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Atinada

T'. Rüştü B.

sanıyorlar

•
Moskova zıyaretini ne zaman
yapacak?

Yuanlılara

mii-

r olmuş; hiikUmefin

emrini dinlemiyor.
R.umun hudut harici
esi beklenmektedir

bullu Türk
ası

bir ~---~~
olan avuSpatarisin
mnbaheyeti
hası mü'ğini katttlği ya-

tı. Aldı· f
malügöre vitarafın

derhal bu '' Lı. det.. konımıı
'\ unaıı he} eli rcl t
çekilmeV. M Fokas
n vaki olan tebligata
itlen Spataris yunan heyeti
basası müşavirliğini

de\1am

ifa-

etmektedir.
kiden beri patrikhanenin
atı olan bu cüretkar rum
'ureUe hükumeti metbuası
lune bir ecnebi devlet nezt Yazife kabul etmekle kalk bu defa da hükumetin
İtine doğrudan doğruya
İtlik etmektedir. Yunan
ınurahhasasmın da, hütarafından işten menebir adamı mubafazade
etmesi, misafiri olduğu
lbemleketin kanunlanna
. bariz bir mübalitsızlık
etmektedir.
badi 3 üncll sayfada]

zam arı?

Arz11/ıalciler daktilo~raf

Hala l1yni terane berdevam

hanunlar istilula1n
etnı~J-e başladt!ar

görülmemiş

bir

manzara
Eskiden meşhur tabirdi,
mektup yazamıyanlara, işini gücünü takip edemiyenlere:
- Okuyup yazman yoksa
git Y enicami avlusunda arzuhalciye yazdır; derlerdi.
Y enicami avlusunda küçük
çekmeceli mualan ' a~ rinde diritleif , nhtaalakfan
ile iki keçeli dizilmif arzuhalciler saz kalemlerile cızır cızır
name ve istida yazarlardı.
Yeni harflerin tatbiki bu
ki.tip çelebi tarzında noterliği de medeni bir kıyafete
soktu.
Y enicami de ve adliye binası önünde bir müddetten
beri daktilo makinesile yazan
ar.zubalcilere tesadüf ediliyor.
Fakat makine ile yazamıyan
yaşlı arzuhalciler ne yapsınlar?
Dün gördük; bir. anuhalci
bunun da çaresini bulmuş.
Satın aldığı makinenin önüne
aylıkla
bir daktilo hanım
oturtmuş; o söylüyor, bu ha..
mm yazıyor.
Bir gün bütnn büroları, katipleri ve dosyelerile Yenicamide noterlikler teşekkül
ederse hayret etmi yeceğiz.

tahtası
Emanet buQün ver-

~~ iiimrük

tarifesinin tatbiki menuu babisaolduğu sıralar
n qyanın çokluğcndan gümrük rüsumu yalnız ithalit
i ' nıahsus olarak g:mde 250,000 liraya kadar çıkmlfbr.
\ bu miktar 20a000 ile 30000 arumda tehalüf etmektedir.
l'lıiyetin epey bir müddet de._. ecle.-ji tahmin oluadır. Maamafi İfe yakmdan yiJaıf olaalar baldkı TUl~etia
b•r qya eklen 9ıkt&lrtan sonra uılaşılabllecetfaf s6yletefirler. Buna rajmea himedüecek kadar azalacaj'I aynca
tdilnıe L r1=,.

1

ne

önüııde

Yaz., boz

\llttepolar da
kapanmıya başlamıştır. Bu meyanda
'-'._rayda açılmış. olan
ve ciheti bahriyeden alman
~~ltra lüzum kalmadığı görillerek Rüsumat idaresince
~t'ın seddi iç.in emir verilmiştir. Halicin diğer bir iki madtki antrepolara lüzun
kalmayacağı alikadarlarca

l~-,al{at

\ lenicami

Ankara 7 (Telefon) - Kont
Volpinini, teşkili mukarrer
Devlet bankası için tedarik
edilecek sermaye hakkında bir
istikraz teklifini hamilen memleketimizi
ziyaret etmekte
olduğuna dair çıkan pyialar
milaasebetile tahkikat J'•Ptım, alakadar mehafıl
ademi malümat beyan etmektedir.

ıehrin muhtelif mahallerinde yeniden küşat edi-

O)lık

900

cd ıı l

is. 202
·d, e

işleri

i. 3872

yazılnnn hıdd,• m:ıhfııLdııı·

.

Bir barda iki genç

Yenicaml avlusunda bir arzuhalci aylıkla bir
daktilograf hanım tsllhtam etmektepir

Devlet bankası
icin
, istikraz mı
teklif etti?

dolayısile hasıl

ÜÇ'

şayanı

kadını

her y e rd

kurut

öldürdüler

dikkat hadisenin tafsilib iç

1 Jir·a

sayıtamızdadır

-

Yüzünden

bir

liralık

fak olamamıştır.
Neticede
ihale, ecnebi ·serma}edarlannın
teşkil elli1'i Ereii.i şirketi merinde kalmıt ve . bu tirket te
'nlqma hakkı olmak iizere
diğer tirkete
bir kwm komfiayoa .,_.

bir farkla ...
nede 1 ıs,ooo
lira zarar etmek veya bu

Kont Volpi

'rtlli iiimrük tarifesinin tatbiki
olan fevka._.llıiyet nihayet bulmuı gibidir. Gümrük resminin tezyidi
\ '•ile tüccarın celbettiği milyonlarca lira kıymetindeki
~ ~ilYaş yavat mağazalara çe~ilmiştir.

c..;ıızctc::ıııız<le ıntişar

DiZ

Bu seyahatin· önümüzdeki
ilkbaharda vukuu ve bu arada bazı Avrupa merkezlerinin
de ziyaret edilmesi melhuz
addolunabilir.

9limrıik tarifesinin tatbiki ite l>eraber açıları antrepolar
k<ıpanmakla. esas olarak gene eskil~ri kalmaktadır

160(),
r.

Nüshası

Ankara, 7 (Telefon) - Hariciye vekili Tevfik Rüttü
beyin, Rua hariciye komiser
vekili Kara hanın Ankarayı
ziyaretini müteakip Moskovaya yapacağı söylenen •eyabati
tarihi henUz malum değildir.

1

8)lık

Yalnız tek bir lira yüzünden tamam yüz on beş bin lira
iarar edilir mi? Seyrisefain
idaresinin k«Jmllr ihtiyacı üzerinde yapbğımıa tahkikat neticesi nele lirendik ki yaı..

Gii.rnrüklerde ithalat res11ıi gürıdr> 250.()()()
liradan 2(J(() h:raJ'"a innıiştir.

~dilnıcktedir.

\

Seyrisefain bu sene tam 115,000
lira zarar etmek~

F'evkaldde (Jaziyeı- kabnadı

\'t

•

7 rltirG;{: fçtanbul '-'a ıt

Yalnız

Antrepo buhranı

8Urctle

r

kuruşt

NEŞROLUNUR

- Bu

Grisin

t

nutk QOO, uç avlık 500 kuruştur.
Lcnebi meml k t1 r için: Seneh1':

,"I

50

(il

ıncı

\' ı\ )

-

ilin mıılııc\ h .ıtırıa d kkat ı>luıı nıakla beraber bu hu•nı tıı nıe 'ulı) et
hı 1 1 ! ( ' ·

yıl

inci

s..ıhi

1

ı u

l

diii karardan ertesi
~ün vaz~eçiyor
YtJlc ar11bal11rın11 yay
konması

t11StJvvuru

terkedildi
Emanet şe
hir sokakları
m harap olmaktan, ikide
birde tamir edilmekten kurtarmak
ıçın
yük arabalarına yay konulmasına karar
vermit ve bu-.__ _ _ __.
nun için 6 ay mühlet koymuş
tu. Arabacılar alb ay sonra
yaya!% yük arabası iıletemi
yeceklerdi.
Fakat Emanet bu karardan
riicu •tmif, yOk arabalan bakkmcla .. .... bir - - - itt:ilau
eylemiftir. Bm- Mbehi Emanetla de yaylan..... icap
eden ylzlerce arabaya malik ı
olml!sıdır. Batta ,.c,., :ırabaJ:ırı

7.,erkos 111eselesi
halledilecek!> deni1 ·o ,.
t

T erkos şirketinin vaziyeti
bala halledile-

-----••

memiştir.

Emanet

fen
müdJlril Ziya
bey geçenler·
de bu tirketin
yw Wr ffil•f
..,.,

inokaYel•

ile

ç.alışbrd·

muına

imkip
olmadığını söylemişti. Düh 1'erkos §irkede gene Etna- tinin İstanbul
net erkinın·
merkezi
dan başka bit zat bu hususta
demiştir

ki:

- «TerkOl ıirketi mukavelenamesi ile ı..ıukayyet olduğu
tesisata yapr..aış bulunmaktadır. Binaenaleyh mukavelesine
riayet etmiyor denilemez.
Maamafi şirket tc anlamış
tır ki şehrin su ihtiyacı bu
şebeke ve bu tesisat ile idare
edilemez. Bunun için şirket
Emanetten ve Nafıadan birer
murahhasm iştirakile teşekkül
eden bir komisyonda yeniden
yapılması icap eden tesisatı
teshil etmiş, bu tesisat için de
bilhesap (1) milyon ( 800) bin
lira sarfı lizımgeldiği anlaşıl
mıştır. Şirket bu parayı sarfa
hazırdır.
F.akat
mukavele
müddetinin bitmeaine (15)
sene kalmıştır. Bu on hct
sene zarfında acaba şirket
sarfettiği ( l ) milyon ( 800 )
bin lirayı kurtarabilecek, bu
müddet bu paranın amortismanı için kafi gelecek midir?
Şirket bu suale hayır cevabını vermekte ve bunun için
Nafıa vekiletine mukabil teklifler yapmaktadır.
Bu teklifler Nafıada hususi
bir komisyondadır. Henüz bir
karara raptedilmemiştir, fakat
ergeç neticelenecektir.
Şu noktayı da düşünmek
li:ıımdır ki şirket feshedilse
de gene bu tesisata lüzum
vardır. Yoksa tehrin su vaziyeti değişmez.»

olmak üzere yay konması lizımgelen bu arabalar Emanete
büyük bir masraf kapısı açacaklardır. Emanet bu masraftan kurtulmak için es1'_i karannı bozmakla beraber yeni
bir karar ittihaz etmiftir:
Şehirde

PIP

arabaları clahl
Ozere tckerleji

d.aldl o18ulr
6 santimden dar olan araltelarm iılen,caine milsaade edil-

111iştir.

Şimdi Seyri-

sefain idareli
hiç bir pnalu
yok iken pçen
seneye nisbet·
le ton bafdl•
bir lira fazla
vermekte ve
bu da senede

para

kadar
eksik kazanç

yapmak mQmkündUr.
Hacliaeyi an..
latalım

:
Seyri sefa in .
115,000 lira
gibi mühinı bir
idaresi bir sene
zarfında
zarar yekunu
115 bin ton
tutmaktadır.
kömür sarfetTicarette
mektedir. Ka~eyrisefain senede 115.WU
« tröst,. isıni
nun mucibince
ton kömür sarfeder
verilen bu anidare bu kömürleri memlektilaşma memleketin iktisadi
miz dahilindeki istihsalatlan
vaziyetini de zararlı bir yola
tedarik etmek mecburiyetinsürilklemektedir.
dedir.
Netekim limammıza ıelen
idarenin •enelik kömür sar- ecnebi vapurları bu pahalı
fiyab 115 bin ton gibi mühim
kömilrü almamakta ve k6mDr
bir yekün tuttuğu için fada
ihtiyaclanm Pire limaamdaki
istihsal yapan firketlerce it"' depolardan tedarik etmektegörmek lizım gelmektedir.
dirler.
Seyriaefaia iclarC8inin açtığı
Bize aalatıldıiına ~ Pibir m&nakuaya yahn:r; ilD
redeki k&nür tacirleri lnıüyerli tfrket iftlrak etmiştir.
tereden getirttikleri kömilrl
Fakat bu iki firket evelce
buradakinden daha ucuz sat·
ayni fiaat llzerinde uyuştuklamaktadırlar. Bu suretle de
n için geçen seneye nisbetle
kömür ticaretimizde milhim
ton bqına bir lira fazla istebir boşluk hasıl olmaktadır.
mişlerdir.
Hatta Türk vapurculan bill"
idare, bu iki şirket ara•ındaha ucuza mal ettikleri için
daki anlaşmayı bozmak için
ecnebi kömürünü tercik et·
çok çahfmlf, bir türlü muvafmektedirler.

Yalnız

bir iki gün daha
bekliyeceksiniz

''Son Saat,,
Turkiyenin en mfifekamil
gazetesi olarak çıkmıya
baş/ıyacak, ummadığınız

yenilikler yajJacakfır,
Yeni bir şekilde çıkması mu·
karrer olan " Son Saat ,, , beklenilmez bir arıza yüzünden, pek
kısa bir zaman için eski şeklin·
de intişar edecektir. Dün de
kaydettiğimiz gibi, beşeri kudretin haricinde .olan bu imkin·
sızlıktan dolayı son derece mu·
teessiriz. Tekrar özür dilerken
yakın bir atide cazip münderi·
cat ile Son Saatin alacağı şekil,
elbette ki karilerine bu can

..

kınbamı

unutturaeaktni

diqüniiyoruz.

