


Dahilde: 
• 
iş darülfünunu 
1/aanf 1111'islt'şarı J·ar111 

tt•ıkikaı için ArrupaJ·a 
o·idi l ·or t"l • 

Variilfünunıın inşıuına 

önümüzdeki ilkbaharda 
başlanacaktır 

Maarif müsteşarı Kemal 
Zaim bey dükü trenle Anka
radan şehrimize gelmiştir . 
Kemal Zaim bey yarınki tren
le Avrupaya gidecektir. Maa
rif müsteşarı gazetecilere: 
«-Seyahatım esnasında mü

zeler müdürü İsmail Hakkı B. 
de bana refakat edecektir. 
Seyahatimizden maksat şun
lardır: 1 - Meslek mektepleri 
ile ticaret mektepleri içfn ge 
tirilccek mütabassısları fntiliap 
2 - T eknikum ( İş darülfünu
nu) nun planlarına ait · bazı 
tetkikat yapmak, 3 - Mektep
lere ders vesaiti almak. 

Almanya, Fransa, lsviçreye 
gideceğiz. Müddeti seyahati
miz bir buçuk ay kadar süre
cektir. İş darülfünununun in
tasma önümüzdeki ilkbaharda 
başlanacak, üç sene sonra da 
darülfünun açılabilecektir.» 
demiştir. 
lfiluhtelit mahkemelerde fa
~aliyet ve murafaalara tek-
rar başlanmıştır. 
mlu.ıyet edilecek Yunan 
gjemlakinin listesi haıırlan-
mıstır. Maliye vekili Saracoğlu 
Şükrü bey Ankaraya muvasa
lat e<ler etmez bu hususta 
talimat verilecektir. 

Dzmirde evelki gece saat 
yirmi bir ve yirmi dörtte 

garpten şarka doğru iki zelze
le olmuştur. Zarar ve hasar 
yoktur. 

mir Alman ıirkeli Şehre
manetine havadan buz 

imali jçin müracaat etmiştir. 

meybeli papaı mektebinin 
tahliyesi emredilmiştir. Bu 

bina bükümet namına tapuya 
raptolunacaktır. 

mir grup, Yalova kaplıcala
rının imarı için yapılacak 

teıisat hakkında müracaat et
miştir. 

l(jjilayetle Emanetin tevhidi 
[gihtimaline nazaran münhal-
lere memur alınmıyacaklır. 
l?aadastro müdürü umumisi 
IUJAtıf bey "kadastro me
saisi ıüratle yürüyen bir f aa
liyet devresine girmiştir. lstan-
bulun hemen yansmdan faz
lası tetkik edilmiş, plinlan 
tanzim edilmiıtir.» demektedir. 
mlafıa vekaletince mt:mleke
Mlltimizin kara yollarının su
reti inşası hakkında mühim 
bir program ihzar ve ikmal 
edilmiştir. 
muhtelit mübadele komisyon 
IWJjheyeti umumiyesi yarın 
tekrar toplanacak ve muahe
delerin tatbikini talep eden 
notalanmızla Yunanlıların ce
vabı etrafında müzakerata de-
vam edecektir. 
l'Jlen\ gümrük tarife kanunu 
lllJSah günl1nden itibaren 
mer'i olmıya başlıyacaktır. 

Yeni gümrük tarifesinin tat
bild dolayısile her sene 1 teş
rinievel tes' it edilecek ve ·o 
gün Türkiyenin iktısadi istiklal 
günü olacaktır. 
mahmut Eaat bey dün de 
lW.IAdliyeyi teftit etmiftir. 

Dz.mir gazetelerine göre : 
Adliye velıdlf mfz Alman-

yanm en maruf ceza mütebas
ımlarmdan birinin adliyemizde 
çal...,.uı içfa Hariciye Yeki
leti -.uıtaaile Almanya hüku
metine mü.racaat etmiştir. 

BuQünkü hava 
Kandilli rasatanesinden 

almmıtbr: 
Dnn azami hararet «15» 

derece, bu sabah «13» dere
cedir. Bugece rüzgir poyraz, 
hava bulutlu ye yağmurludur. 

SON HABERLER 
Sala mis ("Ürnhuriyeti müdafaa 1\11. Baldvin 

Yunan zıh/ısının Almanyada aleyhtarlar Amele hfikume
planları ikmal için cezalar konuyor tine mfizahir 

edilmiş Berlin, 28 (A.A.) - Gazetelerin neşriyatına nazaran cümhu- gÖTÜnÜyOT 
Atina, 29 (Hususi)- yuna- riyetin müdafaası hakkındaki yeni kanunda siyasi faaliyetlere Londra, 28 (A.A.) - Şim-

nistanın Salamis zıhlısını ta- matuf maksRtlarla bir kimsenin hayatını tehdit İçin her hangi diki siyasi vaziyet hakkında 
mir edecek « Vulkan)> şirkti bir cemiyete dahil oJan, şekil ve reisi devlet aleyhinde bulu- neşrettiği bir beyannamede 
ile müzakereye memur Yunan nan, nazırlara ve Alman bayrağına hakaret eden, halı ı cebir sabık başvekil M. Baldvin 
mühendislerinden M. Papajor- ve kuvvet istimaline teşvik eyliyen kimseler hakkında hapis eğer muhafazakarlar son intf-
jiyo Atinaya dönmüştür. Bu cezası tayin olunmuştur. habalta büyük bir ekseriyet 
müzakerata Yunanistanın Lon- kazanmış ve mevkii iktidarı 
dra ataşe navalı M. Papalek- muhafaza etmiş olsalardı Ame-
sopulos ta iştirak etmiştir. rikaya gitmek hususunda-

Geminin asrileştirilmesi için ki eski arzusunu mevkii 
lazımgelen planlar hazırlan- fi J e koymuş olacağını 

, mışbr. söyledikten sonra in&iltere ve 

Yunan bahriye erkanı har- S"aı·hoş)z-erı Vltı·Lıştula- { ... _) Amerika arasında hakiki ve 
biyesi bunlan tetkik edecektir. "- "-- • samimi bir mukarenet tesisi 

Yunan heyeti Hamburgta l J 1 emrinde M. Makdonald tara-
Vulkan teı.kahlan murahhas- a y 1 } ]) C a ) ar· ışt l al,. fından sarf olunan büyük gay-
larile lazım gelen müzakeratta retlerin muvaffakiyetle netice-
bulunmuş, gemide yaptırılmak Dün gece sabaha karşı saat 4 te, Ç ~nberli taşta üç kişi lenmesi takdirinde herkesten 
istenilen ıslahat ve tadilat arasında bir kavga olmuş; Kamil, Mehmet, Hüseyin ismindeki ziyade kendisinin memnun 
hakkında izahat vermiş, ge- adamlar birbirleri ile bıçaklaşmışlardır. olacağım. ilave eylemiştir. 
mının ihtiy11cata hazırayı Etraftan yetişilip kavga menedilinciye kadar Kamil ile Meh- Beynelmilel ban-
harbiyeye tekabül edebilmesi met, Hüseyin yaralanmışlar ve kaçmışlardır. Zabıta memurları 
için. yaoılması lazım gelen is- mecruhu hastaneye nakletmişler, kaçan carihleri aramıya baş- ka meselesi 
Jahat hakkır daki proje müı- lamışJardır. Paris, 28 (A, A.) - Bey-
terekcn tanzim edilmiştir. Mecruhun yarası pek ağır olmadığı için hastanede pansuma- nelmilel bankaya ait teşkilat 

Proje alındıktan sonra hah- m müteakip serbest bırakılmış ve karakola gelerek : ile uğraşacak heyet birinci 
riye nazırı Boçaris,· M. Veni- - Akşam sarhoşlukla bir hatadır oldu, arkadaşlar ahştik. teşrinin üçünde Baden şehrin-
zelosa vekalet eden hariciye Fakat şimdi aklım başıma geldi. Mahkemelere falan düşmiyelim. ~ de Amerika murahhası M. 
nazırı ve maliye nazırı ile Ben davamdan vazgeçtim>) Demiştir. Mamafi polis bu husGs- Gackson Roynoldsun rly2se-
Salamis meselesi hakkında taki evrakı adliyeye tevdi etmiştir. tinde toplanacaktır. 
görüşmüş ve lazım olan tah- Bir ka<lıncağız çocuk dii~ürürkcn öldü M. Kelloğa Ni~an 
sisat hakkında izahat vermiş- Büyükdere posta müdürü 1 etmiştir. Polis tarafından müd- Va~ington, 28 (A.A.) -
tir. Kat'i karar M. Venizelosun Liıtfi beyin zevcesi 34 yaşm- ı dci umumi muavini Necmettin Fransa hükfımeti M. Kelloğa 
avdetinden sonra verilcektir. da Rıfkiye hamm dün gece 1 bey ve zabıta doktoru haber- Lejyon donör nişanının birinci 

Bahri programları evinde vefat etmiş, keyfiyet- dar edilmiştir. Zabıta dohtorn rütbesini ita etmiştir. 
neyıniş? ten po!is merkezi haberdar da ölümün sebebini şüpheli Makdonalt Amerika 

Hükumet, bilhassa esbabı edilmiştir. Bunun üzerine he- görmüş, bunun üzerine ceset 
maliyeden dolayı, daha az lediye doktoru Rıfkı bey morga kaidmlmışlır. Müddei yolunda 
masraflı olan hafif gemiler ve cesedi muayene elmiş, ölünün uınumllik ve polis bu öliim Şerburg 28 ( A,A. ) - M. 
deniz tayyareleri satın almak iskatı cinine te~ebbiis esna- vak'ası hakkındn tahkikata Makdonalt Berangarya vapuru 
ve sevahili tahkim ile memJe- sında vaki olduğunu tesb•t başlamışlardır. ile saat yedi buçukta hareket 
ketin müddaai bahriyesini ta- etmiştir. Başvekil alfşam ye-

nzim etmek fikrindedir. Bir mavna. Kaburga /r emik-. meğini gemi kaplam ne bir-
.. Yavuz,, lcorku~ıı Jikte yiyecektir, 

Diğer taraftan bahriye ne- Batlı /eri kırıldı Diyarbekirde za-
zareti cr1cinı ve ümerayı bah· Dün saat on birde, limanda Ortal<üyde tramvay cadde- h• b 
riycnin kısmı azamı mutlaka ıre orsası 

bulunan İtalyan bandıralı sinde inşa edilmekte olan 
Türkiyenin Yavuzu kuvvetinde Lorema vapurundan liman şir- binada çalışan amele ( 23) 
Yunanistanın kuvvetli bir ge- ketinin 229 numarah mavna- vaşında Durmuş dün binanın 
miye ihtiyacı olduğunu iddia sına demir putreBer verilirken birinci lrntır.dnn düşmüş, ka-
ctmektedirler. bunlar, M. Ve- vincin sapanından kurtulan burga kemikleri kınlmışbr. 
niıelosa verilmek üzere bu 

demir Potreller birdenbi- Merkum hastaneye kaldınl-
bususta mufassal bir muhtıra 

re mavnamn ıçme düşmüş mıştır. 
hazırlanmaktadırlar. mavnanın dibJ delinmiştir, su Otonıobil kazası 

frengi mücadelesi alan mavna içinde bulunan Gedikpaşada oturan madam 
demirlerle beraber biraz son- Mariye şoför Ahmedin idare-için 

Anadoluda icra edilmekte 
olan frengi mücadelesinde is
tihdam edilmek üzere Gureha 
hutanesine gönderilen sekiz 
tabibin tahsil müddetleri hi
tam bulmuş ve imtihanları 

yapılmıştır. 

Tayyarecileri
miz döndüler 
Şarktan Garba doğru mem

leket dahilinde büyük bir ka
vi, uçuşu yapan bir tayyare 
grupumuz, seyahatini muvaf
fakiyetlc ikmal ederek Diyar
bekire dönmilştfir. 

11ğırzecada Çatalcada çalış
bklan çiflikte kahya Fer-

hat ağayı, b~makla )DUDUD 

lbrahim, Mehmet, Nuriden 
Mehmet onbeı, diğerleri yir
mibir ya91nı bitirmediklerhıden 
on ikiter aene ağır hapse 
mahküm edilmiflerdir. 

Hariçte: 
n\ruaturyada ycnf kabfoe 
lil beyannamesini okumuş-
tur. Fakat alman haberler 
memlekette kargaıalık ve ih
tilil emmareleri olduğunu 
göstermektedir. 
in· Makdonalt d&D Ameri
IMI kaya hareket etti. 

ra batmışbr. Taife derhal va- sindeki otomobil çarpmış, ma-
purun bordasında bulunan dam muhtelif yerlerinden ya-
başka bir mavnaya geçtikleri ralanmı~tır. Şoför Ahmet ya-
için denize diişmemişlerdir. kalanmıştır. 

Bir çocuk * Pangaltıda oturan Os-
man beyin hizmetçisi 23 ya- 1 

bulundu şında Cideli Recep 2062 nu- , 
Dün gece Kurtuluş cadde- maralı otomabilin altmda kal-

sinde Rum mc:u:rığına yeni ınış, sol ayağından yaralan-
doğmuş, bir erkek çocuk bı· ınışbr. Şoför kaçmıştır. 

rakılmışbr. çocuğu terke<kn- Bir kadın baca
ıer aranmaktadır. 

Duvar altrnda ğından vuruldu 
kaldı 

Hacı Ahmet isminde bir 
amele dün Kadıköyünde Acı
bademde Necip bey sokağında 
bir duvarı yıkarken duvarın 
bir kısmı answn devrilmiş , 
Hacı Ahmet altında kalarak 
ağll' surette yaralanmıştır. mec
ruh amele Tıp fakültesine ya
tmlmııtır. 

Bir çocuk tren köprü
sünden düştü 

Kadıköyünde Y eldeğirme
ninde tren hattı üzerindeki 
köprüden bakmakta olan se
kiz yaşında Mahmut, yedi ya
tında Rıf atı ansızın itmiş, tren 
hattı üzerine düşen Rıfat 
ehemmiyetli surette yaralan-
mlf, tıp fakültesine yatırıl
mıştır. 

Küçük Mustafapa~n sakin
i ::rinden Fatma hamın dün 
Arpacılar caddesinden geçer-
ken meçhul bir elin atbğı 
kurşunla sağ bacağından yara
lanmıştır. Fatma hanım kur-
şunu atanın eski kocası Yusuf 
olduğunu iddia ettiğinden 
Yusuf aranmıya başlanmıştır. 

