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Poliste tebeddüldty(Jpılacağı doğru değil.
\

1

uııaı1 ist~ırıda haz1ı·lıl(

Polisler
Anadolı'ddki

Donanmalarını ağır

vahitlerle ve tayyarelerle
takviye edecekler

•

Atina, 4 ( Huauai ) - Yuaaniataam bahri programını
tesbit etmek üzere M. Venizeloaun riyaseti albada yapı·
lacak btiyük müzakere mumaÜeyhin KaYaladan avdetinden
sonra derhal yapılacaktır. Bu
tnüzakerata harbiye ve bahriye nazırlan, ordu ve donanma
erkanı harp reisleri, ali şura
yı bahri azaları, kara ve deııiz tayyare kuvvetleri kumandanlan ve daha birçok berri
ve bahri ümerayı askeriye iş
tirak edeceklerdir.
M. Venizelosa ·ve bahriye
llazınna Yunan teslihalı bahriyesine ait olarak, biri bahriye erkanı harbiyesi ve diğeri bahriye nazareti umum
Iııüdürü tarafından olmak üzere iki muhtıra verilmiştir. Bu
Iııuhtırada
Yunan bahriyei
harbiyes:nin bugünkü ibtiyaratı ve alınması lazım gelen tedabir baklanda bertafsil mal inıat verilmekt; ve mütaleat

ı·d~ .. t· İ :uıloışılın

~Ürütülmektedir.

İttihazına lüuım gösterilen
lttbirler meyanında donan-

llanın ağır vabitlerle takviyeIİ ihtiyacı teslim edilmekle
beraber, hafif valıitle, ve tay-

ler/e mübddele
edilecek değil
Sabah

1

)~Ull<lll lı;ılırİ)CEIİnı aıla111;ı.i..ılh tekYı\'f"

f

, ••

\en~

)03

rüfakamızdan

biriai

latanl:ul polis mlldlirlüğtinde
vaai mikyasta tebeddillit yapdacaİJm, lstanbul · polia memurlanr ııı
~yetler
polis
memurları ile milbadele edileceğini, batta timdiden polis
k1111m amirlikleri arasında
mühim tebeddülat yapıldığınL
yazmlJbr. Keyfiyeti poliı müdürlüğünden ıorduk, bu haberi
sureti kat'iyede tekzip ettiler
ve:
" - Kısım amirlikleri arasında hiç bir tebeddül vuku
bulmuş değildin• dediler.
Mamafih Emniyeti umumiye müdürü Rifat beyle Vali
Muhittin ve polis müdürü
Şerif
beyler iki
gündenberi muhtelif içtimalar aktetmişlerdir.
Halta Emniyeti
umumiye müdürü Rifat bey
evelki gün geç vakıt Muhittin
beyi şehremanetinde ziyaret
etmiş: uzun müddet konuş

yarelerile de takviyesi ihtiyacı .,hemmiyetle kaydedilmek-. muştur.
tedir. Büyük içtimada memBu mülakat ve içtimaların
leketin müdafaası ile beraber
daha ziyade ,ehirde fazlalaş
Mali ve harici vaziyeti de natığı hissedilen çapulculuk vuzarı dikkate alınarak ona gökuatına teallük ettiği anlaşıl
re kat'i bir karar verilecektir.
maktadır.
Her halde Yunan ricali bu
Vali B. ne diyor?
bahriye meselesini bilyllk eVali velcili Mulıittiu bey de
hemmiyetle telikki etm"ktedir. bu sabah kendisile görüşen
bir mubarririmize şu izahatı
vermiştir:

Son

~ aat

Her gün 5 renkli resimlerle
12, 16, 24, 32 sahife
olarak çıkıyor
" Son Saat » 6 Teşrinisani Çarşamba gününden
itibaren memleketimizde şimdiye kadar görülmemiş
b ·r şekilde, yeni yanlar, yeni tefrikalar ve battan
başa renkli resimlerle (12), (16), (24), (32) sahife
olarak çıkacaktır. " Son Saat» yeni tekildeki ilk
nüshasından itibaren karilerini memnun edecek yenilikler yapacaktır. Bu yeniliklerden bir tanesi hiç
bir gazetenin yapmamış olduğu bir teıebbüstür.
Bunu şimdiden haber vermemekle beraber karilerimize yeni tefrikalarımızdan bazılarının isimlerini
söyliyebiliriz, Seliihattin Enisin «Yatak» isimli eseri,
Moria Dekobranın «Niçin Ölmeli» adını taşıyan en
son romanı, casus «Eğri Bacak» ın yeni bir sergüzeşti, M. Turhan Beyin ve daha birçok kıymetli
pıuh?rrirlerin eserleri yeni «Son Saat» i tezyin
edecektir.
•

" Bahsettiğiniz
haber
çok cahilane neşriyattan ibarettir ve aklen· de kabiliyeti
tatbikiyeıi yoktur.
Polis, her vilayetin memurini mahalliyesindendir. Buradan kaldırılıp başka bir mahalle nakledilmesi kanunen
kabil değildir. Sonra Türkiyedeki polislerin bemen nısfı
İstanbuldadır.

Tıbbiyedeki imtihan
Tıp fakültesinde hıfzıssıhha
enstitüsü müderris muavinliği
için dün yapılan imtihanda
Dr. Hikmet Fehmi ve lbrahim Şevki beyler kazanmıı

Bekleyiniz

Teşrinisani
_ 12 - 32 •ahife, her aahifede S renk ve
aid memnun edecek yenilikler

Elektrikten bir
ölüm dôhd
Elektirik şirketi amelesinden Y abya oğlu Mahmut evelki gün Topkapıda hatb havai
direklerini boyarken cereyana
tutulmUf. birdenbire bir k6miir kOlçui baliae ırelerek
d ....iftGr.

Fı·ansııda
Kllbine yeni be

ı yl1nnl1mesini

Bu infirat
kendisi için
bir tehlike
teşkil eder
mi?

hdzırlıyor
Paria, 4 (A. A.)- Naıarlar
ve mıı.teflll'lar Çarşamba abahı · M. T ard;yöniiıı riyuetİ
albnda topiuacaklaıdır. M.
Tardiyö biikilmet beyı"" 1 •. .
ıini tamim edecektir·

ispanya kıralı
Londraya gidiyor
~.: dr , 4 (A.A.) - rı ~l,
kıraliç<: ve prerse.sler Seril-

Pranıanın

rcddcttifi İtalyan teklifi crı. ... '
Ye11l

Fransız Başvekili

M, Tardiyü
Fransada M. Briand kabiBunun üzerine, resmen iki
devlet
harp gemi'erinin lrnvnesinin istifası, Avrupa ve
vetlerinde bir muvazenet tebatta bütün dünya siyaseti
sisi ve gayri resmi bir surette
noktai nazarından mühim bir
hadise teşkil etmiştir. Şimdi
de aşağı Savoa, Tunus ve
\>ütün diplomatlar, M. Tardiyö
Sur'ye isimleri gizli gizli zikkabinesinin takip edeceği siredi miştir. Bu İtalyan metaliyaseti beklemektedir.
b.ne M. Briand kabinesi (haSon posta ile gelen Bükreı
yır) cevabını vermit ve çekilgazetelerinden biri, F ransanın
miştir.
bugünkü vaziyeti siyllsiyesini
Briand çekilirken bile mevteşrih eden bir baş makalekii iktidarda olduğu zamansindt; - diyor ki:
daki gibi vatanına hizmet
" lngiliz siyasetinin yeni ve
etmiştir.
vazih istikametinden sonra
Şimdi Fransa,
Almanya,
müşterek
Briand
kabinesi
İngiltere ve İtalyaya karşı hür
tehlike karşısında iki alakadar
kalıyor. İstediği herhangi bir
d .. vletia birleşecekleri zannile
yaziyeti alabilir. Her ıeyi kafngilii-Amerikan cephesi karbul edebildiji gibi her şeyi
şılığı olarak yeni bir cephe
de reddedebilir.
teşkili için İtalyaya meyletmiş
Fakat öyle tehlikeli hllrritir. Fakat Sinyor Musolini İtal
yetler vardır ki mebaretli bir
yası Fransız za'f ve ihtiyacını · dümencinin idare ve manevıyı takdir edemiyerek bazı
resine mubtaçbr.
biiyük mikyasta tavizat mukaM. Briandm halefi bu hürbilinde Fransayı muavenet
riyetin becerikli bir dümenetm: yi fırsat bilmiştir.
icsi olacak mıdır?,.

I)ağa kaldırma ıno(lası
çıkh7
YC:r~esi aayesinde temin edil-

Atinodo itlcnen cinayet

i
,

Bunlann Anadoluya sevkedilip oradakilerin buraya getirilmesine imkan yoktur.
Rifat bey belki polis işle
rile meşguldür ve filhakika
ben de polis müdüriyetine gittim. Esasen her zaman gidiyorum, Dün gidişim de son
günlerde
zabıta
vukuabnın ve
bilbaısa
hırsızlığın çoğaJCığı hakkında gazetelerin musırran Yaki olan
neşriyab
üzerine
vaziyeti
yakından takip etmek maksadına matuftu. Gittim, tetkik
ettim, sıkı bazı emirler verdim
ve biı.zat bazı tedabir ittihaz
etlim. Bu iş !ayıla ile takip
edilmektedir.»

lardır.

Bekleyiniz

~'rarısa yalııız kaldı

naııl

meydana

mııtır.

«Kulo• , tevkifhanede kend:sinini gören bir gazeteciye
başka bir zengini dağa kaldırmak için otomobili aldık
larını ve mukavemet gösteren
şoförü bunun için öldüklerini
söylemİf, bu cinayete kardeıinin kendisini zorla sürükledi~lni de ilave etmi,tir.

Kula ve /ııırdeşl
A.tina , 2 Birkaç gün
evd Atinanın haricinde esrarenı, iz bir surette
katledilen
bir şoförün katilleri iki gi1n
evel Atina zabıtası tarafından
meydana çıkarılmış ve katiller derdest olunmuttur. Bu
katiller (Andre Hristofoleaa)
ile hemşiresi ( Kuli Hristofolea) isminde iki kardeştir.
Bu
esrarengiz cinayetin
meydana çıkması, katillerden
( Kula ) nm uyku eanasmda
aayıldıyarak
ciaayetiu
Yllkuu
anında
cereyan
ec1- INm l•kırdılan tekrar
eb1!4Ni - t... llkı:dılan ommla
beraber oturan b.P. bir
kadyu• ifitenılı: polise ....._

Mektepli dlıçl l'ermili di#çi
Hıı

la

den l uraya gelmişlerdir. Gece
Paris tarikile Londraya gideceklerdir.

Kont \rolpi

•

Ankdrdda samımi bir suretle
kdrşı/andı

l\u11t

l'olpı drirı A.ııl;araya
giı/erkeıı

Ankara, S (Tele'oı) - S.lbık İtalya maliye nazırı kont
Volpi refakatinde hususi k~li
bi olduğu halde bu. 1 gelm•ş,
Hariciye vekiı!eti naınına Cemal Aziz beyle ltalyan sefa·
reti erkanı tarafıdan karşılan·
IDlftır. Hariciye, Maliye veki·
letlerile iş bankuı tarahn~an
müşarllnileyh şerefine bırer
ziyafet Vt"riler .. kt;r,

)ıh

2

ini ani

Son Saat

e

••

()il

LE

M. Venizelos
Harpten hAhscdilmcsini istemiyor m ı?

l

Çeki standa

enizeloı

Kavalada sulhcuyane bir nutuk irat etmiş
ve harpten bahsetmek istiyen
bir metropolidi susturmuş tur.
NJebrim\ze geldiğini yazdığı
l?Jjn:ı . It.-ılya sabık Maliye
Naı: ı 'c. t Dolpi dünkü trenle Ankaraya gitmiş ve çok
samimi r.u•ette karşılanmıştır.
Kont Ddpinin ziyareti Mali

Yeni intihabat
neticeyi değiŞ
tirmedi.
ı

mcs:ıil ilı- alakadardır.

- rikotaj !ar Emanetin okt!Jruvasıncian kurtulmak için
şc.hir
1: •eme
bu meyand.; Ki' ,,' a nakle karar ver,
nı'
·rdr.
fml:ıydarpaşa tramvayı 15glln
™sonra işliyecektir.
~ • ur - ''In şehrimize getiril~ 1 en l ,ök bayrakçı Cemal
i e ~r c .ışlan Urfaya gönder: ec d rdı.r.
f\l) rın Rus ihtilalinin senei
L':!. vriyesi olduğundan konsok ı, ıede resmi kabul yapı
l c- 1 •
~tt uk k talebesi dün aenellil k kongresini aktetmiş
ve hesabatın tetkiki ile bir
roı:et :maline ve birlikte hukuk talebesi için bir mahfil
vücud
getirilmesine karar
verilın~tir.

rn

nJeu

itibaren Emanet

~ ıncmurlanna yapılan zamların i'~sına başlanmıştır.
m meydanının açılma

li.i'P1·.' ;

~ sı ıa

devam edilmekteGaraj mahalli olan blina

dir.
da htclınedilmektedir.
~fmunuevelde 3 aylıkların
~k'!s len

küsuratı

0

9 aylık

birden olmak üzera verilecektir.
lef.i1k ı;sar kaymakamının evi~nc ateş verilmiş ve evi
yııkı~m:ık iste 'imiştir.
~alol'a jandarma kuman1.!!_ Jd.ınır.ı ı Cümhuriyet bayramında bazı kimseleri darp ve
bunlardan birini ruvelver kurşunu ile cerhettiği haber verilmişt: r.
[füja vekil İsmet paşa cumarlmjtesi günU B- M. M. den
itimat talep edecektir. Dün
eııcüııen intihabatı yapılmıştır.

m

ariciye vekili Tevfik Rüştü
l!BJbeyi.ı
riyasetinde dün
Ankarada bir tahdidi teslihat
kom;s} onu toplanarak bir rapor h zırlamıya başlamıştır.
ret sarayı inşa edilecek
mahalde sondaj yapılmıya

!i]!ic

baş!a~mL1tır.