~·----••'

e
•
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Moakovada siyasi rezalet

ada

tiJ"f tah'himnomesi
ikmal edildi.

Fransada vaziyet

m.J

ık ı Ada ihtilafı )ıakkın·
ı ~dnkı tahkimnam
13. M.
Meclisınc
sevk
edılmlştir.
Bunu mL.~akip Lahey ınahke-

•

Yeni kabinenin siyaseti
11-, b
siyasetidir
a anca sesl er1,. f~eryat- Puvankare
6 (

ıneı;inc müracaat edilecektir.
Tarafımızdan Murahhas olarak 1

Adliye vekili Mahmut Esat
beyin gitmesi mukarrerdir.
ırnJali \·ekili Muhittin Bey
UJhırsızlık vukuab olmakla
beraber biraz izam edildiğini,
Polis müdürü ise mevsim dolayısile bazı vekayiin zuhur
ettiğini, mamafi bunlann bir
kaç sabıkalının marifeti olduğunu ııöylemiftir.

j ıunan
Murahhas an Muhte·
lit mübadele komisyonuna

müracaatla evvelce hühümet
istimlak edilmit
olan sabık çıırhçı mektebinin
istirdat edilmemesini istemiş·
!erdir.
Hı.:k met
evelce istiınlAk
edilmış ve Jilarası verilmiş bir
binayı istirdat etmekte olduğu
cihetle komisyonun buna katarafınd< n

rışmıyacağı şüphesizdir.

lliftlu rün

Maliye vekili tara~tı ;dan İtalya sabık Maliye
nazın Kont Volpi ferefine bir
ziyafet verilecektir.
Kont Volpi dün iktisat mec·
!isi alisi bqkltibi Nurullah
Esat beyle çalışmış, öğle
den sonra da Maliye vekilini
ziyaret etmiştir.
k ·ruva tarifesinin tadili
Cemiyeti Belediyece kabul edilmiştir, tikiyetleri dinlemek için de aynca bir komisyon teşkil edilmittir.
rtiıa meselesi dolayısile
3 maliye müdürünün ifadesi alınacağı haber verilmektedir. ,
l~ablislye Mftdiriyeti İzmir
g de de tahlisiye tesisatı
vücude getirmiye karar ver·

m
D

miştir.

müddei umumi Kenan bey
l!,Wjrabatsız olduğundan makamına gelmemektedir.
rn\aıartcsi günü mütarekenin
!Yllyıl dönümüdür.
iiiJilitün inhisar müdürü BebUket bey Ankaraya gitmiştir.

~orl Fabrikası

sene başın
lt.'ilda faaliyete geçecektir.
ırn;oğazlar
komisyonu dün
~toplanmış, Yunan murah·
hası Yunan vapurlarına müş
külat gösterildiğini söylemek
istemiş ise de komisyon reisi
Vasıf Pı. Ankarada bu1unduğu cihetle müzakere mumaileyb!n avdetine kalmıştır.
ususi istihlak verıisinin

m

ııı:alblması

dir.

düşünftlmekte

1f?1!oyunlarıı:ıuzın

ıslahı

için
IM,!lhlikümet vaai miktarda
damızlık tevziine karar vermiştir
l

1

nkarada bir Balık pazarı
' tesis edilmiştir.
Wlcaret odasına Gazi k~p
lf~rüsünün asma olarak ın·
tas.t için bir takrir verilmiştir.
mleklii beyin Dain!er vekil~liğinc namzet gösterilmesi
ta ·arrür etmiş ve evrak hey'cti vekileye gönderilmiftir.
yeti vekile dün lımet pa·
[ pnın riyasehade toplanmı~tır. Bu içtimada Başvekilin
Cı:~arteaiye 8.M.M. inde irat
eı!tceği nutkuna dair arkadaş- ı
ları.-ıa izahat verdiği. ta!ımin
ed iyor. Meclisin Cumartesi
günll nwıamcsiııde İsmet pa·
ş~ıa nutku da vardır.
Jftkiimetten mlittefikkan itimat reyi verileceji aaletıl·
maktadır.

Jar") nara ve küfürler
1

Tram()aylar dıırdı1~ lırılk iişı'iştii, polisler koştıılar
YAralAnonlar• ezilenler vor
Bütün bunları'! sebebi yalnız lnrkaç
kadehçik rakıdır
:ıabıta 1 miidabalestni icap
ttinnlş ,
kapıda i sillihlar çekilmiş, ate' başlamış

Bir iki gün evelki
raporlarında

Çarşı

Arbedeye

Sadi efendi Nizamettinin bir
gürültü çıkarmak makıJadile
geldiğini bildiği için ihtiyatlı
davranmış ve yeni bir kavga
vesilesine imkln vermemiştir.
Fakat Nizamettin kavga etmeyi aklma koyduğu için bu
vesileyi
bulmuş ,
birden
bire masayı devirerek fişe,
kaileli, tabak, -bardak eline
ne geçtis~ atmıya başlamıftır.
Taii bu hareket bar sahibinin

mışlardır.

Bunlar.da
kardeşi

arasından

çıkmıya

rak ezilmiştir.
~abanın defnine ruhsat verilmiştir. Kaıaya sebep o!an}Rı hakkında tahkikat yapıl
maktadır.

5 lira

isterniş

.

.

l'<'r11ll.,l'1 n ce ...

Karakliyde Karabetia dükkiDma Rizeli Recep oğlu Refik girmiş, beş lira istemİf,
ftl'ilmeyince Karabeti 61tlmle
t~lıdit ebait tir. Refik yalra-

ıusamıılor
akşrun da buj;uş

Dün

ezildi

gonların

kAnına

Birbirlerinin

Jla.vdarpaşada bir
şirnendifer aınelesl

ve ölmüştür.
Saat 22 de istanyonda bir
katarın manevraS! esnasında
kömür ameles! çavuşlarından
Şaban
vagon!arı
biribirine
raptediyordu.
Bu sırada lokomotif ani ve
şiddetli bir surette vagonlara
çarpmış ve z.avallı amele va-

Diğer kavgacılar
Zabıta bunları

aramaktadır.

arfısLndcı

ezilmiş

Niıametti-

kaçmı )ardır.

İki taınpon

kalmış,

bulunan

Din arkadaşları da girişmişler,
bu esnada polisler yetiıerek
işe müdahale etmişlerdir.
Bin müşkülat ile birbirlerine kurıun atanların arasına
girmiye muvaffak olan po!isler nihayet iki kiti yaralandk
ı tan sonra gürültünün önünü alabilmişlerdir.
Yaralananlar
Feridlyede
Karga sokağında oturan kahveci Arap Sabri ile ' ~iıamet
tindir.
Arap Sabri bacağı dan, Niumettin arkasından yııralıdır.
ikisi de tedavi altına ' alıa

aramıya ba~lamışıtır.

arasında

barda

bazı kabadayılarla

Nizamettin dlin gece nuılaa bar namı verilen bu
yere gitmiş, yemiş, içmif,
aarhoş olmuş
ve bundan
aonra
Sadi
efendiye
çatacak sebep ve bahaneler

lllGllllŞtır.

Bugunkti hava

kaçışmıya başlamışlardır.

vermiştir.

tamponları

tırlnr,
ı

biri

diğı•rini

.rarolrıdı
Diln akşaın Dolapderede
Macar caddesinde oturan sı
vacı Kirkor ile kardeşi sey·
yar postacı Artin arasında bir
·
kavga çıkmıştır.
Ötedenberi ev masrafına
i İrak meselesinden
kavga
eden iki kardeş dün akşam
da bu eski müna:ı:aa vesilesinı
tazelemişlerdir.

Nihayet Kirkorun kan bey·
ııine sıçramış,

kaptığı

gibi

hücum

etmiş

tıraş 'UBlurasııu

kardeşinin

ve

üst"ne

b6ğazından

kesmiştir.

Kirkor vakalanmıs, Artin
hastaneye kaldmlnıı~tır.

Sebep::p ra
Bir kaynana amadını çakı ile yaraladı
193 numaralı evde oturan
çingene Şerif ile kayıa valdesi
Giilinr para meselisiaden
kavga etmltler, Güliur damadı Şerifi ufak hir Çımı ile 1111'tuıdan yaralamııbr.

Kanlı

oyun!

Kuımpaşada

Kandilli rasataneainln telefonu boaık oldubu içl11
l>lıgd111ai hua rapoNl ab-

Baltriy. cadd-.de lluftafuın ...._.._
de ı.ı....bil oymyan Trabzonha Mustafa Ue Mehmet kav~ Ja tulıJfmTtlar •ebmet •·

namamlflır.

ts.. ile

Muataf.,yı yiı:üııden

yaralallllf, kaçmlfbr. Mecnılı
but...,.. yatınbmfts.

Çatallaştı

ve yavaş yavaş caddeye çıkılmış
mlicadeleye 1 sokakta
devam etmişlerdır.
Bu
esndada tramvaylar
durmuş, caddeden geçenler yı
neye uğradıklarını bilemiyerek

Nermin ban sahibi Sadi efendi ile Tavuk pazarında bir
ban müsteciri sabıkalı Nizamettin arasında :ı.ühur etmiş
bir kavga haberi vardı.
O zaman zabıtanın müdahalesi ile büyümesine meydan
verilmiyen bu kavga dün gece gene tıncleıımiş ve iki ki·
şinin yaralanması ile netice

Dün gece Haydarpaşa da
feci bir ıhnendifer kazası olmuş, bir amele iki vagonun

Paris,
A. A. ) - Hnkümet beyannamesinin meb'uıan
meclisinde M. Tardieu tarafından okunmasını müteakıp M. Briyan mütemmim izahat verecektir. Bundan sonra M. Tardiyeu
istizahlara cevap ita edecektir. Yann reye mftracaat olunması·
na maddi imkan görülememektedir. Müzakerenin cuma gününe;
taliki muhtemel addolunmaktadır.
Parls, 6 (A.A.) - Debats gazetesi yazıyor: M. Tardieu, M.
Poincarenin 1928.teşrinisanisinde bulunduğu vaziyete benzer
bir mevkide bulunuyor.
O da M. Puvankare gibi radikallerle birlikte idareyi temine
çalıştı. Ve gene M. Puvankare gibi milli bir ekseriyete istinat
ederek idarei hükümet mecburiyetinde bulunmaktadır.
Bunun içindir ki M.Tardieu M.Pouvankarenin 1926 da tesibt
ettiği prensiplerden pek çok ayrılamaz.

Ulü".
Bey&erbeyisıde

telıtit
otunn mali-

ye tahsil plteai mennırlaraı
dan Feridun beyin 8nüne din
gece motoreu Hakkı !aminde
biriıi ç.ıkmıf, kendiaiDin aleyhinde lif ııCSyliyen Feridun
beyi ölümle tehtit etmiştir.
Hakla yakalap••fbr.

Almanyada ara•
umumıye meselesi

M.• Barone·
ltalya sefiri
Berline tayin
edildi

Roma, 6 ( A. A. ) - 1talyanın Ankara sefiri M. Orsinl
Barone hariciye nezareti em·
rine verilen M. Maraacottinln
yerine Berlin sefirliğine tayin
edilmiştir. Ankara •efaretine
Tokyo sefiri M. Pompeo Aloisi tayin olunmuştur.

Bertin, 6 (A.A.) Yung
planı aleyhinde arayı umumiyeye müracaat ameliyesinde bir çok yolsuzluklar
olduğu görülmüştür.

Bu mliracaatın kat'i netice·
leri ancak ayın (20) yahut
(22) isinde öğrenilecektir.

Adanada çol{ feci
bir

•

cınayet

ası meyanına sıkıştırılamaz.

Bir fehir
sükkam zabıta
vak' aları arasında bundan çok
feciini işitmiş olabilir. Yalnız
cinayetin neticesini görenler,
bunun tüyler ürpertici manzarasından gerilen asabını saatlerce teskin edemeıler.
Vurulanlar hayatın bütiln İŞ·
kencelerini tatmış, cemiyetin
mczbelesine düşmüş iki kadın
dır. Öyle iki kadın ki hayat·
tım aldıkları yegane nasipleri
sefalet, sefahettir. Bunlar hayatlarını kazanmak için gecelerini feda eden iki bar kadı
nıdır.

Yürüdükleri yol bu cinayeti
ihzara en müsait bir yoldur.
Sabiha ve Semihanın dünkü
feci, iğrenç ölümleri de barlar·
d:. geçen eğler.c li gecelerden
doğıım;;kr.

