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* * * Al{ Ş A 1\1LAI~1 N EŞJı OLUNU Iı * * * N us hası her yerde ( .) ). kuruş 

feci yangına dait Vali muavini bey e etf a"ye 
andanının beyanatları ikinci sayfamızdadır 

Bıktık bu şakavetf en! 

1f'füıı. ~ «!~@, filt ~'lt~o oo 
Otuz atlı haydut bir mü.: 

sademeye sebep oldu 

]Jll l . 
!Jl Jt 11akalw la lıalkımn rahatı , ::ulan Jlardin vilclyeli11u::. 

Mardin, 22 ( ll . .ll ) 1111ısaclc111eyr luill§111llŞlardLr. 

- .. Bir sua.l._ .. 
, . 
[stanbulda mill1 
Yunan hastane-

si var mıdır? 
Alnrıınrıyad:ı iııti,nr cdeu Hr

vııc dec; pro~re:o thcrapcııt.iqııe~ ı 
İ;;irnli doktorlugn ııit bir ınc~ınuıı 

cliıııizc S<'ÇIİ. Dun) n tıp nlrınin

dc olup lııtrn lınbcrlrrd-. l bnhS<>

dcıı 1 ı~mıııda, l r.ııı IZl'l ~u 5.lhr
lan olıııdub.: 

<'fiir:hİ)<>: lı} nıctlı oprrntvr 

dot or So{:ıırdros, i ... ı.ınlıul milli 

\ u ıı lııı~ı ne· ııdd .. i ·ıli~ ( tiııı l 

2> ıı..ı d \ ı i't l İ 'n 'Jr k H' 

tr- t «'im tir. 

B ılı -.Jilen hıı lı t nr 

lınlıklı Rum lı.ı t.ı c "idır 't• ı ıı ıı 
ııııllt) et le at.\I ı ı <•lnu ı, ı 7.an-

ııındr' ı Ar ıha lı, h riııı olm:ı 

dan J t. ııbı IJ.ı lıir i uıı. ıı ı':lillı 
lıastuı. "'' mi k i cdılın·~ıır. 

~ıhlıi>" \f k.ılt·tı l1İ7j bu lıu-.11 
t.ı lut[cn it ıı. İr <•tlo.;r ıııi? \'ı.; lıu 

h.ıl.ıeri bu stkilJr lıu mc.:mıı \n 
kıııı 'cımil'tır hııııu 

nıiiınh.üıı ühır 11111? 

<1,ı nıılaın .. k 

. Cenup lıtuludımw:cla yine .ilıisadt•ml· iki lmçul;. saat 

bu· hadise ( '111". ııc .rantlar- dt'vam dmistir. .ltıisadcme idama mabküm anne kat·ıı·ı 
ll1a/ar11m:, .... aJ.m el mak.wuh e.sııwunda scrgrrdeh•rden biri 
ile hududu lu mıu ~ c den /ıir mal.tul du~lllWi, rakip of duyu Buııd:ın epeyce C\ el, !\lenmende 
C§/\iyo çelesile lllWiadl'me el - al htsraJ,la bcra[,er iki deve sinc:macıhkl:ı iştigal eden l hi C)in 
ille/· ll / · · l I namında hiri i, Burno\ <l:ı oturan an
for<;ll' ıcc tl'l!Jc/uu c .alını§ - ıır iki çuual pirine elr geçmiş. ne i ıdıku hanımın kcn • 

1 
alc,hine 

· oa .a 1illdur. 1 lwydııl/ar lmdudu geçerek nııfnka da,ası açm:uııa kı1..ıı'1.ı:. Bur-
/J~u/ut 11:crindc ika mel l'den fı'rar clmi.ı.:lrrdir. no,·a)a ginniş, mum:ıilc~h:l\ ı uldür-

ue l• rarı ı- ·· t'. 
. ~ mcmw·Iarwııı lıi- 1Junlur111 mafamdı, ciııar muşu. 

lll<ıycsmc 111 l M:ıhkcmc hitam bulmuş, tefhim 
J.b . . . a: ıar olan :wki k<J·.ı;lcı in lıa!;rıwı<ıfmı Slll'Iİ'}J ı <tlı - fi . edilen kımırd:ı anne katilinin iclam:ı lll l 0</11 {[J'//l([ / • JJ 
liL ııard11• • /-i Wl nr a- giiftirmd.;./i. mahkum cdildip;i hildiıilmi"tiı. 
larilc 1 . ·n: nra sırtı lıcmpa- ----------------------
hiadırl:;;. 

1 

\~: sakmıef yapma- l1ubarek ramazan pek yaklaştı 
b · 'ct·en 'll'Cl.' yine 
ll ser~eri . I . 

d I · nuı >oy/c bir Jıay _ IHI Il Jk\ 1bJ Il @l 
lli lllı l/llJ> - J ~?4<1 <YJ <1 ~~ @\ . l · aca!JL Utlı<>r alwa- ~ ill! L!. O ~ ·~ 

:;ı d Selmi nahiyesi munt ika- ~ l! 
" cı lerlibal alınmıı)/tr 1-

son,.a 11 /'[' · · J -

1J 1 u 1 111 adamlanndan 
a ıer o(ıft l•' . 

·ı · . · 1 •• <;ııe</m o/ıı- •. ,· -ıarı ıl ı ~ ,, 
sut c<li~ı ı~ıd.ııd11 f/<'t'li.t;i laras-

nısf u· Uı . 
ııollan 1 ·/·/ · 1111111 ıi::eruu· 
• >c • ener J 
Jaııdw 11111 ı•c 1 ıay<luliura 
i · · lıul/, ıı11ijr<>-c-
lrl1Jm:_ Sl/111i11;,, bt·\i saul ~e
nıı 'llll<ta Ne. ·ı 
f't J· ' .'i(( ll!f llll/ llC /m -

l ' Scl{ff l - ~ 1'll.'fllldtt .'\akilcrle 

--=~~----, 
Son Saat 1 

SİNEMA MÜSABAKASI 

ffilOO~l!JOOOO 
' lı '\ \ 

···~ ) ... -- ~--

t 7- ,Karu1etn11 daima şikayet 
c ersın r ]\. 

<l/<fu · ereden buldun da 
ı b111111, !Jalıu? 

Ctıi I Sorma birader, bir yol
ıı c csıuısmda lamş11uştım. 

tc~ l O"enc ki sen de lw::a
-.e e.tdcnsi n 

Bu sene her şey pahalı, 
eece hayah da iyi 

eeçmiyecek 
~ 1uı.:-. -1.! .... ıtı t 1• 

ll\1.. nuJllın~ ~ 
tı c aınilcrdc ' 

\111.11.lll h.11.ıı
lıkl.t 111.1 l,,1 ... ı.1-

llll tı . C..1mikrc 
\ .ıg H. \ 1.ii için 
ic,1p 1..dl:t. mu
aınck i 1 mal 
dilmi~ti:. Elck
tiri' il.. ımı.:dı
h1..7 ol ın mıi · 
l rirı n ıl .... mla
n d ı itın.ım 

J . n · \hı f tı

r ;a 

• 

lı 1 1..rı 

1.,;\l...mi tı. 
t.n ın Rama:wula gece lıayaluwı lekasıif nol•lası: 

Yal,md.ı nıul-a1'ck cikr Jc t.ı-
\ ·n ufikccl,tir. 

( .ımilcr nun.ı.ı::.mJ.ı her gun 
s.ıbah saat « ı ı » de acılacak, 

akşam nama7Jndan ~oııra kapa
nacak v.e ) atsıdan sahur.ı ludar 
tekrar açılacaktır. 

mahye kuruımıyacak mı? 
R ı nıJll\"e 1-unılm.ıc..ına 

ıınl\Jn gorulmcıncktcdir. Çünku 
ha\ lar J\.ırlı 'e fırtınalıdır. j\fa_ 

maf İ ha\ al ar iyileştiği tal\dirdc 
derhal mahye lmnılm.ısı ıçm 
icap eden iztihz.u.ıt ).ıpılım~tır. 

Ellence yerleri az 
Bu o;.eııc ram.ız.ın ),1.., mc\ c;,i 

Şrlı=adc [J(lşt 

miı11.. tL<;aduf lttiı-:i için Şclı7Jtic 
basının \ c lst.mbulun b:ızı cmt 
)erinde ınut.u olan gece c~len
ccleri yapılaını) ac.tktır." 