~ayyare

[g~ni

teşrinisa

kongresi

evasıtında

Ankarada

~opln:ıacaktır.

~ ~ .ncral Dolaranın

_.

)
{

karde~

~hrimize gelmiştir.

ril!! __gllnü
ni Yunan

Sefiri Pazar
şehrimize gelecektir.
ftt ' dema Rusyaya ihracat
ın;,...! ıçin tacirlere vesika vcrilıniy cektir. ihracatı Ziraat ve
SP.nayi bankaları yapacaktır.
rrrtfiktısat Meclisi Alisi namı
Uııa tetkikatta bulunan bey'
et ikmal vazife etmiştir, Meclisin raportörü Vebpi bey tctl hat neticesine dair bir r~por
hazl' 'ıyacaktır.
ITT.li :u ecnebi ve akaliyet
~ mekteplerinin
Türkçe
mual imlerine noksan maq
vercl. lderi anlaşılarak bu mekteplere Maarif Emanetinin tebligatı dair>s'nde hareket etnlf·1~ri bildirilmiştir.

Bııgünkii
/{ancli/li
•'

hava

rıısalwıeslnden

ı.ı.ııştır:
Jııııı cızanıl lıararet <d8ıı

.ı

· ce,

bu

sabalı

<d3» dere-

' d· /'. Rıı gece rıizgar poyra:, lıau:ı bıılııllıı, [akut
yay m ıırs. ı::d:ır.

Prağ,4 (A.A.) - lntihabattan alınan neticeye göre, eski
ekseriyete dah:J olan fırkalar
mevcut 300 azalıktan 147 azalık temin etmişlerdir. Reisicümbur müstafa kabine reisi
M. Udrjali yeni hükümeti
teşkile memur etmiştir.

Berlin, 4 ( A.A. ) - Esbak
lıa vekil, Max von Baden ağır
sLrtte hastadır.

Ahimes'ut dispanseri
Ankara, 5 (telefon) - Sıh
hat vekaleti tarafından Ahimes'utta yııpbnlmakta olan
asri dispanserin noksanları
tamamlanmak üzeredir. Binaya
yakında kalorifer tesisab da
yaptınlacaktır.

Hindin ·vazi.yeti
ve bir mütalea
Londra, 4 (A.A.) - Pinçap
f!yaletinin sabık vdilerinden
ceneral
Edvar
hükümeti
Hintlilere
vakitsiz mevaitbulunmağa
sevk eden
te
esbabı,

karşılarında

şimdi

zaif bir İngiltere gördükleri
için cür' etlerini Hint müfritlerinin tehdidatında aramak lazım geldiğini ~öylemiştir.

Polis işleri
tetkik ediliyor
Şehrimhde

bulur.an Emn··

yeti umumiye müfettişlerinin
de polis işlerini tetkik etmekte oldukları haber almmıştır.

l o ova hokkındaki
kArar
Y ıılovanın sevahili müteca·
vire meyanına ithaline dair
heyeti vekilece verilen karar
Seyrisefain idaresine tebliğ
edilmiştir. Badema Seyriaefainden mada hiç bir kumpanya
Yalova iskelesine vapur işlet
mek hakkına malik olamıya
cakbr. Bu karar iyi olmakla
beraber Seyriaefain idareri
ona göre şimdiden lazım gelen tertibatı almaktadır.

İsteı ografi muallimli§i
Galatasaray lisesindeki ticaret ınıfının istenografi muallimliği inhilal etilliştir. Yakında müsabaka ile bir istenografi mütehassısı alınacaktır.

Şehir

bandosu tevsi
ediliycr..•

Şehremanet'
r bandosu
kadrosunu tezyıt ve takviyeye
karar vermiştir. Bandoya yeni
beveskarlar a'ıınacak ve bun!ar Konservatuvarda yetiıtirilecektir.
-----------

Mahallebici sokA~ında
Topkapıda Mahallebicl ıokağmda oturan seyyar satıcı

Ohanes ile tütuncü Ali ve Hacı baba alacak yUzUndeıı kavga etmitler, birbirlerini güzelce dövmüşlerdir.

Sarhoıun

yAphklan

Kadıköyllnde

Y eldeğirme
ninde oturan Fuat efendi sarhoş oldu~ halde iıkele memurlarını darbe kıyam ve poliılere hakaret ettiğinden dolayı yakalanmıştır.

.

lngilterede· işsizlik
''Lloyd Geor.ıe,, amele
kabinesine şiddetle
hücum\ ediyor.
Londra, 4 (A.A.) - Avam kamarasında işaizlik hakkında
cereyan eden müzakerat unaaında M. Lloyd George amele
fırkası mevkii iktidare geldiği zamandanberi işsizler miktarının
100 bin kişi artmış olduğunu söylemiştir.
M. Lloyd Georg, lngilterede deruhte eylemiş olduğu mtlhim
vazifeyi ~erkederek Kanadayı ziya~ete gitmiş oİan M. Tornası
şiddetle tenkit etmiş Ve oraya' bizıat gidecek rerde SOn zamPr.}arda ccnub~ Amerikada gayet 'k!Jmettar hizmemetler ifa
etmlş olım 'Lord Dabernon gibi müstait bir zatın riyaseti
altında bir iktisat heyeti~n g3ntlerileli ~e- c~iLİn pek • lıla
mümkün ol uğunu ilave e)ı'lemiştir.

rı yapdn a.r hakkındd fakibdt

Ereglide
Yangın çıktı,

bazı

memurlar
tevkif edildi

Eregli, 4 (A. A,)- Dün gece saat 24 te çıkan bir yangın
neticesinde hlikiımet daireıi
tamamen yanmıştır.
Y alnı:ı: tapo defterleri kurtarılahilmiıtir. Yangın hakkın
da tahkikata başlanmış ve bu

sabah maliye ve varidat memurlan kamilen tevkif olunmuttur.

lzmirde yakalanan kaçakçı
grupu

ir, 4 (A.A) - Şehrimiz
polisi İtalyan adalanndan kaçak eşya nakleden bir grup
,
yakalamıştır. Müsadere edile:.ı
eşya
arasında
sekiz çuval
sigara kağıdı, iki çuval iskambil, dört sandık konyak, iki
çuval çakmak taşı vardı.
Kaçakçılannı Trabzonlu olPolis müdürlüğü sen zamanlarda şehirde çapulculuk nevindukları ve taka ile kaçakçılık
den adi airkatlerin çoğaldığını nazan dikkate almış ve bunların
ettikleri anlaşılmıştır. Şerir
sureti katiyede önüne geçmek için bazı tedbirler ittihaz et- · lerden yirmisi tevkif edilmiş
miştir.
tir. tahkikata devam olunBu tedbirlerde en mühimi kol gezdirilmeğe başlanılmış olmaktadır.
masıdır. Gece kolları bir merkez memuru ile iki komiserden
ve bir kaç taharri memurundan müteşekkildir.
'
Bu koltar müteaddittir ve her biri her gece ı:yrı ayrı
birkaç
merkez ınıntakasını dolaşmakta,
polis devriyeleri ile bekçilerin vazifel~rini ifa edip etmediklerini kontrol
etmekte, gördükleri yolstirı:lukları; vazife ihmallerini de doğru
dan doğruya polis müdürüne blr raporla bildirmektedir.
Kol ayni zamanda tesadüf ett;ği hırsızları yakalamakta,
boğmuş?
ahvali calibi şüphe olanlarla şüpheli bir tarzda dolaşanlann
Yeşildirekte
Rüstempaşa
hüviyetlerini tetkik etmektedir. Bundan başka mahalle bekçisokağında metresi . Zekiyeyi
leri ansında da yeni teşkilat yapılmıştır.
baş örtüsü ile boğduktan sonBir mahallenin bazen bir kaç bekçisi bulunmakta, fakat
ra kaçan Ali dün gece hadebunlar ya nıüçtemian bir arada oturarak ve yahut ta nöbetleşe
me olarak çalıştığı Beyker
uyuyarak mahalleyi dolaşpıakta idiler.
'
hanına girerken polisler taBunların ayrı ayrı vazifelerini yapabilmekleri için kendilerine
rafından yakalanmıştır. Ali bu
mahalleri dahilinde dolaşacakları sokaklar gösterilmiş, ve her
sabah muharririmize şunları
birine ayrı ayn mıntakalar tı:yin edilmi~, polis devriyelerine de
söylemiştir:
bekçilerle her yarım saatte bir muhakkak teliikı edilmesi emri
,._. Zekiyeye evelki gün beş
verilmiştir.
ı:ra verdim. Yemek yapmasını
Evelki gündenberi tatbik edilmekte olan bu tedbirler sayesöyledim. Akşam eve geldisinde dün gece bir çok cürmü meşhutlar yapılmıştır. Bunlar
ğim
zaman yemek pişirme
bervechi atidir:
mişti.
Parayı harcettiğini söyŞükrü
ve
lsınail
isminde
Della
Vefa sakinleri:ıden ve sabı
ledi, tekrar bir lira daha versoda aprtımanı altındaki dükkalı güruhundan Si'rtli Etem
dim. Yemek pişirinciye kadar
kandan kundura aşırırlarkea,
ile arkadaşı Zeki, Küçük pada biraz dolaşmak için sokağa
Ercüment isminde bir adam
zarda helvacı Hüsam ustanın
da
kücük
Müstafapaşada
binçıktım.
dükkanını,
sirkat maksadıla
Avdette bana kapıyı evelce
açarlarken devriye tarafından başı Rıza beyin evinden çaldı
yaptığı gibi istemiye istemiye
ğı eşya ile çıkarken yakalanyakalanmışlardır.
,
açtı. Bu yüzden kavga ettik
mışlardır.
Bunların üzerinde b!r kaç
Bu sırada üzerime atıldı.
~ Sabıkalılardan Hüseyin,
şişe rakı, müb.m miktarda
Evelce bir kere daha beLimon iskelesinde Nikonun
para ve bir çok sipahi ocağı
nim üzerime Lıçakla hücum
s"garası çıkmış, tahkikat ediıınce dükıı:ünından çivit ve çuku!ata
etmiş ve beni elimden yaraçalmrş yakalanmışbr.
bu adamların Ayasofyada bir
lamışb.
tütüncü d:ikk .nını ca soydukMoiosi letle gider..
Bir müddet mücadele ettik
!arı anlaşılmıştır.
kcn düştü
elinden bıçağı aldım. Sonrıısını
Koço isminde bir adam
bilmiyorum.»
Kadirgada devriye gezen
dün motosikletle kurtuluş cad-D
polis memurları yolda, elledesinden geçerken motosikrinde boğça ile giden l?ir
letten 'düşmüş, ehemmiyetli
genç kızla bir erkeğe tesadüf
surette yaralanmış, hastaneye
etmişler, şüphelenip çevirmiş
Dün akşam köprüden Kadı
kaldırılmıştır.
ler, hüviyetlerini tahkik ettikköyllne giden Kalamış vapuru
Otomobil-trdmVAY
leri zaman kızın Ayasofyada
Sarayburnunu dönerken bir
çarpışhlar
doktor izzet Kamil beyin hizerkek kendisini denize atmış
199 numaralı tramvay ile
metçisi Habibe olduğu,bu evden
tır. Vapur derhal durdurul1337 numaralı lsmailin idarekıymetli eşya çalarak sevgilisi
muş denize atlıyan adam çı
sindeki otomobil dün gece
olan kumkapıda sakin Ahmed~
karılmıştır.
Halaskllr
Gazi
caddesinde
kaçtığı ve beraberce Abmedin
Bu adamın Tlinel civarında
çarpışmışlardır. Otomc ; ve
Jurnal sokağında oturan Noevin~ gitmekte o'dukları antramvay kısmen hasara uğra
ma Pohan isminde birisi ollaşılmıı, haklannda muameleye
mışlardır.
duğu ve sefalet yüzünden inbaşlanılmıştır.
•
tih:ıra teşebbüs ettiği anlaşıl
Bir kavf!A
Nasliçli Faik, Pangaltıda
mıştır.
saka Salikin parasını aşırırken,
Karagümrükte Nesli,ah Sultan sokağında oturan Hasan,
Abh.s isminde bir ıahıs TahOtomobil kazası
takalede ıekerci Kiridosun
Hüseyin, Abmt'!t bir alacak
Kasımpaşada
oturan mayüzünden kavga etmişlerdir.
dükkanından
öteberi çalar·
dam Ventura Şişaneyokuşun
damadı
Kavgaya Hasanın
da şoför Dimitrinin idaresinken,
sabıkalı
güruhundan
Antranik geceleyin Şehzade
İbrahim de girmiş, dayak ye- , deki 1646 numaralı otomobilin altında kalmış, nıuhlt!lif
diği gibi bıçakla da kolundan
başında bacı salib efendinin
yerlerinden yaralanmıştır.
yaralanmıştır.
kapısını açmıya utt -tırken,
J

1Iırsızlarla şiddetli bir
müc.adele başladı

Yal(alandı

Metresini neden
ve nasıl

*

..

Ve odu11 ihtika-

fz.

*

ır

6

Sefd/et yüzünden intihar

Kış mevsiminin, kömür ve
odun sarfiyatının fazlalaşması
devresinin yak:aşmuını nazan
dikkate alan Emanet; fiatlan
ciddi ıurette kontrola karar
vermiıtir.