Bundan üç sene evel memleketimizin sefahat hayatına
atılan Sabiha ve Semiha dlin
akşam Çukur Mesçit sokağın
daki evlerinden bqa gitmek
için çıkarken itfaiye garajının
karşısında tecavüze uğrayorlar
ve mütemadi bıçak darbelerile
her iki kadın da ağır bir su·
rette yaralanıyor. Tabip raporunun tesbit ettiğine naza·
ran Sabiha bıçak boynunun
sol tarafından saplanmış ve
fazla kan cereyanından ölüme
sebebiyet vermiştir. Semiha
ise hastaneye nakledildikten
bir müddet sonra vefat et·
mitir.
Zabıta ilk anlarda yaptığı
tahkikata başlangıç olara1' b ..r
vak' alarmın yakın bir maziye
ait olanlarruı kl!J'calalillf ve
bu vak'alan ihdas edenleri
derhal buldurarak merkeze
sevketmiştir. Semihanın alınan
ifadesine nazaran katil ~oför

Niyazi isminde
dakikaya kadar

biridir. Son
buiu-

Niy:ızi

namamıştı.

Bu nasıl
bekçi?
Zabıta memurlarına

sil&h çeldi
Beylerbeyi bekçilerinden Ferit ağa dün gece devriye me·
murlan tarafından vazifeye da·
vet cdilmit, bu davetten aaa·
bileşerek memurlara hakaret
ettiği gibi sillh ta çekmiftir.
Mütecaviz bekçi y.ıcaianmıştır.

Cerli
Galatada Arkadi sok:ığında
birbirine tesadüf eden 'IAhıkah
Kirkor ile Hosamettin caki
bir kin yhladen ka.ga ctınifler,
HGNmettin bıçalda
Kirkonı üç yerinden yaralamlfbr. Carib yakalanmıtbr.

Sirkatler'
Üsküdarda Kısıklı caddesic.•
de 24 numaralı Rahime hanı·
mın evine hırsız gkmiş, iki
lira, bir konsol saati, on lira
kıymetinde bir dikiş makinesi
çalmıttır. Şüphe üzerine Hilmi
baba isminde birisi yakalan·
mıfbr.

§ Dnn gece aaat yirmi bfr..
de Üsküdarda in,irah ıine
mua ittiaalindki Talıain efu.
dinlıı dikkinına arka tarafta·
ki kapının kilidini kırarak
aabıkalı Sedat ve Sabahattin
gİnaİf, 28 lira CTrakı nalrtlye
ile 60 lira kıymetinde ,,.ı çalmışlardır.

!·c. .. ..'':ı

1

Hınızlar

. .·-·· .. .

·-•--.,·-· ·ı·
·~

Mandalar komi
yonu toplandı
Cenevre, 6 ( A.A. ) - Alr
vam 'Cemiyetinin manda ıılr
rile meşgul olan daimi komir
yonu açılmıştır. Komisyoıı.
Filistin vekayiinin bu içtiın•
devresinde ·tetkik edilmeıiııl
kararlattırmış, İngHiz rapotll
alındıktan sonra takip edllece~
usuln derpiş etmekle llrtifl
eylemiştir.

Almanyada moli
rezalet

Beılin, 6 (A.A.)- Skalare•
llzerine belediye meCI'
lisi Azaaındruı bir komliııifl
ile bir sosyalist tevkif edili
mişlerdir, Bunlar sabılı: bele'
diye mUteabbitletinden ikl il#
üç bin mark maat almıt o>
makta maznurtdur.
reı:aleti

Adanada hay~
van sergısı
#

#

Adana, S (Husuai) - Evei'
ki gün hayvanat sergisi deri'
ce takdir heyeti V ·li be~
riyasetinde inşa edilen se'rİ
mahallinde içtima ederek ha
vanatı muhtelifmin dereci'
!eri tesbit edilmis, dnn aed
açılmıfbr. Bu sergiy11 geçe'
senelere nazaran daha çok ~
kıymetli
hayvaDlar iştir,.
etmiıtir.

..

İki r!<ııısöz gecenin karanlık/an
içiızde bo\ğ·azlandı
Katil kinı, bilinmiyor
Adana 4, (Hususi) - Dün
ıaat on
sekiz raddelerinde
ıehrimizde çok feci bir cinayet olmuştur. Cinayet o kadar
feci ve o kadar acıklıdır ki
bu, herhangi bir zabıta vak'-

Moskova, 6 (A. A.) - Ulfı..
ve fünun akademisinde gaY"
kanuni surette saklanmıt mll•
bim bir çok siyasi vesikal&I
bulunması üzerine akadeıııl
umumi meclisi bu vesikalano
bükümetin malümab baricin•
de olaral< tevdiinden dolayı
muahezeyi mutaıammın bit
karar sureti kabul etmittir.

~lar-

·'·r.

Uzuııof
Bulgar komiteci polisi
meydan okuyor
Geçenlerde bir bAkim iJ1
iki azayı, bindikleri araba~
hdirip katleden Bı::lgar ko~
teci reisi Uzunof Sofya po
bir mektup mütliriyetine
dererek Bulgar polisine ~e~
dan okumuştur.
Kom~
olan Uzunof bu mektubUO""
polisin kendisini yakalaııı~
için sarfedeceği blitün enıı;j
!erin beyhude olduğunu, ç~
kendisinin halk tarafından
maye edildiğini söylemekt~
ve yakında kendisinden tv
rar bahs::ttireceğini, ölen il
kim !erin de sadece cezaları'
bulduklarını ilave etmiştir.
salHıltki )"a1tgı~.J.
Marpuççularda büyük A':jj
efendi hanrnın üst katJll,;
kunduracılıırn mahsus eşya .il
tan Artin efendinin arziy~
den bu sabah saat 6da yaııll~
çıkmlf, ar:ı:iyenin bir
yar.dığı halde söndürüfmilŞt/
yapılan tahkikatta arziye
4 bin liraya sigortalı otdıl

Bu

k.,

r

aulaşılmıştır.

Zabıta yangının nasıl çıtı!"

ğım

tahkik "lmektedir. . /

ffabakç~nın mari{C~

Karagümriıkte Karabaş.fr
ballesinde oturan manav ~·~
met bu sabah evinden ç~
dllkkAnına
giderken lSll ~
kabakçı Saliibattin çık~,ı
« Sen ailenle dargmdın, o~
evine gidiyorsun? " diy ~
Mehmedi üç yerinden yar•l' f
kaçmlfbr. Mecruh hastaıı'
yabnlmıştır.

Bugunku bot58
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Luks ve pisik
Seyriscfain idaresinin ynkın
8ahillere işliycn vnpurlarındaki
lüks (!) mevkiler herkesin malümüdiu. Ilu mc-hallin örtülü

krnmmdan

bahn.etmiyeceğim.

llurası knpnlı

oldugu için temizdir. Yalnız bunun giivertedcki üst kısmında; koltuKlan
silsliyen o m:nderle. ne min•
derleridir, yarabbi? Lüksün
pisliğe işaret demek olduğunu
burada ilk defa gördük.
Halis Cevdet

yt

it

Jf-

..

~8

zaman

kapatııacak?

Babçekapıda,

Esnaf bankaıımn önünde bir çukur var ki
•ylardanberi içinden çirkef
akıp duruyor. Ne zaman kapatılacağı belli olmıyll!I bu
caddeden, seyablara rafakat
eden tercüman ve ıoförlerin
geçmemelerini ve bu suretle
yabancı misafirlere · bu pis
mozarayı teşhir etmemelerini
rica ederim .
Meveddet Şevki

•
Bir teşekkür

Şimdiye

kadar Sirkeci, An\c:ara caddesinde ıağda ve
mlda duran otomobillerin yütünden, çoluk çocuğunuzla
ıerbest geçmek gayri kabildi.
Haber aldığımıza göre Seyrüsefer müdürlüğü Sirkci caddesinde ·beş otomobilden fazıa durmaması için emir vermiş, bu emri yerine getirmek
ıçin de bir memur ikame eylemiş. Bu tedbiri aldığından
dolayı seyrüsefer
idaresine
teşekkür ederiz.
Düyunu umumiye caddesi
No. 95 Fethiye

*

Kaybettim
Ankara kooperatif tirkefüı
den aldığım 742 numaralı his•e senedimi kaybettim.
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
iktisat vekaleti Ziraat iş
leri batmümeyyizi Hikmet
Galip

..

içinde benim ve ailemin
nllfus kiğıtlan ile askeri terhis vesikam ve hüviyet cüzdanım bulunan para cüzdanı
mı kaybettim. Yenisin\ çıka
racağım, hükümleri yoktur.
lstanbul post.~mesi muhasebe kalemi memurların
dan Muıtafa Urtfi

Yun nh anin ab" ~
Romanya veliahtın ...
ın neler istiyor

nıdı

!n

~uz

Madam Zizi Lamb.inu namındaki Yunanlı kadının sabık

dın

.ayy recilerinden biri
hahralannı anlahyor

Uzun bacaklı muallimim:
- Hiç korkmayın, mis Deş,
diyor, yalnız uçmadan evel
makineyi nasıl işleteceğinizi
bir daha gösterin bakayım.
Makineyi işleten manivelayı
çeviriyorum. Motörün müthiş
gürültüsü ve pervanenin rüzgarı adamcağızın sesini boğu
yor. Muallimimin saçk·n daima
yapıfık gibi taranmış durur.
Şimdi benim
pervanenin

Romanya veliahtı prens Karol aleyhine Pariste ikame
eylediği dava ahiren istinaf
mahkemesinde rü'yet edilmiştir.

Madam Zizi sabık kocasın dan zarar ve tazminat olarak
\80,000)
İngiliz
lirasından
mada oğlu prens Mirccanın
mektep kuyudatma Hohenzollern sülalesinden Mircea diye
kaydettirilmesini talep etmektedir.
Dava iki sene evel ikame
edildiği zaman madam Lambrinonun 1918 senesinde prens
Karo) ile evlenmit olduğu sabit olmuştu. Karol bilahare
bu izdivacı feshederek Yunanlı prenses Helen ile ev-

kasırgası 2.a vallmıo ıaçlarında
fırtınalar yapıyordu. Kulaklarını ellerile kapıyarak basamağa basıyor, ıon bir talimat
daha vermek üz.ere yanıma çı
kıyor. Etrafımda, makinistler,

yüzlerinin hatlan &erilmiş, tayyarenin diueğini ve kuyruk
kanadını tutuyorlar.
lenmiıtir.
Pervanenin rüzgan otlan yel'e
yatırıyor, ve makinistleri, şap
kalanm sımsıkı tutmıya mecbur ediyor.
Hareket manivelbını işleti
sanıyorlar
yorum; uzun bacakh mualliinci sayıfadan ma ba~ )
mim aşağı atlıyor. Biliyorum
ki teşçi edici tebessümü altın
Siyasi bir mesele halini
da korku ve şüphe saklı. Çünalmak istidadını gösteren bu
kü ben hiç te onun güzide
hadise hakkında tetkikatta
talebesinden değilim; üstelik
bulunduk.
te bu benim ilk uçuşumdur.
Bii tanımıyoruz
- Gurrrr.....l tayyare meyTürk heyeti murahhasasın
danının nihayetine doğru kadan aldığımız malumata göre
yıyorum. ManiveJayı çeviriyoYunanlılar Spatarisi
heyeti
murahhasa hukuk müşavirli
rum; tayyarem yavaş yavaş
ğine tayin ettiklerini komisyoyerden kalkıyor.
na bir tahriratla tebliğ etmiş
- Tamam! işte artık havalerai. Türk heyeti murahhasadayım. Motörün gürültüsü büsı, Türk tebaasından bir Ru- '
..
'
yuyor, büyuyor;
gurrrrrrrrr....
mu muarız heyeti murahhasa
Ortalığı velveleye vererek
arasında kabul edemiyeceğini
hangarların üzerinden geçiyobildirmekle beraber vilayeti
rum. Yerdekilere elimle selam
keyfiyetten haberdar etmiştir.
Mübadele murahhasımı:ı. Ne- veriyorum. Tayyaremi kendimden ummadığım bir meharet
bil bey bu mesele hakkında
ve
kolayhkla jdare edifim ağ
demiıtir ki:
zımı kulaklarıma vardırıyor.
4< Spatarisin hukuk müşaviri tayin edildiğini YunanBirdenbire, yere inmek dülılar bize resmen bildirmişler
şüncesi ncıemi kaçınyor; çündir. Meselenin tevile tahamkü, ilk defa olarak yalnız uçan
mülü yoktur.
kimseler için ışın en güç
Heyeti murabhasamız. bunu
tarafı budur. Ama ne yaparkabul edemezdi. Bu zatın haJa
sın. İnmek vakti geldi. Birkaç
vazifesini muhafaza etmesine
devir daha yaptıktan sonra
geliace ; bu cihet hükumete
inmiyc başlıyorum. Yakınla
aittir. »

Kendilerini
Atinada

j

Foka5 ne diyor?
Yunan heyeti murahhasası
reis vekili M. F okas ise dün
bir muharririmize şu izahatı
vermiştir:
11

M. Spataris bizim avukatımızdır. Muhtelit
mübadele
komisyonu beynelmilel
bir
komisyon Qlduğundan bunda
bir mahzur görmedik. Bize,
Türk kanunlarına va: ı " bir
adam la2.1mdı. O ne tebaa' dan olursa olsun bize kanuni
Bir köpek hcH·lrıJ·uıca malümat vermiye memurdur.
seyirrilt11·in kiipekl<'rİ Bi:ı.im için başka bir mevzuu
bahis değildir.
bir ağızdan ceı·ap
- Bu zat itine devam ediV<1 rdilt~r
m11? .
- Evet..
Dlln akşam Opera sinemaHalbuki yakarıda da işaret
ıında sesli filim gösterilirken \
ettiğimiz veçlule Spataris Yutuhaf bir hadise oJmuştur.
oanldarm bir avukatı değil,
Sesli filimde perdede küçük
Yunan bütçesinden maaş alan
bir memurlandır.
bir köpek havlarken sinemanın

1-)esL/ Jiliıı ı lle

Y"'

balkon ve ı-a:onun~a seyircilerin yarund:ı m: kadar köpek varsa onlar da bu havlamaya jşti?"ak etmişlerdir.
Fil:min en heyecanlı anında
bu havlayışlar bazı seyircileri
ko,·kctmuş, ezcümle bir madam yanında oturan diğer bir
seyircinin köpeğinin havlama
sınden fcııa halde ürkerek:
..._ Aman beni ısıracak!
Diye fe;·yada başlamıştır.
Bir r&.tüddl'.:t devam eden
b~r kargaşahktrm sonra gerek
~a<lam, gerek k6pek~er susturulmuı ve herkes filimin
seyriAe devam. etmiftir.