\1 baıli 2 ııci ~ıılıiftJe 

l 
IMi.·ınder~tl~ 

2 - nci sahifemizde: 
Td~rnf hahcrleri, Poli,,, haber 
lcri, \' c.: airc. 

3 · ncü sahifemizde: 
C:unlın tarihi, K:ıri ıtunu, • er
.;cri ha\:ıt 

1 m 5 - nci sahifemizde: ı ı 
'l~eına utunu J)um:ı ~~ 

Yeni ve mühim hadise 

Aynii t 
Bütün dünyayı hayrete 
düşürecek bir keşifte 

bulundu. 
l I.ınrlarda olsa 

gcrekdir ki, bun
dan epey zaman ' 
C\ el, biıtCmdun
) a, ağızlarda do-
la-.nıı r.ı başLıyan 
, nban\:ı bir :1lim 
i minin cazibe
sine kapılmış, 
nıutc m adi) c n 
onunla mc gul 
olu) o du. Bu 
, ab:mı:ı :ılim , 
o gi.ınc lıadar 
lllC\'CUdiycti bile 
far ke dilmeycn 
Ayni~tayn ·idi . 

Odalar kongresi 
Bilhassa ı ·dısadi 
buhran mevzuu 

bahsolacak 
Ticm·eJ. odası senelik kon -

9re ::amam yak/aşlı.Jwdmı . 
odalarca kongre lw:ırltkla 
ruw .f aaliyctlc deııam <·dıl -
mrkledir. ller sene nldu[ju 
gibi bu sene de cııclci her oda 
knıdi Jwn grasmı a ld edt•crk. 
badehu licarcl 111111/akalan 
kongreleri akcl<:,dild!klcn ~orll'a 
da um11111 1 urfoyc tıcarcl 

odllları kongresi Arı km ati ı 
loplw wca J.f ı 1'. 

Alô/\adcırlurm l>cyw ı a 
na:aran bu seneki J.-oıl[JI' l r 
clalıa canlı olaca/\ t1e <lahu 
hayali mcv:ular u:crin~e 
mu:akeral rt·rcııan cdecc/.ltr. 
Cıinlw im sene memle/,t•ti11 
İicarel ve swwyi odalaruu 
al<llmd ır eden işlet lacıyyıill 
clmi.ı;tir. 

Bunlardan lıiri ııc en mu -
lıimmi mrmlekelfcl\i son ik -
fümeli buhrandll'. Rnnu lur 

Bu umumi alak.1- Yıııe ortn) a miih:m bir n:ızarı)<' oda lwn9raswda m<:tJ:u ola-_ 
rak tclkik. cdc·c-ek ur sebeplen 
hakkımla lw::.trlanan raporl 11· 

mmtakalara !Jôrc teıılıit l'cli -
lece/;, ımwm odalar hongre -
sine tevdi cdili•celdİI'. Bu su
retle son lmlıranrn sebepleri 
teksif e<lilnıi§ bil' halde ortaya 
çılwcaldll'. Uwıdwı mmla lıer 
oda hnıdini alcikadar l~dcn 
difjcr Jwsusi uc mcu::ii nu• ... fr-

nın sebebi ic;e, ntnn meşhur \) "ibT \ \ ~ 

dunc ),adar her I\~ in lukik.tt dam A) 11i~t.n nd.ın bir kaç l\t:-
ol.ırak k.ıhul cttiAi e .... lsl.m, bu lime koparma) .ı mm .1ffal\ ot 
zatın 'eni bir nazari,·Lilc kokün- ımışl:mlır. Profc ônın Zt:\ ı::c ... inin 
den );km.ı~ı j li. • • pptıgı bu if<..ıat.ı gorc, A) ~ıİ)-

A' nişt.t) n, bu mühim mu- t.tyn tc-.pit t.ttigi ~on nJLan) c, 
'affakiyetindt:n sonra bir J,öşeyc C\ eke ort.ıy.ı :ıttı~ı 'c butun 
çcJ,ildi 't: o gün, bugün durup dun) ayı h:ı) rd içinde hıraktı;.:ı 
dinlenmeden çılı~tı. Ar.ıd.ın ge- izafet n:1z.1rİ) c inden tbh.ı çok 
çen on sene z.ırfında bütün mühim, fenne hi;ı:mct nokt.1'\111- leleri de aynca leslıil cyliyl'

rck/İJ·. düıı) a ilim alemi bu meşhur d.m d.ıha çok 'üs':ıtlidir. 

prof csöıiin ne ) .ıptıgmı ögTcn
me) i çok merak cdi\'ordu. Fakat 
bir ş~y. ögrcnnıck kimse,·e mü
) es er ol.mudı. 

Şimdi haber 'crildif1inc gorc, 
A' nişta\ n bu on sendik uzkt 'e 
ınc"ai"ine liit.ım \'ermi~ \',1 bu
nun nctkcsini Prusy.ı f 1:11 :ıka
dcmisi Utibi uımınıi"ine mühi.ır
hı bir z.ırf içinde teslim etmiş
tir. Prusy.ı fon akadcmbi kfıtibi 
umımıısının i'ıd1:t:ı mİl!oıılarn 
k.n ll';illıtı<> gibi <;a\ iır..:lı: h:..,1:Jllıın 
ctti~i hu ı.ııft.ı, mal.;in1: ik y.ı
.1:ılmı.., 011 hll\ ul, ~:n f1.:d1,;n b.ı~k.ı 
bir 'C\' ) ol, tur. 

Hu z.1rl, .ııı. .• ıl, on gun ..,onr.1 
.ıcıl.k.ık '1.: muhh.:\ İ\ .ıtı bütün 
l ilı.m.ı bildirib.:cktir. Bu h.ıdisı.: 
uzerıne ~ 1..ni n.ızaı İ\ l' \'c J,cşf i 

. h.ıl,kıııd.ı bir (O]\ gazl!tcı.:iler 
• \~ nişta) na mura..:aat ctmiştı.:rse
dc J,endisilc görüşme\ c mm .ıL 
f.lk olamamışlardır. Yalnız, ma 

Tica.ret odası er-\ 
kanından biriu,, ı 

l"icarct odası erka-
nından birinin hu gün
Jerde vazifesinden af
fedilınek üzere bulun
duğ·u şayidir. l3u za
tın vazifesinden affe
dilnıesinde hususi ve 
un1un1i ınuhtelif se
bedler vardır. 

Yusuf ağa hastaneden çıktı 
Ak cara\ d:ı 1 l.hcki pulh mcrJ...cLinde 

doj!,uldujtunıı idclıa uteı ek ha t:ıncye 
'atırıl:ıc :\leh met 'I u~u( .ıJta dun Cer 
ı ahp.ı .ı hn~tahane~induı çıkmış 'c 