KömUrclllerin · ınubtemel ibtikarına karşı gelmeleri için
Belediye zabıtasına yeniden
emir verilmiştir.
Emanet, ihtikar yapılmama
ıı için kıt mevsinıinde kömür
ve odun fiatlarını neşretmek
tasavvurundadır.

ihtikar yoluna sapan kömür
ve odunculann belediye talimatnamesi ile c za kanunundaki
hükümlerden istifade ohmarak
mahkemeye verilnlesl de düıünfilmektedir.

Yeni

kc

rüler

Üsküdar - Şile yolu üzerindeki. Ömerli köprüsunün inşa•
ab yakında ilıa·e edilecektir.
KöprU beton o!arak yaptırı'a
eak, uzunluğu 70 metreyi ge•
çecektir.
ı
Bu husustaki plan ve şart
nameler hazırlanmış ve Nafıa
vekaleti tarafından ıehrimize
gönderilmiştir. ihale muanıele- ;
si Ankarada yapı!acaktır.
·
Maltepe: Kartal arasındaki
küçük beton köprünün inşaab
hitam bulmuJtur.

D
lı

'

Münhol müderris 1
muAvinlildcri
ı

ıı

Tıp

d

fakültesinde
baktri- /
yoloji ve hariciye ıeririyab
müderria muavlnlikleri münhal
olduğundan ~akında bir mü·
sabaka imtihanı, yapılacaktır.
Müsabakada kazananlar bu .
münhallere tayin edilecek)erdir.
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Bazı küçük ha- :

t

talar var. Bir ~ b
..
kutu meselesi l t
1

Yeni gümrllk tarifesinde,
alakadar bir kısım kfiçük
memurlann fikri alınmadığı
için bazı eksiklikler bulunduğu anlaşılmaktadır.

Meaela yeni tarifede, eşya
kutularına 87 ,5 kuruş gümrük
resmi l<onulmuştur. Palbuki
eski tarif ... de bunların kilosun•
dan 40 para gibi ct:.z'i bir res' .JI
alınıyordu. Şimdi tüccar bıl
parayı vermemek için kanunun
hır maddesinden istifade et•
mek suretile, içi .deki eşyayı
çıkıırarak kutulan gümrüğe
terketmekdec!irl~r. Rümmat id•'
resi ise, senesi gelmediğin'
den bu kutuları satamamakt'
ve bu kutular yığınlar teşkil
etmektedir.
Bu hal filccann da aleyhi•
nedir, çünkü baı.ı eşya vardıt
ki kutusundan şıkınca miltC"
.-:ssir olur ve boı.nlur.
Sonra tüccar, bu eşya içİll
yeni kutu tedariki mccbıl'
riyetinde bulunmakta ve tab~
bu
yeni kutu
masrafıJll
da malın fiatına zammetıne1"'
tedir.

Bugunkfi borsa
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Bendeniz Seyrisefain idaresi
hıürettebatındanım. Geçen gün
Konya vapuru ile sefer yap·
tnak icap etti. Seferin tarihi
ay başına tesadüf ediyordu.
O gün idare muhasebesine
tnüracaatla aylıklanmızı istedik . V crilmedi. Seferimiz 1516 gün devam edecektir. Bu
lllüddet zarfında, ukamızda
bıraktığımız
ailelerimiz ne
Jİyip içecektir. Sonra bu müddet zarfında bize harçlık lilım olamaz mı? bir müddettenberi devam eden bu tedi)e intizamsızlığı, biı biçareleri
Pek fena bir vaziy~tte bırak
llla]dadır. Bu ufak bir itiraz,
t.rda kadar gidiyor. Acaba
hu Yaziyctten Sadullah bey
haberdar mıdır?

N. C.
lf

Daha na zamana kadar tahammül gerek

İıtanbul piyasasında Jehşetli
bir ihtikar hUkilm sUrdüğü
tiiphe götürmez bir hakikattir.
lier nevi eıya bedelleri, bu
tn:ıaıısız ihtikann tesiri albnda.
Sunun acısını duyan ise varidata mahdut olan biz biçareler. Bütçesi geniş kimseler, üç
fazla, beş eksikle ihtiyaçlarını
t,ınin ediyorlar ve ondan dolayıdır ki bu tahammülsüz vatiyetle kimse meşgul olmuyor.
Eğer alakadarlar da bizim
aibi bu vaziyetin
acısını
duysalar, elbette ki onlar da
bu işe bir çare bulmıya çalı
'1rlar. Fakat, vaziyet açm
lı.Ii ve tokun kayguıuzluğu
olduğuna göre bu hale taham-.nlden baıka çare yok de~ktir. Fakat daha ne zama'a kadar?
Fehmi

Rıza

Darnttalim nerede* ahenk yapıyor?
Memleketimizin medarı ifttharı olan Darüttalimi muıiki
lıeyetinin nerede icrayı teren'iiın etınektc olduğunun muteber ceridenizle liitfen iş'armı
tica eylerim efendim.
F atibde Manisali Mehmet
paşa mahallesi tezgahçılar
sokağında 51 numarada
Kaptan Nabi
&. S. - Şehzade başınddki
baı;tttalim salonunda.

•

Plıuhah9re
Osman Bezgin beye : mek~hunuz alınnuştır· Münasip
~ıtıanda tavsiyeniı. tatbilt sa-

Seliini eki ev
aralarında da,.,
vaya sebep oldu

işidip

göre, Selinik miibadillerinden
Rabia H. ın Selanikte Sankızda Burbcmcttin mahallesinde bir evi varmış.
lstanbulda mübadil ııfatile
o eve mukabil ev almak için
beyanname çıkartbrmıya te-

Gece yarısı evin içinde bir
pabrdı oldu. Merak ettim ve
korktum, acaba hırsız mı girdi diye içime ıüphe düttü.
O gece evde de kimse yôktu
misnfirliğe gitmişlerdi.. Pabrdı alt kattan geliyordu. Mutfaktaki bakırlar yerlerinden

ıebbüs etmiş.

oynıyerdu.

Rabia H. ın bir kızı vardır:
Aliye H.... Aliye H. anasının
iddiasına nu.aran· bu beyannamede tahrifat yapmıı, anasının namına olan evi benimsemek iatemiı, beyannameye
kendi ismini ilive etmiş.
DavaDln son 1afhasında Selinikteki mevzuu bahis evin
hududunu tayin için birkaç
dinlenilmiştir.

Evveli Yehimdir diye aldırmadım. Fakat patırdı gittikçe çoğalıyordu. Yorganı baııma çektim, duymıyayım diye
kulaklanmı tıkadım. Fakat ne
mümkün, patırdınm ardı arkası gelmiyor, mütemadiyen
devam ediyordu.
16 yaşlarında, terbiyeli, nazik
bir çocuk olan müddei söyliyeceği sözleri ezberlemiı bir
Papağan gibi devam ediyordu.
Mahkeme reisi çocuğun sözünii kesti :
- Peki ama, seni evde nasıl yalmz bıraktılar da misafirliğe gittiler?
- Esasen evimizde üç kişiyiz efendim.
Sekiz yaşlarında küçiik bir
kız kardeşim, ben ve annemiz. Annem ara sıra ziyaretleri icap eden akrabaları, beni evde bırakarak, küçük kardeşimle ziyaret eder ve en
fazla bir gece kaldıktan sonra
eve avdet eder. O gecede
böyle bir ziyaret münasebeti
ile evde yoktular.
PatırdıJarın arkası bir türlü kesilmiyordu. Yorganın altında ter iç.inde kalmıştım.
Bu pahrdılar vehme filan

Şahitler

anlabyorlar:
- Bir tarafı Falcı Süleyman sokağı, bir tarafı cami
avlusu, bir tarfı V.S ....
Bu izahat,, sualler, cevaplarla muhakeme hararetli bir
safhayaya giriyor.
Muhakemeye devam edilecek, karar verilecektir. Aliye
H., tahrifat iddiasını kat'iyen
kabul etmemektedir. Hatta,
bu dava 16 mayıs tarihli af
ve tecil kanununa tabi olduğu halde, kendisi muhakemenin devamını istemiştir. Netice yakında anlaşılacaktır.

İneboluda

bir intihar
İnebolu, 3 - Dün al.~am
üzeri llyas kaptanın hizmetçisi Seher ismindeki kız tesemmUm etmiş ve uzun bir ıstı·
raptan sonra ölmüıtür. Yapı
lan muayene neticesinde üç
gün evci kızm bikrinin izale
edildiği

anlaşılmıştır.

bundun

müteessıren

benzemiyordu.

ııun beşhıci yıl

dönümü
/\nkara, 5 (Telefon) - Anhukuk mektebinin beşinci
)l} dönümü mUnasebetile bu
aaat on yedide mektepte
it t~s'it rasimesi yapılacaktır.

"'ta

ra

~i işleri münaltasa ile olacak

'-' .&\nkara S ( Telefon ) - Udevlete ait tabi iılt "aııiyetle
..
~ l'inın ruUnakaaaya k~nması
~tYtti vekilece karnrgir oI\l~tur.

tlir çocuk

~Dun akşam

bırakıldı

saat 2,5 ile 4
İı~sında köprüdeki Üsküdar
~ elesine 3 aylık bir çocuk
e bir süt şişesi bırakılmıştır.
"1 Çocuğu bırakan kadın kaç1 1"'tı
" r. ç ocuk iskele memuriltı t
td· arafından pol!ae teslim
Üzni4ti,..

belki duyar

Taksim, Galatasaray ve Sultan Ahmette
dükkanlar soymakla maznun
Kazımın muhakemesine İstarı
bul üçüncü ceıa ma!ıkeme
sinde başlanmıştır.
Maznun inkar etmektedir.
Mahkeme şahitleri dinliyecektir.

Şehremaneti, yeni sene bütçesinde şehrin iktısadi meselelerine, bilhassa ekmek meselesine fazla ehemmiyet vermeyi kaı-arlaştırmıştır.
Emanet, Haydar bey ıam'\
nında olduğu gibi elinde bir
çeşni fınnı bulundurmak, bu
fırını her z.aman
işletmek,
günde hiç değilse şehrin muhtelif semtlerinde açılacak satış
yerlerinde 1O bin ekmek bu. lundurabilmek, bu suretle fı
rıncılarla rekabet etmek ta-

Fakat huy çık
maz derler, pek
doğru bir söz/_

Sf!VVurundadır.

Köprünün Kadıköy iskeleıiıt.de Hnsan isminde birisinin
cebinden yankesicilik suretile
parasını
af ırmakla maznun
olarak Haydar İsminde birininmuhakcmesi İstanbul birinci
ceza mahkemesinde bitirilmiş
tir.
Haydar kendisinin sekiz senedir ıslahı hal etmiş adamlar gibi yaşadığını, eskiden
yaptığı işlerden el, etek çektiğini söylemiş, fakat cürmü
sabit görülmüştür. Mahkeme,
yedi ay müddetle hapsine karar vermiştir.

~111111!1!91/ı•dml•~~'u•y•İ•!•J'·"··d~ll·H•. . .ı ..~

ve

ladım.

Bu esnada aşağıda bir takım ayak eesleri hasıl oldu,
fakat artık
korkmıyordum,
çünkü komşulardan bir çoğu
don, gömlekle fırlıyarak bizim evin kapısını sarmışlardı.
Ben derhal paldır knldür
aşağıya indim, Hırsız da o esnada kaçmak için kapıyı açmış, fakat komıular tarafın
dan yakafanmıştı, Mesele bundan ibaret efendim.
Genç çocuğun bu izahatın
dan ıonra reis bey maznuna
sordu:
- Ne diyeceksin sen ba-

Bu takdirde ·fırıncılar hem
ihtikar yapamryacaklar, hem
de Emanet ekmeğinin çeşuis·
haricine çıkamıyacaklardır.
Egcr cemiyeti belediye lazım
gelen tahsisatı kabul
ederse Emanet bu tasavvurunu
kuvveden file çıkarmak
için, şimdi kapalı duran ve
hükümete ait bulunan Nişan
taşı ekmek fabrikasmı yeniden kirahyacak ve ekmek
çıkaracaktır.

Seyyah celbi için ie~
yapılıı;or
başka şehrin iktı

killU

Bundan
saden istifadesini temin için
seyyah celbine fazla ehemverilecek,
bunun i1 miyet
ı çin Emanet iktısat müdürlüğtnün vaziyeti
ile yeni
ve muazzam, ayni zamanda

1

turinıı

kulüpler Jıibi beynelmilel bir tqkilAt vücude ge-

la:e Lor peyniri, Ada çayı,

Sakız leblebisi ve Yemlı iske..
lesinde kuş öksesl, mastika
satan Sakızlı. Midillili 'Rumlarm giydikleri kadife kalpak·
lar vardı, işle şimdi bazıları
kafalarmda yedi dilimli Buhara takkesi tw;ırken, bazıla
rı da bu kalpak/arla dolaş
mıya başladılar. Yarın ister
misini=, bir kısmı çatlaklar,
bir kısım talılası bozuklar da
beyaz gecelik ta"·kelerile so-

mukave1elerin
mergeçtiği il~ sene de
( 1927-28 senesinde ] yapılan
muamelatı ticariye,
mezkür
mukavelelerin istinat ettiği
prensiplerin ne kadar doğru
olduklarını göstermiştir.

ikinci sene [1928-29 senesi)
birinci sene neticelerinin tesadüfi olmadığım, belki bu neticelerin mezkur fiç memleket
a asında mevcut olan iktısadi
münasebetlerden doğduğunu
pek açık surette ortaya koy-

Maznun hiç aldırmadı, boyuna etrafına bakıyordu.
· Reis bey bir daha sordu,
fakat o bu suale kulağın!
işaret etmek suretile cevap
verdi.
Sağır olduğu anlaşılan maznun, mübaşir vasıtası ile istiçvap edildi.
Kendisinin sağır olduğunu
ve sevki zarureUe ilk defa
hırsızlık yapmak
istediğini,
fakat beceremiyerek yakalandığım, itiraf etti
Heyeti hakime kısa bir müzakereden sonra maznun hakkındaki mahkümiyet kararım
tefhim etti.

kaklara fırlasmlarl rollarda
sabahlan akşama kadar şu
na buna « Voyvo! >l bağıran
çocuklar peşleri sıra asıl voy·
vo bağırllacak kimseleri bul-

muştur.