" ni efen i bunu ta-

1akibtJi

şıyoruz, yakınlaşıyoruz. Başımı

uzatmıf, altımdan

kayan, çemenlere bakıyorum. Yere konmak için en muvafık vakti beı.
liyorum.
Yere ini. ..
- Krrak! Çatırrrrrr....
Fazla dik inmişim!
Zavallı tayyareciğin dimdik
toprağa ıaplamyor; pervane
parça parça o!uyor.
Ben, önümdeki makinelerle

aramda hatırı sayılır bir mesafe bulundurmak için kolları mı uzatıyorum.

Ani ve başımı döndüren
bir sükut oluyor. Bu aralık
hayretle sağ ve salim olduğu
mu görüyorum.
Hayatımı, beni olduğum yerde sımsıkı tutan belimdeki
kemere medyunum.
Etrafıma bakıyorum. T ayyaremin kuyruğu gülUnç bir vaziyette havaya dikilmif. Her
taraftan makiniıtler imdada
kofuyorlar; fakat muallimimin
uzun bacakları, onlan geride
bırakıyor.

- Çabuk! Podra pomponumu!

Yeni mektepler
Dk mektep binalAn
inıaah ilerliyor
fıtanbul •İliyeti, ilk mek-

tepleri kiralık Ye ahşap ve
gayri sıhhi binalardan kurtar• mak için şehir dahili ile mülhakatta 50 kadar asri mektep
binası inıasına karar vermit
ve bunları ihale etmiıtı.
Son parti olarak ihale
edilen
23 mektep binasından
beşinin
yapılmışbr.

vazı

esası

Köylerde inıa edilmekte
olan 11 ilk mektep binasından
9 unun inşasına başlanmış, 2
tanesi ikmal ve teslim edilmiş
tir. Daha eve) inşası ihale
edilmiş olan mekteplerden Feı
tihle yapılmakta olan mektebin in~aatı ikmal edilmiş gibidir; ayın 15 inde teslim muamelesi yapılacaktır.
Gelecek sene çocuklanmız
muntazam, Sıhhi "Ye asri binalarda okuyacaklardır.
Yeni binalar inıa edildikçe

peyderpey teaellüm edilecektir.

Türk- Spor .
6

ıncı ıayıu

gün

bu-

~ılch

Kurtdereli Fransaya giderken koca Yusufu da
yenmiş m1ycJi?
Türk Sporun bugün çı
kan 6 mcı nüshasında Kurtderelinin menkibesini okuyunuz.
llııııd:ııı

h.ı ..J..ıı

Ahidiıı

D:"'"r

q: :\hıııct h·t,scri hJlr.mı uı:ıl..:ı.
lc•lcn, 1..ık ııı<ı.;ları \c; Şılt turııu
\ :ı~ı fü.stt rlr ı i "011 l nftaııııı m:w
lan, lıika) r, •ıııı ıı, J.:ı.rikatür H

.... j,._.

Gezetelcre nazcacan,, Unkaponı köprüsünden
ecçen bir hamctl dötcmelerin arasındo~
denize dütmüt!

yapılacak

Dün vali muavini beyden de
meseleyi tahkik ettik. F az!ı
be~ diyor ki:
- Türk tebaasından birinin
ecnebi bir devlet nezdinde vazife kabul ctmct>İ caiz değil,
hiç olmazsa hükumetin muvafakatine. mcm•ttur. Evelce kendisine teb1igat yapmıştık. Yeniden tahkikat yaptırıyoruz.
Hala işten el çck'ınediği tahakkuk ederse hükumetin evamirine itantsizlik etmiş olacaktır. Tabii hijkur.ıet takibat yapar.»
Bu hadise üzerine Spatarisin
tabiiyetten iskatı, yahut hudut
harici edilmesi muhtemel a6rftlmek tedir.

&n.1a,,

cüzdanı

uçtukt n sonra..
Asri sinema müdürii Terzi
oğlu Yani efendi dün Lüksenburg sinemasından çıkar
ken yanına temiz giyinmiş bir.
adam yaklaşmış ve:
- O, nası1sın, yahu? kaç
zamandanbcri gelip gittiğin
yok, diye
Yani
efen diye
aşina çıkmıı ve onu vefasız
lıkla ittiham etmiştir.
Yani efendi, hiç tanımadığı
bu meçhul dosta işlerinin çokluğundan ve z.iyarette kusur
ettiğinden bahsettikten sonra
kiminle müterref olduğunu
_habrlıyamadığını söylemiştir.

Meçhul dost Yani efendiye:
- Beni hatırlıyamadığın için cezaen yarın sabaha kadar düşun. Ben yarın sabah
erkenden gelir acni görürüm.
O uman kim olduğumu hatırlanın, demiş ve ayrılarak
kalabalığa karıtmlfbr. Biraz
ıonra cebinde cü:ı.danını bulamıyan Yani efendi meçhul
destun kim olduğunu anlamıı
ve soluğu polis merkezinde
almıştır.

.ılfutehassu;/ar11n1z

<'e

hastan elen'nıiz luUi' ıni?
Geçen gün kuduz. hastalık
larından bahsedilirken Daülkelp tedavihanesinin bütün
bir memleketin ihtiyacına tekabül edemediği ve kuduz
hastalıkları
mutahassıslannın
azlığı yazılmıştı.

Vilıh·et sıhhiye

müdürü Ali
Rıza bey dün bu husuıta bir
ml:harririmize ıu malumatı
vermiştir:

- Memleketimizde yalı. z
bir daülkelp hastanesi olduğu
doğru değildir. Bugün faaliyette bulunan fiç daülkelp
hastanesi vardır.
Buiılardan biri lstanbulda,
biri Sivasta, biri de Diyarbekirdir. Bu üç müessesede
memleketimiz. de ki kudu:ı. hastalıkları ile mücadele etmektedirler.
Mütehassıı meselesine gelince, ihtiyaca kifi derecede
mütehassıs olduğu kanaatindeyim.»

Hindiıtanda kadınhk

hareketleri
Hindistan kadın aleminde
terakki eserleri meşhüt olmaya
başlamııtır. Bir İngiliz gazetesi Hint kadmlarının ev idare
vazifelerini müdrik olduklarını
ve içtimai vaziyetlerinin iyieı .n. kte. b\ılunduğunu yazdık
tan .sonra diyor ki :
Ma:z.ide Hint kadınlarının terakkisine en ziyade mani olan
.şey kızların pek genç yqta
evlenmeleri idi. Y apdan bir
istatistiğe ~~re 1921 ıenesin
de 2,230,000 kız on yaşında
ye 1,500,000 i iılim olmak
Ü?.ere 8,500,000 kız da onbq
yaşında
iken cvlenmiılerdir.
Geçe.n sene evlenenler ise daha yqlı idiler. Bundan başka
kızlann talim ve terbiyeıine
ihtimam edilmiye başlanmış
tır ki bu da ali için iyi bir
alamettir.

Zckii bey
Dainler vekiletine namzet
gösterilen Müskirat inhisarı
umum mildürü Zekai beyin
bugün, y..rın Ankaraya gideceği yazılmıştı.

Öğı endiğimize göre, Zekai

bey daha birkaç
mizde kalacaktır.

gün şehri
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Komüsyoncu ) adigfır Ef.
evinde dört baıı mamur bir
eğlence tertip etmek için tam
iki ay fırsat aradı. Gece, gündüz, zihninden uzaklaşmıyan
bu tasavvur, hakikaten ibdai
bir mahiyette idi. Komisyoncu
Ef. dört güzel kadın bulmak
ve bütün bir geceyi onların
koynunda geçirmek istiyordu.
Zamanın tahavvülü ile tlhkima da mes'ut tagayyürler geldiği cif etle karılarını çiftleş
tirmek, üçle tirmek ve dörtleştirıuek mumki.m deği di. Bu
imkan k~nunen ve iideten
münsclih c.'.masa bıle evd ki
kaşık dü:n n.nıJ
şer.ınden
i ci ~ r evle.nişe
g ·ne
c "r'et e' '1l ycc•kt;. f; arısı
) arar. ı-.r şe:yc!ı. H"le "karu
nu

medenı

Zelzele

1•

intişar

ettıkten

Kadehler taadüt, şarkılar
tevali ettikçe kızların neşesi,
efendilerinin çalımr çoğalıyor
du. Şuh ve sarhoş kızlar, onun bu gururunu gördükçe
teker teker veya '·::ter çifter
yanına sokulup soruyorlardı:
Gerdek nasıl olacak,
birer birer mi, yoksa ikişer
ikişer mi?
- Yadigar Ef. bu baptaki
fikrini tebliğ etmekte müteen · ıdi. Kendince tnsarladıgı
zıfaf ş künı, bir sürprız halinde onlara göstermek istiyordu. . eşeleri kemale geldikten ~onra, yatak odasına gin.cck çırılçıplak soyunacak
ve kızların her birini ayrı
ayn çağırıp kendisi gibi myan
bir hale l·oymayı müteakıp
-tavuklarını ardına takıp eder~k '•ümese giren bir horoz
gibi - çırpına çırpına yatağa

Bükreşi

heyeca-

na verdi, bir
yat battı

Fransızlar

İngiliz futbolcuları ile

berabere

kaldılar

olmuş.
Bükreş

futbolu terakki ediyor dediğimiz zaman hakkımız varmış. Zira Paris takı·
mı, Londra takımı ile yaptığı
maçta İngiliz futbolcuları ile
berabere kalmıştır.
Fransız takımı maçın de-

rasathanesinin bazı , vamı esnasında hasmına karşı
duvar! rı hasara uğramıştır.
bir tefevvuk göstermiş ise de
Halk, zelzelenin şiddetinden
muhacimleri fırsat yaratakorkarak sokaklara fırlamış,
mamıştır.
şehnn faaliyeti birkaç dakika
Cumaya yapılacak
için kiimilen durmuştur.
müsabakalar
Bükreş kilisesinin büyük taFutbol heyetinden: 1- Ökı önünde duran bir kadın,
nümüzdeki cuma günü Taksim
düşen taş parçaları ile yarastadyumunda yapılacak maçlar
lanmıştır.
şunlardır:
Zelzelenin vukuu esnasındR
Fcnerbahçe - Vefa 10,30 da,
Karadenizde İ:ıtrava yatı ile
Galatasaray- Beykoz 11,45 te
tenezzüh icra eden prenses
(Hakem Saliihattin Bey).
Uyana denizin meddü cezrinden dolayı kaza geç;rmiş, Birinci takımlar arasında
Fcnerbahçe - Vefa 13,15 le
yat taş!~a çarparak hasara
uğramıştır. Yat ziyaa uğramış
(Hakem Şeref bey)
br. Bu zelzeienin diğer bir ak2 - Birinci ve ikinci küsi de Sofyadım duyulmuş~ur.
melerde oynıyacak birinci ve
ikınci
talwn idmancı:anna
ait
lisanr,ların
heyetimize getiŞehremar;efinde
rilme~i llizumu tebliğ o!unur.
1
J/,,nııırlar nicin /( drı.1tlf'fi:::11ı
1.iko <'l'<'I çıkı. ı ·orl<ı r?
Atlc-ti:ım heyetinden:
SebPp cr.laşılrlı, i!,V1trı
8/XI/929 Cuma günü saat
boz?ık bfr uuı!rıti ~ı
9,30 dan itibare:ı K;ıdıköy sa' .
hasında 100, 200, 4CO metro
.Şc:ıreınaudbin alt kaim<la
koşu!:ır'le
li~ aciım atlama v~
bi'yük bir c!uvar saati vardı:.
dısk , t.na ıekor müsab ..kaDaire ıni..;;irj /'.ptuıabhn::ın
ları · cra edilcceğiı:;den istıyen
efencli bu saate bal•ar, paymüttefik azanın i~tirak edehidos ve vazife zilieri.ıi ça:ar.
lecekleri
bımim olunur.
Meğer bu saat günde on