muddrı umumilik t:ırafınd.ııı ı:ıbıbi 

;1dli\C: J lıkmct hc\C on ıaporu t.ın 

;.:ıın c~tiı ilnıı-ur 

~~~---------------------..:ı------~~~ Efganisf anda son vaziyet -------
Karışıklık devam ediyor, asiler 
müşküiata uğramağa başladılar 

~-------------~--l.oıulı·a, 22 (il usu si) -
Efwınbtmı yaziyt•ti kaı·ı -
~ıkh?fım muhafaza f't mt•k
tP ht"rdp,·anul11·. l\ral A -
111 aıa u llal 11 n Jia rn lih:u·da, 
k••wlisiıw iltihak Pcl('tt 

1 aı·aff nr1arı ilt• Halıa Said rP 
kıll'sı sit1414•11i hiı· lıaı·c•l\(•I 
fıaz;ı·lıİdıt)ı aııla~ılmt.lda -
tlıı·. 4fah:ı Sal\i, Oiiıı !Jt'<' -

tik (: f' zuhm· <'tlPıı müş -
k ii lüt l\aı·::-ıs11ula <'~I\ i ıuf'
t a nPS ini kayhl'I mi~ ufü·ün
uwldt•tlİI'. ilini miislii -
manlarıuıu, innill.-ı·(•yi 
hil;.raflıtta d:n <'t ('()pn 
h•ııt<·nni l\ıu·adarı, llin1 
hüldi11wti 'a~ıtasilP J,on
dı·aya hil•lir·ilmi~I ir. 

. . . . 
' ,. ' •· ~ ... . ... .. . . . ...... ~. ,_... ' . ' -

YE i MÜSABAKAMIZ 
IF'i im )l ' -a:llt ır n(! Jl füçfüfü <dl~ 

t ~i llı -.6 , nyow~ttn \lll~f 

53 : 1-..ll İ\' BRL'I\ 

~ıN.ma meraklı~ı J, • ıhı /. ı ·in \eni bir mJ abaka. 
.ıçtık. Otuz 1 :ıdın ı c.. ı,ıu erkek · rc~mi ko.' ~c:ı~ı_,z. 
Burılann ıçindc himı bq~cndi~rını;( bize bildir cek ınız. Ln 
çoı. hc6 enilen k dın , c y:ı erkek artiste ı C) \ crıni;ı olan ka 
ı ilcrirni1. arnsınd ı. çckilccch. lnııa~ı müteakip birinciliğı 
J.:azanacak z ta chrimizin hiıyük sinemalanndan birinin 
(6) ıı~ Jıı.. a) n ıkinclliği k:ızanac:ık zata .J) a) lık abone, 
uçur.ri.cle om nc.ı\ a kadar (l)cr a) lık abone 'erileccktir. 
1 lcı un ıll.. sııhıfamızda hıılacağınız kuponları biriktirin 
' ınıı lı 1- ııın nilıayN lıulduğıı giin bir tane inin li ·ttı· 
lll l"Jııı ızı ' drcmıizı ~ :ızımık c'ıı fazla lıcğendiğiniz 

>-.ııı'utk;ırııı resmi ik: birlikte ]Jize ~öndl'r riniz. 
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Şehremaneti memurları 
a ıaltıl{)cak 

Esa l r azı lanıyor 
~~--·~:·~1°ıı arada 

b ı a meşQ·ul - mühim 
b"':r a-bün.ı hazır anıyor 
D.ı'ıilı ' ' •.• i g Ld bır 

albüm \ t t lı ;• :ırır.- t<,li . 
Bu .Ulıunn ı • ~.ıuu nez ırct ı m 
dahili' \c ·ı ı: .1.. ! .ıl 
hyci vil ' , , ı , k riı•,fvı 
btf l el' J' / ' ,- J'l' ! \ l_ 

bu'.71 , J_ d .,.. ı • ıll 

akıp .c J,ı[ c..!! eı idJr.i ı L -

ye • :ı ctJklcrı h • ~.ı 

c. \.: ı .ılıi:--sır:Jc mektepler 
J\: ul t ,.• 

lJJ' Ü)C \eh: .•ının bu .ılbl.1-
m• ı il.z.ırın.ı faz!J ehemmiyet 
'er .lı. ı • ·ıhı<ı 11.lktat' •. 

Bt ...!ar ,L ap .ısıldıij'• .. ı 'laza
r.t; , 1 1 ıınt. ', İ t r' ıl ,la ,1 'ıil 
cluu.;ll hu!!., ı ıcm .kcun hiç 
oir \L ınllc id " husı..sıveleri 

lTlL t.. 
1 ~f 

I:' l:. 1 t • r, 

• 

1
. ~'·ı c' .\-tk chcıı:ı..ıctini 

L' · t J Jcg ~'r. Yalnız 
E n. t ır. ıı• r mıın ın::.JŞ ve h ' lı, ... r \ c 

s.. ~ ır ırt ıJ r ıı ı c 
rJcı ' . P • ıa vap n 1 

~- 1 cJ ~ _ \,ı ı nep İnin 
rc<imle i ~ ul mı. '. , ı .ıc.ı 
ta il c • .ı iı ı 1 r l • 

.\il:• •r' ı -n!. ıldı,., t P.ız.ı
raıı ıJ.r,ı ht. JSıyelcr _ ı ı;ok 

jqLJe eJi!mis bur '.lr : •. ılm
d,ııı memk < t ı hell'll' 'l 

mübarek ramazan peK yaKıa~tı 
[ı ncı s.ılıı[ed, m,ı\,.ıı] 

Bu ctimlcdcn olarak, Şdızadc 
ba,ında çal ıh ej!;!cııcc ı~in -al:ı~
J:ır, pehlh an ı;tirc~leri, atlı karm

ı:a, ar caııhm, hokkaba1. ye ~a
in: için çadırlar kurulmamaktadır. 

Bu ~cncnııı ramazanında en 
ka~h işi, direkler. ara,oımn çayhanc
lcrı, tiyatro ve S:·JLmalar•, !anıt 
~ımi ır. ısik 1nin azı. c t~ ııyu? l 

H k; ra gt,7.ll ) apalaktır Hunlar 

dah1 '"ıdıdcn razırl"'a ha-lamı< 
I:ır ·r. ' ' 

H:r şey paha':! 
l' r , •amaza nd.ı C\ !ermin 

tuz 'c nı ,ıen .. cuk. pa r r-

ma, ı c~ ' H ·re i i ı'rarlı ına 
kad lı; J}I , ıhriyad ~ı bir 
den t, 1 et!_,., • ı .ıhi ıc...; ıu 

,ın, ı:- ~ \. fak 
ola!!! ~ tkt;uı ', r Ih :1 nı• 1 

tdi f'crı \,ırdır. 
l:.nl t ırdc me,,;,ı 

fi)TI • ·~· \C <h' 
r s >Lt!~ ,ı_ .ı na • Jı,lır 

t h ı • n t n •aıla go-ul
fl'.k' kil. uru.ın ı~nn ıat ya... 
v .tc ,.ı . )eh cm'. i .\! ıhittiıı 
~-v JL Ar ı .. Ja b' nur h rr .ş.. 
f, 1 r. • 

\'ihiıct'crduı } ı ı rJiJOrla -
1;1 kımilcn ,Jarcı :nı~ı.. ıyelc.. 

rııı ipk na !Jzum gosıerilmck
•c lir. 

i:Jır nalbant dok
torluk yapıyor

mus ! 
' 

Y eşi] Giresun refiki-
ınizde okuduğumuza 
nazaran Sivaslı İbra
hiın isn1inde biri ııdok
torLırn!» diye Giresun 
köylerinde n1ütetabhip
lik edivornnıs ve bir . . 
iki ki~inin ağır hasta -
lı.~ına sebep olnıu~. 

Nihayet bu adanıa 
diplorDası orulnıu!:', bu 
adanı da nalbant vesi
kası gösterdiğinden 
kendisi hakkında tah
kıkata haslann11stır. . . 

, •ı k: l~r ı , ıkrcl _I m k! bu 

Sc c talL mc\\- rcç \rı azdır 

ve ' ., 'ır \l' 1 okk., nı \a arı 
(l r ,/ 1 lrı" 1 l ~·ı ,t -ılmak • Ü 

bıl d~ğikl i r 

Gerrahpa~ a hasta nas inde 
Ccrrahpaşa hastane-

1 sinde yeni bir ihtisas 
sublsİ ihtas edilnıistir. 

Güllaç ta az ... 
Rar"JZ.ı'l.1' en m 1 f 

olan :;ıı!I .. ..; ta bu 
tüt 1 

ene pek az 
ya;!!~:ı·.,ar 

tlıı.ı:.m da muhte' f «1 cplcri 

vard r. I\ll\ .n ı.. 1 oldu>ıı ivin 
çalı~r.ı:ık mu~ku!, .. ır, , .şa-ta ve• 

kc'a pahalıdır, J..i riı kOnııir rozu

bulmuk iınk;in l ,.:i'>idir. w hıttin 
bı.;ı;lardaıı başk.ı n.aak.et 1: .ı 
milii !'>an't.1 mu .ıplan .ı, ]_ 
maktallır. 

Urfatla hayıııı bir birlik 
