan ellerine verilir ve vezneye gö.derilirdi.
Bundan sonra tediye varakaları bankalarda olduğu gibi
bir numara ile doğrudan doğ
ruya idarenin hendi mem~r
J rı vasıtasile vezneye gon·
d rilmekte, para verecek v.e
para alacak olanlar da cllenne verilen diğer bir muma;a
ile vezneye gönderilmektcdır.
Bu ıuretle hilekarlık ve
tediye varakalnn üzerinde
tahrifat kabil olmıyacaktır ·

Nuhafllza me-

murlarına elbisö
Rüsumat
mevsımının

müdürlüğü

kış

yaklaşmasını

na•
zan dikkate alarak mubaf~za
memurlanna yeni klflık elbıse
vermeyi kararlqtınnlfbr. fil.
biaeler yarm ihale olwıacak,
bir ay sonra da muhafaza
memurlanna dağıtılacaktır.

Bazı

sefirler
geliyor

Cümhuriyet bayramına İftİ•
rak için AnkaraCs!!tmiş olan
•tiferadan bir
da ba
ıabah avdet etmişlerdir.

Kaçok iskambiller

Defterdarlık idaresi muhtelif
zamanlarda
müsadere
biriken
suretile
.. kaçak
ede
iıkambil kiğıtlarını muzay
ile sablığa çıkarmıştır. Baalar gelecek ay içinde satıla•
aablacaktır.

«Son Saat» in tefrikası~ 18

urat., ••

arafffilnk

A4ütercirni:

Jlfuharriri: Vels
- Bekar olmadığını zannediyordum ••.
- Görünüşe aldanma Odrey•. Dünya fenalarla doludur
ve İ!ltirham ederim bir daha
..Portmen" meydanına gitme..
- "Malpas,, a mı?
- Evet.. Parasmm ne kadannı .arfettia?

-

Alt~ liraıllll...
I

Bea

sana

altmış

lira

veririm.. Para11m tamamen
iade edenin..
...
- Cumartcai paralanın glStilri;p içiude1a maııımı aldık
tan IODra ilılt tarafım iade
edeceğim..
- Her halde bu adamla
•ünuebeti kat etmeliıin.•

""

Odrey yatak luYaletini yaparken muenın üzerinde bir
lllektup buldu. Açb ve okudu.
•Haliaınızdan dolayı ıizi teb-

(}nıer li'azıl

rik ederim.. Bıçağı kullanmalıydınız .•

MAlpaş
lızdan

ayrıldıktan

sonra doğruca aparbmana geldi. Kapısından girerken mlitecessis nazarları karşı kaldırımda dnran ihtiyar Bramı
ıördü.

Yanma yaklqb.

Yine mi kayboldunuz
mister Bravn?
- Hayır.. Ayrıldıktan ıonra
bir ıiıiııle ko.DUflDak habnma
ıeldi.
Şanon kapıyJ açb:

- içeri buyurunuz••
Gir•iler. Mister Bravn içini
çekerek sandalyeye oturdu.
- Ylirümek baaa zahmet
•eriyor.. MaJpu lıakkmda ae
gibi malumabaız olduğunu IOrabiliı

-

miyim?

Vallahi hiç bir malôma-

bm yok.. Blttm bildiklerim
..rar enp ' olmamdan iba-

rettir.

değiıtirdi:
- Genç kız Ma11altin evinden çıkarken evi gözetliyor-

zuu

dunuz.

)f

Şanon

- Aleyhine hiç bir emmare
yok mu?
- Neden bu mesele üzerinde ısrar ediyorsunuz?
Adam cevap vermedi. Mev-

-

Halbuki bana meydana

henüz geldiğinizi söylemiştiniz!
Açıkçası

-

ben de

ıizi

gözetliyordum.
Diyerek cebinden kırmw
bir taş çıkarttı. Şanona uzattı.
- Bu ta~an hiç gördünüz
mü?
Mnfettit dikkatle taşı muayene etti.
- Bu ne?.
- Şirketimizin ihraç ettiği
mücevherlerden biri.
Üzerindeki nazan dikkati
celbetmlyecek kadar belirsiz
bıçak

-

izini g~ıterdi.
l,aretlerimiı.•
Ha.JU' görmedim .. Yoksa

•ir

Evet.. Leykcr iaminde
kheeyi taluyor -UDUZ?

-

pldırdmız mı?