a nr br ~bii+ün ateş kesilmişti.
Ümmilığ .ne bakmadan kadınların hürrıyetinden, yürek
ve d !ek hakkına malik oklukııtılacakb.
larından vakitli, vakitsiz dem
Ka lehler dolup boşalırken
wrur, bu vadide ağzına geve yadigar Ef, tasavvur ettiği
leni söyler dururdu.
vuslat alemini canlandırmıya
Halbuki Yadigar ef, birkaç
hn:ı.ırlarurken kapının zili çakadının zevki visalini bir anda
' lmdı ve komüsyoııcunun ağzın
ve bir noktada lalın ak için
d. n IJir :ııHti halinde üç keliçılgın bir
heves taşıyordu.
me döl:.üldü :
Her hangi !Jir umumlıanede
- Eyvah, karım geldi!
bu hevesini tatmm etmek
O serse~ sersem bak:n.rken
~üphe yok ki, mümkündü.
kızlar arsız arsız gii!iişiiyor!a.r
Fakat o; herkesin !-endi evindı. Zilin ikinci titreyişi, fahidt hır sultan olduğunu, baş
şelerin kahkahalarını, Yadigar
ka bir yerde ve bilhassa k t Efendinin de sersrmiiğini bir
hanelerde bu saltanatın Fara
derece daha y<ikseltti. Üçilnetmiyeceğini bildiği için, şıa
cü ses efendiyi tamamen epdetle arzu ettiği eğienceyi
kemle~tirıne!da
lı~raoeı- kız·ıı
bostancıdaki zarif köşkünde
rın dilini açtı :
yapmak istiyordu.
- Bakalım yahu, belki tatNe çare ki bir gece aşırmak
dı: kika ileri gidermiş.
Her
lı bir misafirdir.
Dünya petrol piyasası
müteassirdi. Na mübarek kasabah daire müdürü tarafın
Yadigar
Efendinin
lam,
cim
dın, senelerin yüzlerce geceNevyoıktan
bildiriliyor :
dan
ayar
edildiği için kimse
demes;ne
mahal
vermeden
lerinden bir tekini olsun bir
Dünya piyasasında petrol fi.
;,;n farkında değilmiş. Geçenkızlardan biri koştu, köşkün
hısmın, bir dostun evinde geatlarının düşmiye doğru gösiç kap!sını açtı ve bekçi ile
ler de
bir :;ün
şehremini
çiı m;yordu. Lodosa, sise tututerdiği temayül üzerine Amekarşı!aştı.
'
saat «15,50» de memurların
lup, son vapuru, kaçmp İstan
rika petrol madenleri yevmi
Evin nige~ıb;:;nlığını :!:!ruhta
bulda, filan da kalmıyordu.
daireyi terketmekte olduklaistihsallerini 130 bin varile ineden ve efendinin bir sürü r rını ve paydos :ı:linin çaldıgı
Her gece, muntazaman ve
dirmek emr:ni a:mışlardır.
kadın ve bir çok nevale ile
bilafasıla
yatağındaki
yeri
ııı görmüş. Sebebini sormuş:
geldiğini görmüş olan bel.çi,
ve kocasını işgal ediyordu.
Sııat 16 efendiın cevaüUNDh' 10 P.4RA
bu müşahedE"~inc!en ist;fade
Nihayet bir düğün imdada
buu almış, neticede bu büyük
Aııaılo/11111m lıl'r /;üşesiııde
etmeyi tasarlıyarak hemen
yetişti.
Yakın akrabasından
saatin ayarı bozuk olc!uğu an1
berbere
gi
nıiş,
saçım
sakalını
bira
\'>c11/; sa:cıyımıı. ylikbir kızın evlenmesi bu koca
laşılmış,
hiç
olmazsa
Şehrernaı
kestirmiş, kokular sürünmüş
düşkünü hanımı, bir gece hasl'lmcsı için IIJJIA l'EI J\Tnetinde
olsun
doğru
ayarh
bir
,
ve
köşke
geimişti.
Kapıyı
riçte kalmıya icbar etti. YaFA!.İ.\' lıepiıııi:deıı
açan kı:ı:ın :
saat bulundurmak eme~ ile de 1
digar Ef. bütün riyakarlığını
lwkl.:di{jı yıırduıı.
- Ne istiyorsunuz?
yüz\ ne ve en )i anık sitemleri
saatin dejiştirilmesi emri veSualine ağzını yaya yaya 1 rilmiş. Emr,netin büyük saati
diline dizerek kansının hir
ŞEHREMANETi BU AKŞAM
geceye inhisar edecek elan
fU cevabı verdi:
bugün de~;ştirilerektir.
- Seni 1
gaybubetinden dolayı teessurVe bila perva içeri girerek,
daat 21.3{) dar
ler gösterdi, izin vermemek
kızın
yüzünü
makasvarı
okşı
istedi.
sineması hıncahınç dolu sayarak yuk:ın çıkb.
Lakin, mecburiyet pek kat'i
Tepebaşı
lonunda c!ü;ı akşam
Komüsyoncu, muhayyel bir
olduğu için bu telehhufler fayik:nci
sesli
·;::
3öz!:l
1
tiyatrosunda
felaketin sadmesini kabule
da vermedi. Hanım, hizmetçi11111 1
haıırlanıı:ış,
yan
baygın
bir
sini de alarak İstanbula indi.
halde koltuğuna gömülmüştü.
Şu kadar ki trene bin.erken
Aşnğı inen kızın köy bekçis; le
11111111
köy b~kçisine «eve göz-kulak '
şakalaşa şakalaşa avdet etiğiKadısı
olma!!nı» tenbih ve bu tenbini görünce uyuşmuş olan kanı
hini bir miktar bahşişle tetit
Komedi 6 tablo
birdenbire galeyan atti ve
cylemeltten de geri kalmadı.
lf.
haykırdı:
Yadigar efendinin o gün
- Teres! Burada itin ne.
FErah sinema
yazıhaneye uğramadığını söyle-,
Bekçi, bir iskemleye kavi
Bu akşam: CASUS KADIN
mek zaittir. Ellilik herif, karı
vücudunu yerleştirdikten sonra
ve: OTA - GOBILE
ıınıı müteakip Haydarpaşaya
- ~cres babandır - dedi - yumDünyanın en heyecanlı varyete
rugu suratına yeyince karını
inmiş, Kadıköyüne
geçerek
nı;maraları
iJd kfife dolusu nevale düz- ıavup eve kız duldurmayı
1U11rıtttı$1i1111111tnttll
ıttıtftımllımmıııullıaımıCJ:ll r'f!_l111111naıııntmdl!h1Aıt ılGI'
anlarsın.
'Jillll"""--;ıu~ı~ı
1
~--1&11
müştü, Likörlerin envai, müsBekçinin
bakıtı manidar ve
kirııbn her çeşidi, mezeliklerin
Dün
defa
hele yümruklarını dizlerinin 1 akşam
Sinemasın
gösterilen
yüz türlüsü küfelere yerleşti
üstüne koyuşµ pek beliği idi
rilmişl i. Bunları münasip bir
Yadigar E. herifi atlatmamahall bırakhktan sonra aynın muhal
olduğunu anladı,
dahi layık o!dui:,Y\I mvvaffakiyetlerle karşılanmıştır.
1~
lardanberi defterinde aclresleri
kızları fıkır fıkır
gülerken
mukayyet olan telliüları ziyamiskin bir beşaşetle zorba
rete girişti.
misafire bir kadeh rakı verdi.
O günün gecesi, kö,kün büsözlü v"
filminin mümessilesi LUPE VELEZ
- Canım şaka söyledim,
yfik salonunda mastaba kurullarile, danslarile ve gü:..el sesile
teshir
benim evim senin evin demeketmekte berdevamdır.
~
m_uştu. Dört sürtük kız, bir
tir. İç te keyfine bak.
gecelik yatak şirketinin uyanlllırm:ınırın""ı"-"'"""'-'
,_,,"',
11
lltllMil IUUı:~IUlllHnt~IWI ızı.uıl U -"""-""""-.-"''""'"""
ııımııııt"l~ıdl .ılmııl!ılll
lthllll%1R1-il111BPI
dırdığı şetaretle kollarını sıva
Ertesi sabah, gün doğarken
mışlar, birbirlerine laf ve fın
komüsyoncu salonda bekçi adık atarak, çıplak latifeler
ğa yatak odasında bulunuyoryaparak sofrayı hazırlamışlar
du. Kızların hazan biri bıı,zan
dı. Dört karılı eski zaman
ikisi - üstlerinde sade bir gömlek - salona gelip öteberi
küberası gibi geniş bir koltuğa gömülüp kiralık kadınların
aldıkça ev sahibi soruyordu:
- Teres hala sızmadı mı?
gidip gelişlerini, h'zmet eciışle
Ve onlar yavaş sesle cerini seyr.e da' .m yadig~r Efenvap veriyorlardı:
dinin hazzı, burnundan akıyor
Ne sızl\·or ne sızmıya
du. Büyük bir işten binlerce
izin
veriyor.
'
lira koml.syon alsa, bu derece neşelenemiyeceğ:ni k ıJi 1 Yumrut,umun hakkı diye
1
ker.dine teslim ederek müte- 1 c!5;·:!u•••il: i C.e r • •i e çevirdi.
•
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Mirası için fıtanbulda dava açıldı
İki taraf la mirasın yalınız kendilerine
olması

lazımqeldiğini

Amerikada ölen zengin bir
Ermeninin mirası etrafında
şayanı dikkat bir dava tehaddüs ve mesele Altıncı hukuk
mahkemesine intikal etmiştir.
Davada müddei, Amerikada ölen Avadis Ef. ismindeki
zeng•n Ermeninin kardeşinin
torunu sıfatile mirası istemektedir.
Bu hususta ölenin zevcesi ve
çocugu sıfatile veraset hucceti alanlar ile mahkemede kar·
şılaşmaktadır.
Fakat bizzat
değil...

İki tarafta mahkemeye vekil göndermişlerdir. Müddei
taraf şu iddiayı ortaya atıyor:
-Varis sıfatını alan kadın
la çocuğunun, müteveffa ile
hiç bir alakaları yoktur. Varisbi~iz.

Öbür tarafın vekili, ( Nasıl
olur?) Diyor. Varis sıfatile
biz iddi'.ımızı tcvs:!~ etmiş,
şahit dinletmiş, evrak göster·
miş, verasetimizi isbat etnıi
şizdir.

l\'lü<ldei te.rafmda.n müekkillerimizin ölen=n karısı, çocuğu
olmadığını, hiç bir alakaları
•

lııekçilere

cevrııJ!

ait
ileri surüyorlar!

buıunmadığıw

icidia

duracaklarına

edip

k~ndilerinin

ölenle
karabetlerini
isbat
etsinler. Ve bunc'uı sonra
is,mlcr yayılıyor, '< :m. ka. ışık
vaziyetin halli için !lğraşılıyor.
Bu arada iki tn • vekill"ri
arasında hararet: ı •cn:ık::ışalar
da oluyor, arada H ı..ım ha!.na
dua okumaz maval okur ve
Atılan senki tarız bize değ
mez.
ÇilnkU bizim ha ..iki vaziyetimiz tarizin maha.Jine masruf
olduğunu icap ettirecek ş~il
değildir. Gibi su.:.er geçiyor.
Bu mevzu üze ınde vekiller
bir hayli münakaşa ederek
söz söyledikten sotıra, mahkeme, vaziyetiı; ihzari surette
etrnf!ıca tc:ıbiti z· :::ıı:ıda eı
rakı tahkikat hakimine gönderdi.
Tahkikat hakimiiğince vazi·
yet tesbit olu:ıc!ulitan sonra
m:ıhkeme meseleyi tekrar tetkik edecek, Anıerikada ölen
zengin Ermeninin veraseti ki·
me· veya kimlere ait olduğunıı.
karariie tesbit cd·!celttir.