l'r •1a "r çiıç.lrr lirıı~ çıhııs . ' ve ır 13, :ı.tı \ \ • ı t·r. 

Runı lozı dudnklaraıa 
geçirdiği avın bütün 
elynf ı~ı didiklen1ek 
lıtt'. \'Or 1-Iuı·rcın de bu 
n1u.hteris dişler arasın
da didi!-..lenıncktcn ted
ricen n1Ülezn vit bir 
lıazalıvonlu. iİ,isi de 

ol 

sık sık ı;oluvı:trak ve ke-
1 si kesık i;,.ıiyerck J,u 
1 

bayvanlasmıva f:1nki ı 

lise n "-'e;·ivor in ;·ılı. (j,>;;: 1 
karartıcı hir ilıi7.ı;. 
ıçioı!e dıinyn ,.,. n1,.f•-
t ' 

. . 
.Bu şube (( te!:'hisi nıa

razi » şubesidir. ~lüta
hassıs olarak gülhane 
hastanesi te.:rihi nıa
razi ınütahassısı Lutfü 
bey tayin edilnıiştir. 
Cerrahpa~a hastane

bu şubesi de faaliyete 
başlan11ştır. 

Fransız sef ri gıdiyor 
Franı::ız ~efiri rnfı:.;yü ":ımhrün lılu 

gL kı ltr1,;nl Par1 .. ı.; h. r k t t:l't.'.C ktı . 

hayı unutnıuş görünü
yarlar, yahut öpüşnıe
kten başka bir şey dü
şünenıiyorlardı .. 
l~uın kızı, erkeğine 

pençcsını geçirip ve 
burnunu sen1alara kal-' 
dırıp nllızaffcrane ba
ğıran bir dişi kedi gibi 
liurrenıi garip bir va
Zİ,:<.:te dii~ Ür<'re.: ihlnı • r . . ' I 7:-1 ı Cl'" ctt: :' ı ~ :ı·;:(_~ ~.. ""~l-.. 
• • • 1 • 

1ıı· 1 !1·L·11 5~JJ O(![itl~: \·111-
, • 1 • 
1 (_ l •• 1. 

Telgraf 
nberleri 

S. Crandiııin 
Seyahati Fra.n
sı.zla.rı bir çok 
tahminlere sev-

kediyor 
Ati na ~ l - M. Pcrıinaks Eko

döpari •azctcsindc yazdığı bir maka

lede S. Grandinin Ankarada iken 
Türk hiikümctinc, .\kdenizdc, Fransa
nın aleyhine miııcveccih olmak üzere 
hır iştıraki mesai teklif ettiğini, 

halbuki türkıy biıktlmetinin bu teklifi, 
esası kat'! surette sulhperver olan 
türklycnin hiırici siyasetine uygun 
bulınJ\"3 ok kabul cımcdiğini yaz
maktadır. 

Bulgarlar sır~ları protesto elliler. 
Sdp, 22 - llmlutta Sırp ı:skeı" 

lcri t:ırafından itlaf edilen ıiç hulıı;ar 

koylusıınun kat: nden dclayı Ilul~ar 
hukılmetl Sırp lıii · uınd uezdinde 
şıttli pr >t !to<lo bulc'lnıU~t r. 

Dobricede Bulgar çeteleri 
ll~ 1 reş, 23 Dobriceyc girc•ı Bul 

g"' çctr! rındcn hırı t ldu;tılmuş, kisi 
yar:ılanmışur YaıfanJr!.. ın uzcrlerind 
~ Dobricen!n hıirivetı , namındaki Bul
ge.cenin b= niısh"'-liı bulunmuştur. 

ingıltere sis içinde 
l .ondra,22-(A.A. )- İki 

seneden beri ilk <lafa 
hu gün sisten dolayı 
İngiltere ile Paris, 
Brüksel, Kolonya ve 
Amisterdan1 arasında 
umun1i havai müna
kalat kamilen münka
ti olmuştur. 
J°l'fıısı•ı•ı' fırkasının laf;vi 

Belgrat, 2'3 [A. A.] -
l\lusevi aı11ele fırkası

nın fesh ve evrakının 
ınüsadere olundu P-u 
Saraybo!jnadan bildi
rj]iyor. 

Etfaiyenin tak-
• • 

.vıyesı 

Son yangınların ver
di<'ı-i tecrübe üzerine o 
İstanbul ve 13evofrhı 

ol 

ctfaiyelerine birer ta-
kını daha ihl,·c edile
cektir. I~u takınılar, 
gruplar 
tikleri 
aınade 
dır. 

''angına o·it-.J c._ ~ ..... 

zan1an en1rc 
bulunacaklar-

Türk - macar muahedesi 
l'c,rc '..'.! ı .\. \.) - J\;inunıı-

1ıııiıı bc~ındc inızalana" l'tırk

;\[acJr lııtaraflık. tızla,ma \~ ha 
' 

kcn1 n1tıahcllt·:.;inin nıcuıi, a~t (Jl· 

d g-"ı Prı ıtokı ! ih.: llirli' tL' nc~ro· 

lııı ını ;tur 

Saffet B. geldi 
('umJıııriy<t halk '.ıl'), il.'I k .. ~hi U· 

mumi(:i Safrt:t hey 'ug.inkü lı ı..n1c 
·1..hrimiu'-= ~!IWbtlr. ":ıfft:t he\ şt:h

ı imizde hır kaç ~un i-tiralıat edecek 

- 'fu! kah be, bu 
yaptı!rın ne? 
Ruın kızı, geı-ınıı 

sevda esnasında ta~la
nan bedbaht bir köpek 
gibi kısık bir ses çıka
rarak fırladı, iç çanıa
)trlarından bi;· parça, 
bir zenciri günah gibi 
avaldarında salladı!!ı 

ol ,, 

halde odadan kaçtı. 
! lurrcın sabit olınuş 
hir ciiri.iın gibi hulun
duğu yerde sırıtıyor
du. Lülinur, bir nıüd
dct onun 'azı ınek)ı:
f una haktı, biraz kı
zanlı, \ c sonı-.t ka~la-
nııı catar; 1: · 

-- ~·ıe v·ıi·i-.ıı .. , ıı~ 
"' 4. '\ • l • \. (_.-

tevessüü mes 'uliyefi 

nlflke~i 
Ancak lı5 saat sonra su vermlşı 
yaneın da afet şeklini almıştır 
~velki akşam Tatavlada \ ukua 

gelen muthiş yangının mesuliyeti 
hakkında gazerlerde muhtelif riYa) et
lere tesadüf cdilmi~, lıütün gazeteler 
Terko,un mcsuliyetinde ittifak etmekle 

beraber iki gazete ayrıca Etfaiyeıe de 
tahmili mesuliyet etmi~tir. 

Bu '"'·'l et karş15ında I<'.tfaiye mü
dürü ıhsan beye müracaat ederek 
vaziyeti anlatmasını rica ettik. ihsan 
bey söylediği sözlerin her kelimesin
deki mcsuliycti ayıı ayrı deruhte 
cttiğ:ni teyit •'e dedik!: 

(- Taıavb yangınından evel -Gala· 
tada Arkadi sokağında bir yanğın 

vardı. Bnraın Beyoğlur Etfaiy~ guru
pun" •evkettim. Gurup burada meş

gul ıkcr. Tatavla y.ıgını haber verİl

dL tanbd G- upvıu de Taıavlavo 
sev ettim. 1 lava k rlı \"c tipiliydi, yer· 
ler kayıyordu. 

flı vı.. yete raj\men gurup y gı:ı 
yerine ıaıc •ıs., dakikada vaııl oldu. 
Yan~ın yerine gittJ-im ~zaman yangın 
çıkan <0kağın b:ış1<:-'lbaşa alevler içinde 
olduğunu gurdük. Yanaşmak imk nı 
y'lktu. 

Tiyatronun ününde bir hattı müda
faa ıcşk 1 ettim. Diğer taraftan istan
hulda her hangi bir yangın zuhur et· 
mesi ihtimalini de düşünerek 4skü
dardan bir gurup cclbcdcrek Beyoğ-
1 unda bıraktım .. 

Sokaklar dar, Terkos muslukları ku
ruydu. Arozüzlerimizdcki suyla çalış
mıya başladık. Bu csnaııda Galatada 
bulunan gurup ta yangına geldi ve 
vrnliğim emıı· üzerine yagının sol 
cenahını işgal etti. 

ilk tutıuğumuz hattı müdafaada ba