-

-

tlaylr••

-Kaallir..,.W.-1

Hayır..
Esaletmeap
Leyai ile
kalJllaşıp ta tecavüze uğramı
yan bir kadm tasavvur edebilir misiniz?
- Onu da mı tamy~rsunuz?
ihtiyar tasdik etti:
- İyi tanıyor musunuz?
- Hiç bir kimse diğer birini iyi tanıyamaz ..
Geceniz hayırlı olsun mister
Şanon. Sizi rahatsız ettiğim
için beni affediniz. İşte adresim..

-

Şayet ihtiyacımz ahına..
Şanon pencereden Bravnıo
ne tarafa gideceğine bakb.
Bu adam kiıudi?.. Marıaltle
aruıoda ne vardı?
xxı

Martinin tehdidi
Leym abahleyiD kaJkb. Şa
nonun parmak izleri hilA ytı
züııde duruyordu.
Kahvalbsını

ediyordu. Tan-

-

Fakat sizi pencerede
görmüş ..
- Ne yapahm gelsin.. Milis Elton hakkında bir şey
sorarsa tabii ....
T anger .özünü kesti.
- Çocuk muyum?...

.

.

Çok geçmeden Martin:
- Sabahlar hayırlı olsun ...
Diyerek girdi. Rengi solgundu.
Şapkasını Tengere
verdikten sonra oturdu.
- Rahatsız ettiğime müteessifim... Birkaç ,Un evel size

Dora ile

mthıasehetinizi

kat-

etmeaize dair bir mektup
yazd•m. Fabt ehemmiyet vermediniz. ..
- Sizden mektup aldığımı
hatubyamıyonım.

-

Öyle ia uvcemle mü-

nasebetinizi katetmenizi timdi
s&Jltlyorum.
- Ne demek istedijinizi
aJibyaDll)'O.nnD.

ger girdi.
- Biraz evel MartiD ııeJdl.
Uyumakta olduj-anuzu haber
.erdim.
-Gellne~ .._.....

g&ndenberi Dora iki defa iMi
e9e geldi. ÜçiiDcil . .q.et'vuka bal. .m91mı ..,.Uyonım. Alml takdirde lfrfllld de

.a,te.,

ald••a..

-

Mektubumu

aldıj'ınız

San Saat

6 Sahife

.

an ora

defterdarlığı ilanları

lstanbul vilayeti

Karla/

BiRAHANE ve LOKANTASI

ma/müdürlüğünden:
Rakkamı

8eyotluda latiklll c:addeal.nde Şık aineması karşısında

Kıymeti

muCinai
hammeneai Kimden metruk olduju
Kariyesi
Sokağı
ebvabı
Ziraı
Kurut
4000
Agop oğlu Kirkor
71
Alemdağ kariye derunu arsa
400
2250 Kolyani binli Mazlumyu
«
41
225
"
"
9000 Ağavni Eskohf binti Niko66-67
900
•
•
"
ğos kerimeleri
160
S8-1
6000 Kirkor kerimesi Şinorik Tonik
•
Kirkor çorbacı kerimeleri
•
harap
kahvehane
78
4500
Oıida
ve hissdan
•
«
arsa
59-59-1
5000
500
Kirlror kerimeleri Şinorik ••
Tonik
Bostancı Posta caddesi «
29-9
160
13000 Bakkal Lizo ve hiuedan
Balada cinsi, mevkileri ve kıymetleri muhan er ve emvali metrukeye ait yedi parça emvali
gayri menkulenin 26 te.şrinievel 929 tarihinden itibaren 21 gün müddetle mülkiyetleri müzayedeye çıkanlmış ve verilecek bedel haddi layık görüldüğü takdirde 16 teşrinisani 929 tarihine
müsadif cumartesi günü saat 13 ten 15 şe kadar Kartal malmlldürlüğünde mlıtlfıkkil sabf
komisyonunca ihaleıi icra kılınacağından talip olanlann yevmi mezkOrda kıymeti mabammenellİn yllzde 715 nisbetinde teminat makbuzlarile komİlyona müracaatlan ilin obmıır.

.

Teşrinİsanl 2

BUGÜN YENi AÇILDI
Be,.>thm1111 -

nnib ve en kibar birahane ve lokantasıdır.

Asri· Şık
lftlrakile ruhneYaz

•

Orkestrasıımn

parçalann terennllmab arasmda hoş bir vakit geçirmek
isteyenlerin tqrifleri tavsiye 011(111 r.
Daima taze ve nefis mqrubıtr

..

KAPPEL
moldneıi
Husu$ilo FRANSIZ

hilkılmetinln

,

Merkez accntası : Galata
köprü b•~ınıfa. Beyoğlu !i!J 62
)ube acentoıSı: Mahmudiye
h.ıııı altında. Istanbul 27 40

;·

dahi takdir vo teroib

· Hafit mettn ve

ettiği

makine

ıollam

ı

;i;.