İki tran1vay arasında 
Beşiktaşta Türkali mahalle

sinde oturan 18 yaşında Mah
mut dün Beşiktaşta iki tram
vay arasında kalmlf, sağ kal
çasından yaralanmıştır. 

Bir tayin 
• Hudut sıhhiye müdürü umu
mi vekaletini ifa eden do'ktor 
Galip Ata bey, lstanbul hu
dut sıhbiyesine memur edil
miştir. 

Diyarbekir 27 ( Hususi ) -
Burada bir zahire borsası 
açılması tekarrür etmiştir. 

BulQar kıralı 
evleniyor 

Bükreş, 24 - Adeverul 
gazetesinin verdiği malumata 
nazaran Bulgar kıralı Boriı 
Romanya prenseslerinden .cE
leana» yı tezevvüce talip ol
muştur. 

Adanada bir cinayet 
Adana, 28 - Ziyam~t kö

yünden Süleyman oğlu Talip, 
evelce kendisini iki yerinden 
yaralıyan ayni köylü Cuma Ali 
oğlu Kadiri öldürdü ve yaka
landı. 

Bir şehit daha 
Kilis, 28 - Gaziaymtapta 

Orul jandarma karakolu ku
mandanı Mustafa çavuş kaçak
çılarla vuruşm ken şehit düş
müştür. 

7 seneye mahkUmiyet 
İzmir, 28 - Menemenli fab

rikatör Şevket beyi öldüren 
Topal Hasanın mahkemesi 
bitti ve kendisi yedi seneye 
mahküm oldu. 

Araba alhnda ölüm 
İı.mir, 28 - lşıklar bele

diyesine mensup Recebin ara
bası Tepecikte hamam soka
ğında Kimil beyin oğlu 8 
yaşlarındaki yavuzu çiğniyerek 
öldürmüştür. 

Asını 8. geldi 
Ankaraya gitmit olan Def

terdarlık muhakemat müdürü 
Asım bey şehrimize avdet et
miştir. 

Şeker 
Ve petrol inhisa .. 
rı /a~vedilmiş · 

değildir 
Bu sabah bir gazete, yeni 

gümrük tarifesinin tatbiki dq· 
layısile teker ve petrol inhi· 
sarının lağvedildiğini yazmışb. 

Ticaret odası katibi umu· 
misi Cemal beyden bu husus• 
ta malümat istedik, dedi ki: 

•< - Filvaki yeni gümrük 
tarifesinde bütün inhisar re· 
simleri mündemiçtir. 

Fakat bu tarife, aramızda 
yeni muahedatı tüccariye 
aktedilmiş olan devletler hak· 
kında tatbik edilememektedir 
ve daha azami «6» ay tatbik 
edilmiyecek, ancak muahede 
müddeti bittikten sonra tat
bik edilecektir. 

Bu müddet znrfında inhisar 
resminin tahsili içfn inhisar 
idarelerinin vücudüne lüzum 
vardır. 

Binaenaleyh daha altı ay 
inhisar idarelerinin lağvı im
kansızdır. » 

"Rusya- Çin 
Moskova, 28 (A.A.) - Har

binden bildirildiğine göre Çin 
kumandanlığı, kıtaat için kışlık 
karargahların hazırlanmasını 
emretmiştir. Harbin ve Muk-
den ıehirlerinde beyaz Ruslar 
arasında muhafız kaydına de" 
vam olunmaktadır. 

~ 'lüjde 
Gayri mübadil~ 
/er sıkıntıdan 
kurtulacaklar 
Elyevm lzmirde bulunan 

Maliye vekili Saraç oğlu Şük-
rü B. 1zmir gazetelerine be
yanatta bulunarak demiştir ki: 

•• Gayrimübadillcrln tekdiri 
kıymet muamelelerinin taciH 
için istaanbuldaki komisyona 
lazım gelen talimat verilmiştir. 
Aldığım malümata göre bu 
muamele haylice Uerlemiştir. 
Gayri mübadillere ait emvalin 
kıymektleri y6zde 70 derece
sinde takdir ediliace der-
haJ ve bir ay zarfında 
maliye vekAleti bebeme· 
hal kendilerinin bonolarını 

verecektir. 
Bu hususta bütün tedbirler 

ahnmışbr. Bonoların tevziinİ 
müteakip te, semt semt, viliy~ 
vilayet, Yunan emvali derhal 
müzayedeye vazedilecek, 
ve gayrlmübadillere dağıtı
lan bonolar bu müzayedelerde 
nakit makamına kabul edile
cektir. 

Elde mevcut Yunan emvali 
gayri mübadillerin hakların• 
karşılayacak miktarda değil
dir . Fakat bu vatandaşlar 
senelerdenberi çok ıstlraP 
çektikleri ve 20 senedenberl 
haklarından mahrum kaldıkla"" 
rı için biç olmassa, tevziatt• 
kendilerine haklannın yüzde 
elli miktarını vermek istiyorul• 

Yunan emvali bu yüzde eJliye 
tekabül etmezse hükumet ken
di uhdesinde olan diğer emvr 
li de buna ilave etmek surt" 
tUe yüzde elli daiıtmıya çab
facakbr. Bu kış içinde YuııaJI 
emvalinin müzayedelerine bt" 
hemehal bqlaDIDlf olacai' 
kanaatindeyim.» 

Dünkü borıa 
i!lgiliz 1007,25,00 F...-

12,29,00; Liret 9,20,00; la\fif 
re; 2,49,25; Dolar 48,18,7

0
! 

Dahili 97,00 ; Altın 880,5 ' 
Ana dolu 22,15; Rumeli 6,~ 
Tramvay 71,SS; Düyun 195, 

I~ lı:ııık:ıoıınJnıı nlııııııı~tır. 
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:;)il Amerikada 
Eyip tramvayı 
istimlak parası baıka yer

lere harcandığı için tim 
Eminönü - Eyip hattı bir tO 
yapılamıyor ve ne zaman y 
pılacağı da bilinmiyormuş! 

di 
rlO 
a-

ta Hatta bunun için Tah 
kale, Küçükpazar caddesi d 
ha ucuza ve kolaya malo 
diye oralarda tetkikat yapı 

a-
ur 
lı-

yormuş .. 
Fakat, işin en daha ucuz 

eg daha kolayı dururk 
bunlara ne hacet sanki? 

ve 
en 

a· Edirne kapısı ile Eyibin 
rası çok çok bir çeyrek, yirm 
dakikalık bir yerdir. Tramva 
hazır Edimekapıya kadar ge 
mişken bunu oradan aşağı i 
dirmek daha iyi değil mi? B 
ralarda ne öyle istimlaki yiı 
binlerce liraya mütevakkıf b 
nalar, ne kazma iflemez du 

. 
l 

y 
1-

n· 
u-. 
z 
ı-

-
varlar var. 

e Kale kapısından genişç 
bir gedik açıldı mı, alt tara f ı 
bir iki aylık iştir. 

e Hem böyle oluna Edirn 
k•pısı ile Eyip arasındaki 
viranelikler de şenlenir, gece 

o 
-

leri yolcuların dizlerine kadar 
Çamura battıklan karanlı k 
mezarlık araları da nurlanır. 

Ama yarın Şebremanetlni 
eli genişleyince aşağı Unkapa 
yolunu gene açsın, gene iste
diğinden ali cadde yapsı 

D 

nı 

n 
ve isterse oradan sade bir 
tramvay değil bir de yeralb 
timendiferi İfletaİD, o başka 1 

Fakat fimdi yolun en kes
tirme ve en ucum dururken 
uzata rltmiye ne hacet? 

Eyipli bir mlihendia 

• 
Şikayet ıer başlat 

Galatada Emanetin elek 
bildi bir ipret kuleai var. Bu 
kale klh yanar kih söner. Ya 
laİ ikide birde bomlar. 26-27 
ey~ akşamı saat 21,45 tefe
llerua batında hfç bir memur 

-
-

Yokl.. BllGu cam'•-·4n4Jlıc ... r-z a..um. Utikametine 
1faret Yeren camlardu biri 

., 

' kırmızı olanı yanıyordu. 
Kırmızı ziya vesaiti nakliye-

ye durmasını, yolunkapalı ol
duiunu gösterir. Bu iş ar eti 
16ren bir tramvay durdu. 

Bunun arkama iki otomobil 
bir Bebek, bir Ortakay tram
.. ,. ıeldi ve nihayet yol 
battan bata beldiyea veuiti 
•~e ile doldu. 

Ortada bir Ryril sefer me
IDaıu yokta. G&ç beli Ye 
JOlculann mldahaleai ile vat
... n efendiye fenerin bozuk 
oldata anlabldı, tramvay tah
~edildi, yol da açıldı. F abt 
&1n111Z1 fener bili yanıyordu. 

-' 

. 

Darülfünun tale
besi polis hafi
yeliği yapacak 

Amerika gümrük idaresi, 
geçenlerde Avnıpaya gitmİf 
olan bir Nevyorklunun avdet
inde, ( 85 ) bin Türk lirası 
kıymetinde birkaç parça 
mücevheri güya ötedenbri 
kendi inin imiş gibf mem
lekete gümrük resmi ver
meden getirdiğini ogrenir 
ve milcevber satın almak is
tiyen Amerikah arın ekseri
yetle Holandaya gitmekte ol
duklanna bakarak bu memle
kette hususi bir hafiye teşki
latı vücuda getirmiye karar 
verir. Amerika gümrük ida
resinin bu vazifede kullanmak 
istediği memurlar darülfünun 
talebesi arasında!!- seçilecek
tir. 

Gfimriik idaresi bu tale
be arasından seçeceği genç
leri tatil mevsimlerinde F ele
menge gönderecek ve bu ta
lebe orada alelade bir seyyah 
gibi yaşıyarak vatandaşlarının 
ne satın almakta olduklarım 
6ğrenerek Amerika gümrük 
f daresine bildireceklerdir. 

Tahmin ediyoruz ki bu ta
savwr tatbik edilip te talebe-
nin raporlan gGmr6k idaresine 
geldiği zaman bir haylı garip 
ve eğlenceli hadiselerin vukuu . 19itilecektf r . 

Nakliyat ve 
Turizm sergisi 
Memleketimizi de alakadar 

eden bir meıher açılacak. 
Brtlkseldekl beynelmilel mü
nakalat birliği tarafından iki 
aene de bir tertip edilmekte 
olan nakliyat ve münakalat 
kongresi gelecek içtimaım 
1930 aenesinde Varşovada ........ ,, ...... 

Polonya mhakallt hirliil 
bu kongre Yesileaile Pozn~ 

' ehrind.e bir vesaiti nakliye 
meıhen açmıya karar vermiş-
t ir. Meşlıerde otomobilcllilı: 

e şosa inşaatçılığı, demir 
ollan ve tramvay imalitçm-

v 
'! 

r 
hğı, beynelmilel turizm, etnog
afik hmusat ve halk prkı

lan. deniz ve nehir nakliyat
çılığı Ye havai naldiyit nlmu-
D eleri teşbir edilecektir. 

Mqher 6 Temmuz 1930 
tarihinde açılacak, iki av de
ftlll edecek ve ceman 100,000 
metro murabbamda bir saha 

gal eyliyecektir. İf 

''Giden gel mez,, 
~~--------~---Bu cümle mırılh halin• 

de Mamukun dudak
larından döküldü. 

-27- Muharriri: M. Turhan 
Kadınlann dudaklan titredi. bir rol oynadığına inanıyor-

Erkekle.rin v gözleri açıldı ve lardı. Likin Sevinç H. haylı 
prensesın agzından elem1i bir kuvvetli görünen bu ittihamı 
sayha fırladı: bir açık bühtan olarak telak-

- Yok mu , Kuşak bey kide tereddüt etmedi, eleme 
yok mu? v b' k · ugramış ır aı ın mustarıp 

- Yoktur ulu beygüm • heyecanile sarsıla sarsıla: 
Ne olmuş? - Bey - dedi - Kuşağın 

. Bilmiy?rlar .. Akşam geç va- ne olduğu belli değil, belki 
kit gelmış, bır kımız içmiş, öJmüttür, belki bir tuzağa 
yatmış, sabahleyin gören ol- diişmiiftür; umduğunuz gibi bir 
mamış. gün meydana çıkarsa bu söz-

- .Evi.nde kim vardı, bu leri onun yüzüne karşı söyler-
haben kımden aldınız? siniz; şimdi siz, mildafaa gö-

- iki halayık iki de misafir remiyecek hilcumlan bırakınız 
kadın. Erkek Ufaklar, seyisler, da fikrinizi söyleyin: Elçinin 
0?u~ ne vakit geldiğini bile bulunmasını mı bekliyelim, ye-
bılmıyorlar. Gece gezintisinde nl bir elçi mi intihap edelim? 
yanma adam almıyormuı, yaya Mamuk, belli belirsiz mırl-
ve yalnız çıkıyormUf. dandı: 

Prenaeıln zihninde sevginin - Giden gelmez. Y eıü.ine 
- ekseriya bakikata rehberlik bakalım. 
eden - ~ba':°ı parladı ve sordu: Altunkubbede toplanan bey-

- Mısafir kadınlar kim mif, lerin Kuşak beye taraftar 
onlarla da konuftunuz mu? olan kısmı; onun fU umulmaz 

- Konuıtuk, ulu beygllm, gaybubeti kerine .-ndmıtlar-
aaraydan çıkanlan ıiHnineyle clı. Bapız bir vilcut rilktldetile 
•~adap. Kutak bey, l.tanbula oturduldaı yerde dtlşn&yor-
gıderkea onlan da birlikte lardı. 
Kanma g6tllrecek, orada eve- Mamuk beyin aveaeaf ise, 
recekmif. Şimdi ikisi de ağ- pllr ıetaretti. Htlkômetin - o 
layıp duruyorlar, aaçlanıu yo- an için - bfitGn kuvveti kendi· 
luyorlar. lerinde temerknz ediyordu. 

- Peki, bu kadınlar ne söy- ÔbUr taraf, damağını, dilini ve 
lediler size? cüretinl kaybetmişti. Galip 

- Bey, sabaha karşı geldi, parti, bu ıebeple için için gü-
halayıklar uyumuştu, biz kar- lfiyorlar ve reisleri olan Ma-
şıladık, kımızını verdik, oda· muk beyi lisani hal ile teşçi 
mıza çekildik, gün doğduktan ediyorlardı. 
aoara kencüial pmedlltt de- Fakat o, taraftarlanmn di-
dDer. lediği kadar atıf gan değildi. 