rınamıyorduk; suytımuz bitmişti. ıstan

bııl gunıpunu da Beyoğlu guı upunun 
yanına verdik ve burada ikincı hatu 

mfühfaaı ı tc<kil ı·ttiı<. 

, 'on <lak aya kadar burada çalış

tık, ledi l 1 ortJıı1 yandı, n,cfcrlcrirniz
dcn bc~i prdandı, sokaklara makine 
sokır..k iıt'.' :\nı yol<tu. 

. ·oı .lkl ı ın ci.ırh~ına, evlerin çıra 

gi'ıi ıl a ıM ııı,,;mcrı saat 1,iıde bu 
r daki yantını s m!ürd~k. 

İldııd YHll!JIII: 

.1\ tık ,.,. utb bur ... puna n\~ct el 
mec.i .ç=n trnrettrck U c din: Ki beş 

m ·''c ıC ı ı~in ı tır )'1. ın 
b ı, r• aldı!!'. Bıı yan ına gıtmck için 
yC'l ı ktu 1 cvo 1 ı r nu 

Saıı.mıyan tutunıerımız 
İzn1ir piyasasında ııf)n 

111İI) on kiloya yakın 
tütününıiiz satılan1a-

111ı!:'tır. İngiliz lirasının 
son tereffuunde bunun 
da aınil olduğunu al·i.
·kadaı-lar sövlenıekte
dirlcr. 

Bir şerır yakalandı 
Gire!-:onun l{ırça Ali 

köyünden ~lchn1edi 
parasına ta~11aan ül
düren Topçu oğlu 
Vahit jandarn1alarla 
n1üsaden1cden sonra 
vaka)·ı ele vcrınistir. 
ol • 

dını bcyfendi - dedi -
gül gibi Neriınanın 
üstüne bir hiznıctçi 
parçasını kucaihnıza 

aln1ak ayıp değil nıi? 
hanıınfendiye ne diye- 1 

ceksiniz? 
J3cledi Jnitibi, elbise

sindeki pcjıni.irdeliği 
aidcrn1eğe ça lı~ırken 
ınırıklandı : 

- Ben lıaınfendive 

darg-ınını. 
Lalinuı- nıuhakkira

ne ~ordu : 
- ,\ca) ip ~ey .. 'eden 

<'a • 1 1.n z h~t-._,, ını? 
- ( •· z .(;t · ı e !-o.dona 

k.q. :·', kinı b:Jir ne 
:~ ~t ,,.j? . " 

1':1ma dağ;, Yenııchtr tarikl:e bu 
yangına p;onderdim. 

Bcyoğlunıla inuzanh bulwn ,n tisl.u
dır guı upuııu da Kasım paşa tar*ilc 
sevkettiın. 

Burada da sokak ıı· dardı, rn yoktu; 
makintltri uzaktan çalıştırmak ve 
alu yiız metreden >ll getirmek surcıilc 
ateşi söndürmiye uğrnşuk. 

Fakat çalışamııac:ık bir hale gel
miştik. Kolordudan lıır tahr;p müfrezesi 
istedim. l Ialıcı oıı;lundrıkı istihk;\ın 

tabuı·undan gönderilen t<.ı 11r p n11 r c
zcsilc çalışıiık w lı ı yangın da su ile 
değ.1, tahrıp 'fasıta~Zlc stiıı- dtirüldU. 

Bu ikı )angın yennde yapılocak 

tctk knt Etfaiycnin çalışıp ç:.lı.şmadığı·. 

nı gostc r 

Vali vekilinin izahatı 
\ ~· h!Oli l'a,.:ı lıey bu sat ıh l:.ir 

mnharr .im ize ,..u iı<lha_ \ erll!ı tir: 
.. - \~anan e\ 1er ~1 mı! carı en üz 

Pol•sçe tespit nli'mcl<tedir 
Bu gun vj!;leye kadar listenııı 
hazır' .,!Da ını polise te~lih '(ttim. 
'\"ang; :un uza.ma"lnda 'c çok ev 

yanmasında mes"uller mc\'cut olup 
olmadıj\ını tahkik eturdim, huna na
zaran Beyoğlu ctfaiycsi başka bir yaıı
ginla meşgul olduğundoıı istan'ıul 

Etfaiyesi, on bq d;ıkika sonra yangına 
yetışmi~, üskü<lal' Etfaiyesi bir saat 
sonra gelmi~tır. • 

Buna na.zaran geç kalmadıkları an
laşılır. Sonra Etfaiye cansiparane 
çahşmı~tır, iki neferin gözleri isti
fade edilmiyecek derecede bozul
muş, bir Etfaiye neferi de hayoondaıı 

kat'ı ümit edilecek dercc, .. lc yaralan-
mıştır. • 

di~cr dcirt nefcı in ~özleri de bozul· 
muştur. Polis te ihata tedabirini itti· 
haz etmiştir. Ilarikzcdeltr Hnıikıı 

isk;lıı cdilınişlcrclir. 

l la\·aııın fenalığı, sokakların da hatırı 
arabn gircmiyecck derecede ktiçük 
olına'ı \ e bilhas>a ter~o>ton ancak bir 
bur;llı\ saat sonı·a i..-tifadt.! edilmı·si 

ya11gı1 ·n tcvc.:;sLıund amil olmn~tur. 

'\ .ı ıgınıo lana h ,Jel' \ erılmcmesi 
ıne t Jc.:lnc gelince, lıu h(·r .:ı;ıkadaı· 

gazctt c c ğcçmis c de dalıo ziıa.fc 
p İİ'! b~ 7 ;M ar ttlll.lda hır C meçe
]~ ~idir 

\ n'•ı,, şur l r 'vcyim ki bundan 
rrc<JI cdihn leri icap ede kr >ar•a 
h:ı 1annt .ı ır1p edt.: mu!l 11 ... 'ı: ) apı· 

,~" . 
-00 uratırler hımaye edılecek 
Hükuınet, istihsal si

va..,etinıizdc ınütevas-• 
sı-t diye bir tip tanııiıak 
i"tcn1en1ekte, nıüstah
sile zararı olan ve fu
zuli geçinen nıütevassı
t ları ortadan kaldırınak 
i-,teı11ektedir. Bu se
beple hükıinıet koope
ratifleri hinıaye için 
Ziraat bankasına en1ir 
yernıi!:'tİr. 

((66n nm başına gelenler 
f)lin (hh) r.umaıah ~irkt:t 'apuru· 

nun lk} kozda ~shnı kr•pnııı;tıır. 

\ :ıpur ı:ınıirt1t:d!r. 

. K<llıya kadın bir kah
kaha savurdu : 

- Her halde bir hiz
nıetçi ile kucaklaşmı
vor, vüksck bir zat ile 
ol • 

kibarane konuşuyur. 
l~eni de sizi çağırnıaya 
göndern1işti. Siz kendi 
ka.hahatinizi örtn1ek 
ıçın ona da leke sür
n1ı ·e çafo;;ıyorsunuz. 
Biraz sıkılınız, allah
tan J,orkunu;ı:. 

• 'crinıanın kendisini 
çağırtn1asi, birdenbire 
Hurreınin aklını başına 
getirdi. sevgilisi hak
kında yarılı-;; hir zehaba 
dü .. nıüş olabileceğini 
di'ı,L"ıııerck 111üazzcp ol
d:1. 1 ,nli:iunın ~.-ıhit • 

Dünkü kaz~ 
Felımi B. ölmiiştüı·, varala' 
nan İsma.:ı Hakk;, Emirt 

Haydar b. fer ve ~öfürduf 
Dün Ortak Hle l'uruçcşınc arası J' 

nıkııa r:d.ıı fccı rtc mıh! bz1 1 

bu ıbahki re ı ıttn.i.t kı..,mc•\ )a İ ~ 
yazdılar. Biz hu sub. lı aldığımı z,· 
bic r.:ıporun:ı i!);,,ınadcn k:ız:ı •1:1.kkn •. .ı 
en do~ru nı:ı.llımatı \ c:rh ort:z: 

l )ün s.ı.at on buçukta, ~r,..rcına d 
umuru hul•uld) c~inde mcınur . r11 il 
1 lakkı, :\lnhınuıpaşada ınaııifawıa'' 

~:ınin 1 laydar, yuzboşı mL kqitkrııı
den Fehmi lıc\ler ehli hibrc ,.ı r.k 

gittikleri 1 ir \ ,. fc -~ <f, cılc "" 
r;ı!..ip oluuk 111 !... ' n · :ıı ıl ' 
mo ril KLnıç l İl O t. k 1\ a · 
ıı::. ı<la mütek l ıl is·ıı-... net< n 