Mukavele aktedilmeden evelki üç sene zarfında Sovyetler ittihadı ile İran arasın
da ticari muameleler ayni
aeviyede duruyordu. Yani 80
milyon rubleyi geçmiyordu.
1927 - 28 senesinde ticari
muamele eskisine nisbeten
yüzde 83 yükselmiş ve 144
milyon rubleye çıkmıştı. 192829 ıeneıi de 1 bu yükselmenin
sağlam esaslarmı tekit etmiş
tir.
Türkiyeye gelince, ticari
mukavelenin meriyette bulunduğu iki sene zarfında Türkiyeden Sovyetler ittihadına
pamuk, yün ve s. gibi iptidai
maddelerin ithali epey artmış
tır. Türkiyeden Rusyaya iptidai maddelerin ithali bizim
için büyük ehemmiyeti haiıdir.
Zira Türk mevaddı iptidaiyesinin fiatl~ı cihan piyasaları fiatlanna
iıtinat
eder
ve bu yüzden onlar Sovyetler
ittihadına
geldikleri zaman
lran emtiasuıa nisbeten çok
ucuza malolur.»

karaı~

tiriiecektir. Şehirde yatmasa,
bir şey satın almasa bile, sadece gezmek ve görmek için her
bir seyyah şehre asgari ~<30ı>
lira otomobil parası bırak
maktadır. Emanet, tebre giren bu paranın çoğalmasını
temin edecek vasıtalan da
ihzar etmek arzusundadır.
Seyyahlar için hususi bir
otel, oyun yerleri, seyyahlara
mahsus Jokantalar tesisi hep
bu tasavvurlar meyanındadır.
Emanet, bu mühim tasavvurlarım başarabilmek için cemiyeti
belediyeden lazım gelen müsaadeyi alacağım ümit etmektedir.

]·-P.ek ÇI·ı l·ı<

mıyorlar. l'oyı10 diye başka•
l~rımn değil, asıl böyle acayip külahlarla
ge:erılerin

peşlerinden bağırmalı ki işin
tadı çıksın.

Bir de göze farparı çarşaflılar var, ama kenar malıal
lelerde haltı görenekten nyrı
lamıyan, yalıul parasızlıktan
drkasrndaki on senelik soluk

çarşafı çılmramıya11 zauallrları söyle,111iyorı1111. Benim dediğim çarşaflılar, lmşka çarşaf•
lılar. Kol, gerdan, bacak,
lıer tarcif aprfıl\, yıiz gôz
boya ve rila içinde. sağa so•
la gerdan kıran çerşaflılar.
Bımlcır siyalı çarşafı ne dıye

giyer ve ba:ı yerlerde yüzleri
ve gerdanları tabak gibi meydanda iken ba:r yerlerde rıe
d~n peçelerini indirirler?
Ge;·ek kiilülı/rlor ols1111, gerek kalpa(<lılar. yerekse çllrşaflılar arlık pek f a:.la g(J:U
balımya ba~ladılar.

Kôrf>4la

1

Ölüm işsizlikten
Cihan piyasasıniyi mi ?
da mevki a/mıylJ Feriköyünde Paşa -~~:
•
sinde 22 numaralı ev~~
üÇa/lŞ lYOTUZ

92 abidesini
kaldırıyorlar
Moskova, 3 ( Hususi ) 1292 (1877) senesinde TürkiYWe karşı kazanılan zaferi
tes'it için Petrogra"tta dikilen zafer abidesinin hedmine
başlanmıştır. Bu abideden elde '-·dilecek birkaç yüz tonluk maden fabrikalara veril~
cektir.

Berberler mektebi

oa.ktar ••

fendiyi lıatırlalıyorlar.
KüUilılardan başka şimdi
bir de kadife im/paklar rıklı.
Hani vaklile meosinıine gört

Bu
iyete

kalım?

Berberler cemiyetinin küşa
dına karar
verdiği berber
mektebi, muallimler için lazım
gelen uıuamele bitirildiii takdirde, bu baha i~inde açıla

insana orta oy uncu rahmetli Apllirrazzak b-

aktedilmişlerdi.

celbi için yeni ·teşkilat

Pangaltı,

F:l Jj.v Jupimfr.dcn

knrkar

şalvarlarla

ticaret muk;,ı·: elel\nin akti arefesindedir. Böyle yeni bir mukavele düğümlenirken elbette
geçen devrede rörUlen ticaret tecrübelerinden istifade
edilecektir.
Sovyet-Türk ticari mukavelesi 1927 senesi 4 temmuzunda, Sovyet-iran mukavelesi iae
ayni aenenin 1 inci teşrininde

Nişantaşı ekmek fabrikası açılacak• Seyy alı

Dükkin soyan
Kazım mahkemede

bir~r Ç(}cıı/; sarayımn yukse/Jıu·sı için lli.ll.4 rı:i 1'. T-

da

ı

kaçar diye
yatağın
ıçınde tepinmiye başladım.
Fakak pahrdı gene kesilmiytrdu. Yüksek sesle şarkı
ıöyledim, baş ucumda lJlunım iskemleyi devirdim, nafile ..
Patırdı bir türlü kesilmiyordu.
Nihayet içimi kemiren korkuya tahammül edemedim.
ve pencereyi açarftk avazım
çıktığı kadar bağırmıya baı

Ftlifleli 1J<i

intihar
ettiği anlaşılmakta ise de bikrini kimin iıale ettiği meçhuldür.

Jinadolll1111.ı her 1.-<ışt:siıuit·

içinde

1

Kızın

liÜNDE 10 PAN.11. '

Yatağın

bunalmıştlm. aşağıda ki hırsız

-.Sına konacaktır.

l\ııkara hukuku-

ılarını
kaçmcımış!

e

Akhabncı d11r
İkdwı.da
« Polisin vazı}uil » diyt !I l-

larda gordufJlllllll'Z /w/Qlılrları dan ve Bofja. icl iskelelerinTifliste çıkan Rusça Zarya
deki harem • :>elıimlık daireVostoka gazetesi yazıyor:
Sovyetler ittihadının 1928-29 lainden şikaytl tdiy01 dıı. Bu
kıilcilılılarla kaç defa biz de
senesinde Şarkla ticareti isalay ellik, Jıiç aldıran olmatisnai bir ehemmiyeti haizdir. Zira bu sene Sovyetdı gibi. O!lun içirı küi<ilılılar
ler ittihadı ile Türkiye ve lran
lıergıin İstanbul sokaklarwda
arasında aktedilmiş olan ticakollarım sallıya sallıya gezip
ret mukavelesinin son senesitozuyor ve kullihın altına
dir. Şimdi Sovyetler ittihadı;
giydikleri 11zım ldtalar, elifi
Türk:'ye ve lran ile yeni bir

eun at r

maktadır.
Davanın ikame şekline

şahit

Tl1rafeyn ticl1refi hakkında
bir fikir __,

'
~ agır hı r·sız ...

İstanbul birinci ceza mahkemesinde mevzuu
şayanı
dikkat bir dava rü'yet olun-

{ıslar\

i

ı

Ankara, 5 (Telefon) - Bursa ipekçiliği etrafında tetkikat
icrasına memur edilen mütehasSil Tahir bey iktisat vekiletine
raporunu vermiştir. Bu raporda, ipekçilerimi:ıin ekseriyetinin hala iptidai vasıtalar kullandığı, mevcut bazı hastalık
larla da şiddetli bir mücadele
icra edilmesi
lüzumu ileri
sürülmektedfr. Merkezi Bursada olmak üzere bir Türk
ipek müstahsilleri cemiyeti
teşkil edilmiş, riyasetine Tahir
bey intihap olunmştur.
Bundan başka cihan pıya
sasında
ipeklilerimizin nam
ve satışını yükselmek iizcrf'
Bursada bir kıtlık ıstasyon
tesi•

miftir.

ediJmeu

takarrür

et-

ran şoför Mehmet ipııl~. ~ •
zUnden dün bıçakla ken iSiDI
sol memesi altından yaraJamıt
hastaneye yahdnıışbr ·

!
Hırsızlara meydan .
- ..
Beylcrbeyı
Çeııge ık oyu
VP.
hi te

taraflarında zabıtanın~, goril
~ J..
dı
faal vaziyette olnıa 1

mektedir.
hulDün de bir şahsı meç un!
d .
ahaldekı
k
Ç akaldagı enı1en 111 .
köşklere sirkat kastile gırme
.ııted"ıgı ve b azı kapılan karış..
tırdığı kadınlar tarafından go••
bunu hisseden iahsı
ru•• 1muş,
il
meçhul ellerini, kol!ar:n• sa •yarak çekilip gitmıJlır.
v

v

•

Üç el siı.ah
İranlı Aptullah ısminde birisi dün gece Galatada Kara

1 oğJan

sokajuıd. n
geçerkea
üç eJ GJMa •lmlf, yak....,...

tll'.

-ı

4 Sahife

f,, ~ 1

Tiyatro ve Sesli lilimler

lm] Ayı oyunu

'fe!ffhıılaani 6

Selanikte

Arr..erikada

Bavyera ara:zi- Musevi talebeye Bu teşilöt, mevcudiyetini
&inde artık men- yapıla~ muaearip bir tesadüfe ~··
edildi
melenın sonu
· borçludur.

Yirminci asrın fen meşime
fiyi adamı, o- parleurden gesinden doğan •inema, vücut
len bir madeni sadayı da o
Alemine ayak bastı basalı muh- adamın ıesi diye müselles
terem ceddi tiyatroya amangalatlan hissimize tabii olarak
sız bir rakip nazannı kazankabul ettlrmcğe
kalkarsak
mıştı. Seneler geçti bu nevzat
hissimizde ki safiyete karşı
ili ve eplem kaldı, mükemküfranı nimet etmit oluruz.
mel bir hatip olan büyük baŞimdi sesli filmi tetkik edebasına karşı ilan ettiği rakalim: Bir kere gördüğünüz inbet mevkiini kazanamadı,
sanlar da eşya da sathilik varDili açılmadıkça üstünü i~
dır, «reliyef» yoktur. Aktörün
bat edemiyen bu hafi köşede
sesi ağzından değil daha gebucakta, meşum işaretl~rile ' riden meçhul bir noktadan
halkı oyalamaktan ileri gide1 geliyor; güya san'atkar ağzını
miyorudu.
oynatırken dudaklarının hareBu yumurcağın senelcrdenberi tedavisini deruhte eden 1 katına uygun bir ses yüz, yüz
ulemadan biri nihayet ilacını 1 elli metro geriden bir baıkası
tarafından söyleniyormuş gibi.
buldu dilini açtı.. Şimdi artık
1-:ele hazan vak'anın mevkiine
"şarkı söyler, mey içer bir
uymayan tonlar var: Mevki bir
sureti rindanede,. mısraına uybahçe, yahut
bir
sahra;
gun, mestane bir tavurla orköylü kızı türkü söylüyor, bu
taya çıktı. O dilsizin seneler
geniş meydanda sesin dağıl
süren meş'um hareketlerinin
ması icap ederke_ıı bilakıa, tok,
tamaşagerleri sözünü itilmek
tannan, bir kubbe altında söyazmile fevç fevç meskeni ebeleniyor, bir küp içinden aksdisi ola~ o karanlık izbelere
ediyormuı gibi... Ba açıklıkta
doluyorlar.
böyle bir ses insan reesinden
Görenlerin bazısı blilbül gideğil manda ciğerinden bile
bi söylediğini, bazısı henliz
çıkmaz.
peltek konuştuğunu iddia ediSinema bugünkü son vaztordu.. Artık onu bir kerre
iyetile de tiyatroya rakabet
fÖrmek farzoldu.
edebilecek bir halde değildir.
Gittim, gördüm. Evet, birFakat fennin istikbalde ne
.fen bire hayret edilecek deharikalar doğuracağını şimdi
recede dili açılmış! ..
den kestiremeyiz.
Tiyatro esasen bir taklittir;
Dnn okuduğum bir kaç saJnun orijinali beşerin tabii
tır «Sinema reliyef» diye yuhayatıdır. Taklidin taklidini
karıda bahsettiğimiz bir mahyapmak, kalpm kalpı olur.
zurun lzalesile uğraşıldığını,
Tiyatronun
eğer
bir
hatta bulunduğumu yazıyordu;
vazifesi varsa, resim, musiki,
bug:i.n hakikat olmasa da yarın
edebiyatı aktörün yüzünde,
dilinde, gırtlağında ~emederk • bu noksanlar ihmal edilecektir, bu şüphesiz; belki halen
bu san'at ayinesinden bazı
muvaffak olmadısa yarın ohayat parçalarını aksettirmek
lacak,
tiyatroyu gölgede bıra
olabilir. Sahnede bir takım
kacaktır.
neyler hiç tabii değil iken biz
Daha doğrusu halkın karşı
ıınları tabii farzederiz. Mesela
sahnede bulunan üç aktörden
sında hüner gösteren san'atoın
ikinciye işittirmeksizin
kiirlar sahnelerini objektifin
üçüncünün kulağına bir fey
karşısına nakledecekler, biz
söyler ki bütün seyirciler itittisan'atkarın yerine hayalini seği halde yanındaki aktörün duyyir edeceğiz. Tiyatro yıkıla
madığını biz hüsnü niyetimizle
cak, fakat aktör daima ayaktabii olarak kabul ederiz.
ta kalabilecek mi? Her halde
Yapıştırma sakallar, bıyıklar
rejisör her zaman aranır bir
boyalı gözler, sahte burunlar
hep bize tabii gelir, yahut biz
hükümdar vaziyetinde kalaöyle kabul ederiz.
caktır.
Fakat yamyassı bir fotogra- ı
Kemnl Emin

BaYiyera hükumeti, Bavyera
arazisinde ayı oyunlannı menetmittir. Bu işle en ziyade
meıgul olanlar çingenelerdir.
Bavyera hükümeti, bu karannı verirken insani hislerden
mülhem olmuş, ayılar oynatı·
lırken fazla ızdırap çekdiklerini ve bu halin · daha ziyade
devamına müsaade edilemiye-

!

ceğinl bildirmiştir.