A<1sİf11ı ıt}ıiı t(la
Sıhlıi)·<' nıı'iılı'irı'int"i
dılr11ır•k

rni

öl-

i~·tı,dilerl

Kostamonu, 30 ( Hususi )
1'ün akşam
sıhhiye müdürlin :; ı Abdülhalim beyin evine bir şahıs üç
el silah atmıştır.
diyoı::
Şehremaneti şehir hududu
Abdülhalim bey akşam yedahilindeki ineklere "Tüberkü- meğinden sonra mesai odası
lin,, denilen aşıyı tatbik ettikna çekilmiş, mütaıea ile meş:
l
••
•
h n sonra şehrin ve şehir halgu.muş
ve peııcerenın
yanınkının sıhhatini vikaye
ıçın
d:ıki minderde oturuyormuş.
ahırlar hakkında bir talimatBirdenbire sCJkıı.ktan oturname tanzim etti. Eylülden
duğu pencereye .-loğru atılan
itibaren tatbike başlanılan ve
bir silahın
pı-tırdısı
ile
75 maddeden ibaret olan bu
yerinden fırlamış, çıkan kurtalimatname mucib;nce bundan
şun pencerenin a!tındaki dusonra mahalle içlerindi, ev
varı delerek mindo!rdeki yasaltlarınde, meskenler ittisalintığa saplanmış ve bunu diğer
de ahırlar olmıyacak, ahır
iki kurşun takip etmiştir.
larda
tavuk, hindi,
kaz,
ördek gibi ehli hayvanlar besAbdül halim beyin şahsına
lenilmiyecek, ahırlar muhakkak tevcih edildiği muhakkak olıın
kargir olacak ve zemini sokak
kurşular iyi bir tesadüf CSl!rİ
zem:ninden yüksek bulunacakolarak hep duvara isabet •!ttır. Bu ve bunun gibi bir çok
miştir. Silah atan meçhul şa·
mevaddı ihtiva eden ta i-ııatna- 1 hıs derhal kaçmıştır.
me, bu taiimatnameye tevafuk 1
Bundan on gün evel de ıl'eM
etmiyen ahırların tadil için i Abdülhalim beyin evi, henüz
ahır ve ağıl sahiplerile inehçi- ı
~ere altı ay mühlet verm:Ştir, 1 kim olduğu belli olmıyan bir

EmGnet "iki üç kiti
için hftlkın sıhhatini
ihmal edemeyiz!,.

Bu (6) ay zarfında inekçiler
Emanete bir beyanname verecekler, ahırların bulunduğu
mevkii, 'hayvanlarının cins ve
miktarını müatahdeminin hüviyet ve adetlerini bildireceklerdir.
Emanet bu beyannameyi
alır almaz gidip 11hırı teftiş
edecek, eğer talimatnameye
göre kabili ıslah ise ıslahı için
3 ay mühlet verecek, değilse
seddedecektir. Müddet şubatta bitmektedir. Marttan itibaren Emanetin ruhsatnamesini
haiz olmadıkça şehir hudutları
dahilinde hiç bir ahırın bulun-

o

şarkı- O

-=

•

Amerikada ölen

Fransız

Bilkreşten bildiriliyor: Bu·
rada, şiddetli görültülerle ka·
rışık fasılalı bir kaç zelzele

.,

Gecikmiştir -

şahıs tarafından ı.şlanmıştı.

Bir sui

kast~•

başka

bir
şeye hamledilemıyecek olan
bu hadisenin faillerini zabıta
şiddetle aramaktadır.

Sahhk bahçe
Bakırköyünde Soğanlı bahçe
namile maruf ve içinde mekıin,
ahır, samanlığı olup ayrıca
bir çeşmesi ve dolap kuyusu

ve iki havuzu havi yüz dönü·
me karip mahıtl elden satılık·

dır.Adre.s:

Sirkecide İskender

ye oteli karşısında
otelinde s.ıhibi

Ertuğrul

Şakir

masına müsaade edilmiyecektir. !!!!!!!!!1!!111!!,_!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
Halbuki inekçiler buna itiraz
etseler Emanet bunu düşün·

etmekte:
«-'Biz işsizlikten kan ağlıyoruz, Emanet bizi ahır inşasıı.a mecbur ediyor,, demektedirler. Emanete gelince o
bu fikirc!e değildir; diyor ki:
kazanıyorlar.
- İnekçiler
Ahırlarını da sıhhi şartlar dairesinde inşa ve tadile mec•
lı ur d ~r.;:;r.
crhi
r'..:..z_r:.:n~l . ...,

mek mecburiyetinde değildir.
Biz şehir halkını 1 sıhhatini
düşünürüz. Süt gibi şehriıt
sıhhati üzerinde bir rolü olan
reilhim bir gıı' ayı birkaç
inekçinin

hatırı

i ;in yüz üt;tll

bırakmak kabil d !ğildir. İste·

miyen ahırını !. :ır ve
•
..
' . 1 ,,
•
o.m-:zsa
şeı ,, ... ın pıs

lıil
ı".ı

"
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G zimizin
nu kundan ne
m n
ıkarıyo ar
Atinadan bildiriliyor: Lonnin İngiliz fabrikalannda merdrada yapılan bir muhakeme
mi imal ettirmesi hiç le şaynı
esnasında, maznun mevkimde
istiğrap değildir. Bilhassa mebulunan bir amelenin, mahsai fırkasının mevkii iktidarda
kemece ifadesi alınırken Türbulunduğu bir zamanda İngiJ
kiy~ hesabına mermi yapmakterenin, işsizlerine iş bulmak
la meşgul bir fabrikada çalı
için Türkiyenin bir siparifini
ştığıı 'l söylemesi, Yunan gazekabul etmesinde ve Türkiyeyi
teleri için yeniden vaveyla
memnun etmek için de en bükoparmıya vesile olmuftur.
yük fngiliz harp gemisini ve en
kıdemli amiralının Türkiyeye
Filvaki Türk memleketinin
gönderilmesinde mucibi garamüdafası ile aJakadnr en kübet bir şey yoktur. Fakat
çUk bir bereket ve faaliyet,
bütün bunlar Mustafa Kemalin
bu efendileri bin bir dert ve
Ankara B. M. M. indeki nutkedere sokuyor. Bundan maklm ile m11kayese edilecek
sat ta, Türkiyeyi cihan efkan
olurse
vaziyet bilsbütün başka
umumiyesi karşısında harpcu
bir ehemmiyet alır. M. Kemal,
emeller beslemekle teşhir ve
memleketinin ordu, donanma
lttiham etm~ktir.
Bu asırda herkesi kör ve
ve hava teşkilatını bu misillü
sersem :zanneden bunlardPn
zamanlarda adet olmıyan bir
bir gazetenin, Proiyanın şu
tarzda metetmiştir.
ya:zdıklarmı birlikte okuyalım:
Buna
karşı,
pek tabii
1
«- Hiç şüphe yok Turk
olarak · ngiliz fabrikalarının
ordu ve donanma besliyen
müşteriıinin
bu beyanatına
her hangi bir devlet, harp
karşı M. Makdonaldın ne dümühimmatına muhtaçbr.. Binaşündüğünü öğrenmek cidden
enaleyh, bu itibarla, Türkivemerakı mucip oluyor.»

.

Boşanma

Make ony
lfanlı bir boğuş

Bu rekoru da
Amerika kazandı .•

ma sahnesi oldu
Sofya, 3 Teşrini evel
929 Makedonya ihtilal komitesinin ikiye aynlan hizipleri
bir biri aleyhinde pek büyük
birer düşman kesilmiştir. Aralarındaki münaferet ve zıd
diyet o kadar ilerlemiştir ki
her hangi bir telif imkanı ta•avvur edilememektedir.
Bu hiziplerden «Protogerof»
hiı:ibi, «Hibailof» hi:zibini tutuyor diye Bulgar hlikfaneti
aleyhine de dfişmanJık g&termiye başlamı~r.
Proteyerot hiı:bi Bulgar hükümetinin, sabık harbiye nazı
n ve lahık Roma sefiri jeneral Volkofun delaJetile, Mihaliyef hizbine muzaheret etmekolduğu idiasmdadır.

te

Bu hizbin müre~ci efkan
olan •Vardar» gazetesi, •Mibailof» taraftan tarafmdan
katledilen •PrOtogerof» taraftarlannın katilleri adliye tanfmdan tecziye edilmemekte,
hatta muhakemelerinin bile
• yapılmamakta olduğunu ya%maktadır.

•vardar"

guetesi tessürle

Nevyork Heralt yazıyor:
Amerika maliyesi, yeni neşr
ettiği kazanç cetvellerile beraber memleketin , miihim bir
tehlikeye doğru gittiğine de
işaret etmektedir.
Bu tehlike, Amerikada evlenmelerin azalması, buna mukabil boşanmalann artması®.
Mese)A
biltiln
Amerikada
1929 senesinin son aylanna
kadar 1,182,497 izdivaç olmuş,
195,932 talak olmuştur.
Amcrikada talak wkuahnın en çok göze çarptığı yer
Novada vilayetidir. Elyevm
mahkemelerde giSrülmekte olan talak davalannın adedi
ise 4226 dır.
ıunlan da ilave ediyor:

" - Thtililciler arasında kan
akıyor, Makedonya
meselesi de her gün zemin
kaybediyor"
Makedonya ihtilil komitesi
arasındaki bu mütehaJif cereyanlardan Bulgaristanm miihim vukuat arefesinde bulunulduğu tahmin edilebilir.
su gibi

Muharriri:

r·ezs

Masanın başında oturmakta

olan polis bir kağıt uzatb ve
aordu:
- lşimiı:e yanyabilir mi?
Şanon kağıdı okudu:
« Bu alqam seki%dc 551
DU.marah evde sizi bekliyorum.
Kapıyı
sa}dığınız takdirde
raiater M. s.izi kabul edecek..
ŞaDOD ya.zıyı tanıdı. Odrey
bu mektubu Malpaa için bPl)'a aamıa olmalıy~ Muavini-

1'1 koJundu tutarak kqara
ç~kü.

Bı.; Odreyin Malpas nallma hpı,. atbğı metd.p-

-

1.rtfan
li • -

!tiridfı. Anlaşlfan lerh

Ben gidip

- - dil=jpj-~
Tangere Yak'&11

Kapıya çaktığı zaman bla-

'-wt-

dağılnapı.

llededi . .

~ Cevap vere111 olma6
~ubn balb. Pencerede ıP

kadınlar:

-

Katil var... Katil.

Diye bağırıyorlardı. İçeri
girdiler. qçı kadın salonda
duruyordu. Ş.mm:

Sillh nerede patladı?

-

Mister Marıalbn mesai odaıında...
Merdivaaleri 6çe dörder
atbyarak yukarı pkb.. o~
kapısı açdcft. Eıikt'e Tonger

.

aın

oluak pbyordu.

-19m_.se••*-

fa katilD hçmaa inılAWllO
Ôll nalfedlllhcf!• · kadar

•rada

..

···- ..

Wledlı.

..

ıcmwu.ı.
az+'s d= d''--

--..
Mrdtabire

-~

Şanon

61üyü lmlduarak b.paia
listüntt y....a lılllmnim:

lıere .Hnl

ç.pcliun

Fazıl

Stilin yanına gitti. Henüz söze başlamışlardı ki
Leysinin evinde üst üste üç
kurşun atıldı. Bir saniyede
koştular. Kapı a~ıktı lçerrlen

...........

kaldanrli:en mua-

Diner

eıitti.

'-da. Zile bir . . . ..,,....
..,.ia kendiaUai

Zabıtay·a

neler ianat
ediyor?

JuiDCI• ...-•

Onlarsa iş başarıp ticaretimizi baltalasınlar

tcplerinc devam edenler çok az!

lzmfrden yazılıyor:
İzmir, 6 - Millet mektepKemerde Sürmeli sokakta
lerine devam edenler pek
tuhafiyecilik eden Uıaklı Meh- ' azdır.
met efendi, dün adliyeye mü.Biltiin polis karakollarına
racaat ederek kendisinin Keyapılan tebligat 6zerine polismer karakolunda fena halde
lerin dolaprak milJet mektepdövWdüğünü iddia etmiş ve 10
lerine deYam etmeleri lhım
glln tedaviyi emreden bir rapor ibraz eylemiştir. Mehmet
gelen isimlerini yazmakta ve
Efendi diyor ki:
o mahallelere yakın millet
- Ben, bu karakoldaki polis
mektebine devam etmelerini
efendilerden birinden alacaklı
kendilerine tenbih etmekteidim. P•ramı alamayınca icraya müracaat ettim. Evelkl akdirler. Mekteplerin açıldığın
şam bir polis efendi gelerek
dan bu suretle haberdar olan
beni komiserin çağırdığını söyvatandaşlann devama başlı
ledi, ben de inandım ve gittim.
yacaklan
şliphesizdir.
Komser karakolda kendi ce•
binden biraz kokainle bir parkanununun
ça esrar çıkararak bana:
- Bak, bunlar senin cebinbükiimleri
den çıktı.
Bu sene meclistuı çıkacak
Dedi beni bir polise teslim
kanunlar meyanında iş kanuetti. Diğer odada fena halde
nu da bulunmaktadır.
dövnldüm, Her tarafım yara
içindedir. Mehmet efendi, vaBu kanun bir çok noktalarli paşaya da müracaat ededan iş verenlerle iş alanlar
ceğini söylemektedir, Müddearasında bir takım ahkamı
iumumilik tahkikata başlamış
ihtiva edecektir. Kanun henüz
tır.
çıkmamış olduğundan Avrupada olduğu gibi büyük sanayi
müesseselerimizde doktor bulundurmak mecburiyeti yoktur.
Bilhassa bu nokta hakkında
Ticaret müdiriyeti
şirketler

lliz

burada senelerdcnberi latanbul limanmda teais e·
dilecek ıerhest mıntaka iple
meıgulken •e fakat maaleıef henüz bu vadide tek bir
hatve bile abnamqken Yunanlılar Pire limamnda bir
ıerbeıt mıntaka vüdude getirmiye karar vermişler ve
bemen hummalı bir faaliyet
sarf.uıa başlamıılardır. Denilebilir ki Pire limanında az
sonra serbest mıntaka tesis
edilip bilfiil çalışmıya başlılıyacakbr.
Buna mukabil biz de, burada
hala müzakere ve münakaşa ile

it

komiserliğine
bulmaktadır.

meşgul olacağız.