len ıh.i tr .. \ a) ,, {1.-ı ~ ırrı1 

parç lo ı tır. n nı ;) ç•ndı b .. • 
lu la ıla l 'e •er I· 
mu t~ iıı::m lak ı • c \ ·,. o r 
B:-ıı•t ı l ı ı, ·m 11.ı, r 
lıL \ agı < rcr.: • , l nnıı 'lrJır: 
il ıkirı •azım bey .. r .ıo ı 

oıon-cbil<.ie cld.ı.ı.:uııdan, b r 
rd ikim ziıı \ 'dı,;ı gib , n.: 
\"( ıt et ı • (' ,ı' r ıl nııııs• r. 

· liıZıı r aı<I rıı .. ı ı, cW 
ll•sk•·)Jc ı,- ,,alon:oa <a• ıı .\;l .. <talJ 

ile l'ıldd BcLçe• bakırkCı)Ollı.le !bfı 
il•r:ıhim, i'\.:ncrd1.. mul\inı kolacı ~\le .. 
kornın lıancler'ndc g. li q~ı iınil 
etl:ldiğindcn, ınü.~kir:ıt inJıı ar ·mt·ınur"' 
lart cürn1ü ıut~i:ut L:ı.linde yak!ılSJl 

rnı;lardır. 

Teıı.z ı~l~ri 
Tcifiz işlerini bir an evci int'~ 

cuııcl.. ıiıcre yeniden teşkil edile~ 
Td[iz komisyonundan hıri, mektup~~ 
Hüdoi beyin rİyn>ctind~ içtima euniş!l~ 

Diğer kônıisyon riyosctiııİ \'iBı- 1 

um~ru hukukiye .\1. Kenan B. i~lrrl 
ııin ço\Juı;u hasebile kabul ctınC~ 
istC'menıckted:r .\luınailcyhin ycrifl~ 
iskan ~!. Tah. n bcıiıı ınıı,aU;ıre 1 

komisyona rij~ı.::t t:lt"co;i tensip t:dil" 
miştir. llu bnıbyüıı da bugunıerd1 

topalnacakıır. 

Irak hadisesi 
Bmrıı, 22 ( A ... I) (R ·~ 

yler ) lleraberinde .Aıııerikıt~ 

ııııı scı/ıık Çiıı sı'.fll'i .lir. l\n~ I 
( Cranı: ) l'C di,<jer ikı k~ 
uldu!]ıı halde ulomubıl d 
I~ııucylı: yida/;eıı ı/ıin yold~ 
1 aluıbi c!jkıya larafındıuı u! 
dıinılen .-lıııdkıılı ıııisyoııt/'lıı 
/;cı/il/ı'l'ini />11/ııııık irin yôn 
daıfrn İ11!fİli: cıskı•ri iayyc ~ 
re/ai ııe ·ır/ı/ı vloıııo/Ji/lt1 

Ircık ııı: Kııııel)l lııulııılıı ciı ti~ 
nııdakı ara:ide dcurcde 1

"" 

ialuırriı;altrı /ııı/ııııııııış i.'-' d~ 
lwlillcri lııı lıııcı !İli lll l Wll rııı 
olma rı ıı şlll'. Cef't'!.: İıı yiliercııı/l 
gcr<'k /linı: Kralı ibııi Saır" 
clıııı kııuıwlleri ııasılasıle /l(l!r 
ı/ıı//ııra karşı -~nlil teı/abir/cf 
illi/ııı: olııııııcaklır. 

Caddeye duşen kaya 
izn1:ıde nı.:tıcc:,ı itıbaii!c ç.ıh f~ 

olma,j !htımali bıılunan bir J,I 
oln1u1tur . 1 

İzmir Gnr. 'l'c;')c tr:ırnvay ınc,·laf 
k:u Jkolu arJsınd:ı, tc:pı.:nin on nıd! 
nıük'uhınd:ı ccsiın bir kayası yı· in ~ 
1'oparak caddt·\·c \'U\arlanınıs ve ttt 

~ • '!" 
!lam\ a~ hattı Lizcrindc k:ılar:ıl, 011.l 

kalau tev1if et:"li tir. 
nu cc•inı hJ\"anın ı nla yunrl;ıoe' 

!=ında "fın ~ı:ığınt.:ıl~rtn! tc.:i 'i 
nıcktcdir 

oldu<ru su günahı, JıııA 
b .. 4 /. 

nın1a iblağ" etn1esi eı~ 
di~esile yüreği titredi• 
Eli111 olacağında şiil" 
he olınıyan bir akibet' 

" ·~ ten kurtuln1ak iı; 1 

" lnihya kadına yal-v~1~ 
n1ayı nllıvafık gö~dt 
ve Lalinurun ellerı•1, 
yapışarak şapır şaP1 

öptü: 
oı· - Anı an kalf acığt ~ 

-dedi- ben ettinıse S:e 
etn1e. Hanımfendı~ 
b. .. l ' ır şey soy eme. t'' 

Delikanlı, her kC # 
nıci nivaza bir de lıLI 

- • ıtl 
terfik ederek I. .. al 11

1 ı' run ellerini ıslatıp 'ı ( 
r"ll''OnJıı. nJabadi ,,ı -



\l 

jı 

,e 

6u mektep daima kapa ı mı 
ka\ac?.k? 

Csküdarda A~ aznıa
cla "~ ıl) inci 'ilk ın ... kt~p 
'·11·dır. Bu nıcktcp ~az 
~-t~iliı d~ n M> ıı-'l O'l be~ 
< u ı · .. ' · 
I' l a{ tda r · ı ' dü k·1h l ·•t.·ı eh, ınıy-
• U lllU<tfll<. k . • 
ıkınal ettil ten < ::ı• 
te!.rar J:aphndi. 
a) <l .. ın 1 ··ri 1.~\ L"t hu 
ı. 1cktc11 kapalıd. r. 

. işi~1 en ~tcıld, biı· 
cıhctı 'anhr ki ınck-
lt:bi il 1 zan.!-1;11 <ll~adı 

-5on Saat 
• 

Cenubi Amerika sinemalarında 
Garsonların güzel olmalarını patronlar çok isterler. 
'!\'eden mi diyorsunuz? Çünkü. bunun hikıncii ı1ardır. 

_Jfj.9_ 1'1uluv·ı·iı·i: idris Jfuhtefi 
1 ilim Çl' rılirl,.cll i-;i ol mı) :ııı 1 

Lui1..t J ,1 \an 11· 1.a ırdnfr .. oturnlll -• o ' t 

Hl 

latilde rdu: 
ı:h.. "<.>}le bakalım bizim 

j m n p. tıon ma) mun ~uratlı 

ahçı ba-.ı ne a c.;mckdir·? 
Kıı., .\1.mldin lol~antadan çıkn

ı u bilmi\ ordu. o TLnincc çok 
.. \.'ineli: 

- Ben 1.atcP senin orada r a:t.
ln kalamı~ ac,ııtım bilh·ordum. O 
hc.:rif ora<l.ı ihen.. Bili) or:.unya .. 
On be-;- ~un haldım.. On he~ gün 
içinde baı,,ı ) apmn<lıgı h.almadı. 

ll 7. Hrmi~ ol a idim benden iyi
si olmazdı. lhı kı1. .. hi.i) lece ara
la:-ında bir tnlıddct h.onu~tular. 

Luiza tLhrar ordu: 
- Peki.. )m~ii ne i, yapı~ or-

sun'? 
- 1 liç! 
- ı. Ta .. ıl hiç .. Bo:;ta mı ın. 
- Evet .. 
- Ne i) i te~ndüL Bu -,abalı 

bi1.im p.ıtr"n l'ana: 
Bir ,.,n on daha bulabilir 

mi\ iı .. 1-.ler ç ıldı. Dt rt ki-;i k<\
fi gckmi) ur unuz .. 

Dh rdu. 
Buı. da .. Bl. imle bt.:n ber çalı,

mak i-.tcmfzm"·ın temiz i~ .. Pat
r n çuk i) ı . <l m. Bah i:;ı dt! faz
la çıknor. 

Luiza :\la ti de adeta ) ah arıyor-
du. Bc•1 de ikimizden birinin i:;
buldu..,una. için içın sc\ini) c rdum. 

- Pd~i amma patron · beni 
i~.l ul ukr mi. lliç Jnemalard.L 
çalı~madım. 

- • ~ent: 'zım .c:cn bfüu hı-
r k. iıicm·ımn birinci parü i 
bitLr bitmez len hidcr me-.ckyi 
patrrnı::ı n•, m e~cr Un olur ... a 

rın l Zcl o:m 1.ırını patronlar 
i tcrlLr. Çunhu o ı..a~ ede mu~teri 
r,.-cki\ orlar. 

nop;ru. Fakat ben p zel 

dcıt:Piın hi!.. 
1 ui1.:.ı l~ıvr.11~ bir '1rnh1 aha s.ı-

lıHrdi. 
Gutel değil mi in? Hiç 

a\ n.n ,ı baknm ormu un? Alama
nın lokanta ında kanbur b.ınb 
dircktonı, uzun boylu kuyumcu, 
g.tg.ı burun ş.ıpldcı benim için 
mi gdiyorl.ırdı.~ Sen kendini 
bilmiyorsun :ılemin hareketini 