Bekledlğinb

gayet bOynk
ve parlak dürbllnl11 zarif fotograf makinelerimiz gelmiftir,
muhayyer ve teminatlıdır, tecrübeleri yapılarak teelimi teahhüt edilir.
Merkezi : Aımaaltı Yıldız
Han
Şube : Eminönü, (51) numara Mehmet Ruhi bey mü-

Maarif müdürlüğünden:
Beyoğlu 12 nci mektep mualliDJlerinden olup vazifuine devam etmemekte olan Hamdune hanımın bir hafta zarfuıcla

vazifesine

takdirde mllstafi

addedileceği

olımur.

Şapka Mag.ıızosı

•

LI

45,000

Herkesin tabiatine muvafık şapkalar rekabet kabul
etmez bir surette yalnız mağazamızda bulunur.
- - Galata Karaköy No 1

Aynca: 20,000
ikramiye Ye 10,000

keşide:

l~A~Z<lil ~İRİNCi POSTASI
( K.\ RA DEl\IZ) ı apuru 4
Pazartesi ı 2 de
Ga!J t.ı ııhtıınıııdan hareketle
[ lııebolıı, Samsun, Gireson,
Tr.ıbzoıı , Riıe , Hopa] ya
gidc.:ck ve dönüştt: Pazar iskdc,ik
Rize , Sürmeııe ,
rrabwn , Görele , Gircson ,
OrJu, Ünye, Samsun, lııc
bolu, Zon ulJağ] a • ugnyarak
g.:b:d; ti .
1l.ır~~ -- l?Ulllı yük alının;ıı.
tcşrin1' ,ıı•ı

lira

15,000 12,000 10,000
bir mükAfat.

Liralık

İf tiha, kuvvet ve sıhhat için

J~lbise ınüı1akasası
Gümrükler un1um nlüdürlüğünden:
1-Memurini'muhafaza için yapbrılacak elbiselerin yeYmi münakasası olan 22-T. evvel -929 tarihinde müracaat eden talipler
şartnamede muayyen evsaf dahilinde tekliflerini sert etmedikieri için münakasa on gün tehir edilecektir.
2- Taliplerin yevmi münakasa olarak tayin , edilen 2- T.
sani - 929 tarihine müsadif cumartesi glinü saat iki de İstan
bul gümrük baş müdiirlüğü binasında gümrllkler umum mübayaa komisyonuna müracaatları.
Teminatlı ucuz mobilya
Mobilya almazdan ve ya "ipariş etmezden eve!

A. SOFİANOS
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MOBİLYE

MACAZASINI zlyard ediniz.
Beyoğlu, Asmalınıesçit, No 13 Telefon, Beyoğlu 1293
Asri, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal ed~n son sistem
ve elektrikle müteharrik fabrika, Taksimde, Takaimkııla
No 48 Telefon Beyoğlu 1801.
SERl ve İTİNALI TESLIMAT

~)aliye \reka.letiı1den:
senesinden 1027 mali senesi nihayetine kadar n1illi hükumet bütçelerinden ma tllıbu olanlarla gerek n1illi hükı.inıet ve gerek sakit hükumetin bütçe emanatı ve adi en1anat hesaplarında mukayyet alaca<Yı bulunanlar, Şubat
930 nihayetine kadar arzuhal ile bulundukları
mahallin en büyük mal memuruna müracaat
eyleyip yetlerindeki matlubat vesikalarını vererek mukabilinde nıüracaat vesikası aln1aları
lazın1dır. Bu müddet zarfında müracaat etmemiı;; ve vesika almamiŞ olanların iddia ettikleri
alacak 1513 numaralı kanun n1ucibince katiyen
hazine lehine sakıt olacaktır. Şubat 93U nihayetinden sonra hiç bir nlazeret kabul edilmiyeceğinden alacak iddia-;ında bulunanların H30 senesi Martından evel bulundukları n1ahallin en
büyük ınal men1uruna müracaat etmeleri ilan
336

olunur.

en müessir devadır. Billimuın
eczanelerde bulunur. Umumi
depoları
Bomonti fabrikasL
Telefon: Beyoğlu 583, ve İs·
tanbulda Ekrem Necip ecza
deposu. Telefon lıtanbul 78.