- Kımızını, demek, onlar Kapk beyi tehzil için g&ter-
fçfrmişler. diğf cesur bir hamleye bü-

Sevinç hanımın gözti, huzuar kümdann verdiği cevap, sanki 
arasmda bulunan ve bariz bir cesaretini ve ıetaretini kırmıt-
kayıtsızlıkla bu muhavereyi ti. O derecede ki yeni bir el-
dinliyen Mamuk beyin çehre- çi intihabı için verdiği rey, bir 
sine yapw~ı ve zihninde - zelı- mmlb halinde dudaklanndan 
ri ta yüreğine akan - acı bir dökülmüştü. 
şftphe geçti: Prenses, Mamuğun reyini 

- Bulganla Aydeğer za· aldıktan ıonra ayağa kalktı. 
vaTiıyı zehirlediler. - Bu İfte - dedi - belki ha-

Fakat, elemi gibi İftibahmı yır var. Kuşak bey, strroldu, 
da hissettirmedi, beyler ve etçilik bot kaldL Demek ki 
toman ağalanna tevccühle: all~ böyle istedi. Kazaya n-

- Ne dersiniz - dedi - kay- za göstermek lazım. Mamuk 
bolan elçiyi mi arayalım, yeni beyi Kuşağın yerine elçi ta-
bir elçi mi intihap edelim. Ha· yin eyledim. Emanetleri alsın, Bu ıibi ahvalde fenere bir 

Cboauidar) ipreti koma ol--..? T--. 

Paderevski ö
i1.mden kurtuldu l dise mtilıimdir vakitta darda'. yana 7ola çaksm. Kaybolu 

Mamuk bey, ayağa• kalkb elçiye allahm nasip etmediği 

* llrt ~ılirJlllarm• ai mı 
a... DGn AYl"llpAdaa ıelecek 
•lr do.ta.um bl'flluaak G
-..e Sirkeci .mıeadifer ...... 
,,..... gittik. l.tu,oaa ... 
lllek için bet çocuk ve yedi kiti 
~ 120 k.,. aldılar. Bna am
liabu elimize lzerinde Kam-t:, -Sirkeci kellmeai ,..... 

lnitaed• gelea telgraf ha
berleliae llUU1lll Leman gö-
11 AIPWe bin klfkhde g.. 
tlrüat et.ekte .. Lebis
t.- ve lüç flplae ,- bütlia 
..,_ ..,. -'atkian 
~ mlereı .. -. ani bir _.ette 
llata'-mnk heeteMfe nak-

Uae .... ti"-"lllr· •-UeJ .. gece delatetli 
wwwette ...., .... ., derl..l ça--

ve üç kere ulcafb: iti o glrOne yurdumuz namı-
- Ula Beyglm De emreder- aa kenüine minnettar oluruz. 

• bla oma kabul ederiz. Ko- Kara bir lehe.İm, Mamak 
tak ltey, efenctiae oyan etti. beyla un yldnde titredi ve 
H.. laazretlerini laaJayddara keacli kendine: " iki caabaz 
aidatta. Hepimizi telip dü· bir ipte OJDamazl.. dedikten 
tirdi. Mllra keramet sahi- sonra yerlere kadar eğilip 
biymlf gibi daYl'alllp çoatlu ana flknm etti: 
meJdaaa çakardı. Hala,.klan - lata.buldu eU bot cl6n-
da efe• rfiwe affettirip k.U miıeceii& Yeter ld efencti•ia 

M. Mürray 
Amerika harici
ye miJdür mua

vini geliyor 
Amerika hariciye nezareti 

yakın ıark şubesi müdUr mu
avini M. Mürray memleketi
mizde tetkikat icrası için ya
kında şehrimize gelecektir. M. 
Mllrrayuı yapacağı tetkik epey 
zaman devam edecektir. 

İspanya deniz 
kuvvetlerini 
artırıyor 

ispanya hükümeti deniz fi
losunun takviyesi için yeni 
bir program yapmıştır , bu 
program iki zıhlı ile on iki 

:tahtelbahir ve bir hayli tor
pito inşasını istihdaf etmekte
dir. Bütün bu sefain İspanya
nın kendi tersanelerinde yapı
lacakbr; dansı bizim başımıza! 

Seyyah kartları 
meselesinden 

beraet 
Pera palas otelinin karşı

amki posta şubesi memuru 
iken seyyah kartlannda sui 
istimal yaptığı iddiası ile lıten 
el çektirilea Ye mahkemeye 
tevdi edilen Kemal bey, yapı
lan muhRkemesl neticesinde 
beraet etmiştir. 

Yıldızda 
yeni bir yol 
Şehremaneti, Y ıldala Se

rence bey arasında yeni bir 
yol açmaktadır. Serence bey 
civannda bir yangın z6huru 
takdirinde itfaiye vesaitinln 
geçmesine müsait bir yol bu
IUDID8dajı •pn,. flik.kate ah· 
narak bu yeni yolun açılma
sına teşebbDs edilmiftir. 

Şimdiye kadar yolun dörtte 
bir kısmı bitirilmiştir. 

btaııbulun kurtulut 
fiinü 

fstanbulun kurtulutuna mü
sadif 6 tqrinievlde mektepler 
tatil edilecektir. O glin yapı
lacak merasim programı ha
zırlanmaktadır. 

Osmaniye telsizi· 
nln feftitl 

Şehrimizde balmwı pa.ta 
ye telgraf amam mldllrti Fala
ri bey diba Oamaafye telm 
iatayomma plerek teftit 
etmİftİr. 

Bakkalların 
mabakemcti 

..... elMJe te9di edil•ft 
olu 30 bakkalm mahakeme-
leri baalD 3 raci ceza mah
kemesinde icra edilecektir. 

Karuuu vanDUf 
lmair, 28 - iki \:elikte 

AU ojla Sadettin. Na-

Heytram
vavcı! 

al 

Acelen ne, ne olu11nr·•nn 

peşinden allı kovalamr ol' 
Hoş allı da kovalasa ne -
kar sanki? 

Senin kalabalık cadd ler e 
doku:la koşturdu yun çijl e 
arabana peşind n atlı l, 
duldullu bıle yet emez. l 
gideceğin son durak ı r 
seni dort gozle beki en s -
bırsız kara go:lul r n mJ 
1Jar? 

Biliyorum sıır'al a ı 
yız, nerde ise el ogl ı I Y -
re ile Avrupadan Anı rı aya 
on beş dakikada geçe . ~·· 
Faka/, sen ne tayyare ı , 
ne de nwstacel bir ış, y ı 

rekor kazanmak için 
muhitleri aşarak Avrıınnıınn 

Amerikaya ge iyor 11 

nihayet iş, gı ç h pl n 
şehrin bir tnrafmd n 
rafına na/.lecii.ıor ı n ... 
göruyorsun ki bunlarm ı n
de ihtiyarı var. malıllu var, 
alili var, çolu_iju çocuğu var 
cıeizi var, acıklısı var. Bur.
larm hepsinin hayatı sana 
emanet ... 
Durak yerinden kal~ak için 

elini zile attığın JJQkıt g&.;n 
ve kalbin hunlarda o&ıuı 
Bak, kucağındaki nur lopa 
gibi yavrucakla bir af'llt 
basamakta, bir ayağı yert!.e 
kalan genç. fakir kadın«ıfs_ 
nasıl korkunç bir helecanla 
kendUini içeriye dar allı. 

Bir ıanige daha ~ itil 
ııiphealı /acia muhakkaldf. 
Kadınca~ızın geçirdini korkti 
uğradığı çarpıntı yetipnigDh
muı gibi üıldik bir dı -=
den ldf fıiUyor. Elindeki zili 
bir saniye 1011ra çeksen ltllllfl 
ne olur, kıga11ıel mi kopar# 
Şu yaıJı ve acıklı kadın

cağız, biletine i§arel tltll.iJa: 
istasyonda inememişse kabd
hQl. onda mı bakalım ki ~ 
s<Jgknlyorsun? Akla~ 
kavının ağzında yol btilup:.tı 
ımkfindt çıkmak delme 
yiğifin kdrı de6ilken bu 1 

y~r ve kalbi yar~lı .kadınca
!Jız nasıl çıksın ki, pmdi ona: 

_ Aklın nerde itil be. 
kadın? 

Diye kafa tutuyor, za.,,ıF, 
bir istasyon daha 'loiliM 
s11rıikligorsıın? Zili bir Jıa 
çekip le. geç vak;t k°"! 
§ua okadar yolu ge_rı 
tirmesen gunaha mı gırerlli(! 

işte görugorıun, taıedlf!1, 
karnında koca bir lıa 
var. Canbaı değil ki bu. • 
ha araba rap diye 
durmaz .. 

- Atlasana hanım 
Diye ba#U'ıyonun ue ıo-

vallı birden allı~--··~ 
surat aMJrak tJÜR ziltlt aee
lenden dokuı dojarayonlıll 

Be in.a/ıız. #11 ktidw ol--
sun ve o yüldd kllt'fll •• 
bulunıa. araba daha tam ı~ 
rine oturmadan bir~ 
bire kaldırıp ta kendini Gila-
IOMU'ay atıetlerl gibi ~ hjj 
bı1ir nıUin? 

Acelen ne, ne ~ 
hilet verdiler Ben bmb

... ,. ~ejimizi, ...,... 
lll'lllek için peron bileti 111-
~cliiimi a&yledün. Bua pe
roa bileti yerine bu biletlerin 

p.lan clolı.tor çok ilerlemif 
Wr -apwlllite ..aptell olda-
1- •nle•• Ye dealaal ame
li pt edilweMe llmm flster
miftir. Packrenld bugiin teb-

,. ... alda. Fakat elçilik ke- İJİ bak• bana yar olama. 
rametle. dtnieleria ,...m.De 
d&aecek " dejildir. 0-ç (Bitmedi) 

dheabaz. yiika ap ~ 
hapa ahp aaYUflu. itler cli
zeldilden •nra geae me~ 
çıkar; yeni bir maul ....._ 

Varşova da tu
rizm kongresi 

fop/andi 

hide ...... btplrl.w ....., 
bçtL Aranmaktadır. 

Yunanistanda 
maaıları banka 

verecek. 

anlamıyorunı ki ·· 
Madem bil ktMlar lez ~ 

lısm. s11r'at nıerakl•lllt lal 
geç lramuagt'ılr~tan da il/fJlı* 
iyeye ga:ıl bar · JC6'0IJ 

hn•addat-. istersek Kum-1ra,.,. da - aidebilpiiaaid 
&IJftdi!er. Ba We ..,.. •• Hay
P•tpqıda peron bileti ftrdır 
~ beı iluruştur. Bu istuyon-

lrea bileti nedea 1ok-
bar ve yeriıfe Kumkapı bileti 
\'erilir? Sonra neden on ku
ruştur. 

Acaba ba istasyonun peron 
Gcretinln diğerindea fazla ol
baaı!ftn sebebi nedir? Baıtlan 

u flrke~ müdlirilnden ve fir
ket nezdindeki komiser bey-
den sorabilirsiniz. Yoksa her 
laınankl fibi ıaaller cevapsız 
... kalaeak. 

Nifub11: 1Wla 

,, 

.. ikqi ıeçiraif Wr haldedir. 
fakat doktorlarm ...talealan
u uaran ameli,.t alb saat 
clalaa geçfkmif olaa,dı kurta
nlmasına muvaffak1y~t elver
m esine imkan bulunamıyacaktı. 

Ford tayyaresi 

gt 
Auupaııın en hü)uk pa\ ıtahtlarını 
ıerck her yerde buyiık bır alaka 
antlınııı~ olan bu nı«'~hur taH are 
umıı Jckı l l'e,ı ııııc' el Bükreşten 
erek \ t: ~ lköy ta\\• " tncyJarıına 
cektır. font tayyaresinın ) ere in

uy 
on 
~el 
i e 
me ıııde bıJumunı il ali haur bulu
bıkcckt i r na 
Tayyare 3 Teşnnat l Pel'Şf'mhe 

glnl tehftmizdee So yaya ..at.veJ. 
dlı - ftvclıet -.ceıctac. 

uydurur. Bence on ...-k 
beybudedlr, çünkl elçiliji llİD' 
g3r&p kaçbğııaa fllplaeaa ,ök
tur. 

Sevinç hanımın yüreji ~e
ğil, bfttftn v&cuda titredi. Hain 
Mamuk, yerinde öç alıyor ve 
inandıncı bir lisan ile ne oldu
ğu bilinmiyen talihsiz delfkan
!Jyı a'er:en ittiham ediyordu. 
ltklenler, o un ist'nat ettiği 
mağfil man ka be ki ıedur 
olayodar Ye illtimal ld içle-

1 ·a ••• tc.pk t.e,ia ... ut J 
elCllk ... cliuıiıMle mt•'*t 

V atfOvada beşinci beynel· 
milel turizm kongresi açılnııı· 
tır. Bu kongreye Camalairi 
aıllttelüdei Amerika. A..tur
Ya. Belçika. Danimarka, Masır, 
..,_,_,Türkiye, Yupali:r)'a, 
Y-.nfatan. Macariataa, liaı
ya, Japoa1a. Norveç. HoJaada, 
uiçre, Romanya, Çekoslov.ak
a ve Polonya iştirak etm•ştir. 

Sabık konsolos gitti 
Sa .. lnm ln•ul._ tia&

rw ait lım. 

Atina, 28 ( Huausi ) - Yu
aa baziaeRain ~ 5000 • dra
hmiden lazla olan borç senet
leri Yaaan milli Bukatı ta
rafından tediye edilecektir. 

Bet bia drahmiden fazla 
maatfarda bu şekil de verile
cektir. 

Bv aenettmn mtddeti • m. 
lfladGr. Zamnt ~ yeni 
.wt. almak 'cap .,Jecd:tfr. 

e. ..... p+ Et ,... 

ı ·_- Aı:.ı .... liltlıllS•me_.-. 

Yazık ve fiineh J 
dei!il nıi7 

Adana, 28 - Burada • 
carlıbakçede b 'r hendek Ç\D' 

de yeni doğmur iki çocı k ce
sedi bulundo ve şupbe üzeripı 
Koca vezir nıahalJe~nden Ma· 
latyalt 1.qael'n iaticYab 
bqlandı 
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Amerikaldar bizi ııasd taruyorlar? 