de mi gorıni) orsun. 

11\i genç kız işte bo) le birbir
leri .ıra mda guzdlik hakkında 
ınuİrnl,aşa 1.:diyorbrdı. Çunku 
ikisi de guzeldi. 

Guzd ol.ml.ır, hu..:...I old..il h
rını pek fıl:t bilirler v:ı kasdi 
olarak: 

C. k' . ' - :.-ır ·ınıın ... 
D~rlcr .. Maksat nı Ilım. ~üu

hatabının derhal itiraz etme i 
\ c glızcllil,h.rini ~ml.üJa.rilc bir 
defa c.l.1h.1 i iunckri içindir. Hiç 
bi çiılin \ı 'c \ .1 :kadın hı.; 
bir \ 1.:rdc gut ... ':il ... munal~aşala
lanna dahil olmaz. 

G u.ld l,ız 'c l\.H.iınl.ır i c 
bo\ k fır~.111.m J ıima ararlar. 

:\I.ıtilJ ik Lıiı ı un iş .ırasında 
bik bunu mun.ıl .. t"J etmeleri 
d...li\ d~bil mi? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 tıi.1..1, :\lau!Ji aldı gim. 
1 )oı Jun1..u ın ... ma parti ini 

bL.n \ .ılnız C\ rettim. 
Stsrettim "li\ onın1 .. l ,ıh.'lt bu 

-;ozun gdi5idir.:. 
Bl:vaz pt:rdc~ c kim bak.ır. 

r ., 
• 

Bir .Alınan gazetesi 
şu şayanı hayret ha
beri verivor: 
Haınb~rg ınücevhc

ratçılarından birinin 
dükkanına hırsız gir
n1iş ve (~o) bin liralık 
elınaslı eş a çalnuştır. 
Zabıatanı~ bir şe)' ele 

• • v • • 

\'ila ... ·e4 "'t~<·li ... i unıu
n1isi :;ıuhat avından 2 . .., 
sencsı ilk İçtin1aını 
aktcdccektir. Vila et 
111uha. ehci hususi,·e · 
yen1 sene bütç;-,inı 
hazırlanıal~ta o]du(ru 
gibi de' airden de vı;1i 
sene icraat rapoı:la&·ı 
YC ~airc tc lep edilınis-

geçıre111ıvece<rn11 zan-. ..., 
neden ·tacir, çalınan 
nıücevherleri çalan
hırdan satın alacağını 
gazetelerle ilan etn1iş, 
az sonra da hunlardan 
bir ınektup alan tacir, 
tayin edilen yerde hır
~ızlan bulnıuş. çarça
buk anlaşarak alışve
rişi bitirnıişlerdir. 

1 

tir. ]~csnıi küşadın 
veni 'ali tarafından 
yapılnıası 1L1uhteıncl-I <lir. 
v- ay t ve e re

Hırsızlar, ınücevhe
ratçıyı, gösterdiği me
deni cesaretten dolayı 
tebrik etn1i.)erdir. 

Şimd,~en duşünuten bır mesele 
Şehren1aneti. alaka

darana yaptığı hir 
tebliğde ~in1diden, bazı 
kinıselerin yaz için kar 
kuyularını doldurnıa
larına ınüsadc edilnıe
nıesını ve bun]arın 
konturola tabi tutul
n1asını bildirnıiştir. Bir 
çok kiınseler, ınalun1 
olduğu üzere, kış n1ev-
sin1inde kuvulara kar 

.1 

ii ak ı d1J 
7j]f,yet ve Şehrenıa-

neti ıçın iki ri-. ayet 
vardır. l~unlardan biri 
l\luhittin beyin enıa
nette ipka edilerek vi
layete başka bir z.a t;.n 
ta)rin edilecerri di o·eri . ö' b 

ise n1uhittin b~vin . . 
asaleten valiliğe nal·i i 
ile Enıanete başka bir 
zatın getirileceö-i hak-
kındadır. .. 

fi a 
- . rn y amuı 

Sultan Ahn1et şube
sindeıi: 
Şub~111ize ınukayyet 

ihtiyat zabitlerinin 

doldurn1akta ve yazın 

yoklanıaları 2 şuba 
tı:Z) da başlıyarak ~u 
bat niha retindc hitan 

bunları atınaktadırlar. .J 

bulacaktır. 
13u .nüddet zarfınd· 

po buh~:ınının onl!ne r:! Ç· 

"l p:ı.nc dcpol:ı.nna mu-
' 1,onulması dü~iınul· 

gelir ... eni . h 1 prezante ederim. 
1>erhal y.ırından itilxırcn de 

b ,.abcr çah,mı) a ba-.lanz .. 
. . . . . . . . . 

Bu1i il\i b.ı 1ı bir duşünc~ , lmı -
u. En dL :\briki iş bulmu~ 
d mckti. I .11 .lt ben açıkt.1 idim. 
S.um c.;11 (.mımm içine o k.ıdJr 
.tlısnmtını l,i. (),le , .. ,.. Ö~ le\ in 
c\ dc.:n (ıbı:ak.. t.ı .. Gcı:e \an
J.mn.1 ı:a l.1r benden uzak 'c 
) ah ut btn ond.m uı.1k bl.ıc.1k
uın. Gc1..c Y.ırısı ) orgun argın 

Gd1.:n ~I.ttilttc.:n · n"" ha' ır olur .. 

Berlin ticaret odasının Borsadan 
bir suali 

Berlin l'\irk ticaret 
odası J{an1biyo Borsa
sına bir tahrirat gön
dererek para piyasa
nuzın seyyaliyet ve te
ınevvücatını sprnıuş

tur. 13orsa bu hususta 
lazıın gelen maluınatı 
yakında ihzar ederek 
gönderecektir. 

n1üracaat etn1ivenleı ., 

hakkında kanunun( il ikinci p~rti de bitmi~. tiçiincu 

parti b:ı~l:lmı~n .Yan ycrinM I.ui
:1"? y:mımız:.ı ~eldi. Kar.mhkta ) li
zu n Oltıkmi \ordu :\lnma titrı) en 

• b • r 1- oJ ·' X-.1 a .. ik.\ı 
SC ındcn OlU\ a{ a"' uUb- ' 

dı. 1 
_ lk;nci p rti ara-.ında ~1,; mc-

dı m. Ku ura bakın~ kardt.~im .. 
Ar\...adn ıaglı mu:;ıtcrıkr v.ır da .. 

Bc.:niın i-.i ne yaptın"? 
Oldu bitti. Şimdi elektrik

ler yanınca btrabef patrona gide

ccgix. 
-- Ne dedi. 
- Gli~d mi değil mi di) c sor-

du. Ben de elimden ~cl<liği dili
min dündiıı.,U ka<lar seni met 
ettim. (;etiı dt> göre) im .. DetJi. ~e 
iıziılu~ orsun. hin oldu 'c .... d,\m .. 

- Öyle amma .. Baksana glı1.cl 
mi di~·c rnrnnı':'? • 

Bund.m ne çıkar. 

~· .cmnlarda , i bütlin gar ... onla-

dar de ·anı edeceği 
de b0 lli değildir. .. 
l~u halin devan1ı vü

zündan çocuğonuı ~di-
ğer hir ilk nıektebin 

çocuklara 
doJ:r ı ve e~aslı bi:: 1 ayni sınıftna ,·ennek 

1
, ·ı is# edin, , fakat n1u-

hakkında 

n1.< t ~ ıat 'eı·ı n1~dig1·i- \ .1 ~ 1 • • 

l 
. , "ısııes1nın (.'okt<. 11 o-cç-

( ıı·. Z·l v3Jlı Ya -rular ' , . · ..... 
l 

~ ı.1gı Ye tahsi devr~sinin 
1tı ~a rh ve Ya~rn1urlu ~ . ., ) ansı il n1al e lildiği 
~lt 1l rde uzak, yalr111 CC\' l 'ı - ~ ~' 1ın1 aıt ını. 

'trlcrden nıcktcp ka- J ;üküınetiınızin tah-
1' t 1n k;alar gidiyor, .. ,jJj unıunıi , ~ hatta 
'~ ıı1ektchin kapıcısı '" ı ya~ına kadd.ı- nıcc
t~ ·af ından n1d~tebin 

1 

huri kıldığı şu zanıaq
bıc. ün de ~lcılnıl\ aca- da hı 1 ((~ ıuinci ; Ik nıck-

., ' · I tcbin ~:.1\rt rınııza 
i!;*tıı tıaher alara .. tek .... , , ı •. <ar~ı yap4ı?rı )U ınua-