E·ntellicens
servis lağvedil•

mıyor

Londra, 3(Hususi) - Entellicens servisin lağvedileceğine
dair ortaya çıkan şayialar
bizzat M. Snovden tarafından
tekzip edilmiştir. İngiliz hüküteıkilatını
meti gizli casus
kaldırmak fikrinde değildir.

Bir kôpek için
cinayet..
lzmir, 3 Menemende,
Mehmet namında bir şahıs
gene Mehmet namında bir
çocuğu muhtelif yerlerinden
yaralamııtır. Bu kanlı hadise
adi bir köpek meselesinden
çıkmııtır. Mütecaviz cinayetini
kebapçı
dükkinından
kaptığı bir bıçakla yapmıştır.
Yaralı çocuk memleket hastanesine nakledilmiştir. Sıhhati
tt:.ılikededir. Carih yakalanmıştır.

Merasim komisyonu
toplanıyor
Bugün C. H. F. salonunda,
Milli günlerde yapılacak merasim programını ihzar için
tetkil edilen daimi komisyon
ilk içtimaını aktederek müzakerata başlıyacaktır.

Daha

ziyade ve
daha iyi tra~ eder ....

Bugün ve bu akşam

MiLLİ SİNEMANiM

Geçenlerde Selinikte bir
Fransız mektebinde Rumca
muallimi ile bir Musevi talebe
arasında ehemmiyetsiz bir şey
den dolayı bir dayak hadisesi
çıkmıthr. Bu küçük hadise
Selanikte derhal büyük bir
gürültü doğurmuştur. Bunun
sebebi, muallimin mensup olduiu muallimler cemiyetini
kendi iddiası lehinde bir leh-

Amerikaya ilk olarak izciliği
sokan M. Vilyam Boys bundan
bir hafta evet vefat etti. Bu
mlinuebetle dünya matbuatı
Amerikaya izciliğin nasıl girdiği hakkında şayanı dikkat
bazı malümat vermektedirler.
Bu neşriyata göre izcilik Amerikaya 1911 senesinde girmiştir. Sisli ve berbat bir
günde M. Boys Londrada, Vikliğ neşrine sevketmiş olması
torya garında trenden iniyordu.
Etrafta ne bir hamal, ne de
dır. Muallimin iddiasına göre,
tek bir araba vardı. Bir kaç
Musevi aileler, çocuklannı Yuadım atar atmaz karşısına bir
nan aleyhtarı olarak yetiftirmektedirler. Bu işe memurin . delikanlı çıktı ve :
- Müıaade ederseniz tacemiyeti de karışmış, bir beşımanıza yardım edeyim? deyanname neşretmiştir. Bundan
di. Bu gencin yakuında İngi
sonra altmış kişilik bir Rum
liz gençler birliğine mensup
lise talebesi gnıpu Fransız
olduğunu ıröstoren bir ifaret
mektebinin önüne giderek MuvardL
M. Boys bu teklifi
'
sevi talebeye karşı ve umum
memnuniyetle kabul etti. Ve
Musevilik aleyhinde tahkiramiz bir nümayiş yapmıtlardır.
Bu esnada Rumca matbuattan bir kısmı da Musevi
aleyhtarlığı mahiyetinde neşri
yatta bulunmuşlardır. Diğer
sında
çıkan
taraftan Selanik Musevileri,
bilümum Fransızca ve Musevice gazetelerile, meb'uslarile,
belediye azalarile '1u hadiseyi müttehiden protesto cıtmiş
Emanetle Evkaf arasında
ler, mösyö Venizelosa da bir
yeni bir ihtilaf çıkmıştır.
telgraf çekerek Selanik MuEmanet Kumkapıda ki tersevilerinin üzerine sürülen
fi
makinesinin bulunduğu yeYunan aleyhtarlığı lekesini
rin yanında ki arsayı kanalitemizlemek için lazım gelen
zasyon
tirketine göstermi~,
şiddetli tedabirin
ittihazını
firket bu arsayı beton bir
ve icap edenlerin tecziyesini
kuyu yapmasına milıade ettalep etmişlerdir.

me\'rut en i.lıa
mamül \'C ağ:ızlarıntn
pek keskin lllmaH dahı ziyade ve
d.1hı ıyı tra:ı olm:lft tc'min cJı:r.
Buıun bir piket sJtın a.hntt..

İLK STARE DÖ GALASI

BEYAZ ESİRE

Fal;at gene Emanet bu arsayı
kanalizasyon şirketine
kendisinin gösterdiğini hatır
lamış ve şirket ile Evkaf arasında bir tavassut yaparak
şirket cüz'i bir para mukabilinde yalnız kuyunun bulunduğu yeri satın aldırmış, ihtilaf ta bu suretle halledilmiştir.

tiyatrosunda
yalnız

yağı mevaddı müştaile

muallimlerle
talebelere

Mümessilleri, LIYAN HAYD, GA YDOROF, ŞARLVAN EL

Kolza

AYRICı\ ZENGİN \'ARYETE
Numaraları

ve 2 kısımlık komedi
Matineler: 2.30, 4.30 ve suvare 9,15

Qi1'ette

Yarınki 6 Teşrinisani
çarşamba akşamı
.sinemasının

••

tarafından

filmi. Mümessilleri: ŞARL ROGERS
ve NANSI KAROL. .SöıLi varyeteler: GIESDORFS GIRLSin tarkılı
BLUES ve FOXTROTLARI
RAKEL MALLER in· NOİ DE LA MARE şarkısı.
~
Yerlerinizi evelden tedarik ediniz. Paramunt filmidir ·---ıl

o

perş~~t~Üz~r~m1 ASRI SİNEMADA
FRANS LEHAR ın

r
r

eserinden

muktebes

ÇAREVİÇ
gayet lüks ve muhteıem filmin ilk iraesi gayet zengin
ııahne ve tabloları muhtevi olan bu eserin bq
mümessili maruf genç aktör
İV AN PETROVIÇ tir. Petrof Balalaykası filmin iraesi
esnasında Leharın me~hur eserinden bazı parçalan Lemiııch
orkestrasile beraber taganni edecektir
Teneffüsler csnuında yeni VARYETE programı

6

,__._.
....

-~:~.._-=---..._.,_,Wll#M'tRı ı mae·mu,.unıtııwmıl!llUllııaıııı

.. .............
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temsil olunan

filmi harikaların harikasıdır.

UÇ NiKAH

değil

mi?

Bir aralık petrol inhisan ile
petrol satanlar arasında bir
anlaımamazlık
tevlit
eden
kolza yağı, fimdide Emaneti
bir endişeye sevketmittlr.
Bazı adamlar motorin denilen madde ile ve kolza yağile makinelerde istimal edilen bir nevi yağ yapmaktadır
lar. Hem bu yağ, hem de kolza

LEDİ HAMİL TON

ikinci sesli ve sözlü
progr amı
•
0

ııır. ~.!UUuall-llnlrımıJP""'t L P1U1mz:!1~--

denmi,

4 perde

KORİN GI~İFFİT - \'İK'fOR VARKONİ

ELHAM~A

ihtifaf halledildi

büyümüştür.

Tepebaşı

aıı••ı

Yarınki 6 T efrinisani çarşamba alqamı müthiş EMiL -

yağı mevaddı müştailedendir.
Halbuki bu mevaddı yapanlar kolza yağı mevaddı müşta

ileden değildir diye evlerinin
altında ve mahalle aralarınde
ımalathaneler vücüde getirı mişlerdir ve hakikaten kolza
yığı mevaddı müştaileden olmasına rağmen böyle addedilmemektedir. Emaneti müş
külata
sevkeden cihet budur:
muazzam süper filminin
Acaba kolza yağı mevaddı
ilk iraesi
müştaileden midir, değil mi111111.U"ll!llU
il
dir? Mahalle aralarında ima,J•ı lathane
açılmasına
müsade
edilmeli mi, ediınemeli mi?
Emanet işte bu içinden çı
kamadığı suallerin ceva hını
Viyananın Sent Etyen kilisesinin büyük orğlannın icrayı , • Sanayi müdürlüğünden sor:
ahenk ettikleri "sesli ve sözlü muazzam bir fi!md;r.
~ mıya karar vermis bulunmakY ANINGS in rakibi
JORJ BANKROFT un
OLGA BAKLANOVA nın
refakatile temsil ettiği

Pdra Kurdu

-

il

1
J
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- Affedersiniz mösyö, ben
para kabul edemem. Ben kü·
çük kurdum!
M. Boys şaşırmııb. Sordu:
- Siz bir insan değil misi..
niz. Kurt yavnıluğu da nere•
den çıktı?
- Yani genç bir izciyim?
- izci mi?
- Anlaşılıyor ki bu işi siz6
anlatmak biraz uzun olacak.
Eğer yarın bizim merkezimin
gelirseniz, o zaman anlarsınız<
Üç ay sonra, lord Baden
Povl ile uzun boylu konuşup
memleketine döndü ve oray11
ayak basar basmaz Amerikıl
izciliğinin ilk esaslannı kurdu.

Edirneli tacir
Ahmet efendi.den hala haber
yok

Aradan zaman geçtikten
sonra Evkaf Emanete müracaatla:
- Ben burayı kömür deposu olarak kiraya veriyordum, kuyu yapıldıktan sonra
kimae tutmamıya başladı, arsanın kirasını sen ver, demiş.
Emıınet te:
- Kuyuyu ben kazmadım,
kanalizasyon ıirketi kazdı,
oraya müracaat et, demiş, it

saat 21.30 da

çetıkten

aldı:

Ne oldu?

miştir.

Venizelos verdiği cevapta
Musevi aleyhtarlığını hiç bir
vakit tasvip edemiyeceğini
ve hadiseye meydan verenler
hakkında tahkikat icrası için
emir verildiğini bildirmiş, Selanik müddeiumumiliğine de
meselenin mahiyeti hakkında
tahkikat icra etmesini emretmiştir. iş bununla da kalmamış,
adliye nazırı ile istinaf müddeiumumisi Selaniğe gitmiş
lerdir. Musevi talebeye karşı
hakaretamiz nümayişler yapan
altmış Rum talebeden dokuzu
tevkif edilmiştir.

otele gelir gelmez gencin zatı.
metinin bedelini ödemek için
elini cebine attı ve fU cevabı

Kuyu için
İki daire ara-

Gıllette bı\:.ıklan
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iz(~ilik

tadır.

iki gün evelki nüshamızda,
Edirneli yağ taciri Ahmet
efendinin şehrimizde kaybol·
duğunu yazmıştık. Mumaileyhin bulunup bulunmadığını
polis müdüriyetinden sorduk.
Bize dediler ki:
«- Ahmet efendi Sirke•
cide ikamet ettiği otelden
(ben Edirneye gidiyorum) di·
ye çıkıp gitmiştir. Bize akrabalarından bir zat geldi, Ahmet efendinin kaybolduğunu
söyledi, Edirneye gidip gitmediğini sorduk.
- Bilmiyorum, ben Edime·
den çıkalı birkaç glln oldu.
Maamafi yarın Edimeye gidecegım.
Anlar, ıize haber
veririm dedi, çıktı, gitti.
Aradan 2 giin geçti, hali
bir haber gelmedi. Biz bir
kere de Edirne polis müdür·
lüğUnden sorduk. Cevap bekliyoruz ...

Rusyada muhakemesiz idamla•
Riga, 3 (Hususi) - On beş
giin zal'fında muhakme edilmeksizin kur ~una dizilen Sovyet te~easının miktarı 112 ye
baliğ olmuştur. Bundan başka
34 kişi de Çel•a memurlarının
hu:ı.uru ile muhakeme edilerek
idam olunmuşlardır.
Bunların kısmı azamı, ellerindeki buğdayları ya sakla·
mış, yahut ta Sovyet memurlarına vermekten istinkaf ederek
imha etmiş l i~selerdir.

Bir Rus hariciye
•
memuru gaıp
Moskova, 3 (Hususi/ - Hariciye komiserliği ticaret şube4
müdürü ButHi'in akibelinden
endişe edilmektedir. Butlin,
Rus hükümeti tarafından A•
msterdamda mühim miktarda
mücevher satışma memur edilmişti. Mumaileyh, o gün bugün ortadan kaybolmuştur.