(Lora Laplant) tenis 
meraklısı 

Meşhur Amerikan sinema yıldızı (Lora Laplant) mftthit bir 
teni• meraklısıdır. BUtUn bot vakitlerini evinin bahçesindeki 
aabada bu şekilde spor yaparak geçirir. (Lora Laplant) mahir 
bir tenisçi midir? Bu suali kendisine sorarsak ıu cevabı alınz: 

.c Böyle bir zanda bulunuyorsanız timdiye kadar hiç vaki 
olmamıt bir ıekilde aldanıyorsunuz!» 

:mo=":' .. ' :::Wıı ,c=-c=CJıllOIQWG>C.":PC'cc::>C8 
Önümüzdeki 2 T qrinievel Çartamba akşamı 

Gala ıuvareıi olarak 

Melek ve Elhamra 
SİNEMALARl1VDA 

ANKARA POST ASI 
Filmi lrae olunacaktır. 

MELEKTE Maeatro Zirkin Amoldi ve ELHAMRA 
da Maestro Lemişfn 12 kifilik orkcatralan icrayl ahenk 
edeceklerdir. · 

Hamit= Bt\tb filim klmilea bir clefada glnerllecektlr. 
Fiatlarda zammiyat yoktur. Mezk!ir iki ıala ıuvareai için 

biletler ıimdiden her iki ıinemada aablmaktacbr. Biletlerin 
evelden tedariki taniye olunur. 

Nevyorkun en güzel gi
yinen kızı kimdir! 

Ramini g6rdtljiin8z Mil Key Frauia (NeyYt~) un ea iyi 
siyinen km olm•kla maruftur. Açılan birçok musabakalarda 
hirlnciliji kUanlDJf, ba unvam iktisap etmiftir. Soa poata ile 
ıelen Amerikan gazeteleri Mfa Key Fraulaia aldrea IİDema· 
cıhia bqlachjlm yaımtlktadırlar. Y eai ,.W.. ilk defa alarak 
(Klara Bov) un (Tehlikeli Manlwni) Wmli aerinde opa••ı, 
ondan ao• eiJeftl ~ .a.. (Haul) M.fncle rol 
almafbr. 

Türk kıy af eti! 
Şu ıoytan özentisinin hallne 

bokınızl 

Fred Niblonun 
bir müzedir 

• 
evı 

Me,hur Amerikalı sahne vazu (F red Niblo) koleklfyon ~ 
raklısıdır. Sa'atkinn evi bin bir türlü e11a ile bir müze haline 
gelmiştir. Burada Mısır kadim mumyalarından Amerikan vahti· 
lerinin tütün çubuklanna kadar her ıeye raslamak mümktlndür • 
Resim bu pyanı dikkat mlizenin esliha kumını gösteriyor. Na
sıl hoı bir merak değil mi? 

ıtıı1111ııııı-...,ııııaıııUflllllll ........... _, 

Biiyük ve emsalsiz artist 
JACMI KOGAN ile mote
addit ıaheserlerin harikula

de mDmeuill 
LARS HANSON u yakında 

MAJ]K Sinemasında 
lrae olunacak 

Küçük Bahriyeli 
Filminde göreceksiniz. 

· Bugün 

MajiK sı.emuım1a 
Kırık kalpler 

M&meuillerl 
NORMAN KERI Ye 
MARION NIKSON 

Opera s-
El1evm göaterilmekte olu 

KADININ HARBE 
GiDiŞi 

ilk ..U filim ile mmaffer 
olmakta berdevamdır. 

Amerika ainema akt&rleri arumda adettir: Studyolar bari
ciade tilrltl tilrlll kıyafetlere girerek tllrlll tllrlü ıekillerde resim 
alcbnrlar. Bunlar gazete ve mecmualara buıhr. Hem kendile
rini, bem de çalışbklan ıirketlere reklim olur. Son ~elen 
Amerika mecmualaruıda Corç K. Artür ilimli aktörün 
hu kabilden bir fotografmı görilyoruz. Resmin altuu okuyarak 
anlıyoruz ki bu ttirecli aktö .. bozunbılu Tllrk kiyafetine(l) rfr· l•--------... 
miftir. Onların çok mevclikleri (1) narrlleden içmek iıtemif, 
fakat bu tecrilbe ona pahalıya aalolmuttur. 

Yaluek zekllı Amerikan üt6rilnlln hu aan'atklrane bulu
fUD& nedeniniz? 

Hollivut İngilizce 
•• 'r,J • 
ogrenıyor 

Birkaç hafta lçln~e yeniden 
yüzlerce derıane açıldı 

Sinemt payıtahb Hollivut- mütlerdir. Se.li filim imalib 
tald aan'atkirlann hemen he- gOn geçtikçe tezayüt etmekte, 
men ytlzde aekseni Amerikalı .-aiz filimlere olan llİlbetinİ 
detlldirler, Dtınyanm cl6rt bir artıniaktacLr. O kadar ki 
klfelinden ıelmiflerclir. Bun- pek u bir uman IODl'a 
lar prçi İn- · j meriJcacla .... 
gilizce bilirler. ık filim ya· 
Fakat konut'- pılmayac:ak, bi-
taldan lisan aaeaaleyh in-
biraz lapanyol- :::e~:. 
caya, Alman· konutamıyan 
caya yahut aan'atkArlar a.ç 
ta İtalyancaya kalacaklar de-
tÇ&lır, çalma· mektir. Bu id-
sa bile lnıiliz· dia ve t•hmin

ler HolliYUttaki 
ecnebi aan 'at-

ceyi Ameri

kan ıivelİ ile 
aöyliyemezler • 
S..ıi ve konu
.- filimlv çıkmadan evel 
bir mahmr acldedilmiyea bu 
hal ondan aonra aaa'atldrlar 
için ~ •• hayati bir teh
like ;efrHne balolAp etmiftir. 
Gerçi bir çoldan « Sesli fi. 
limler pkb i8e bia ıuiiderde 
çabfu' ft ....... belli etmeyiz!• 
demiflene de birlaayli n•an 
pçiace IMmm da mblldba 
•·•cbtmı .... icWe .... 

kirlarım telqa 
dllf6rmtlt, bep

. si liaaa mektep
lerine akın etmiye bati...,. 
tardır. • 

Ba IUl'etle ba mektepleria 
adedi Hollivutta birkaç hafta 
urfuada birdenbire çoj'almıt, 
yeaidea ,azlerce denlwae açıl
aufbr. Dercettiiiml• nllDe 
bakn111: Almuyalı ....... JJl
dm K•milla floni ...ı hir 
mektep çoc:aia pi kelime 
laeceli:rorl 

Sinema paytahtında 
yeni bir izdivaç 

G&rdljlallz sahne bir filim parçau detllclir. (Holliwt) 
winde son haftalar zarfında yapılan bir iadfnı \amini '1 
termektedir. Amerikan pzeteleriDe aazaru (Mey Maka 

' Ue (Morfı Klirf) evlenmifler, ba izdivaç htıtlD Iİllema ... 
klrlarmm iftfrak ettikleri btlytlk meruim ve fellllklerle 
eclilmiftir. Kilieecle yeni seve •• 1nce ile laer biri bir 
olu daYetlilerf ılriyonmam. 



Dünyanın en büy(lk 
kadın haPisanesi Ber

linde yapıldı 
• 

Bir Od pd8r menuu babaoluyor: Hlkamet Ealdfehlrde urt bir 
laapiaaae yapbnmya lwv •ermiftlr. Bu karana mevkii tatblka vu•ı 
için ihzarat yapalırk• brilerimfze ..t laapiluuia ae demek oldu-

ju hakkında bir fikir vermek istedik. Sa mabatla .Bedin kadm ha
plsaneainden bahsediyoruz. 

Diinya ı&unu uhifelerimfzi takip eden karilerimiz babrlarlar; Bundan 
bir m6ddet evel Amerikalılann yapbrdaklan ( Sing - Sing ) hapiaane
ainden bahaetlDİf, yeni İDf& olunan bu mDesseaenin dünyada en asri 
hapiaane olduğuna yazlDlfbk. Berlia bdm hapiaaaesl iıte bu ( Sing -
Sing ) in bir qidir denebilir. Bu mtıeue1eyi gezenler « Berlfn kadın 
hapiaaeai Avrupadakf mllmuilleri aruında url Ye sıhhi teaiaab 
ihtiva eden yegine bapiaanedir • demektedirler. Berlin kadınlar 
hapiaaneai yalnız kadmlar tarafmdan idare olunur. Memuria ve müa
tahdemin arumda tek bir erkek yoktur. Bi••an her tarafı aydmlıktır, 
iJilnq g6rllr. içinde bir sinema salona, hir •ektebi, ~el bir bahçesi, 
bir yemek aalonu, bir terbiyei bedeai1e aalonu, banyo odalan vardır. 
Otuz Yllflndan &f&İl olan her kaclm mahpus için mektebe devam 
etmek mecburidir. Burada kadın hocalar tarafından lisan dersleri 
verilir, yemek pitirilmeai, dikit, biçki ve aire öğretilir. •Bedeni id
manlar için gtlnlhı muayyen saatlerinde dersler vardır. Yemeklerden 
evel ve sonra bahçede gezintiler yapabr. O kadar ki burada yaşıyan 
bir bdın mahk6m mazisini habrlıyarak kendisini leyli bir mektepte 
.....Wer. Dercettiiimis rea"'1cı ı ~ kaclmlar bapiwae
... - ......... Wr •IHHH .watwaa kolayhkla anhyabilfniniz. 

Londrada büyük bir köpek seraisi açıld 
-------------------------

Dtlnyanın dBd b& köteaindcn 
Qelcn on binlerce hayvan 

fqhlr eclildllcr 



• • 
.---ın vecıze 

Son \ \1 ıı ı ~o~ ılıatin
da, .l\larsllyaya nid~rı~en, 

vapurda ıııe )ıur bir znt .. 
Je tunı:;lık. 

Bu zat, İtalyan ı~omil\ 
nklürl<•ri kinde mı dfthi-. 
ynne bir şahsiyet telfll\ld 
<'dilen Ettore Petrolini 
idi. 

f 88~ te Homada doftnn 
bu mc"~lnır adnm, nedC'n
se, benimle çarçahuk ah
l>aJl oldu; ,.e şaşaah hir 
gurup lmrşı..;ında fPvkaltl
de f•oşarak ve <'ehinden 
mnrokc•n Jrnı>lı Jnit;ül\ bir 
defler <:ıkararalc: 

« - Dostum, d('(li, size 
Jnt"iU"il dc.•fl<'rime lmvdel-. 
tl(jim \"{' aneal..: J><.•k aziz 
ahhaplarıma, o da J>Ck 
ender olarak, okudu{jum 
cc d<'rfn \'Peizcl••r » imi 
dl il lt•l t'l'<'fJ i lll ..• 

Tl'~Pld.t r rnalrnmındn 
dcrhi' hir ı·o.v<•rans yap
tun; ve iylc-e i~ilnıel\ için 
elimi Jnı la(Jmıa göt ürer<' le 
o vaziYPlt(ı held<'dim. . 

Derin vecizeler 
.Japoncada bir şapkanın 

adı " Zf hu »dur. iki şap
ka zibuhu üç şapka zthu
buhu. Uir şapka fabrika
sı da zlhulnıhubu .•••• 

* l'lrml senedenberl oy-
nadı(jnn tiyatroda hağırıJl 
aijlaşmı bir çocuk işitir 

ve keneli lrnndlme sorarım: 
- Acaba hu çocuk hiç 
hüyümiyor mu? ••• 

* lnSHn ayu{imda kundu-
ra olmayınca ne lrndar 
rnhat ediyor! 1..cnoJn ol
sa)·dun dalma yahn ayak 
gezerdim. 

* .Bir diş fırçası ile bir 
nı arasındaki farkı bilir 
misiniz? Şüphesiz ld ha-

Çalışan mfifeka
itlerin alacağı 

para 

} ır; ve bu ~ol" teessüf, .. 
şayan hlr şey! Zira şayet 
bu farlu bllmlyecek olur
samz hir m.ı{jnzaya niriı) 

le diş fırç,1"1 lsledl(jiniz 
zaınnn sizP hlr fil verir· 
ler·s(l, aradnkl farln hil
medi(Jinlz ieln di~ fır<:ası 
)'C'l'lne fili alıp oötürml
yc me~htu• oh r. unuz. 

* Hir ailC' hnlM'\ı tnsa,·vur 
edin ld her al\ ... ,İm lrn~ na-.. .. 
na ·ma, ı,nrı~ma ve çocuk-
lnrma Hindbtun c<wızı 
siit ü içksin. Ailece ne 
hoş hlr aJ"..;am geçirirler 
değil ıni? 

italyadaJ\I l ren 1 f' ri n 
sürati o J,ndar <;ol,tur Jd 
hir istm~) mula lnemura 
bir tol,'' H ı, •I nwk istC\• 
'iPnlz; tol\at 1111.l hn{'al\ on
d m sonrnl i 1 t,,..,~ onda 
hci\llyen ŞPfm ~m·,ıt ma 
isabet ed(•r? 

~ 

1\llin~cC'lm başı, hız 

ve Jwye<·andan ııeri~Hn 
bir halde << ı ·~ron n un 
huzuruna oir<li: 

- imparn1orhı(Jun zn
vali yaklaşıyor, <'Y SPznr. 
Ylldtzla:rdnn )\('Şf~l tim ... 
AluheUn ynl.:11uhr. lahnt
la:ra dua et. .. 

Neron, hiç istifini boz
madan K~lhine cevap ver
di: 

- Aziz l\Jü yit, bir şlŞC' 
gJlsero fosfat satm alma
nızı tavsiye cdC'rim; anla
şılıyor ld ha tasınız. n 

* Petrollnl dalın fozln o-
kuyaenkt •· Fnlrnl hu sıra
da yemci\ lrnnıpanası <;al
dı; Ye ikimizin d<~ Jmrm
ları zlJ <;nldıfiı l«;ln ..• 

Cel&Ieilin Ekrem 

JVledeni seviye 
yüksekliğı-ne 

bir delil 

Denizlerde 
Alamanlar tek
rar mevki kaza-
nabilecekler mi? 

Deniz silahlarının tahdidi 
mevzuu bahis olduğu bu gön
lerde Amerika gazeteleri evel 
emirde Amerikalılarla İngiliz
ler arasında anlaşıldıktan son
ra içtimaa çağınlacak olan 
bahri devletlerin arasına Al
manyanm dn itha·i lüzumun· 
dan bahs tm ktedirler. 