Son gelen Atina gazetelerinin verdikleri malfımata nazaran başvekil M. V enizelos,
refakatinde iki nazır ve iki
nezaret müsteşan olduğu halde Pireye inerek orada kendisine iltihak eden Pire Belediye reisi, Pire Gümrük müdürü, Pire Ticaret odası reisi ile Pire Ticaret müdürU
gümrük idaresinde serbest
mıntakaya dair uzun müzakeratta bulunmUJlardır. Yapilacak serbest mmtaka Ham-

vuku
Yeni kanun lanazan

Çarşaınba pazarı
Fatihliler pazarın nakli içın
yeniden müracaat edi;l4orlar
Y anQın tehlikesi var
ayn ayrı
semtlerde kurulmakta olan
ıeyyar pazarların büyüğü Fatihteki Çarşamba Pazandır.
Bu semt balkı pazarın o daracık sokaklardan kaldırılarak
eski Fatih • Karagümrük caddeaine nakli için geçenlerde
Şehremanetine müracaat etmiıler ve bu nakı1 meselesi
hakkında
Emanetten Tad-

alml§lardır.

Fakat o vakitten beri pazar naklonmadığı için halk
bir mazbata ile bugün tekrar
Emanete müracaat ederek
pazann behemhal kaldınlma
sıru istiyeceklerdir.

çıktı?
Kadının

haberi olmadığı
gibi; evde bir bilen de yoktu.
Her tarafı büyük itinalarla
aradı. Maalesef en küçük bir
ip ucu bile elde edemedi.
Gerisin geri 551 numaraya
döndü.
En üst katta polislerin bütün gayretlerine rağmen açıl
muı kabil olmıyan bir odadl'.n
başka her taraf tamam muayene ediimi~. Şanon:
- Kapı açılmalı... BOtün
odalar taranmadan pkmak
yok..
Bunun lzeriaıe Stille dahil alclup Wde
memmr-

lanD IJ.epsi yukan koım111 Şa
noD Malpaıuı odaanda yalnız
kaı..,t..

M•m... h.nht

~e

Nk dlad&. f.tiit- ..... duNJOnla. İçilde fOph caDe

1andl. frw,ara ydfq&. Ye
Hl'f f>lr fnurfa IOtcfbı
- Bara1a nua1 ptdUdi
- "mpd·z p • lls •'im

..,,.

-ıı•
- GaiıBm•clll·•
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Erkanıharp jenerab air Ge-

orge Astonun yazdığı "müteveffa marşal Foşun hayab"
isimli kitap, madam F OfUD
ve ailesinin muvafakatile eon
zamanlarda n~redilmiştir.
Bu e.er, büyük Fransız lrumandımının, daha ziyade askeri hayabna ait bir terceınei
halidir.
Kitapta evelce biç bir yerde \.ıkmaml§ bir çok fotugraf-

Bu teşebbtise sebep, pazardaki gUrültiiden hastalarla
küçük çocukların fazla rahatsız

olmaları,

ev kapılarıoın

sergiler ve tentelerle kapablması, yollardan kimilen ahşap ve sık olan bu mahalelerde bir yangın çıkarsa itfaiyenin bu izdiham içinde hiç
bir iş göremiyeceği ve sairedir
Mazbatanın sonunda şu teklifte bulunulmaktadır. Eğer
pazar, bu daracık mahalle
aralanndan kaldırılarak arbk
metruk olan ve üzerinden hiç
nakliye vaaitası geçmiyen eaki Fatih caddesine naklonursa bütün mahzurlar zail ola-

lar da

mUştü.

M. Aston kitabinda bu faciadan ıöyle bahsediyor :

-Bu büyük yaranın, babanın
varlığı üzerinde ne kadar de-

ağzma

-

HaJA Riç Kartonda

mı

Oturuyorsunuz?
-EYeL
-

. , .

..
....

1

'•

,_... a.t •atta wYilaiala
J'D•na çdc~ken kendi

•en-

•ne:
- W ctıMjttlbiMllra·
. . pfmlffrr.

-

Müfettiş kulağım kapıya dayadı. Eveli çit bile işitmedi.

Biru sonra masanın yerde
sürünmesine benziyen sesler
ve çıtırtılar ifitilmej'e bqladı.
Setil:
- işte çilingir geldi.
Bird bire şiddetli bir gUrültü İjitildi. Şanon kapudan
çekildi. Çilingire:
- Çabuk aç
Dedi. İki dakika kadar
devam eden gapetten aOlll'8
kapa açıldı...
Bir aandaliye ile bir masadan batka ~erde mefrutat
namma hiç bir ıey yoktu.
Her taraf toz Ye toprak içe·
n.iade idi.

Şu• bele pdL F•erinlıı

DJlllı altmda d... çıkan
bpuda umı barmla y&bek
alıalı, ,... ~ Mllnınç
bir hayal flrdao

. .... ... '····-

...

... .e,ı1111ılr

kere

balii' olaa
ithalat ticaretini tethD etmek,
2 - Hususi antrepolar kaldınlarak kaçakçılığın önüne
geçmek,
.
tini
3 - Pirenin transit ücare
inkişaf ettirmek, pire liına~ını
büyük bir bahri istasyon haline
koymak. Bugün Pirede 47,850
metre murabb3i antrepolar
mevcuttur, daha 84,000 metre
murabbaı antrepo yapıla~·
Pire ticaret alemi ise bu
serbest mmtaka tesisi teşe bfisünO hararetle alkıtlamakdar 1,374,095 tona

1

bdır.

rin bir tuir yaptığım, Fopm,
hayabnm 80llUDa kadar her
ıenc muntazamau (Gorcy) ye
giderek o;tunun yatbğı top·
raklann ilerinde cm çaklp
· den
saatlerce
dua
etmesın
anhyonız.

Mareşal muharebe ortuında
bu aca haberi aldığı zaman,
bir u odumda yalms bırakıl
masını rica

o
-

katanı
t.ra1a 1sotta. sara• c1a-

yesini topladı ve «Haydı_ artık
vazifemizin başına " ekeli.
O and•n itibaren t~y•
için ywmna gelen bcrkCSI fD
ıazlerle karfıladı:
- Evet, Eyet, olan olclaı
İfİmİze bakabın!ıt

Bu ldt.ap

cidden as.il "
ytiksek ruhlu bir şaluuyetin
tercemei hali olduğuDU her
sabnnda gösternıektedfr.
rini çevirdi. uzun boylu ~
tosunun yakasını kaldırmıt
adam yanında duruyordu.
1
· memura·
- Siz StomerJD
nndamınız?

- Evet efendi•·
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.
b
·
tanıdınız.
DtP
- T a b ıi rnı .
tiğinl
radan bir kiınsedl geç

gördfuı mn?

Ark•mndan bir w

dakika ev·

- Hayır.... B'!.-ı..nltQ ititir
vel ilerde bır ~'"gibi oldu11ı.
Dikkatle etrafı ~~d~ar.
Malpasın daJDı Leyıının nden pek yüksek bir duvarla

aynlmlfb. Ayni zamanda qa-

ğı lnebiJnıek iınkiD81~dı. Şa-

nonu~ buradaki taharriya~ da
bota ıttti Stile tabarriJata
dnam ebD~ emrederek
•İl ineli:
.
Stilin gayreti bota 11tmecij.
Bir altm ligara 1aı1 m buldu.
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lluaffalle af ldaaor• Hlt
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Bu resimlerin en hazini Fopn oğlunun portresidir. Büyük harbe piyade ihtiyat zabiti olarak iştirak eden genç
daha muharebenin baılanııç
larında (Gorcy) de maktul dtiş

caktır.,,

Maalesef nasıl geldiği
öğrenmeden
gidemiyeceksiniz.
İhtiyann buruşuk yüzünde
hafif tebessümler toplandı.
- Beni aziz dostum Leysi,yi öldilrmekle ittiham etmemenizi rica ederim.
Beraberce kapıya indiler.
Nöbetçi içeri hiç bir kimseyi
sokmadığını söyledi. Şanon
muzaffer bir kahkaha attı:
- Ne diyeceksiniz mısbr
Bravn?
- Polis efendi; kalabahğı
dağıtmak üzere kapıdan aynlda~ı unubnuf derim.
Nöbetçi tasdik etti. Şanon:

1928 d.e 1,303,909 ve ba
sene ağustos nihayetine ka·

Ölen Fransız mareıalı hakkında bir kitap neşredildi

itibara almmıotır.

Haftanın bergUnü

burg serbest liman sisteminde
olacakbr. Bu fikrin pek ziyade
mUrevvici olan Pire Gümrük
müdllliinlba verdiii izahatta
ltalyanın fiç büy(ik serbest
mmtakası bulunduiu halde
son zamand• bu U501lil biltUn limanlanna teşmil etti·
ğini bildirmiş ve Pire limanında serbest mınt.ıka dahilinde
bir sanayi tamirathanesi ~e~isine de lüzum gös.~rmıştır.
Bu serbest ır.mtakanın tesisinden şu faidc!er elde cdi·
lecektir:

Foşun hayatı

şikayetler

yihasında bu cihet le

- İçeri girdiğim vakit sokak kapısı açıkh•. Dışarı kim
_A,fı"itercimi:
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Emnty t
10 ünden:
ikraz
No
1148
121) l
2291

•

2941
4278

4303
4577

isı anbul san'at mektebi

4802
5256
5806

müdürlüğünden:

6892
7175

Aktam erkek san'at mektebi ders~erine başlanmıştır; Makinistler, marangozlar, Elektirikçi!er, bilgilerinizi arttırınız. Ancak
bu sayede işlerinizde daha iyi muvaffak olur, kazancınızı artbrabilirsiniz. Akşamları saat 6 dan 8 e kadar bu derslere devam
ederek şehadetname alınız. Kaydu kabul için geç kalmadan
mDracaat ediniz, Her şey meccaııendir. sıhhi tesisat şubeıi
ap,lmıştır. Döşemeciliğe talebe lrayit edilir.

7201
752.J.
8005
8192

8723
10322
10+21
10570

Buyuk Tayyare piyangosu

10901
(0984

Yedinci tertip dördüncü ketide:

11 T eşı·inisani 1929
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1 lt~r nıuaınrlc 111('rhur~ olar;tk
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Ayrıca:

hulül etti

YAZI MAKİNESİ
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Liralık bir mükafat.
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380,000 ADLER MAKİNESİ
1

kıııc

AL'ETOİLE dünyanın

en maruf markası:
Parisin "A. KLA VERi,. nin icatkerdesi zayıflatıcı
ve liistiki mayokemerleri, lüks korsaların son

0

'\nadoi 1 .ıı\'

5a.t1 1uıiı ı:

2fı8..t

ına·

!!ı'>ııılr.rilrııi~~ır.

ADLER
Makinesinin

modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
nınız. Bütün Türkiye için yegane mümesslleri
Beyoğlu N 0 437.
HOVAGIMYAN

l Lu·flerın

hususiyeti:

ıııt. taıı

, urnşudur.

Bu hthcık.:11nız111
ifıı :r;u
olıııak
itib1rile lıo~k.ıları ıorııfıııdan tak·
lit
•·Jil~nı '·
Hu ~nyeıJc
fa I~
klıpru

\'.IL<lmıak

nıilınktindür.

ADLEI~ MAKİNESİ
•

işçi aranıyor

Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinden:
Erzurum - Sarıkamış hattı için bir sustacı, bir demirci, bir
ikinci sınıf boyacı ve iki vagon tesriyecisine ihtiyaç vardır.
Bunlara bilimtiban gösterecekleri liyakate göre, 30-70 kuruş
( be~ buçuk misli ) yevmiye verilecektir. Talıp olanl.ıudan Ankarada bulunanların istidanamelerine leffedecekleri askerlik
vesikası, polisçe musaddak hüsnühal varakası ve ehliyetnamelerile nihayet bir aya kadar Zat işleri müdürlüğüne ve İstan

PEK l)AYANıKLIOIR
ADLER l\1AKINESİ
EN İYİ BİR ~IAKİ
NEDİR
AnaJ.ılıı

içiıı

Ac~<ıtalar

tall

anunsktar•'-·
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\Jınan
ıııüteha"'i~l"'il
idare~i
altıra)a İsta11buula her µtlna 111ali·
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tı·b.~ır

llaktill) ını;""ktchı
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ı·ylerız.

lstıııhul,

esı .ıf

4

hahçt"-

harıL:ısı.