Nobel bp
mükafab
Ber!in, 7 (Hususi) - Nobel
tıp mükafatı Ütreht doktor·
larıqdan profesör Ayjkman ile
Kembriç Darülfünunu profesörlerinden Hopkens arasında•
taksim edilecektir.
•

Jıife

__

\ istanbulun Edirnekapı ta. raflarında ücra bir yerdeyiz.
Bir birine yakın iki üç kulübeden batka ev yok. Etraf
tekmil bostan.
Bu kulübelerin birinde otuzuna yakın, şimdiye kadar hiç
evlenmemiş ihriyar bir kız oturuyordu.
Güzel değil, teni çok esmer
boyu kısa.. Y alhız siyah gözlerinin öyle bakışları var ki•.
Zavallı zaten fakir olan annesini, babasını kaybedeli tahtaya, çamaşıra gidiyor, el işi
görüp boğazını çıkarıyordu.
lunduğunu söylemiştir.

Öteki kulübelerde oturan
komşuları Saniyeyi pek sakin,
hatta biraz aptal buluyorlar.
Onun yaşındakiler hep fink
abyorlar.
Halbuki biçareyi
daha tek erkekle gören ypk.
Kendi halinde ya ayıp giden
S niyenin kulübes"ne ayni yaşta
bir genç k dm m ·s ir geliyor
ve diyor kı:
- Beni tanıdın mı, ben Naciyeyim.. Hani tq mektepte
beraber okumuştuk..
- A .. Tanımaz mıyım kardeş, buyor bir kahve içelim..
- Kardeşim ocağına d~
tüm, kusurn bakma, burada
bir kaç gün kaiacağım.. Annemle kavga attim, evden
kaçbm ..
- Hemen gidip barışsaın
iyi olur amma, aklma seni istemiyorum gibi birşey gelmesin, istediğin kadar kalt. Öyle
yorgun, halsiz görllnüyorsunl.

•

diyorlardı,

piçını

kim bilir,
kimden p~ydahladı da, sonra
dn iş anlaşılmasın diye başka
bir tazeyi getirdi evine.. Şimdi
güya çocuğu o doğurup bırak
mış gibi göstermek istjyor.
Halbuki hanım, eğer kendinin olmamış olsaydı, onun bu
kadar eziyetini çeker miydi..
A vallahi kaldırıp sokak ortasına atardı.. Hem oğlan Saniyeye o kadar benziyor ki..
Hık, demiş burnundan düşmüş.
Çocuk bugün sekiz yaşına
geldi, mektebe de gidiyor, haJii
bu dedikodunun arkası kesilmedi. Yavrucak bir gün bunları duyacak ta kendisini sorgu, sl'ale çekecek, diye Sa- •
niyenin içi titriyor.
)f

Ya Naciye ne oldu? Ne
olacak. On beş gün hakikaten
danlmış ta kaçm gibi göründü. Biraz ağladı, biraz saçını
başını yoldu. Annesini, babasını kandırdı. Biraz sonra da
evlendi.
Bir glin taş mektep arkadaılarındnn birine rastğeldi.
Lakırdı dönüp dolaşıp Saniyeye intikal edince:
- ValJhi, dedi, o zacıan
danberi hiç görmedim. Kim
bilir, zavallı kız, öldü mü,
kaldı mı?
Şişman kamım sallıya sallı
ya iri bacaklarını güç halde

yerinden kaldıra knldııa uzakJaşb.

Halbuki Samiye hi~ değişNaciye, Saniyenin kulübesine yerleşti, bir hafta sonra da . medi. Naciyeyi evine .:Jisafir
ettiği günkü zayıflıkta ve esgürbüz bir erkek çocuk dünmerlikte. Bütün hayatım oğlu
yaya getirdi.
na vakfetmiş çalışıp duruyor..
Saniye arkadapna yatağını
Bu hikayeyi de ötel.:iler gibi
verdi, ona on beş gün bir
hizmetçi gibi baktı.
oydurdum zannedeceksiniz değil mi? Hayır..
Naciye, on albnct gtln6
ayaktaydı.
Darüşşafakada eski bir ar- Çocuğa
ufak
tefek
kadaşı ziyarete gitmiştim. k:ı.
alayım.
pıdan çıkarken yedi sekiz yaDiye çıktı ve bir daha gö·
tında bir çocuğu elinden tutrünmedi. Her şeyden mada
muş bir kadına restgeldik.
ebe parasını bile vermek SaMeğer, Samiyeyle oğlu değil·
niyeye düşmüştü.
iyi ama bu ço<:uğu ne ya• miymiş.
Arkadaşım macerayı büpacakb? Götiirüp cami kapı
tün tafsilatile biliyormuf. An•ına birakamazdı ya .. Bağrına
lattı, ben de yazdım. Hem de
bastı. Evde hem ona bakıyor,
ıonunda ne dedi biliyor muhem de bekir çamaşın alıp
yıkıyarak nefakalarını

çıkan

yordu.
Eskiden Samiyeyi aptal bulan komşuları timdi dile gelmişler zavallı kızın aleyhinde
aaylemedik lakırdı bırakmı

ıunuz.

-

Allah, dedi, bil~ün bu

yapbklarına karşı

Meğerse

eczasız bı-

rakmamıf .. Evlenelidcnberi
çocuğu ol.mamış.

yorlardı.

-

tek

Nakleden

o ne

yılanmış ,

vrupada Yunanlı\aru m ıgal· t·

ıson

•

ın

Hıkciye

Ahmci Hidayet

Nadir han E!- Milletler ittihaganda nasıl mu- dı yapmak kavaffak oldu
bil değil
Efganistandaki irtica hareketi, Beçc Saka ve avenesinin
kurşuna dizilmelerile arbk tamamen mahvedildi. 1O ay kadar Efganistanın bir kısmın:ı
ve bu meyanda Kabile bakim
olan asilerle Nadir han nasıl
milcadele etti ve onlara son
ve kat'i darbeyi nasıl indirdi?
« Deyli Meyil » gazetesinin
Peşaver muhabiri, bu hususta
bazı
malümat vermektedir.
Bu malümatta ezcümle deniliyor ki:
,< Kabilin sukutundan biraz
evP.I Beçe Sak.ı E: {:bi hükumetlerini Nadir hana karşı ayaklandırmak maksadile, Nadir
han askeri rinin Kabil yolunda
yağma ve garet ile meşgul
olduklarına dair y~l~n ş3yialar
da ıtm.~tır. Halbuki bu a!-tkerler ne Kabil üzerine yürürken
ne de K bilin kendisinde hiç
bir türlü ycığma ile meşgul
ol..ıamı~lardır. Zaten Kabilde
pek seyrek sokak atışmaların
dan başka hiç bir muharebe
oln amıştır.
Nadir han, Beçe Sakanın
memleketinde neler ceryan
ettiğinden mükemmel surette
haberdar idi.
Beçe Sakanın elinde tek bir
radyo merkezi vardı.
Bu merkez tarafından verilen
bütün haberler elbette sansöre tabi tutuluyordu.
Nadir han ; deveci dilenci ,
saka ve tacir kılığına giren
casusları marifetile muntazaman malumat alıyordu.
Nadir hanın istikşaf işleri
tiU tarzda tertip edilmişti:
K&bili terkeden bütün ecnebi siyasi mümessillerinin
binaları Hintliler, başlıca Pathanlar tarafından muhafaza olunuyordu. İşte bu Pathanlar arasında Nadir hanın
istikşafçısı olan ilç kişi vardı.
Bunlar sefaretlerin
birinde
saklanmış olan bir radyo mer•
kezi vasıtasile her zaman mu,.
haberatta bulunuyorlardı. Peşaverde bu haberleri, şehrin
en pis ve miskinane evinde
• oturan bir dilenci teselim
ediyordu.
Halbuki bu dilenci Avrupada erkini harp mektebini ikmal eden bir zabit idi. Bu
adam 1O ay zarfında daimi
tehlike albnda çalışan Kabildeki Hintliler ile muhaberede
bulunuyordu. »
w

müttefiklerin kuvvetli grupunun azası bulunmakla daha
emniyette bulunacakları fikrindedirler.
Bunların hepsi, büyitk bir
Ayrupa devletler ailesi efradından
olurlarsa, galiplerle
mağluplar arasındaki keskin
ihtilafların ortadan kalkacağı
nı görüyorlar.

Zayi
Tatbik mühürümü zayetijm.
Yenisini hakkettireceğimden
zayiinin hükmü yoktur.
Dersam
Hasan Sabri

endişede

değildir,

yalnız

vaziyeti tetkik ve muhakeme
etmektedir. Ayni zamanda
deniz tilfı~lan muvazenesinin
TUrkiye lehine imalesi iddiası
karşısında dUçan hayret olmaktadır. Bu milvazene Türkiye lehine olacağına nıçın
Yunanistan lehine tahe.vvül
etmesin?
Bu, daha manbki olurdu.
Zira Yunanistan uzun sahillere
sahip olmakla beraber adeta
adalardan müteşekkil bir devlettir. Deniz yollan çoktur ve
kara yollanndan mühimcedir
de. Tabii muvaı:eu~t kanunu,
Yunan deniz kuvvetlerini, bu

noktadan, Türkiycye faik olmasını amir değil midir?
S.S. _ Görillüyorki Yunan
gazetes'nin serdettiğj fi~ler
baştan bqa mugalatadan ıba·
rettir. Dünyada kuvvetli bahri
devletler mevcuttur diye Türkiye için, tabü ihtiyacab ~e
mütenasip bir donanma vucude getirmek haram mı ol~
cakbr? Bu takdirde, büyuk
ordulara sahip devletler var
diye küçük milletlerin ordular
beslemeleri tamamen fuzuli
bir şey olmaz mı? Göriilüyor·
ki Yunan gazetes'nin mütaleası daha esasından akJaklık
göster ı:ıektedir.

~tdi

'

1311

bul-

Şimdip ı

mıya calırıyor:

• gaı t esı· yazı«Deyli meyi'>
yor: Efgan hükumeti, Pa(avdr
piyasasına mühim m tar a
siparişte bulunmuştur.
b
Bu siparişlerin başlıcası . e~
zine mütealliktir. Kab~ p~ya
sası mıs etmiştir. Şebır pıya•
sasında tek bir madeni paı •
tedavili etmemektedir.
. kıy•
Kağıt paranın hiç bır
meti kalmamışbr. Nadir hanın

ilk teıebbüsü başiıca Efgan

· · · doldurmıya
matuf
hazınesını
. . olmı a
bazı yeni

tedbırlerı

Y
·
·
bazı
matuf olmuş, bunun ıçuı
İtalyan ve F ransn b~aları
ile müzakereye giriımiftir· Bu
. ikraz elde et•
suretle bir ıst
miye çalışmaktadır. . . b ·
Diğer taraftan Hmtlı
ır
zengin de ikraz.atta bulunındak
.ıçm
. Ne d"ır hanla müzakere C"
dir.

Şa

'ı·dend~

ki

lcal'lflklılır

·Şamda çıkan "El'Kr.beı»
gazetesinden:

Şarki

Erdenden alınan h~

· a edı
berJere göre, orad3 ıcr
lr
len umümi tatiJi işgal ~ur:..
bir tezahürata mUokal•~U.muş ve emir .\ptuftab
•
tinden askeri kuvvet istemıye

r . teakin

mecblır ka1mlfbr·

Şarki Erden abvaını

.
etmek için Filistin Arap •:.•
komitesi tarafında1;1 abr~yk~me~
·
Filistin
u ubuna
heye~• ızamı
. . de
tince rica edilmış ıse
imkan görtilemem"ştir.
;?!fe
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Ölüm evi
GCLS

l1 'azıt

Aiuharriri: I els

IJ1iitercİlnİ: (lnıer

lfSoluk renkli
bir kadın
V ayn caddesindeki polis merkezine girdi. Komiser seıta
harri mister Geyvımle konuşuyordu. Taharri
kadını
görür görmez ;erinden kalktı:
- Akşamınız hayırlı olsun
ınisis Elton. Beni mi görecektiniz?
- İtalya da Fransız paralarını taklit eden bir kumpimya var.•
- Evet.
- İşte o kumpanyanın taklit paralarından bizim evde
Pç milyon frank var.. Zevcilhin yatağının altındaki dolapla bulunuyorlar.
- Martine ait mi?
Dora başını eğerek tasdik
ttti.
- Eminsinizya?. Biraz bekleyiniz.
- Hayır.. Hayır bekliyelbem gitmeliyim.. Hizmetçim

size istediğiniz maliimab vere bilir dedi. Koşarak merdivenlt:.ri indi. Süratlc yürüyor..
du. Ceddenin n ·~ayetine geldiği zaman bir d bileğin'! yapıjb. Döndü, korku il'! bağır
dı ..
- Marl•!ı?f..
Zevci soğuk kanlılığını muhafaza ederek:
- Buraya casusluk için mı
geldin?
- Gözetledin mi?
- Evet.. Bu şekilkde hareket edeceğini biliyordum. Takip ettim. Tekrar merkeze
git ve iftira ettiğini söyle.
Memurları eve kadar yorulmak zahmetinden kurtar. Çünkü paralar yerlerini değiştir
diler.. Ben de Leysi ile hesabı
mı göreyim.
- Allah aşkına Martin...
Diyerek kolunu yakaladı.
Martin fiddetle s:lkindi ve
yürüdü. Dora deli gibi etrafta

telefon aramiya

bqladı.

Şanon Odrcyden ayrıldıktan
beş dakika sonra Leys"nin
evmın
önünde otomobilden
indi. Kapıyı Tonger açtı.

Leysi Marşalt
dışarı çıktı efendim.
- Renginiz sararmış, yoksa hasta mısınız?
Diyerek teklifsizce salona
girdi.
- Hiç tayy. ye bindiniz
mi?
- Ya.. Demek tayyare ile
seyahat ettiniı:. Çok eyif. Buraya Leysiyi değil, sizi görmek için geldim. Bir hafta
evvel srkağa attığınız kadını
-

Mister

hatırlar mısınız?