Almanalarm Versay muahe
desi neticesinde adedi ve 
hacını mahdut bir kaç zıhlı 
ile altı· kruvazörden ve bir 
miktar da torpitodan başka 

harp s;!emisi yapamıyacak o -
masmn rağmen bu lrnnfransa 
davet edilmek istenilmes.n;n 
sebebi şudur: 

Am rika g~ze elcrlnin fi
({İ .erine göre V<lkı.a Alman
yanın y&pnbilecr - i harp 
gemilerinin adedi mahduttur; 
faknt Almanlar son yaptık
ları krüvazör ile bu mahdut 
gemilerden mürekkep filoya 
oldukça hatırı sayılır bir kuv
vet verebilmek kudretine ma
lik olduklarım isbat etmişler
dir. 
Şu halde bahri devletlerin 

bunu nazan dikkate almama
ları mümkün değildir. Binaen
a1eyh deniz silahlannın tahdi· 
di konferansına Almanyanın 
da daveti icap eder. 

Amerika gazetelerinin bu 
mütaleasını diğer devletlerin, 
bilhassa F ransanın nasıl tela· 
kki edeceği henüz malum 
değildir. Yalnız deniz silah
larının tahdidi için İngtlizlerle 
AmerikaJılar arasında cereyan 
etmekte olan müzakerattan 
Fransızların memnun o'madık
ları şimdiden söylen '!bilir. 
Filhakika F ramm:laı: 

- Amerikalılar İle ngilizler 
kendi arn'nrmda aniaşacaldar, 
sonra bize buyurun şu kağıdı 
imza ec' n ? diyecelder.dir ~ i 
biz buna gclemcyizi dern~k

tedirl r. 
Maliye vekaleti, vilayete 

mühim bir tebliğatta bulun

muftur. Bu tebliğe göre Ba

rem kanunu mucibince ayrıca 

memuriyet maaşı almakta ı 

o~an mütekaidinfn tekaüt J 

maaşlannm tamamı, ücretle 

ça1ıpn mütekaitletin ise yal

nız tahsisah katedilecektir. 

Keyfiyet alikadarana tebliğ 
edilmiştir. 

Geçen gün yazdık: Eski ve 
unutulmuş bir ~ aı.un, İngi!
terede, küçük .. .ocuklara bile 
evlenmek hakkını vermekte
dir. Fakat, geçen gün bu işin 
farkına varılmış, ve kanun 
tadil edilmiştir. 

1 Bir 

Zayi 
Nlifus teskeremi ve vergi 

makbuzlanmı zayi ettim. Za

yiinden başkasmı alacağım. 

Kumkapı Muhsine batun 

mahaUeainde lbrahimpqa 
caddesi cami so, aj'ında 

N. 3 hanede Süreyya 
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Arlık geçen haftadan beri 
İngilterede cv:cnme yaşı kız
lar ve erkekler için 16 dır. 
İngiliz gazetelerinden öğreni
yoruz ki eski kanunun müsa
adesine rağmen İngilteı·ede 
son 12 sene içinde on beş 
yaşında evlenen gençlerin a
dedi 312 yi geçmiştir • Bu 
müddet içfnde 14 y8f1na var
madan evlenenlerin adedi ise 
ancak 28 den ibaret kalmıştır. 
Bunun haricinde 13· yaşında 
iken evlenen 5 tane de çocuk 
çıkmıştır; fakat unutmayımz: 
12 sene içinde ! 

Jr. ıılw rrlri: 'JV.ı <Jc lS LlJblan 

ASRİ ·KO~ AN 
Natali hayret etmedi 

Sanki evelden, bu fotoe
rafın kime ait olduaunu 
bilmiyor eibi davrandı. 
Gene « hayır » cevabam 

veriyor, 9 zaman masanın Ü· 
zerinde duran vazulana getir
diğim çiçekleri yerlettiriyo
rum, her vakit kullandığl q
yawn yerinde olup olmadaiı
na bd ıyorum, şurada kalem-

leri, burada kağıtları dururdu, 
onlua bakarım. gideceği gün 
elinde bir kitap vardı, bazı par
çalarım bana okumuş, sonra ki-
tabı açık olarak masawn üstüne 
bırakmıştı. Bu kitabın gene o 
halde durup durmadığına göz-

Otomobiller in
sanın asabını 
bozuyor mu? 
Otomobiller asap üzerinde 

tahripkar bir tesir bırakbğı 
cihetle, bunlara gfirfi1tüye mani 
oJac~k derecede yay konulma
sı Şehremanet!nce düşünül
mektedir. 

Filhakii a bir çok doktorlar, 
otomobil güriltülerinin haJkın 

sıhhati nzerinde milessir oldu
ğunu iddia etmektedirler. Di-
ğer taraftan, otomobillerin gil
rültüsü iı.ale edilirse, bu defa 
da ezilmek tehlikesinin arta
cağı fikri de Heri ıiirillmekte
dir. 

den reçiririm, bu sırada da 
bana okuduğu soc dimleyi 
hatırlanm; 

«Korsanlann efendilerinde 
buldukları bu fevkalldelik ne
reden geliyordu?» derim. 

Natali : 
- Evet dedi, bu korsanlık 

onda bir fikri sabit bali,dey· 
m!ıl 

Matmazel Armel Anili der-
hal itiraz etti : 

- Hayır, yalınız ·damarla· 
nnda dolaşan Puluvaneklerin 
kanının tesirinden bir türlü 
kürtülamıyordu, fakat onda 
ayni zamanda Sen Mari aile
sinden gelen annesinin kana
nın da tesiri vardı, binaenaleyh 
bazan da son derece sakih ve 
tatlı bir tabiati tutardı, lütfen 
şu fotuvafına bakarsanız. yü
zünde bu yekditerlne zıt il< i . l 

Bizim toprağın 
tecrübesi daha 
iyi netice verdi 
Bir Macar gurupunun şeh

rimizde sıkıştınlmış kilden 
renkli parkeleri imal etmek 
için bir fabrika tesisi maksadı 
ile Emanete müracaat etti. 

Bu gurupa bazı Türk ser
mayedarları da dahildir. İstan
bulun muhtelif yerlerinden 
toprak alanmış ve bu toprak
lardan yapılhn nümuneler 
Emanete getirilmiştir. 

Bizim topraklanmızdan ya
pılan renkli parkeler köprü
deki gibi san olmamakta , 
'\C: ne çürüğü reng"ni almak
tadır . Metanet itıbnrile de 
diğerinden sağ ~rndır. 

Emanet elyc·Jm ka.dmm 
İn · ro nda kt l'cnt "D parkeleri 
12,5 kuruşa a.maktadır. Hal
buki renkli pnrkeler hem da-

ha daynnıkh , hem de daha 
zarif olmasına ve Avrupadan 
getirilmesine rağmen ayni fi
nta malolmaktadır. 

Bu renkli parkefer memle
ketimizde yapılır!:a «4-4,5» ku
ruşa mal olacak ve Emanet 
şimdi bin lira sarfile bir sokak 

tefriş edebiliyorsa o zaman 
ayni para ile ayni büyüklilkte 
«3» sokak tefriş edebilecek
tir. Sonra parke caddt:ler her 

sene tamire ihtiyaç göstermek
te, bu renkli parkelerle yapı
lan caddeler ise birkaç sene 
tamire ihtiynç göstermemekte
dir. 

Bu mütdealar' a Emanet fab
rikanın tesisine müsade etme
yi t<.sav\•ur etmektedir. Maa
nrnfi fabrarn yaya kademe
lerinin de ayni renkte ve 
ayni topraktan yapılrruş çini 

eklinde lfıvhalarla tefrişi de 
kabil olCicağım ~öy!emiş, nü
mu.ıe getirilrues:ne- talİkan 

mesele h~nüz intaç edilme
miştir. Emanetin bir fikri de 
bu fabrikayı kcnc!Li tesis et
mek meri1ezinrh~dir. 

Acaip! 
Bazı ·yerlerde 
f ahaf vergiler 
alınıyormuş! 
Maliye müfettişlerinin bu 

yaz Şark vi.ayetieri turnesi 
çok iyi neticeler vermiştir. 
Senelerdenberi teftiş görmiyen 
yerJerde, hükumetin kanunla
rında mevcut olmıyan muhay
yel bir t~kım vergiler de tah
!lil edildiği görülmllftür. 

Müfettitler bir yerde bir 
memurun Cadırbaşı namile 
bir vergi tahsil ettf ğini anla
mlflardır. Bu verginin ancak 
yüzlerce sene evel aşiretler
den çadır bqıoa tahsil edil
mclde olan eski ve çoktan 
ligvedilmif bir verği olduju 
tesbit edilmiJtir. 

hissin tesirlerini okuyabilirsi
niz! 

Matmazel Armel Anflis bu 
cümleyi .aylerken masanın 
üzerinde duran Lord Bayıto

nun konan adım lafıyın ki
tabının altından bir fotu~af 
çıkararak Nataliye uıatmıftı. 
Ve illve ediyordu: 
• - Her vakit böyle giyinirdi, 
koyu lacl vert komaıtan albn 
düimeli kurva1e bir ceket ile 
batında bahriyelilere mahsus 
bir kasket.. 

Natali fotografa baktığı za
man n~ küçük bir hayret 
eseri bile göstermedi, ne 
göreceğini peşindeıa biliy'Ordu, 
filhakika fotoiraf Ellen - Ro
kun on beş ıene kadar evel 
c:Immış bir resmi idi. 

Bu muhavere eanuında dı
şarda kiliseleria çanları çal m-

Siyase ve edi 
M. Huver, bir 
ayanına meydan oku r 

Amerika ayanı azasından 

muhterem mastır Hovel Biçer, 
ölçüsüz lakırdı, söylediği için 
çok fena bir vaziyette kalmış
br. Bu zat, iktidar mevkiini 
elinde tutan Amerika cümhu
riyet fırkasına mensuptu. 

Düştüğü müşkül vaziyet ise, 
içki memnuiyetine dair hilir 
bilmez söylenmesidir. Mıstır 
Hovelin uluorta söyleyip te 
kendisini müşkülata düşüren 
sözler nedir? 

Bunu, Nevyork Taymis ga
zetesi ~öyle anlatıyor: 

« Bir müddettenberi, ayan 
azasından Hovel, Vaşington 
ve lıavalisinde içki memnui
yctini gevcek bulduğuna dair 
şiddetli tenkitler yapıyordu. 

Hatta, sözü daha ileri götü
rerek, hükümetin, meb 'us ve 

Okuyunuz 
• 

Ve sonra şöyle 
durup bir dü~ü-

•• •• nunuz. 
Okuyanlanmızan aşağıda gö

recekleri satırlan münhasıran 
1929 senesinde lstanbul ıeb
rinde çıkan bir gazetede bu
lunsun ve tesadüfen gözlerine 
ilişirse gelecek nesiller için 
bir ibrd dersi olsun diye 
yazıyoruz: 

Matbaamız için Almanya
dan bazı eşya satın aldık. 
Bu eşya Hamburgtan ağır bir 
yük vapuru ile lstanbula 16 
günde· geldi, Sirkeciden Babı
ali caddesine kadar da 8 
günde nakledildi 

Bu eşyanın f çjnde bir tane 
sandık vardır ki tek parça 
bir demiri muhtevidir, bu de
mirin ağırlığı tam 5800 kilo
dur. Bu ağır demir vapurdan 
mavunaya, mavunadan da 

kamyona yarım !;ad içinde 
vinç vasltası ile konulmuştur; 
fakat matbaanm kapısında 
kamyondan indir:Jmesi tamam 
çü gün sürmüştür; çiinkü: 

ayan azasına gelen içkilere 
göz yumduğunu b 'le ileri sü
rüyordu. Bu iddialar, reisicüm
hur M. Huverin bile kulağına 
gitmiş, bu tarzı hareketi şah
sına bir hakaret addeden 

· Reisicümhur, M. Hobeli, iddi
alarını delillelrle isbata davet 
etmiştir: Eğer M. Hovel müd 
deasım isbat edebilse Vaşnig
ton içki memnuiye teşkilah son 
derece kuvvetlendirilecektir. 

Aksi taktirde M. Hovel 
Kocakan dedikodusu yapmış 

olacak ki bu hal kendisini 
pek mahçup bir vaziyete dü-
şürecektir. Belki de ötede 
beride söylenen asılsız sözleri 
ciddi şeyler telakki ederek 
meclisi ayaiı kürşüsüne kadar 
intikal ettirdiği için istifaya 
mecbur olacaktır. 

Bir iddia 
En sür'atli harp 

gemisi hangi 
millette? 

Fransıdann bir kaç ay evci 
denize indirdikleri Valmi tor
pito muhribi ıOr'at tecrübeleri 

esnasında saatte 39 mil 185 
yarda mesafe katetmişti; hal
buki gene Fransızlann geçen 

hafta denize indirerek Verdün 

ismini verdikleri torpito muh
ribi sllrat bahsinde' arkadaşmı 
da geçerek saatte 40 mil onda 
iki mesafe katetmiş, bu tec

rübe esnasında Fransanın bll· 
tün diğer torpitolanndan az 
mahrukat sarfctmiştir. Fransız 
gazeteleri bu neticeye baka
rak bütün dünyanın en seri 

• torpitosunun kendilerinde ol-
1 duğunu iddia etmektedirler. 

1 Fakat lngiliılerin, hele Versay 
muahedesi neticesinde donan-

maları tahdit edilmiş olma· 

sına rağmen Almanlann neler 
yapmış olduklan malum ol· 
madığı cihetle Fransızların bu 
iddialarının sıhhatine kolay-
lakla itimat edilemez. 

Unutulmamak lhım gelir ki 
ı Almanlar Versay muahedesi 

1929 senesinin eylül ~yında ' 
Türkiye cümhuriyetinin en ka
labalıl: şehri olan fstanbulda 
ağır eşyayı kamyondan alıp 
indirecek otomobil üstünde, 
müteharrik, seyy2r bir tek vinç 
yoktu, yahut ta biz bulnmadık. 

neticesinde (10000) tonluktan 
daha büyük harp gemi.i ya· 
pamıyacaklan için geçenlerde 

vücude getirdildıri (10,000) 
tonluk vasat hacimde bir knı-

Halbuki Avrupnmn en kü
çtik tehrinde, en küçük İl1f8-
at tirkctinin bile b3yle biç 

1 
olmazsa bir tane v:inçi vardır 

ve ağır eıyayı binanın üst ka
bna, insan sırtında deiil, vinç
le çıkarmaktadır. 