Adler makinelerinin
ba~ acentası

RIŞAR
Galat:J.cl.ı

buldakilerin de Haydarpaşada İşletme müfettişliğine müracaat
eylemeleri ilan olunur.
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J•::tusıı
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r.tlındon tJklitçıiık 8l·rl;l.vhJ."l <ıltında

Operatör HALİL SEZAİ
Basur men1eleri, fistül ve sıracalar

\Ctilrıı

gazetelere

ililn

"'ahıhı

lf'!t."4an

bı::y tarafından 1t·~ı:ihı:

eıihtll'rınıın

Kolonya

ameliyatlı ameliyatsız elektrikle tedavi ve bilcümle ameliyatı
icra eder, saat 1- 7 Divanyolo Acı Hamam No 20

şı:ker..:i

''" kolon~·~cı

Uskü4.ırıla

l la au ct~oJı
ilan dınış

tarafıııdan taklıl ı•Jilılığını
İ•em

İstanbul Enıvali n1etruke müdürlüğünden:

Satılık natamam

hane maa bahçe

Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesinde Süleyman efendi sokağmda

5

numaralı nataman harap hane

ve peşin bedelle ve 91 O lira mefsuh bedeli ihale ile
11-11-929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te müzamukarrerdir.

makbuılarile

emvali

Taliplerin

yüzde

meruke , satıı

kalbini

-m.-

keruli~iııc· tar7.İve verınck

rt'tile n1c.'4t-lcyr uiha)"ı·t· v•·rilı..:r"e:L.
hak~ıneınrıdrn

~arfı

nıtr.ar

DlU-

cdilJ~i

illıı oluııur.

maa bahçenin 500 lira

nakit

yedesi

de yapllan tahkikaııan hunun
dÔğru olmadığı anlaıılıırak hu yü•den rencıdt• t"ltiğim 'reısan. efendinin

7,50 heaabile teminat

komisyonuna

müracaat

eylemeleri.

Doktor P eyzi Ahmet
Frengi, lx:l•ogu~lugu, cılt, pros-

ta!I,

ıafı teııa<ül

lık)aruıı
zaıııanda

"<ler.

en son
ıııü~aiı

Adroı: Bai:ıı.llı

kadın

u~ull..;rlc

hastaaz -bır

şer.ıitleı

te-di, ı

H

Çağ•ioğlu yokıışu

küj<; b•;ı ııunıara 4;j

Teltfon: l>1anbııl :ıa<ı<ı

Dünyanın

Doktor FETHİ

en

Mükemmel yazı
makinesi

Cerrahpaşa llastanco;İ
Bakteriyoloğu
Kan ( \ ll!l<'rman toamillü

idrar,

Lalgaın cerahat tahlillen
ile lıauahkların huausl qı.!an~a
pılır. Telefonla maJUnııt
veri · ·
ıakdird@ \ahli} edilecek mevat
•
drularal< bilahara raporu takdim

"

Hu usilc l'R \. ·-;ız hilkıimetiınıı da:ıi takdir vr tercih etti~. ııukine

Hafif, metin ve satlam
Her cilıeti taahlıüt olunur d~~::.1ı1r
l

nıumi

\

lı.;.cntıt~ı

;.:\O!' 1\ \ ,\'-i Sadıkı

re

lıarı 30 • 3.3 l<taııb ,ı T.ı: /~t. 22~o

i

edilir.
Muayenehane: B··yoglunda, A«a

.......................
camifnın karı••ındu
Tel»foıı: Reyrığlıı

~

5:ı-t

l\Jerbımmn

cini

müdür-

,

Borçlunun
ismi

ve nev'i
! rozıı yüzttlt, 1 roza blle:ıilı: 1 taş ışı
Necmiye Hanım
yok.
Server H.
1 çift pırlanta gtil küpt.
15 5 adet çeyrek 1O adet on kuruşluk
gümüş sikke.
Nesime H.
l roza pandandl l roza yüzük ! taşı
Behçet B.
sırça.
1 çift roza küpe.
..\ne Seniye 11,
Ayşe il.
1 inci gerdanlık ortası roza başlar sırça.
Dilber l\1.
2 altın bilezik.
1 çift roza küpe, ı roza yüzük.
l\L m \'irjın
3 roza yüzü~, 1 roza küpe tekl.
Ayşe H.
1 pırlantalı yüzük.
Ekrem B.
1 pırlanta cektaş yüzük 1 yaku yüzük
Sabiha 1 l.
2 gümüş tep:;i
Şiıriyc ll.
1 pırlantalı gerdanlık
l\limip Burhanettin R.
1 çift roza küpe
Nlzanıetcln R.
1 çift roza gül küpe
l lavva 11.
1 roza pandancil
Salime H.
1 Bir pırlantalı dal iğne
Ali Ef.
1 Bir roza tarak IRne
Şadiye H.
Altı mıskal inci, bir pırlantalı gül yüzük
bir pırlantalı bilezik
Zehra H.
1 roza yüzük, bir altın yürek: madalyon
aıaa kolye
Hatice H: }

1

çıft pırlantalı gerdanlık

Asım

1 pırlantalı kuş iğne, bir çift pırlantalı
tektaş küpe altları inci bir pırlanta tektaş
yüzük bir pırlanta t~ktaş incili yüzük
Halli

B.
,. r.

B.

1 akik yüzük 11 O dirhem gümüş
Güzide H.
1 roza margiz yüzük
Fatma Feride l L
1 çift pırlantalı küp.:, bir pırlıınta yüzük,
bir roza yüztik, iki kltın saat bir altın
kolye
Tevhide 1!.
Zeynep 11.
11/HS 1 roza iğne.
Zebra 11.
12 18\l 1 roza gerdanlık.
12196 1 inci yüzük, 1 alun kol saati minesi
'
yok.
Zahra 11.
2 çift roza gul küpe 3 roza yüzuk 1
pırlant~tl kol ılu~mcsi 1 pırlantuh yuziik
1 •uzıı ııı\nekşcli madalyon, ı roza kuş
iğne,
Kadriye II.
12520 l pırlantalı tektaş kol diıP;nıesl 2 altın
zarf.
Sezai B.
1
l 2(ıO!J 1 !~ dirhem gümüş.
Ülfet l ı.
Neyir I !.
1272b 1 alem kordon 17,5 dirhem.
a:un <iııdli
IJ5JJ 1 pırlantalı pandantif,
gerdanlık.
Ahmet B.
13707 1 pırlantalı gerdanlık, 1 pırlantalı tarak
i!';r• 1 taşı yok 5 pırlantalı yüzük, 1
çift pırlantalı kupc, 2 pırlancıılı pııııdttn·
tif J nıza i!';ne, 1 roza yuzük 16 adet
ııltın bilezik 1 altın saat, 1 altın tabak.
l latic.: l\lihllka 1I.
ı ~R22
1 çift pırlantalı kol diip;mes~ iki roza
knıvat i!';ncsi, iki roza yüzük, beş altın
bilezik, 1 gümüş çanta
Fatma H.
182~0
Yrinıi seki1. nıi,;kal inci l altın
köstek
J 3 dirhem
Asime AIHe IL
1859'~
1 pırlantalı bilezik bir çift pırlanta küpe
1layrl B.
1 pırlanta akar pandantif
Kadriye H.
1 l'lfıH 1 r~za ınenek~e i~ne
Cel:llettin B,
( 8t>8.J. 1 TOZ3 bilezik
187.+(ı
Sureyya B.
1 altn çalar saat
lı.1 adet Tıirk ve ccdcbi niş~nı 1020
Cevdet B.
diı hem
18880 1 roza ignc
altın kol saati dön altın
yiiwk bir çift altın düğme 1 altın yuksi.ık
Tarçın 1L
188>11 1 ~·ift pırlantalı gııpc, 1 roza yiizuk, 1
roza i~nc 1 pırlanta tckta~ kıravat iğnsi
1 dirhem inci bir altın saat 2 altın kiis·
tek iki altın yüztık
Tarçın il.
ı i'\9,18
1 çıft pırlanta it gi.ıl küpe, bir nlttn habbe gerdanlık 1 altın :;ıkkeden gerdanlık Necati B.
ı ıı•ı2.J.
1 çift rııt.a küpe, bir roza yüzük
Pakize 1 L
f 1) ı 5 ı
2 roza ) ıız~ık
Zeynep ,,
19.J. 77 1 çift roza kupe
Bedriye •
11J5.J.'.! 1 roza yuzük bir çift roza küpe
Ümer B.
19585 1 altın kordon 39 dirhem
Sadberk H.
t 9.J.78 1 çift roza küpe, 1 roza madalyon
KAniye ,,
t 9b9.1 1 roza yuzük, ı gümü~ kemer
Fahriye •
19707 1 roza yüzük ortası yakut
Fatma ,,
ı ıı 7h l
l çift roza küpe iki roza yüzük b.:ş ını>kal inci
1,(\tf! Ef.
111778 1 mineli saat maa kolye bir altın çanta
Ihsan B.
bir altın kfütek .5 IO dirhem gümii~
ı Cı79.J.
1 roza pandantif bir roza tekcaş yüzük
Fatma 11.
19956 2 roza yüzük, 1 altln yüzük taşları sırça Nuriye ,,
20 179 1 roza pandantif b mıskal inci
Ali B.
2038'.! 22.5 dirhem gümüş
Cııec H.
20.J. 12 1 altın kiıpe, 1 altın kırık yüzük
Mebrure 1 1.
20.ı. ı 7
1 altın :;aac
Atiye H,
2070:1 1 roza gül yüziık, 1 roza tek taş yii•
zuk, 1 pırlantalı yüzük
Ruhiye ('eldi 11.
20805 1 roza iğne
Zekiye 1:1.
21 137 1 roza kuş iğne
Fatma Şaziment H.
21217 1 pırlanta yüzük, bir altın ytiziik iki
Nusrac B.
adet bir liralık ziynet altını
2JJ.+1 Üç roza pırlantalı yüzük ' birinin kolu
kırık, bir taşı yok
Zehra H
1519 Sekiz adet rumell demiryolu tahvili
lsmall B.
Yukarda isimleri yazılı olan borçlular mücevherat ve
tahvillt mukabilinde Emniyet sandığında istik.caz etmiş
oldOklan meballğl vadesinde tediye etmemelerine mebni hini
lstıkrazda tayin olunan ikAmetgAhlarına ihbarname gönderilaıiş lsede bulunamadıklarından tarihi llhıdan itibaren mil·
çevbaerat medyonlannın " 91 " glln tahvll!t medyonlarının
- da blc hafta zarfında tediye! deyn veya tecdidi muamele
eyl.tmedl.kltri takdirde merhunatı mtıkOrenln bllınUzayıde
aatılııcatJ illn olunur.
11117
11.J. 17
11555
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Kemerlerin
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Şah

Metin ve hususi bir trikodan

gayet

ıık

sübü,

kalçanıza

aıımul

Roussel kemeri hali
modas1 mucibince si~c matlup

hazır
rcnı 4

letafet ve zarafet. vü-

rumuşaklık ve çevvaliyeı
verdiği gibi dogru durmanızı d:ı temın
eder. Mıgazılanmızı ıiyarct ~e mu

cudunuza
sıvvcr

kaıılogumuzu

Veglne

edıniı.

talep

mahalli:

satiş

Parlstekl
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lstanbul fUbesi : Beyoğlunda
Tünel mevkiinde , N' 12
i'iau 6 LlrıJ:ın itibarı:n.

Seyri sefain
Mcrke.: a(enu•;ı : (,.ıl.ıt.ı ·
kôprö başında. Beyoglu 2 ı 61!
Şube accnt.ı.sı '. M.ıhmııdive
hanı altınd•. ı~unbul 2740

İznıir siinı t postası
( GÜ!CE:\1 \L) \'apuru 8
te~rııısaoı cı ıııa 14 , 30 d:ı
Calata nhtıııııııJ,ın
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1
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hareketle

nıirdeıı

>ald ! İzmir~ gi,lc
pazar 1 Li.JO da lzlı.ıı ı.k, t'e
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1
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(.\ ı AFAlf" \' ,,qıııru Hl 1
tcşriııi:ani p, r ıoJa (,a ıtı 1
ıılıtuıııııdan 'ı

c..et:" · 11.nıir,
Küllük, l3odn n. ıtı..lo'" \"et
hiye, Hnikc . Aııt.ıly:ı j y-ı
gıdccek

doııqte

v
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:\1arnıaris
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[ Dalv.m,

S.:kız, Çanakkale .
Celibolu] ya ugr.ıy,ırak gele

,

cektir.
teşrinıs.ıı.ı

9

cuıııartcsıden

Bandırma, Kar.tlıiga

itibaren

postaları bıaııbulclan akşamları

saat

17 de

edc-

hareket

~cklcrJir.

ür>eratör
Ahnıet

Burhaneddin

Cerrahpaşa tıı•ı~tanl·;ili oı,cratörı.l
Muaı endıane: ikyoğlu, Ru'
tuncsı

larşuıııııJa

sorıyc çar9w.

eefare-

rıwn.arah

348

ttpa.rtınıanı 8

uu-

ınanıda.

Telefon:

llıı ,,~Jıı

161:;

•

Mahmudiye oteli
1'1eLı rık

ıerko>ta

ve

ınilcchhez

nezafet ve taharctılc mlı:ıtcrilerıaın
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