- Lutfen oturunuz efendim.
Şanon oturdu, T onger:
- Şimdi iöyleyiniz efendim.
Ne olmuş o kadına?
- Bugün parkta bir ceset
bulundu. Ölümün sizin eve
gelen kadın olduğunu teyit
edea emllMU'eler ele ır• !ı

T onrrer ağzı açık tuhaf bir
tavurla dinledi. Uzun zaman
diişUndU. Neden sonra:
- Olabilir...
- Fortin Strimden m"c 8
b ·ımem ne olduğunu söylemiştiniz?.

Kendisi öyle· söyledi..
Şanon Ton gerin
yüzünde
peyda olan ıstırap çizgilerini
gördü.
- Y ann görüşiirüz ..
Diyerek çıktı. Uzaktan siyah giyinmiş bir kadının çık
bğını eve
doğru gelmekte
olduğunu
gördü. Yanından
geçerken:
- O.. misis Elton siz misiniz?.
Kadın durdu. Dikkatle Şa
nonun yüzüne baktı:
Marşaltı gördünüz mil
-

miıter Şanon?

Hayır••

-

Oh.. Allahım.. Ne ola-

cak?!..
-

Ne mukadderse .•
- Martini de mi görmediaiz?.. ÇıJdaracağım...
Ewet... Evet •• U.. .r...ya-

hl

D n nma rı izim inden kuvve li o mak 14·
zımeelirıiıiş !

(Christian Scicuce monitor)
gazetesine Bükreşten bildirili·
«Mcsaje d' Aten» gazetesiyor: M. Brıyandın Avrupa
nin dün bir makalesini neır
Müttehit Devletleri pilinına
ettik.
cenubu şarki Avrupa milletleYunanlılarla aramızda mevrinin memnuniyetle bakmakı
cut münasebab mugalatalı bir
ian söylenebilir. Bunun iki
gözllikle gören bu yazıyı müsebebi vardır. Böyle bir ittiteakıp, ayni gazete, « Adalar
hadın Avnıpamn bugünkü hari- denizinde teslihat» serlevhalı
tasım daimi bir hale sokacağını
ikinci bir başmakale neşret
ve Fransa ile müttefiklerinin
miştir.
hakim vaziyetlerini sağlamlaı
Milliyet refikimizin başmu
tıracağından korkan Bulgarisharriri Siirt meb 'usu Mahmut
tanla Macaristan .bu pilana
beyi~ «Jurnal dö Jenev» gamuhalif bulunmaktadırlar. Bun- zetesine vuku bulan beyalar, yeni federasyonun payinabna gfıya bir cevap teşkil
tahb Paris olacağından ve bu
eden bu yazıdruı, Yunan gaise eski dt-1manlarının hegezetesi, ayni mugalatalı lisam
monyasını
kuvvetlendirmek
kullanarak diyor ki:
--. Komşularımız için lüzum
demek olduğundan korkmakolmıyan bir şey varsa o da
tadırlar.
donanma yapmakbr. Bu tedbir
Bulgaristanla
Macaristan,
büyük bahri devletler karşı
mevcut şerait ve hudutlarıa
sında
hiç bir işe yaramaz.
bir Avrupa devletleri federes·
Türkiyenin deniz kuuvetyonuna girmek istememektelerine yaklaşan kuvvet sahibi
dirler.
yegane devlet Yunanistandır.
Her nekadar
Fransanın
O Yunanistan ki Türkiye
müttefiki iseler de Romanya
hakkında ne tecavüz ne de
ile Yugoslavya da M. Briandın
her hangi bir askeri hareket
fikriQİ kabule mütemayil deicrası fikrinde değildir. Hatta
ğillerdir.
epey zaman evel Türkiyeye
Bun!ar, nazariyatta bugündeniz silahlarının tahdidi tekkü muahedelerin temadisini
lifinde bulunmuş ve Adalar
temin için Fransanın riyasedenizinde bahri tefevwkun
Türkiye lehine tesisi lanmgeltinde büyük bir Avrupa federasyonu görmek isterlersede,
diği cevabını almıştır.
Buna sebep olarak ta TürM. Briandan sulh miidafiliği
kiyenin
müdafaasına mecbur
yolunda
bazı menfaatlerini
olduğu vasi sahillere maliki·
fedaya kalkışmasından korkyeti ileri sürülmüştür. Mahmut
maktadırlar.
bey, Atinadaki sulh kongraYugoslavya ile Romanya,
sında İstanbula avc!etinde Yueski düşman devletlerle müsanan efkarının endişe içinde
viler muamelesi yapacak olan
olduğunu da yazmıştır. Ha) .tr,
bir «Avrupa müttehit devletYunan
efkin
umumiyesi
lerin» den olmaktan ziyade
~ski

S

cağım..

Martin istediğini yapsın. Bugün buluştular.
- Vallahi sözlerinizin bir
kelimesini bilt! anlaınadım.
Anlaşılmıyacak ne vor?
Leysi ile Odreyden !>nhsediyorum.
Dedi. Başka bir şey söylemeden yürüdü.
Şnnon hayret içinde idi.
Birkaç dakika olduğu yerde
hareketsiz durdu.
r.teydanın nihayetine ge!di.
Odrey bekliyordu. Beraberce
551 numaralı evin cnünc geldiler. Odrey gülerek:
- Burada bekle.•
- Katiyen olmaz. Ben gir·
mezsem s'Wİ de bırakmam.
Kız bir an tereddütten sonra kapıyı çaldı. Duvann içinden malum ses sordu:
- Kim o?..
-- Mis Bedford.
- Yalınız mısınız?
Odrey duraklad?. Şancn tasdik etmesini ifa.ret etti:
-

Evet.Kapı aju

diler. Koridorda hafif bir

vardı. Kapı arkalarından

~ık
a-

nandı. Kız döndü.

Burada bekle..•
. · iıitmemfı
Ş amon sözlerınt
d1
tuttu
görünerek
kolun ~ ,.1. dı'
JÜfUA1C •
merdivenlere dogru
blar.
KürültUsüzce yukarı çık .
dayı geçtiler.
0
Birinci karanlık
d OdMal pasın odası kapalıY. ı. 1" i
ak içın e ın
rey kapıyı urın
"ki .1 h
kaldırırken Qst üste I Si a
. -

w

a~ldı.

(Şanon)

~e

.. 6--

sftratle

ıo;;ln o~k

. B!UAll ku"9e e yu ..
geçti . uı~
tt

.

Jendı.

10nra

açıldı.

bir ınukaveme en
k ,
asına
ac.u
ark
kapı

Az

oda karanlıkbvar
- lçerde kiDl
hafif ve bo1.
Şanon ıuaıne
.
. hı ltı cenp verdı.
ğuk b ır
n
Omey titrek bir sesle sordu:

7

_Ne oluyor?
Bilmeyorum.
- El fenerini yaktı. Oda
aydınlandı.
yerde
y üzi1
lro)'ll Wr acl.- yalıt#'* t. b
,~,

atar
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Sabite

İstanl ul vilayeti defterdarlığı ilanları

Saat

Do ı. tor A. kiUtiel '
Ele!:"rtı: ı:: Jd, •• -ıt' 1ıc ··;takl~u. !drar
• prc;:;ıa~
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Büyük Tayyllre piyangosu

Sultanhıuna .. ı, Mahmutpa·

SATILIK KERESTE : İstanbnl ithalat gümrüğünde mevcut
KatakOydc :lö:u~ı lırını araur.da 34.
şadan kumaş alanlara bir ko·
muhtelif cinste 7 metre mikap 580 santim miktarındadır. 245 • - - - - - - - - - - -. .• laylık olmak üzere Mükerrem
lira 60 kuruş gümrük resmi müşteriye ait olmak şartile tahmin
ve Yaşar hanımlar tarafından
edilen bedeli 114 dört liradır. Müzayede lo teşrinisani 929 ta·
Sultanhamamında Hacıköçek
rihine m üsadıf pazar günü saat 14 te Defterd~rlıkta yapılıcakcamii karıısında havudu han
tır. (960)
ittisalinde mağaza fevkinde
>#- SATILIK HURUFAT: Kasım paşada eski bahriye da'.red
22 numaralı mahalde açılan
karşısında kain Deniz matbaası müdüriyetinde mevcut 2380
(Hanım) terzihanesine ilç kat
kilo mıktarındaki eski hurufat ıatılıktır. Her kilosu 30 kuruştan
elbise diktirenlere dördüncüsünden para alınmaz.
cem 'an 714 lira tahmin edilmiştir. Müzayede 10 t~ırinisani 929
tarihine müsadif pazar günü saat 14 te Defterdarlıkta yapıDı,ardan siparİf
kabul
lacaktır. (1015)
edilir.
Jf KiRALIK KÖŞK: Ayasağa kasrı müştemilatından ( Çi·
----------nili köşk demekle maruf ) önünde tatlı suyu bulunan havuz
ve arkasında güvercinlik mahalli ile iki dönüm ormanı mütte·
mildir. Berınucibi keşif 680,112 kuruşluk tamiratı iki ay zarfın
da yapılmak ve bedeli icardan mahsubu icra olunmak şartile
ıenevi 480 lira bedel ve üç sene müddetle icara raptolunmı:k
üzere müzayedeye konulmuştur. Müzayede pazarlık suretile 20
Tefrinisani 929 Çarıanba glinll aaat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır.
( 738 )
Jf SATILIK EŞYA: Jandarma imalithane anbannda mev·
. 1 Haziran huliıl etti
cut kilim, nizamiye kütllğü, Bel kayışı, süngillük, mua telefoH•r muamele mrrburt olarak
au, pamuk tilte, karyola somyası, hayvan bqlığı, yanııuı tuyeni harflerle yuzılınalıdır.
)umbası ve ıaire ki 14 kalem qya satıJaeaktır. Tahmin edilen
bedeli 50 liradır. Müzayede 10 Teşrinisani 929 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (952)
YAZI MAKİNESi
KİRALIK DÜKKAN: Topande mektep altında N. yeni
A..·upaJa 1898 &cneoiode ılk
441 eski 451, senelik kirası 96 lirachr. Müzayede 10 teşriniııııal «Jılcn bir ya7.ı makinesidir.
ıani 929 tarihine müıadif pazal' gllnü saat 14 te Defterdarlıkia
:;;inıJiyr
kadar bütün dünyada
yapılacaktır. (1011)
380,000 ADLER MAKİNESİ
Jf KİRALIK ARAZİ : Baltalimanında l(uleli Bostan üstünde
Satıl:ıııııır. AııaJoluya 2684 ma15 dönüm fundalık olmak üzere verilecektir. Senelik kirası 75
kıııc görıderilmi,tir
lira, Müzayede pazarlık suretile 20 Teşrinisani 929 Çarşa!Ilba
İstanbul dördüncü icra da(571)
iresinden:
gün ü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır.
Makinesinin hususiyeti:
"" SATILIK ANKAZ: Dolmabahçede saray kar•ısında
SekNazire hanımın Fatma ha"T
't
Jfr: f ·ri. 111 \itlİ YUfl.~}tıdur.
banlar Koğuşu, tahmin edilen beddli 142 lira 81 kuruştur. Mil·
Bu
ıhr i<uıııızır,
ıhı ı:.:
oı •
nım zimmetindeki alacağından
zayede pazarlık suretile 20 Teşrinisani 929 Çsrşamba günü
ıt. arık lıa~kala.ı ıar ıfııı.Sn uk
dolayı İgri kapıda mulla aşkı
saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır.
(687)
lit r leme,. Bu saı rde fazla
mahallesinde lbrahim bey solf KİRALIK BOSTAN: Bebekte Küçük Bebek caddesinde
kap' 1 \ıkarnıak 111 '- kiiıırlur
kağında kain atik 4 mükerN. 2 10 dönümdür. Senelik kirası 120 lira olup 3 sene müdAl)LER .i\lAKİNESİ rer cedit 8 numaralı hanenin
detle kiraya verilecektir. Müzayede pazarlık suretiyle 20-teş- ::>EJ( J) 1\ y ANlKLIDIH 32 hisse itibarile 26 hissesi
riniıani-929 çarşamba günü saat 14 te defterdarlıkta yapılaAJ)LER MAKiNESİ ibalei eveliyesi için otuz gün
caktır. (798)
müddetle müzayedeye konulJf KiRALIK BAHÇE VE TARLA: Kem er Burgaz nahiyeEN İYİ BİR ~1AKİ- muştur. Mezkur hane tahmiıinde Petnabur çiftliği müştemilatından Paşa bahçe naıniyle
NEDİR
nen 416 arşın terbiinde arsamaruf 30 dönüm bahçe ile 5 dönüm kır tarlası 3 sene müd,\ıı:ıJolıı i.;iıı tali ,\reıııalar
dan takriben 86 arşın üzerine
detle kiraya verilecektir. Senelik kirası 120 lira müzayede
~ramııkt>1 "·
ahşap olarak bina edilmiş
pazarlık suretiyle 20 • teşrinsani - 929çarşanba günü saat 14
Hir \lnrnıı ınüteha"''" idar.«i
olup sıva ve kaplama itibar '
te defterdarlıkta yapılacaktır. (569)
ahıııda İ<tuıı\mııla her ~iıııa ıualımühtacı tamirdir bahçe taraJf- SATILIK İSKAMBİL KAGITLARf; Defterdarlık daire •
"" t:ımıri ıçiıı hı tıımırlıaııe kfi.
fında zemin seviyesinde bulu·
~ıt ettığiuuıi tefı7İr ı·yleriz.
d
· · ·
sinde mevcut şeraiti mubarreresi dairesinde satılıg-a "ıkarılmışbr.
nan bodrum a zemını çımento
"
O.ıLtilo ııwkt«bı lstaııbul, lıah.;eFazla tafsilat için Defterdarliğa müracaat olunması, müzayede
l.JJ" c>ııaf haııka>ı.
taşlık ve iki kömürlük birinci
pazarlık suretile 20 teşrinisani 929 carşamba günü saat 14 te
Adler makinelerinin
katta malta antre ve küçük
Defterdarlıkta yapllacaktır. (230)
sofa üzerinde iki oda bir helba
· Jf KALÖRÜFER TAMiRAT MÜNAKASASI: Çenberli taşta
baş acentası
batta bir sofa üzerinde iki
hakem mahkemelerinin bulunduğu mülğa maarif nezareti bina·
RIŞAR
oda bir helayı bahçede 28
sının keşfi ve şartnamesi mucibince 3685 liralık Kalörüfer
arşın terbiinde tugla m:ıtbak
tamiratı münakasaya konulmuştur. Keşif ve şartnamesini görCalaıa.b \'ov•oJa lıaııı ~.ıo ~ ve yedi sekiz adet ve müsmir
k
h · olup
( ,lata p,,,ıa k~•ıı-ıı -147
mek isteyenler h er gün Defterdarlık hey'eti fenniyezine ve
eşcar ve
uyuyu
avı
münakasaya iştirak eylemek için de taliplerin fenni ehliyetna- • -li•''t~•a.•pıd-~ - - - - - - - - hududuhsağ tarafı
hal·~,ıeı f'a-.311 C) ı:ı1 Mürvet
f L• fi
nıaıın
anesi
so
tara
ı
ut
melerile bl.rlı"kte 10 teşrını·'sanı' 929 tarı'hı'ne mu··aadı'f pazar gu"nu··
ra.1n4Luı taklıtı_ilik. ~erl<i.vh;t-ıı alııııJa
saat 14 te Defterdarlıkta müteşekkil ibalat komiayonüna mlirag,, 0 ı .. ı.~e •·e·ıleıı ilılıı sahıl•t Hı.aıı
bey
ile
hemşiresi Asiye
caat eylemeleri (1042)
hey ıarnfııııl:ııı frkzihi:
hanımın hane ve bahçesi arkaK<>lı.ır ya eıihıh-riıııiıı CsküJarda
sı Asım efendi vereseleri ve
~ckcrci w kolouyarı 1l••aıı e•.eııdi
hazan Seher hanım ve saire
Kim eti
tara[ıııJan takliı PJildii;ini ı!Ju ctınl~ '
Lira K. Mahallesi Sokağı
No Cinai Miktarı
Mliştemilab
i•cııı de yapıl•n tahkikaııaıı lıunuıı
bahçesi ve bazen Zehra
(9725 80 Büyükada Ayanikola 62 Bostan 34)70
bahçesi
cephesi
Ayaniko- •ioğru olıııaılıgı anlaşılarak 1.ıu ) üı hanım
murabbaa
la soka- 1 den renrıde <·llı~im Hasan dernlinııı İbrahim bey sokağı ile mahmete
duttur. Hissedarandan Nazire
ğında mo- kalbiııi krııdi<iıı<" tarziye '<'rmek "'·