Şllpbe yok: Biz de bu bale 
gelecejiz; fakat bunu acaba 
kaç 1e11esinin koleksiyonunda 
kim bilir hangi nesil okuyacak? 

maia baılamıfb, Gotfurva da 
ceketini ve kaıketlni giydiği 
için matmazel Aniliye işaret 
ederek gitme zamanının gel
diğini anlatıyordu, nihayet 
sabır edemiyerek: 

- Bizim Jandan daha ziya
de bahis etmiyelim ·dedi-- bu 
mevzu bizden başkaımı alaka· 
dar etmez. 

Matmazel Anili: 
- Hakkın var, ceYabını 

verdi, fakat Janın bahsi geç
ti;i zaman ba9ka türlü hare-
lcet etmek elimden gelmiyor, 
ne yapayım, bu da benim 
zayıf damarım. 

Ve Nataliye dönerek ilave 
etti: 

- Matmazel ıatoyu ziyaret
te. deva~ edebilirsiniz, belki 
avdetimde size harabelerin 
civarında tekrar tesadüf ede
rim! 

vazöre bir diritnot kuvveti 

vermeğc muYaffak olmutlarcb; 
bizzat Fransızlar bile keadİ 
yapbkları ( 10,000 ) tonluk 

kruvazörlerin bu Alman ıe
misinin atetine mukave•et 

edecek kabiliyette olmadajılll 
itiraf etmek mecburiyetinde 
kalmıılardı. 

Bu dakikada Makaim de l<İ" 
liseye ıitmek ~ıuaa di1fl11t 
hakikatte mabadı Armel A
mel Anili ile Gotfurvaya re
fakat ederek onları Jan dl 
Puluvanck hakkında bir mi~" 
det daha istiçvap etmefcti; 
Nataliye: . 

Çok kalmam gelirim, dediı 
Natali iıe biraz yalmz kaloıalı 
arzusunda olduiu için: 

- Aceleye Lüzum yok ~ 
vabım verdi, Matmazel .AoiJİ' 
ile birlikte dönersiniz! . 

Onlar üç lcişi birlikte ~·ı:ı 
?er. Natali de istediği l~ 
yalım kaldı, biraz kendi ·-~ 
dini toplamalC ve düşü~ 
rine illtizam •ermek iıd~ _Jıf_ 
fakat ayak sesleri uza~ 
zaman ilk iti Jan dö ~ 
neki• fotografıDt ele 

oldu:- r~· 

t 

• ., 
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Stl[Jlıi de merakda)rdı ... 
Murdar ananın kızına 
biçeceai kıymeti öa

renmek istiyordu. 
- 5 - Muharriri: 1'1. Turhan 

Bir parmağı kesilsıı bin f 
Yaygara kopanıcağında şüphe : 
edilemiyen bu zinde ve be
deni kudreti tamamen yerinde / 
olan ana bu hale nasıl ı 
~~baınmül ediyordu'/ . Bu, feci • 
ır muamma idi. Ne acısızlık 

Acısız, duygusuz ve kayguıuz 
kudının kaç kuruşluk bir cazi
beye mağlup olduğunu anla
mak ve evladını şehvet kur
banı olarak zalim kucaklara 
attıran, meşum rakamı öğren· 

mek isti ·ordu· 
\le kaygusuzluk, ne duygu j 
Yokluğu nazariye veya bedi-
~eleri bu muammayı hal
edeıniyordu [1 J 
~~pbi bey, teessür ve te

lleırur dolu gözleri, lakayt 

Bin liraya karşı tilremiyen, 
Salabetini muhafaza eden bir 
iffet ve istikamet · hasisesinin 
daha büyük mikyastaki rüş-

:ıı.nın sakin çehresinde mü
eıııerkiz olarak bu ciheti dü
fİiııürken kızcağızın sesi tit-
redi: 

- Ana, çakıırımı elliyor! 
ile o!~an bey. galebel ihbraı 

ışı azıtmış ve kızcağızın 

~ıı aıahrem yerlerine el at
. •ştı. Maceranın bu şekle 
llllikaJ : k Jd . d ııı-d , ayıtaız va eyı e 

11 a~ aley mecbur etti: 
a l Beyfendi - dedi - daha 

11 afmadılr, iptida konuşalım, 
80llra lat d'-· · · e ıgımzı yapın. 

b Ürhau , delikleri titriyen 
,;;rııunda ittihasmı muhafaza 
eli:e; kolunu kızın belinden, 
iııı . . e eteğinden çekti, yata-

- !Çın.de doğruldu: 
·dedi-Bır .. şey yaptığım yok, 
b 1 şoy)e bir muayenede 
Nu ~duın. Mafafi, konuşalım. 
eI<ıstiyorsun bakalım? 

ı:ı. -kurtutagız, tazyikten kurtulur 
Çeler ıııaz yorganım başına 
kını:~Ja_ıı~i ismetine biçilecek 
larını ışıtmemek için kulak. 
olııp t tı~~dı, yahut baba dostu 
leıı 8 "Cndlsini aevmiye ge
dııd Ve memelerini sıkmak 
l •klarını ısırmak, uçk~ h batınak suretlle isbatı mu

.. • bete kalkışan erkeğin bu 
1111İdücü ve incldici nüvazi
~İııden tahaffüz için zırhına 
Ürüııdü. Eskiıl gibi sessiz 

"' şekilsiz bir yığın halinde 
;atağında büzülüyor, hiç bir 
llrafı lumılt!amıyordu. 

,t\na --• • • - k b' tliıı· • goz.ıennı suzere , ır 
,. 

1 çenesine dayıyarak dD
b~10•du. Kamın bikrine 
.~~c:~j kıymeti derin bir be
~ ıiluô ile tayine çalışıyor-
1!.; dgibi dalğm göriinüyordu. 
llııı llfilnllıün, hl. hesaplama
lılld '8bteliği murdar ruhlu 
isti 111111 

•• halinden belliydi. O, 
r-fecegı parayı elbette ka-
liae~~rııııştı; ançak müfteri 
ik. e dllfünc:esile bir tesir 

'" et · •lıYord~ış olmak için bu tavrı 
Orha~ b 

~tında e! de, yatağın ke-
lıılecek ~agdq kurarak iste
tııııı tl,i) bata karşı şimdiden 
ı e la.ra !r ~del tasarlıyor 
tırtan retJı bır pazarhğa ha-
llıeat~:0ı::· Gözleri, yorganla 
lılviyeti kaydıkça ve onun 
lı•tırlııd De ait bazı temaalan 
t~lıavvtıl~ça zihnindeki rakam, 
Çıriy0rd er ve tercffular ge-

S u. 
t 

11Plıi sak't b' ·- · ı ""'ıııı • ı ır ıgrenış e 
'•tiaıı111 llıuhafaza ediyor, şu 
ter o) ~erelere kadar mün
~iııı 0tcagını -sinirlerine ba
llın kıt~ra~-. bekliyordu. Ana

ıı11 dıı •çın istiyeceğl fiat, 
lf--ıııeraka dütürmüttü. 

Aıı!s~bu!~u yokluğu terkibini 
'•lııi Ale», acıaıdık keli
iıı d " nalgeaie», kayııusuz

._r•tr • k «apathie» mukabili 
lı)llrnı ullanıyoruz. Fakat, 
ttil felsefi mefhumlarını 

i ' •hllki medlullanru kaa
f Yoruz M edt k eae il, apathie, fel-
bı,~" . uvveti iradetten», ve 
kttııı. ısde. bilakis «iradeıiz-

D· ogma teeuiinüzlük-

vetler önün-:!e za'fa düşdüğü 
görülmüş ve işidilmiş şeyler
dendir. Fakat her duyğunun 
fevkinde ezell bir salabet ta
fıması icap eden analık mu
habbeti, analık tefkati, acaba 
ıu kadının şahsında kaç ku
ruş için ölüyordu. Suphi bey 
işte bunu merak ediyor 
ve belki Orhandan daha 
derin bir dikkatle ananın ağ-: 
zından çıkacak rakamı bekli
yordu. 

Ana, uzun ve her halde 
sahte bir mülahazai hesabiye
den sonra yavaşça: 

- Yüz aarı altın! -dedi
ama siz, dostunuz olacak olan 
kıza ayrıca hediye almışıımız. 

O, sizin beyliğinizl 
Orhan, yerinden fırladı: 
- Benden paso 1 - dedi -

başka bir müşteri bulun da 
onunla uyuşun. 

Kadın, murdar bir yılışıkla 
delikanlının kolundan tuttu. 

- Dostluk kantarla, alıı 
veriş miskalle. Bir şey de siz 
söyleyin, bir atağı, bir yulı:arı 
elbet uyUfUl'UZ. 

- Ne söyliyeyim d08tum . 
Öyle bir şey istedin ki dilim 
tutuldu. Hapt olup kaldım. 

- Ben yüz lira istedim. 
aiz de bir lira verin. 

Orhan, başını kaııdı, bıyık
larım büktü, münaaip bir fiat 
bulamadı. Semahatını tahrik 
veya iıtihasmı tecdit lçln yor
ganı açarak sablık mah bir 
daha gözden geçirdi. Fakat 
kız, zırhına aım.aılu aanlarak 
ve hazin iniltiler çıkararak bu 
muayeneye razı olmadı. Deli
kanlı bu mümanaattan müt
meiz olarak: 

- Görüyorsunya - dedi -
kızınız hem çelimsiz, hem 
huysuz. Böyle bir mala beş 
liradan fazla vermem. Eğer 
luzoğlankız değilse metelik 
bile değmez. 

Kadın, menfi bir tekilde 
başını salladı. 

- Siz, ailtsüz bir ineği bile 
beş liraya alamazaınız. El değ
memiş, gül gibi bir kıza o 
parayı nasıl layık görüyorsu
nuz? 

- Ben bu kadar •erebilirim 
daha fazla veren buluraanuı 
hiç durmayın, çocuğu teslim 
edin. 

- Bari dokaan altın verin. 
- Bir kuruş fazla vere-

mem; yeni, parlak ve çiçekli 
bir bqibirlfkl .. Küçük hanım 
güle gil.le gelir, kollarını boy
numa takar, bende beti birli
ği onun boynunıı uarım. Ra
ıı olmuyonan allaba •DNll'ladık 

Kadın: 
- Biraz insaf; bir kötü be

ti bir yerdeye böyle bir ana 
kuzuaunu 1U1111f hovarda, ner
de var? 

Diyerek pazarlığı idame 
etmek ı.terken Suphi bey 
atıldı: 

Son Saat 

DeJi değil 
Fakat bu işi ne
den yapıyordu 

acaba? 
Nim tehrinde bir kasap bir 

aabab dükkanına geldiği za
man fena bir koku hisseder 
sebebini araştırır, bulamaz'. 
Yalnız akşama doğru kokunun 
ekıildiğini görerek merakı 
zail olur. Fakat ertesi günü 
aabableyin dükkanın kapısını 
açtığı zaman gene ayni koku 
ile karşılaşır ve bu hal tam 
doksan gün devam eder. 

Nihayet kasap polise müra
caat ederek anlıyamadığı bir 
hadise karşısında bulunduğu
nu söyler ve Lu muammanın 
halli için yardım ister. Zabı
ta da o gece dükkanın kar
şısına bir gözcü koyarak et
rafı tarassuda başlar; bu gözeli 
gece yarısına doğru bir tah
ıın dükkarun önünde durarak 
kepengin arasından bir tulumba 
vasıtası ile içeri bir şey aık
tığıru görür; adamı tutarak 
karakola götürür. 

Yapılan tahkikat neticesin
de anlaşılır ki bu adam ka
sabın komşularından bir dok
tordur ve dükkAna üç aydan
beri muntazaman lyodoform 
tozu sıkmaktadır. Bu toz teh
likeli değildir. 

Bilikis mikropları öldürmekte 
ve yaraları kurutmakta kulla
nılır; fııkat doktor biı tozu 
kasap dükkanının içine ne 
maksatla sıkmaktadır. 

Bu anlaşılmaz, doktorun 
kendisine sorulursa da cevap 
vermekt~n İmtina eder. Adam 
şimdi mahkemeye verilecek
tir, eğer orada hareketinin 
sebebini aöylerse biz de kari
lerimize bildiririz; fakat şim
diden ilave edelim ki bu dok
tor deli değildir. 

'f esadiif~ .. Ne demek? 
Polislerin en Kl1zı l1ğacl1 as

kuvvetli yardım- mışlar, kanını /J .. 
cılarıdır yene l1kıfmışlar 1 

Takriben iki hafta eve) İta!- İzmir Müskirat inhisar baş- • 
ya hududuncan kalkarak Pa- müdürü Abdülkadir beyin ha- ' 
rise kadar giden sür'at kata- nesi evelki gece hakikaten 
rının posta vagonu iki haydu- esrarengiz ve heyecanlı bir 
dun taarruzuna uğramış, hay- vak'aya aabne olmuş, İzmir 
dutlar posta memurunun elini muhitinde muhtelif dedikodu-
kolunu bağlıyarak mühürlü !ar tevlit etmiştir. 
çantaları aşırmışlar, sonra te- Mumaileyhin aile efradı evel-
sadüfen lokomotifin bir arıza- ki sabah evlerinin bahçesine 
ya uğrıyarak tirenin durma· çıkınca avlunun bir tarafındaki 
sından istifade edip sıtvuşmuş· ağacın altında kanla dolu bir 
!ardı; aşırılan çuvalların içinde !iyen görmüşlerdir. 
hükümete ait esham vardı. Bu manzaradan tevahhuş 

Zabıta haydutları aradı bu- eden aile efradı, hatlarını 

lamadı; yalnız aşırılan esha· kaldırınca ağaçta, kesilmiş ol-
mın numaraları mahfuz oldu- duğu halde ayaklarından bağ· 
ğu için bunları Hhn almaları )anıp aşağıya sarkıtılmış ve 
ve sataru derhal ihbar etme- kanatlan . kanla mülemma bir 
leri için bütün bankalara hl- kaz görmllfler, ve: 
rer tamim gönderdi. _ Bu ne haldir? 

Maamafi ittihaz edilen bil-
tün tedbirlere rağmen en kü
çük bir iz bile elde edilemi
yordu; fakat en sonra tesadüf 
zabıtanın imdadına yetişti: 

Bir kaç gün eve! polis mü
fettişlerinden biri Manilyada 
bir gazinoda kahve içerken 
umuıni telefon makineıinin 
yanında oturmakta olduğu 
için müşterilerden birinin mu
haveresini dinler; bu muhave
rede satılması memnu bazı 
eshamın ismi geçmektedir; 
polis memuru derhal şüphe 
ederek telefon ile konuşan 
adaını takibe koyulur ve bu 
takip neticesinde de posta 
vagonundan çalınan eshama 
kadıır varır. 