1Şehremaneti

ilAnları

İstanbul vilA.yeti defterdarlığı ilftnları

Gebze

malmiidürlüğünden:

S<)<;E'f A İT AL YANA

Darıcanın Filingir nam semtiınethurunda Filingir yol başı,
Kuyubqı, Ayazma, Ağıldere Ket bağlan köy civarı çakıl mahalli nam mevakide ehli vukuf raporuna nazara11 tahrllİn edilen 4000 zeytin ağcının malı.sulOnil toplamaaı ve muhafazası

Dl

1

.

Şohremanetinden: icra edil-

mekte olan kanalizasyon ameliyab dolay11ile 1-T. •ani-929
tarihinden itibaren Orozdibak
müessesesi öniinden geçen
Bahçekapı caddesinin bilcümle vesaiti nakliyeye
kapalı
bulunacağı ilin olunur.

.

Şebremanetinden : Bedeli
ke.şfi 1169 lira 40 kurut olan
ıebze

halinde

yapılıcak

adi
kaldır101 kapalı zarfla mllnakasaya konmuwtur. Taliplerin
ıartname almak ve keıif evrakını görmek için her gün levazım müdürlllfıürıe gelmeleri
teklif mektuplannı da ihale
günü olan 21 T.sani 929 perıeııbe ıriinü saat onbqe kadar
meıdWr ıaidürliiğe vermeleri.

SERVİTS MARlTIIMİ

( hü, STA. -TL 'oPul.I) l'a.

ve her türlü rusum ve tekalif tamamen miltteriye ait olmalt
üzere 22/l 01929 tarihinden itibaren yirmi gün mllt.ldetle aleııt
müzadeye vazedilmit olduğundan talipleri 12,11,929 günll saat
14 de Gebze kazası Mal miid11riyetinde müteşekkil müzayede
ve ihale komisyonuna müracaatlan ve iftirak edeceklerin
(400) lira bedeli muhammenin 7,5°1. olan 30 lira depozite
akçesinin mal sandığuıa yabrılarak makbuzunu komi:ıyona tevdi et01eleri ve ihaleyi mllteakıp üç ı;rtın zarfında bedeli ihaleyi
defaten teslim etmeleri ~rtile berveçhl muharrer zeytin mafı
sulünlin mevkii mllzadeyeye vazolunduğu ilin olunur.
ı

Bayazit dairesinden : Daire
hududundaki umum park ve
idi kaldırımlannın icap eden
malzemesi dairece temin olunmak üzere bir. senelik kaldı
rım tamiri işçlli§i 4/11/929
tarihinden itibaren kapalı zarf
usulile 20 gün müddetle münakasaya vazolunmuştur.
Zarflar 24/11/929 tarihli
Pazar günll saat 14 te kütat
edlleceğinden talip olanlarm
teraiti anlamak llzere daire
fen şubesine mllracaatlan ilin
olunur.

postası

•.cş nııi· .t:ı i Cı.. martesi

11 Teşrinisani 1929
üyük ikramiye

hul&soıı

~

ada

( GELiBOLU) vapuru 2
17de idart
rıhtııııınd.ııı h.ırckctle [Gelibolu , Llı"c ki , Çanakkale ,
lnırı.u Bc •zc.ıa,la J ya gidecek
ve [ Çanakblc, Lap eki, CeliboluJ ı ı l! <~rayaralı gelecektir.

Büyük Tayyare piyangosu
Yedinci tertip dördfincil

molt

llAn

l uzca

esıeseleri.

Şark

gelmediği

pastası

rini>;ıııi

Umumi tlcenı..~ ı
'
Y ŞNORKl'AN Sadıkıye hın 30-83 l.tanbul TcL İ9t· 2256

Fotograf .'

•

ttalya

(KO . YA) vapuıu 8 !*
Pazar 1o da - Galata
rıhtımından hareketle [ lznıir,
hullük, Bodrum, Rados, Pet·
lıive, 1 inik-:, Antalya ] ya
gıık.:ck ve dönuşte ınezkıir
ı,kdclerlc birlikte [ Andıfli ,
Kalkan , Dalran , Marınans ,
Sakız, Ç••ııı ı k kale, Gelibolu~ ya
ıJ:: • •t ı r l.i gdecektir.