11

45,000

r

Evkaf umum
müdürlüQünden:
Guraba hastanesine yevmi lüzumu olan (80-100) kilo ekmek münakasaya vaz eailerek Teşrinisaninin oıı albncı cumartesi günü saat on dörtte ihalesi icra edileceğinden talip olanların feraiti anlamak üzere her glln levazım idaresine ihale
J.!lDll de idare •encümenine mliracaatlan.

•

rctılt.! ını-:seleyc niha) et verilerrl.. ınu-

lwkrnıcıııı'<lm -..ılı ııaıar edildiği

hanım sakindir. 12-12-29 trai-

ilin olunur.

binde saat on dörtten itibaren
on altıya kadar ihalei evveliyesi yapılıcaktır. Mezkur menkulün iştira.sına talip olanlarla
tamamının kiymeti olan 950
liradan hisseye musip kıymet
928-1130 M evrak numaruını
müstasbiben daireye müracaat
eylemeleri dosyasında dal-a
mufassal malumat olduğu fan
olunur.

Novotni
LOKANTA ve
BİRAHANESİ

mükemmel salon orkestrası
aile merkezi
Otelin birinci katında hususi lüks salonu Tabldot ve
alakart taam. Her Çarıamba ve Cumartesi akşamı
saat 8 den itibaren zengin
VARYETE PROGRAMI -ı•

Mahmudiye oteli
J:;:Jektrık \C.

terk.osld.

mücehh~·J:

nezafet ve t:ıhar~tıle ınü9tailerinitı
;naılıarı ıakdiri olan otelim.ize bu
'atııklı
.;ıleı

Bin.
5011

odalar

h

~ile

ikaıııetine

de.reı;e elveri~lidır.

ve

ıatrah.ıtıni

de

Ehven üc·

arzu eden ze\·&·

tı liromın tc~rifleri lendi

menfa.

;ıtlatı iktızasındauılır.

Ad re"'

Sultan

)lahnıııt

T..td"oıı

•

Doktor

CEHRL ZEKi

Her türlü kadın rahatsız
lıklarını ciddi, seri ve muvafık bir şekilde tedavi eder.
Maçka palas ikinci kapı
No 14
Her gün öğleden sonra

i.J:ıa eJilını1tir.

elle abonman kaydedilir. Rahabr...ı

hekimi:

banyo mahallile

.ıeCı nıüceJdcdc-:

t··k

Kadın hastalıkları

türlu·:--indı·

;-ıo2

1\hnıct
lıcl;oğııkluğu, cılt, pro•·

Doktor Fevzi
Frcc.gı,

ta~ zaft tenasül

ve kadın

hı.ı .. t·t·

lıklarını

u::ı.ullı.:rie

DJ:

eıı sor
uıus;tit

zurnanda

•·.Jer
Adree:
ko:ıe

HaLııal:

~r:utle
t ;..ı.r:,;ı.1

rnııııara -ı:ı
'l"defon: l<tanhııl :!ll'N

b141

bır

ıeıl ıt

••

lira

20,000 15,000 12,000 10,000
ikramiye ve 10,000 Liralık bir mükafat.

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem

ADLER

tör dairesi, ahır, 2
odalı bahçıvan
odası 6 adet kuyu
İhale bedelinin birinci taksiti peşinen ve
mütebakisini yedi senede istifa edilnıek v~ ihale
bedelinin tanıamen istifasına kadar hazine
naınına
birinci derecede ipotekli olmak
şartile balada muharrer bostan nıülkiyetinin
2-1 ı-\J29 tarihinden itibaren bir ay ·nüddetle ve
kapalı zarf usulile müzayedeye vazediln1İş olduğundan talip olanların kapalı zarflarını 1
kanunuevel ü29 pazar günü saat 14 de kadar
adalar ~Ialmüdürlüğünde müteşekkil satış komisvonuna tevdi ve mezkur saatten sonra vuku
bul~cak tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan
olunur.

1929

Ayrıca:

*

*

Teşrinisaı1i

-..:

Büyük ikra ilre

ADLER

VQLF

keşid

Yedinci tertip dördüncü

1

lstanbul dördüncü icrasın
dan:
Yazıcı Panayot veledi Baharinin İıtanbul nbtım dok
aatrepo firketinden borç aldığı mebaliia mukabil mer·
hun olan Beyoğlunda kltip
Mmtafa çelebi mahallesinin
Feruzağa ve beyoğlu sokağında
eski 121, 121 mükerrer yeni
121 No. miifterek geçit ma·
hallini mllştemil bir bap apartımanın
üç rubu
hissesi
kırk
beş
gün
müddetle
mevki müzayedeye vaz olu·
narak
yirmi beş bin lira
bedelle talibi uhdesinde olup
bedeli müzayede baddı layıkında olmadığından ihalei katiyesi icra kılınmak üzere müzayedenin bir mab müddetle
temdidine karar verilerek ye·
niden mevkii müzayedeye konmuştur. Mesahesi kayden ve
bilmesaha dört yüz on yedi
aq ın on yedi parmak terbiinde
araziden
üç yüz
yetmiş
bet
arşın
bina
mütebakisi aydınlık mahalleridir, Müştemilatı. apartıman
kagir ve altı kattan ibaret
olup çift demir kanatlı kapı·
dan girildikte bir mermer antre ve üş
ayak mermer
merdivenle
Çıkılarak
iki
tarafta mermer kolonu bulunan camakanlı kapıdan zemini
çini döıeli bir koridora geçi·
lir bodurum
bir koridor
üzerinede yedi adet odun
ve kömürtük mağazası olup
harice kapusu vardır,
Birinci kata bir kapucı odası
ve birinci dairede bir koridor
özerinde beş oda bir banyo
mahalli iki hala bir mutfak
olup etrafı ahşap küpeşte vf!
demir parmaklıklı
mermer
merdivenlerden ikinci kata
çıkılır ikinci da ire bir korioor altı oda bir banyo mahalli iki hela bir mutfağı muhte·
vi olup üçüncü dördüncü be~ in ;i daireler ve ikinci dairenin aynidir.
Altıncı daire dört
oda
bir hela bir mutfak
ve
altıncı katta yerli kazan ve
iki mermer yalama ve mus·
luklu ve su hazineyi ve bu
odayı havi bir çamaşırlık ve
bir sabit dolap ve üzeri örtülü zemini elvan çini döşeli ve
etrafı yarım metro irtifaında
divarla muhat bir darasa vardır. Apartımanda terkos elektrik ve bava gazi techizatı
mevcut kapılar yağlı boyalı
duvarlar istampa nakıt!ıdır.
Apartmanın
cephesinde
ikinci kattan itibaren birer
şabnış ve birer balkon ve
keza arka tarııfında büyük
birer balkon ve aydınlık mahallerini muhtevidir. apartı
manda daire sıra numarasıla
Parlidis, Saffet bilmi, Faik,
Paratküvidis, hacı Nikola efen·
diler ve Bahtiyar H. kiracılar·
dır. Fazla malumat 1929/5082
dosyadadır. Taliplerin tamamı·
nın kıymeti muhammenesi olan
45000 liradan hisseye müıip
mıktarın yüzde onu nisbetinde
pey akçesini vemeye teslim
etmeleri ve 7-12-929 tarihinde
saat onaltıya kadar ihalei katiyesi yapılacağı ilAn oluDur,

Seyri scfein
Merkez acent;ı;;ı : Gal<1:a
köprü başında. Beyoğlu 2 J62
Şube acentası : Mıhmudiyc
hanı altında. İstanbul 17 ~o
------------~•

Trabzon ikinci

postası

( lZi\UR ) vapuru 7 teşrini
sanı Per~embc günü ak~amı
Galata rıhtımından hareketle
[ Zonguldak, İnebolu, Sinop,
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu,
Giresun, Trabzon ve Rize Jy~
gidecek ve [ Of, Trabzon ,
Pulathaııe, Giresun , Ordu,
fat a, Samsun, Smop ve lre
hnlt] \a t.:ran .ık hleecekt •
~l-11 te~rıııisaııı 929 ka Ln ır.ı
lO
»
erkeklere
n ic!arcsı
nıütckaidin, eytam 'c eramılinin birinci teşrııı 929 ma.ış
lan balada mulı ırrcr günlcrdı:
verilecektir.
Türkiye

Seyrisı.:fa

ıc:şrinısanı

9

ıtibarcıı

cunı,ırtöıdcr

Bandınııa

Karal•iga

postalan 1.sıanbulc!.ın akşamları
saat 17, ı O da lıar~-ket ede.
~cklerdir.

Türk

Ocağında

konferans
Perşembe

günü saat 17 de
Darülfünun müderrislerinden
Halil Halit bey tarafından
Efganiıtanın ırki, Cografi ve
Tarihi vaziyeti hakkında Ocakta bir konferans verilecektir. Bu konfransa her kes
gidebilir.

()peratör
Ahnıet

Burhaneddin

Cernhpa~a

lııı.!;taııeo;i oprr.ılörı.i

?\[uayt·nehane~ Beyoğlu,

laııcsi

l..ar...-ı:-ıında

surı~·c ~·aı~ı:;ı

ı-ıefare·

Rus

a-18

uuınaralı

aparıınıaıu

8

uu~

n1ur~1Ja.

'l'clcfon:

Be~ o~lu

1hl!>

Fotograf
Beklediğiniz gayet büyük
ve parlak dürbünlü zarif fotograf makinelerimiz gelmiştir,
muhayyer ve teminatlıdır, tecrübeleri yapılarak teslimi teabhüt edilir.
Merkezi : Asmaaltı Yıldız
Han
Şube : Eminönü, (51) nu·
mara Mehmet Ruhi bey müesseseleri.

Doktor FETHİ
l crrahpn~l

l lası.111.:sı

Hakıenyoiogu
1\8["

ıllrn·,

(
\ J.~1'U'llH!
t..:J.nııi}ü 1
ı,.11 •a.1_ cc.rnhJt tahL.llt:n

ı e h~ı~alık'lunıı J.u ... ıı
pılır Tdçfuıılıı n·,ılu

1

,,

a~tıan

\.a

\~rılJ•gı

takdirde tahlil eJıı r ·k ntc\ at 3l

ılrnLı.rak hiliıhara ı .ıpoı..u tak.111111
.:Jı. ı r.
.\\uayeoeha.Jıt"! Bı•yııtı .. ııuda, \~a
cnınııı~ııı kar~ı~ıııdu
'l'ı.: lı·fnn: fit"\ uğlu

3 Gemazıve an r
'J'a. k'l'l.lll
t>,JI
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