Fransız zabıtası bu muvaf
fakıyeti tesadüfe borçlu ol
makla beraber memnundur. 

Diyerek hayretten hayrete 
düşmüşlerdir. Neticede o ge
ce eve bir ıahsı meçhulün gi
rerek kümesteki kazlardan 
birini kestikten ıonra ağaca 

astığı ve altına da bir liyen 
koyarak kanını akıttığı anla
ıılmııbr. 

Orta yerden biç bir ıey ça
lınmamış ve kesilen mahlük 
ta manidar bir tekilde ağaca 
uılmış olduğuna göre hadise 
faillnin bir hırsız olmadıj'ı 
zannedilmektedir. 

Keyfiyet polise haber Yeril· 
mit ve tahkikata başlanmıştır. 
Bunun, Abdülkadir beye kar
ı• husumet taşıyan biri tara
fından makamı tehditte yapıl
mlf olması ihtimalleri rivayet 
hallnde deveran etmektedir. 

Sahife '7 

Diş tabibi .--
GERvANt KAVAFYAN 

)fel'k apartııuanınd,ki 1111uı}• 

ııelwn.,i nı hu ~rre l•tıklı\I <a•ld• 
'inde Sa~ s<1ka!1ında 1 ıı urr nı':l lı 
npa rtı ınan ın ( 'rarinoz nuıf;a ıa•.ı 

üzerinde lı i r i n c l la.at ın a nokı l rt 4 

::1 i ştir. ( ·u ın .ı , t· pa.ıttnLuı rn:ul:t 

her gün <oa l 9·12 " 13-~0 daH 
i O yf• kadar 'ut ııoıa l a 11 11 ka~ ı.1 
ı · ıh:r . 

Birinci teş

rinin birinci 
salı akşamı 
başlıyor 

İlk teınsil 

11111111 

MaryDuean 
* 

Kuşdıll Hilal sinema YB tiyatrosu 
Bu akıam Cevdet B. temıillert 

ALlL SAN'ATKAR 

2 perde 

SEF AHETIN NETİCESİ 
komedi 3 perde 

Yann alqam 
Pangalb tlyatrc ıunda 

KIZIL KÖPRÜ CINA YETl 
dram S perde 

* 
Şebzadebaşı Hilal sinemasınll 
Bu gece hafız Burhan her 

incesaz heyeti 
Komik Dumbullu İsmail Ef. 

heyeti temsiliyeıi ilk dtfa ı' 
OÇ ZÜPPELER 

Taklitli komedi, varyete 
Sinemada 

(Yedi Günalıkirlar Genılll) 
Duhuliye 27,S buçuk k\11111 

GÜNLER KISALIYOR 
Günler kısalıyor, elektri){ tenviratı tesisatınızı n1uayene ettirn1ek için düşünmeyiniz 

ve bu ınuayene ile en iyi randöman tenıin eden yeni usullerden istifade ediniz. 

Elektrik Sirkeli 
Bütün tenvirat mühendislerini ve fen memurlarını emrinize amade tutmaktadll'. 

MECCANEN 
Tarafınızdan vaki olacak talep üzerine en son model aletleri tecrübesHe 

huzurunuzda amik bir muayene icra ediAr. • • 
Bu münasebetle alalı beytiyenizin de muayenesini temin edebilirsiniz. Küçük tamirat 

.Meccanen diğerleri Mal olduiu fiata icra edilir. 

SATİE 
Tesisatı ElektrilüYe Türk Anonim Şirketi 

Her şeyi veresiye satar ve tesisat yapar 
Aletre Han, Tünel nıeydanı Beyoğlu Elektrik Evi, Be)·azıt, İstanbul 

... ... 

bilir gaaiyan edecrğim. Yüre
;im de, ruhum da, vicdamm da 
bulantı içinde. itte bir facia 
aeyrettik, aea de !Uzumu ka
dar aktlSrltlr yapbn, artık lta
ldkata a•det edelim, buradan 
çıkalım. 

Orhan, yatağa atqli bir ba
kıt d898ıdtikten ıonra ainal 
ainai glldB. 

- Bulantın fulayaa kapıya 
çıkta ha•• al. Ben fU pa.ıar
hiı bitirmek istiyorum. Uyu
pmazaam arkandan, çok bek
letmem, ııelirim. 

kadaıına karşı ilk defa olarak 
bir iğbirar duyuyw ve oa üç 
yqmda bir kwn viııali için 
pazarlıia gİrİfcn bu aeruat 
aclallllD :ııek•aıu , irfıuıuıa 
acıyordu. O .ıekA ve o irfan 
ile bu a6fli iıılıfmalrin bir 
dcutta ittihat etmeai hayreti
ni mucip oluyordu • Artık 

:ııek& denilen ce-.herln rubu 
o tenvir eden bir ıey olma
dığını arıbyordu. Ruh temi:ııli
ğfni başka , çok bafka bir 
mevhibe telaldd ediyordu. 

şanm hatırasını unubmya aa
vqmakh. Ukin, el yordamile 
kapıyı bulup sokağa çıkıııcaı, 
birden bire tereddllde düştll. 
Kardet gibi aevdijf delikuı
lırun ahlaki bir cinayet iwJe
meıfne ıeeydaa ftl'lllemelı ia
tedi. 

t 'ı.;;ı, aJı.lllô medlule itibar 
grt İt ~ç kelimeyi o tellkkiye 

tiınal ediyoruz. 
- Orhan! -dedi- iki dakika 

daha burada lı:abrıuık huda 
Supbl ceYap vennedl ve 

oda kq n ... pkb. Az-
Supbiniıı myeti, doiruca 

eviae ıibaelr, ........ ._. 

Şimdi çamurlar içinde düıD
nllyordu. Kızının bikrine yDs 
altın lnyıaet biçen anayla o 
bikrim lzalai seftine mukabil 
ucak bew altm Bfııden ~a
rabilen Orhanm mlıP'alen 
diı multctcmeldl. O tMdiııde 
keadfainin madahlai ait 
olucaktı. 

Genç adam, pazarlıkçılan.n 
itillf edememeli ibti•alile bır 
az mıı.terih olurken Orbaııın 
odadan çıkmuuun ıecikme
aindcn pııe is6atly• kapıldı. 
Hain au•ın iltedlti fiyattan 
•lbimce temilat yapllllf, Or
haıım da lbtiralllli maglup 

olarak fedakArlıfıin ço;ahnuw 
olacafmı dllftlııBp l:ııOntDlll 
:ııiyadelqtf. Ne olul'IR olama 
d&ım.lye •• arlıadqnu icap 
adene celtrea oradan çıkar< 
_,.. ....... yerdJ. 

,., 11llJ 

• 



8 Sahif., 

K A 1) 11 . ve ]~ Jl K ı~ K 
-~ Şoson ve Lastiklerini 

almadan evci her halde sağlamlığı 
ile meşhur 

Kuadrat B1~İlİ.: 
(Sabık Rus fabrikası) Q~~A 
mllrkasını arayınız RAr 
Sipariş için: B. j. DANNO l.tanbulda 
Köprülü hanında 12 - 13 numaralı mağa
zalara müracaat olunması. 

Markasına dikkat ediniz 

Tütün eksper kursu 
Tütün inhisarı umumi 

idaresinden: 
Tütün inhisarı idare! umumiyesince küşat edildiği evelce 

ilin edilmiş olan kurs için şimdiye kadar müracaat etmiş olan 
taliplerin kı.mı azemı vesaiki lazımeyi ihzar ve ita etmiş ol
duklarından şehri halin ııayesine kadar atide milrakkam vesa
iki Ortaköyde kurs müdürlüğüne ita ve vermemiş olanların 
müsabakaya kabul edilmiyecekleri ilan olunur. 

1 - Müsaddak nüfus tezkeresi sureti ve ya aslı. 
2 - Mektep şahadetnamesl va ya orta tahsili ikmal ettiği

ne dair maarif idarelrinden müsaddak resmi vesika. 
3 - Mahalle ve ya kariyesi ihtiyar hey' etinin polis ve 

jandarma dairelerinden müsaddak hüsnühal şahadeinamesi. 
4 - 4 kıt'a vesika fotoğrafları getirmeleri. 

Biiyiik rray)'are piyaııkosu 
Yedinci tertip 

J uncil keşide 11 Teşrinieveldedir. 
Büyük ikramiye 

40,0()0 lira 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10.000 llralık 

ikramiyeler ve 10.000 bir mükafat 
İşbu keşidede cem'an «3,900» numara kazanacaktır. 

Devlet demir yolları ve 
limanları umumi idaresinden: 
Haydarpaşadan cuma, pazartesi, çuşamba ve Ankaradan 

cumartesi, salı ve perfembe günleri hareket etmekte olan 
6 - 106 ve 5 - 105 numaralı sürat katarının 1 teşrioievel 1929 
tarihinden itibaren her gün seyrüsefer edeceği muhterem 
ahaliye ilan olunur. 

( btanlml Yilı\veti defterdarlığı ilılnlan 
KİRALİK VOLİ MAHALLİ: Hasköyde kiremitçi Ahmet 

çelebi mahallesin'.n cami altı sokağında No. 46-2 senelik mu· 
hammen kirası 100 liradır. Müzayede 29 eylül 929 tarihine 
müsadif pazar günü saat 15te Defterdarlıkta yapılacaktır. (932) 

Kız ve erkek ameli hayat 
Mektepleri mübürlüklerinden: 
Yeni talebe kayt vekabulüne başlanmıştır. Kayt günleri 

Cumartesi, Pazarteşi, Perşenbe saat 10 dan 12 ye 13 den 
17 ye kadardır. Talebe kadrosu mahluttur. Zemanında müra
caat edilmesi lazımdır. Eski talebenin nihayet Eylillün 19 zuııcu 
gününe kadar kaytlarını yenilemeleri mecburidir. Aksi takdirde 
yerlerine yeni talebe alınacaktır. Birinci sınıfa ilk mektep 
mezunlan alınır yukarı sınıflara girmek istiyen lise ve orta 
mektep muadil sınıf talebesi gireceği sınıfın altındaki sınıf 
derslerinden imtihan olunur. 

Ku: ameli hayat mektebi Saraçhane başında Münür paşa 
konağında telefon, İstanbul: 2731 

Erkek ameli hayat mektebi cağa! oğlunda tel, İstanbul: 3630 
- ·---------

1( itaı) tabileriııe 
Devlet matbaası müdüriyetinden: 
Orta mektep kitaplarının fiat takdirinde esas olmak üzere 

telif ücretlerine ait mukavelenamelerin eyliılün 30 uncu pazar
tesi g il ·, saat 16 ya kadar matbaada müteıekkil komisyona 
ibraz. ıfızımdır. Aksi takdirde telif hakları komisyonca takdir 
edi: ecektir. ----------------------------• 
· Istanbul Hilalifthmer 
merkezinden: 

Of felaketzedeleri için mubayaası mukarrer 37500 kilo sarı 
au:;ır yemi çuval içinde ve paket halinde çürük kokulu avriya 
olmamak ve koru bulunmak ve vapurda teslim etmek üııere 
kapalı zarf ilsutile müdakasaya konulmuştur. 

itasına talip olanların teşrinlevelin ikiaci çarşanba ııünü saat 
onaltıya kadar yil:ı:de yedi buçuk teminat akçHİ ye nilmuae
lerinl hamilen merkezimize muracaat etmeleri. 

Son :> 

Satılık lıaııe 
aksimde Sıraservilerde 18 

numarada 11 oda ma bahçe 
denize nazır kagir hane satı

lıktır. Görmek için Kuloğlu 

sokak No 28 de papaz oğluna 
müracaat. 

()peratör 
Ahmet Burhaneddin 
Cerralıpaıa lıcıstane•i oper•tiırü 

.\luareııelı•ne· Bcyoglu, Ru> t1tfore· 
tanc::,i ka~ıı:ıınJa ~348 nuın 1·1:111 

Surıy..: ('ar~ıı:ıı apttrtıınanı 8 nu
ırıarnrloı. 

l'elefoıı: lkı oidu l lıl.i 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
vr. ghğü!I hastalıklan lnfıtL·lı.ı. sı~ı 

'Doktor 

ŞEKİP HABiP 
Ayaaofyada Yerebatan Hacı 

Süleyman apartımanında cumar
tesi, pazartesi, çarşamba ve 

perşembe. Tel. İs. 3035 

1 Döyçe O. Bank 
·rarihi ltıtisi: 1906 

;\lü•N•leri: Dre"lıı~r lıaııl< A. 
~.aflıa\'eıı~er bank Ferayn, Ka
•ıycuıal bank liir Diiyçlontl. 
.\lrrll'zİ: Herliıı; şubderı: ilam· 
burg, l_stanbul 1.-Galata ,.c i .. ıan 
hul•, lııuir. 

G ,latJ kısnıı tclrfon: Bc~·oğhı: 
247, N.J, 6s.ı,us5 

iıı:tanbul kı1'rnı tt:lrt'oıı: i:,Lanhıq 
:2842, 2843. 

Depo<u:ls ıaııbul Tu!üıı giını
riiğü. 'fclcfpn: i~ıanLul ,322-;"". ı 
Billınıunı lıank:ı nıuaın~latı İ(' 

a \•e hu •ı ... i kn~aLır ıarr ulııu~f 

Doktor A. kutiel 
Elekbrllc m.ıkıne:erıyle 11eı.vguklugu, ldıar 
darlığı, prostat, ade'!ll•l<lidor, bel geytek· 
llR! cilt ve lırenglyı aR<ısız tedavi edeı, 

1<' araköyde 3ö'e•çl fırını sııasında 34. 