Her ciheti taahhüt olunur d:ıJ~:~1tı':r

da,imisinden:

Halk

Seyri scfAin

Dflnycmm en
Mftkemmel yazı

Balıkesir eı1cümeni ..
Pamukçu köyünde bedeli mu hammini ce01an (18000) lira
olan idarei hususiyeye ait maa müştemilat fabrika ve cıvannda
t.ııhminen yetmiş altı dönüm arazi ve dut bahçeleri ve fabrika
etrafında bulunan dükkin; oda, ahır ve mağazalan ve nergiz
hududunda bakırlı değirmeni hali hazırile ve bedeli ihalesi
birinci taksit peşin ve mtitebakisi üç senede ve üç taksitte
verilmek üzere ki cem'an dört taksitte verilmek şartile ve 17
te.şrinisani 929 tarihine mlisadif pazar günü saat on beşte
kııpalı zarf usulile ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle
müzayedeye verilmiştir. Talip olanların depozito makbuzu veya
mektubunu müstashiben yevmi mezkiirda encümeni vilayete
gelmeleri ve daha fazla şeraitini öğrenmek isteyenlerin muhasebei hususiye müdüriyetine müracaatlan ilin olunur.
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punı

6 teşrini ·

saııi

çar~aıııba

[Hıırgaz,

\" Jrtıa,

Kö,;tcıı-:~, Sııli·

na, KııLı.s re lbrail J e gidecektir.
( .\l.H.\, 'İ.\) ,.a puru 7 tc~
rinis.ıııi pl'r~cmbe [Napolı, Mar·
,jJya \'\! c~nm·aJ ya gidecektır.
( li'.EO J ı· apuru 9 teşrinisani
-:unıartc,i [ .'\apoli, Marsilya ve
Ccnm·a) ra gidecektir.
T.ıfsil:lt için Galatada merkez
rıhtım lıamnda umumi accntesinc mur.ı.;.ıat. Tel. Beyoğlu
77 ı - 77':! l't: ya Beyoğlunda
Pcrapala' altında Natta Nas\'\ltLLI
'l'ürl;ı>
turist acensiye
Tdcfoıı
lkyoglu l) 99 ı· c ya
Tokatlı\'<111 kar>ı,;ında beynelmilel

Gebze Malmüdür/üğünden:
Dancanın

E01inyeri, Hamamarkaaı, Boncuk nam ıemti mqhurunda ehli vukuf raporuna nazaran tahmiıı edilen S620
zeytin aj'ae.uıın mahsulllnll toplamak ve muhafaza etmek ve
tlirlü rllaum ve tekAlifl mlltteriye ait olmak üzere 16 tqrinievel 929 tarilıiııden itibaren yirmi ıün müddetle aleni m~a·
yedeye vu edllmit olduğundan taliplerin S teırinisani 929
günü saat 14 de Gebze kazası Malmüdüriyetinde mlitetekkil
müzayede Ye ihale komisyonuna müracaatlan ve ~tirak edeceklerin 362 lira bedeli muhammenin •,0 de 7,5 olan 27 lira 15
kurut depozito akçesinin mal sandığına yabrılarak makbuzunu y;ıtaldı ı·.ıgoıı kunı panya,ııı.ı
ko01ilyona tevdi etmeleri ve ihaleyi müteakıp üç gün zarfında Td. lknıl\lıı 2 330 ve yahut
bedeli ihaleyi defaten teslim etmeleri şartile berveçhi muharru ı lstaııbıılJ;ı Eminönünde lınıir
zeytin mahsulünün müzayedeye vazolunduğu illn olunur.
-;ıık~ ııd:ı X numar;1da acente
ıl'kilin~ n·ur,Kaat.
. Tel. lstanbul 77 9
Hantal /.adc Tap ar vapurl.ırı

ALEMDAR ZADELER

VAPURLA~!

=-!J-:Ry;;

Seri ve IOks Karadeniz postası

VAPURU

pazartesi i~a <l~

\'pk-1
3.

teşıinısani

pazar

günü saat 17 de Sırkccİ rıh
uınından

hareketle [Gelibolu,
Çanakkale ve Korfoz taıikilc
Ayvalık , Dikili ve lımir] e
azimet ve avdet edecektir.
Yük ve vnl- L ıçiıı Eminönü
Reşadiye .ıddc ·i Rı'ıtl'ıı !JJıundakl idarehanesine müracaat
Tel. İst•rıbul ı '177 . Yoku
bileti vapurda da verilir .
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Zayi
Karaköyden sirkeciye kadar
yolda cüzdanımı kaybettim.
.çindeki para bulana ait olmak
üzere evrak ve senedatıını
Hendek ııteli müdtiril Tevfik
beye bırakr.ıası ilin olunur.

vapuru

teşıini'1!ni
1

Sirkeci rıhtımından hareketle
[Zonguldak, İnebolu, <;aııı:-.un ,
Cnyc , Ordu, Gıre:.un, Jrab·
zon , Rizej ye azinıe• ve aynı
i'kelelerlc [\' akfıkebir, Görele
ve Sinop ] iskeldenııe ug rı yarak aı«kı edecektir.
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