Doktor FETHİ 
<.:ernıh p :ı >t 1 kı ... tu11C"S'I 

B.ıkıcriyologu 

kan ( \ ,\"i"'ı.'nıuııı tcıuıiılü ) 
idrar, hal#{itın cerahat tahlilleri 
İli! hatıaltkl<lrııı hu!:iusi a;ıılurı )'U

pılır. Tekfuııla nıalunı~t \·erildiği 

l;ıkdirJ~ ulılil cdılcrd.. ınev.ıt al· 
<lrıılar•k bıliılıara ropıını takdim 
·dilir, 

Seyri scf Ain 
Merkcl a.:enı.sı G.ı.tı.t.ı. 

köprü başında. Beyoğlu 2 3 62 
Şube acentası: Mahmudiye 

hanı altında. İstanbul 2 7 4.; 

TRABZON BiRiNCİ POSTASI 
( CU,\lllURİYET) vapuru 

30 eylül Pazartesi ı 2 de 
Galat.ı rıhtııııımi.ın hareketle 
[ ' lncbolu, Samsun, Gircsıııı, 
Trabzon , Rize , Hopa] ya 
gidı:~ek ve döni.ı~te Pazar is
kelcsik [ Rize , Sürmene , 
Tr Jbzoıı , Tirebolu , Giresun, 
Ordu, Ünye, Samsun, lne
bolıı, Zonguldat:J a ııg-rı) ;tr;.k 
geb:ckw. 

1 larcl:d günü ı·ük :ılıııın.11 

ı .. ersın stirat ~o~ta.11 
( M. Ş. PAŞA ) vapuru 1 

tcşrincl'cl salı 12 de Galata 
rıhtımından kalkarak Çarşamba 
sabahı lzmirc ve akşamı 
lzmirdı:n kalkarak [Antalya, 
Al.iiyc, Mersin] c gide-:ek ve 
dönüştı: [ 'faşucu, Anamor 
Alliye, Antalya , Kuşadası 

lzmir ] e ugrıyarak gcb:cktir. 

Ayvalık sürat postası 
( MERSiN ) vapuru 1 

tcşrincwl salı l jde Sirkeci rılı
tımıııdan lıarc1tetlc [ C..dibolu, 
Çanakk.ılc:, hüçükkuyu, Edre
mit, Burhaniye, Ayl'alık ] a 
gidc~ck ve dönüşte ıııczkiır 

ıskclclcrlc biıliktc Altınoluga 
ugrıyarak gelecektir. · 

Gelibolu için yalıııı yoku 
alınır, l'Ük alınmaz. 

LOYD 'fl{YES i'l'İN O 
l.imaıııııııza. lllU\'asakti 

beklenen l'apurlar 
( Al3.\ZL\ ) l'apuru 2 teşrin 

c\·cl çarşamba [ ltalv,ı ve Yu-
n :ıni,tan ] d :m • 

(DL\N.\) ,·,ıpunı 3 tc}riııc\'cl 
perşembe [ Hoıııaııya ,.c Bulga
fr;tan ] dan 

( KALOEA ) vapuıu ı te}ritı 

cn:l cuın;t [ Batum ] dan 
Y,ıkıııda liııuııımızJan lı.ırekct 

edecek ı· apurlar 
(S l'ELl.A DIT.\LYA) vapıını 

3 tqrineıcl ·prcşt·ıııbe günü 
sabah tam ı o da (LoyJ ekspres) 
oLırak ·pj re , Brcııdizi , Y cnedik 
ve TirycsLc J ye 1-.luıırı:ııchaur: llı·~ oglun<la, \~.ı 

cnnııının k.ır:-.ı~ındtt 
Td.-fvı : lloroğlıı .:;:ı-t 

( AB.\ZIA ) \'apunı 3 teşrin 
i eıd paşcnıbc 12 de [ \' arıı.ı , 

•••••••••••••.. l\o,tcıKc Sulin:ı , Kalas ve 

Zevkler eşhasa (?Öre 
değişir 

llcr güı' hirçok (·şlııı 111 ııu,-1111: 

ıııağazaLırınııı raıı~t·kaıı ar uıııiıule 

duraraL :jll vey.l Jnı ını·cl halı..1..ıııd:ı 

ınüJa' ell'İ ~ILH'.'" cttık~t·rı gUrulTır 

B~v.ılan, ı]ı~t:dı·rıniıı t·ll.inııı tt•ııllt 

t>der1..~rst' ele hcrJ.., . ., kl'ıııli fıl··iıHI.; 

1>rar etler "' .ıç bır şeı de muıahık 
kalmadan il) rılırl r. Zir-ı h1t~~elc hır 

zevk ye hii"IIIU ıntihap ıııc:.;··lc~idir. 

l lallıuli İrıgili, 1..urıu~lan hal.kııı
\.la hah~eJildiğind..: lıt·rL.csı gt~rl.!L. ne ... 
faset ve renk n- gereke clı,oııiyet 

itibuıilc en İ)'İ lngıli1. kuınatlarıııuı 
KaraLöync Top~ular caılıle•ınJc ~J 

numar.ılı [ Bebek ıranı•·~)' İstasp .. 
ııunıla J TAYHMA, • ıııağaıa>1ııılıı 

buluıııluğııııda ittifak ı·yler 

Kadın hostalıldar1 I 
hekimi: Doktor I 

CENAL ZEKi 1 
l lcr tudiı l.aJııı raha1>ızlıkları- 1 

ıu ciddi :.urettı• lodtt' i t·Jer. ~clı 
zuJı.! La~tı a Fc) ı:t) t' caJtlt·ıı:i I"" 
ı·uınara. (;ar~:ınıba güı·ll·rı ful..u. 
r«rıt para-.11. b~kıhr 

Mahmudiye oteli 
Elektrik ,.t: tcrko!'!lJ. nllh:ehlı,;ı 

tıC'zafet ve taharctirt! n1ü~teıileri111n 
ınazluın ıalJ.iri olaıı oteiinııze bıı 

Jc-f;,1. nıü .... C"ddcdcn lıau) o mulıalliJ, 

ırk )<Hal.lı oJular "·'l'' tJiluıı,ııı. 
Biııacnalrylı .. ilt• ikuıııetıııl! dı· 
'()ll den·~c eh aişliJır. Ehven üc 
rçılc alıoıııııan ka) k Jilır Halınıı 
t ı \ç i--nulı.ııini nrzıı eden 4".t:\it 

tı kı · a 11ın tc .. riflt:d 1'.t'ndı rner..!u 
Hl· ~rı ıkıiza..,ındarulır 

\ılre• 
Sultan ,\lohınut t iirL,. .. ırnı~ 

'f•lefıırı ~-to2 

ibr.1il ] c 

(Dl.\::\.\) l'apıını 3 tcşriıwı·d 
l'crşcıııbc 18 de ( scl:ıııik ' \'o
kh, 1 'ire, l'atras, l\orfu, Brcn
,!izı , .\11:,011.1 , \' uıedik \'e 
Tirye tc ] ye 

llcr ııeı ı t.ıfsil.ıt için (;.ıLıtJJa 
ıııunılnnc ( Loy-1 Tricsıiıl\l ) 
baslı.::ı :ıceııte,iııc. '[ dcfon Be
yoğlu 2 1ı7 n: ı·:ı Galat.ısa· :ı 
yıml:ı ~abık sdiıııik boııııı:ırşc:;i 
bin:Nn,Lıki vazılı:ıııcsıııc Tckfon ' 
Bcyoı.,lu ı..i99 \C ·,ılıut Sirke
cide .\h:s'aJet lıanınJakı yazılı.ı
ııcsiııc müracaat edilmesi. Tel. 
lsı.ınbul ı ı ı ı 

TA VİLZADE MUSTAFA 

va biraderleri vapurları 
Muntazam Ayvalık ekspresi 
q mil >Lırat \'L en son :;İstem 
tertibatı haiz birııKı ıc ikin<i 
sınıf yüz yirnıi yataklı w 
gtıı·crtc volcusu İçin muhafa
zalı mahalli ıııalısusu havi 

bııı tonluk 

~~,~~:t 
Eylülün ı O un.:u pazar

tı.:sı günü ak~aıııı saat 1 7 de 
Sirkeci rıhtıınırıJan h~rckctlc 
[C:clibolıı, (,,nııakkale, Küçuk
kuı u , Altııı o!L,İ, , Edremit 
1\L,r:rnm.;, .\yı alık iskclcsıııc 
1. u 1.ısaLıt Ye ç,ır;;amba guut 
ııalulli ıııezk11rdan avdctk 

.n ııı i kckkrc ugrayarak wııı.ı 
guııu btanbula nıurn:s:ıLıt 
cckccktir . .\lah:ılli ınuracaat: 

'ı ~ıı,iş T,\\ ıl zade bı•aJcrkr. 

telefon ı~t : 2ı ı ' 

• 

A 

Yeni tedrisat devresi Teırinevel iptidasında başlıyacaktır. 
Mektebi bir defa ziyaret ediniz ve programını isteyiniz Tel: 
8. o : 2508 

BRADFORD 

BUYUK EMPERVAL oteli 
Boyoglunda Tramvay cadde.inde İııgilız sefaretı yaıundadır. 

Bütün mobilyeleri yeniden tezyin ve tefrit edilmiştir. 
TEMİZLİK, EMNiYET, EHVENlYET, ve KONFOR 

itibarile emsaline faiktir. 
,-e İ1mir A~keri Lraathenesi müıı1tı·riri 

ÔMER LÜTFl 

İstanbul Eınv ali eytam 
idaresinden: 

Selime, Ayşe vo Zelıl'a hanımların Emvali eytam• 
dan lslikl'az ellikleri mebaliğl mua~yeu müddet zar· 
fında veromedlklcriııden dolayı idare uiıdPslnde vufıt
en mefru(j bulunan t 115 lira kıymeti ruulıanıoıf'ıH'll 
Sal'açlıaııebaşında Zcyrolc caddesinde .!Uiııuır ayas 
malıalleslııde l<'allh parkının keınere doğru ghfl·n pa
rke dö~ell otuz mctrt•lik yolu üzerinde ve ı e H<'re 
yakın, elyevm ell'alye garajı karşısmda köşe de oluı, 
bir ccı,hesl t t ,1:iınPlre ve Zeyrek caddesindeki ceı>
Iıesi de t t,Ht metı•e olan alile 30 ve :ii9 harita ~-1 
acla numaralı ber muclhl çaı, 229 arijııl arsa ~00 lira 
hPclPlle talihi ulıtesinc 2tı-!>·929 ııerşeınl>e günü bi
rinci ihalesi icra kılınmıştır. Kat'i ihalesi de t 2·t0-
92!) ci.ınıarlesl günü saat on he~le lcra kıhnacaOmdan 
l'azlasıııa talip olanların mezklır gün ve suale kadar. 
Eyluııı hlarcsiııe müracaatları llı\ıı olunur. 

~I"'ürk halıları kullaııınız 
Beynelmilel bir şöhreti haiz İZMİR de [KADAYIFÇI ZA

DE BİRADERLER HALI KUMPANYASI) mamulatından en 
nefis: (İSPARTA, LERGAM, GÜLÜSTAN, TAHTA, UŞŞAK, 
DEMiRCİ, GÖRDES) cinsi büyilk döıemelik halıların yegane 
satış mahalli depomuzdur. Yaklafan kış mevsimi için ehem· 
miyetli stok yapılmıştır. Geçen sene olduğu gibi bu sene de 
muhterem halka bir hizmet olmak üzere toptan fiatlar üze
rinden perakende satışa başladım. Halkın istifadesini nazarı 
ddikkate alarak piyasa fiatlarından •. 15 tenzilatlı olduğu 
gibi fiatlarımız maktudur. Mevsim hasabile düğün yapacal< 
erbabı ihtiyacın, getireceği salon ölçülerine ve zevklerine rJy
gun her çeşit halı bulunduğu gibi rekabet edllmiyeceJ. de· 
recede ehven ve hatta İzmirde bile tedarik edilmiyeıt müsait 
fiatlarımız karşısında mütehayyir kalacaklarına emmim. Ve· 
rilecek hususi ölçü ve renklere göre sipariş )l<lbul ederinı. 
Yerli mallarımı:ı:a rağbet buyuran muhtereır halkın bir defa 
depomuzu teşr;fleri menfeatleri iktizaındandır. 

Çarşuyıkebir Zlnatrll 
ban No 3-4 

AsKerlik şubesınden davet 
Beşiktaş askerlik şubesin

den: Mütekait piyade binbatı 
Hilmi, piyade birinci mülizim 
Zekeriya efendilerin acilen 
şubeye lüzumu müracaatları. 

Türk Tıp cemiyeti 
Türk Tip cemiyeti senelik 

içtimaını 1 Teşrinievel 1929 
salı günü saat 18 de Beyoğlu 
Sakaçıkmazında akdedecektir. 
Heyeti idare intihabı icra edi
leceğinden bütün azalann teş
rifleri rica olunur. 

NAİM VAPURLARI 

İZMİR POST ASI 
Seri, lüks ,.e ıııııııt:'l.aııı olan 

Adnan ı ;ıpunı 

c;lülün 

30 uncu P AZAR'rESİ 
gunü ı 6 da Galat.ı ıılıtınıınqan 
h.ırckctle izınire ·e ~arş:ınıh,ı 

günü lzıııirdcıı hı.ıııhtıl:ı h.ırckct 
eder. 

Ahnıet Tahir 

Y ;n esıırı-r 

Muhit . 
Bu aylık mecmuanın 12 hl" 

sayı11 nefis bir şekilde fnıif" 
etmiştir. 

Ooktor Feyzi Ahnıe' 
J<'rent;ı, bcl~oğukhıgu, cilt, pro• 

t;ıı•, 7.afı h:na~iii ve l..aJın h•''" 
ııklarını t•n soıı usullerle ,:ız İ'' 
ıaınsnJu 111\ı:-1;\İt tl'raitlc 1ı.:c.f:I 
Jer. 
Adu" Uubıali <,uı;dı•glu } o~ıll 

kfi~c bai'ı tHıınara o+:1 
'f'elı..·f•>ı : ! .. ı ;111b11l :~Hl><I 

Muhcuip oronıyot"' 
·rccrübe gonuüş bir uııı1~11 ·ı . J s .,. ·ı · I> ı ıtıyaç vur ır. . . . ruıııuıı t: ~ c 

bul yeni po.:tahaııc l 7b N'.: 
11

, 

aılre~int• tAhnrtn miıracaal oh1111 

25 Rebiülahir 

J'a k 1'1°111 

( :ıiııı.,!~ ~.54 \k,ıın 

\.Jgll· 1 :.?,IJ,i Yaı.,ı 

lk•adı 1 ::i,.!(. 
C..•laud.ı Cuımı'•k ı::ıN~ıııda 

Site l r.ııı,cz lwıınJa ı ~ ıılıııı:ı. 

radı umumi ııccnt:ılıgıııa ıııura-
cJJt. Telefon B.:ı ,ı;;lıı · ı q ı Z''1e.5'ul miidüı 