nıeledcn ~1. nıüdüri
yetl ne t:crccc :e kadar 
haber.\ :· ... ır. i ,J ttf .~ 

e ml;dc.t umulur.. Umul .... a d.ı 
m: /.t:' ,i ) .. ılır. 

\mma il,imiz de i~tc olsa!, 
o z.ıman il.imiz de yorgun du
Şd 'e bir birimize bir diycı:e
ğiıniz kalmazdı. 

Canımı ıkan bunlardı. :\latild 
'~ J .uiu gülerek geldiler. Y c 
i in oldu~ıu müjJdcdilcr. 

lkn duhal .ıtıldım: 

- Pcl~i.. l~i.. hoş amma 
y.1 Iıuna iş? KaYlimiz C\1\ eVı ba-
11.t ..,onr.ı ~an.ı değil mi idi. 

I .uia heni temin etti: 
- .\ \erak etme,·in. Madem

ki cok scnliğin :\\atildimin kar
dcşi~iniz.. ize de bir iş bulurum. 
Fak.ıt bir k.tç gün abredin. 

Bu teminat beni bir p.m;a 

ne~rile nıercinin. naza
rı dikkatini cslbetnıe-

nızı 

diın. 

rica ederinı efen 

l"sküdar : 1\hrnet 

* 

mustcrih etti. Kim ne derse 
dc..,in .. Kadınl.ır Ye lnzlardan y.ma 
y.tman bir taliim Y.tr ve '>elam .. 

İşte yeni bir !,>ÜZcl kız dah.ı 
b':.ın.ı d ti muavenetini uzatıvor-
~. . 

Bu eli canı gönülle aldım. 

Öptüm ve b.ı ım,ı }\oydum. 
Mab:ıdi v:ır 

Peki onlar kaçıvor di· 
re bu i~i vüz üstu bı-. . ~ 

rakınak olur nuı? Her· 
halde acil bir çare ile 
bu schir isini hallet·-. . 
ırİck Jazını ye labüt-
tür. sokak köpekleri 

i~tanbulun haLı ına- ~ 1·~aray: Ferit 
hnlk· ye sokakh nnda * 
geceleri insanı ) oldan Ycrgnn"IZ yata~ o!ur mu? 
gcçirn1i .. ccek ınıktar- Geçen gün .. : .... rli bir 
da ha~ı hoş köpekler kun1panyaı ıı1, yakın 
~ar .• ,1t.·rak ederek ta ' sahılkrc sefer y[l pan 
kip cttİnı. \'C bunların 1 hir \ auru i!e sev·ıhat 
i nıi~ası usulünün aksak- (..tn': .... k ıncburiv~tindc 

1 1 (;· .. n kttni oldunı. Be·- ka:dnıı 'C gör~lüın ki 
Ic..'t~i-,'c nıenıurlan her hu vapurda Yatak var 
ne l~ada ı- it iti fa ~·alısı- fal~at Ü .~c- örtecek 
~ '(_ffh rsa th , tabii his- . or ~a11 'c battaniye 
lc:-::ı~n ~,c...,k' ile l ~' \ol. 'ataklarda oavct 

1 
~ .. 

\'~.ı ·c.tı· 1 ...... ...:. ·, oı-ıar •• 1• • ""eı·t, f .:na ot ile dGldu-

ncu ınaddesi tatbil 
edilecektir. 

Eczanelere verrlen amir 
Eczaneler nıüf ettiş 

ligi, bütün eczaneler 
bir tan1in1 göndernıiş 
tir. 

Bu tan1in1de, eczan 
lerin en kısa bir nıü 
det zarf ınCla rnuhal 
kak bütün can1ekü 
''e laboratuvarları d' 
bilini, ıne,,cut rafl 
rnn n1usa111balatn1ak • 
rı icap ettiği bildiri 
n1ektedir. 

rulnıuş. )'organ 
battaniyesiz yatak ö 
rünıdc ilk defa gö 
dünı. B ne istir d" 
taaccüp ettinı: 

* Zayi 
l~ l işchir bir· ı ·ı t, 

yare taburun lan aln 
oldu.ğunı. icrhi~ tez 
rcn11 zayı cttinı. ili 
nıü voli:tu r 

., i\lth~1et l(ad 

* .uhab~re 
1. Ft.:r~'- hanuna 

.~c yazı i ) 111 

post re: nt 
elan pos1al 
:or, niçın alc 1. 

stanız? 
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ı'WELEK Sinema ıntla 
A 'l \ ıD r I U.. 1 \ 

!)~' 

EMİL ZOLA ıı. 
ktıb • \JZı lhn e ı ı 

m zam ı ,·n k i. 

:ıı"' JiNA7 MANE 1 

Pu 

af ız Aı1met beyin 
• <le 

ükemmel ince saz 
lu ı c ı \.lhaır·a s c ıası 

de 

1 
· ;stanbul birahanesi 

inı l•r k n 

taş \hkc 
1. 

ak , ıdarc 
K memuru 

Bir Tıi.rk san'afkarı 

eni bir su ma
n u.aesi ihtira etti 

kac'ar bir çok 
i1;ct ve s -

ı ızınet enıiş ol .1 Siılevman 
ç Bey bu sc'er de yeni l :r su 

ıne i d ' y pmış ve i, etıı: ye 
lamı • 

... ting 
dos 

il 

LH 
Sinemasın a 

h r ulAd bı fıl~ ol ~ 

EN BÜYÜK 

G!aLıRTt=i 
'l'.'ERR 
$TAM.BUL 

.~ 

ayat pahahhğına karşı duşündü_kle imiz 
Rı~Iık ıııallarııuızdan ınülıinı bir kısmını <>lıh'ıı çıkarıyoruz hu nw ·anda 

yün örme çocuk fanilülan, kazak, jaket, yelek ve roplar :ıo, 60, 
70, t oo, t 2:ı, ı r;o, 11:;, 2_00, 2:ıo kuru,a yün örme kadın yelekleri, 
kazak, jaket, manto· ve roplar ı oo, ı 2:>, ı :;o, t 7:J, 200, 2;-;o, :ıoo, :J:;o, 
~2:ı, 1:;0 'e :;oo l.'.ıırıı~a ·yün örme Kadın mantoları 700, 1:ıo. 800, 900, 
1000 YO 1200 kııru~.ı satı imali: üı;eı·c ·h·~lıir eılilıııi,lir. l:i şulıalo lmd.ır satışa . 

dl'nun eılil<.•cl'i"linden llı1:1111111111ızu YaJ,tile tl•ılaı•ik t•tnwnlzi t.nsiy<> <>d<'riı:. 

'- Mustafa Şamh mahdumu müessesatı 
ul ı "'' !\~ ·r ;: 1 dn İbtlt c Ie
mak e rençberl r ç•:ı çok fay

dır 
u..: m::ın • y !Jev bu mak rıc-

ı almak e r RİŞARDBARTEl~IE~
1 

l~~~~~~~~~~~~~~~~F~~~h~~~a~t~1·o~su~n~d~a 
;n tenısili nnıazzanıı. < ı ""GET DiiFLOS ı. c vıo1us 

Tataila yangını hakKıiHla 
aL vla yan . da e. lerı y.nanlara 
c anır bazı ç -ıulcular tar: ından 

ı~Illlş r lm:ı ibtım.ıa.~ine metnı ta~ 

ıcrası i!e lıı.lu; du u L dirıle 
Polis- me.ke rine tebliğ 

Bir a, laksız:ık 
İzn1irde Süleyn1an 

glu Ahn1et çavuş 

ükkan1na çağırdığı 
Bo. nalı on altı yaşın
aki ı\Iünıine fili liva

ta icra edeceği sırada 
zabıta tarafından gö
ülerck derdest edil-
İştir. 

1 ra yo, sine, tiyatro 
. Dakık 

! oo A .ıt ırka mu• J< h :y" 
~o &-.ıın vt• ta ıllt k:ım 

b vo \e nu t bors "ı 
h:.Jırrl rL 

H 00 I'> er: 
1 ı) R n ki: Korsa og. 
şct•r zat. 
(2 Loro . Rap• ~ 

R•1•. 
1 orkı! · Hoktiım. 

.2.t,30 ~l 

TEYZE 
HA Tl~1 

il
' K • dı l P< 

'lut c !I 

" lrv 
1. D H 

salonunda 

Bir izah 
t:"lektrik şirketinden : Muteber ga

zetenizin (18) KAncnsanı 1929 tarihli 
nli hasınila Elektrik şirk ti i ı mubd-
dema ıesplt edile f. kını müş 
tırilerlre iadeten ·e etmekte ol 
doğunu muö . ır fıkra gorduk 

Böyle bir vvurıın mc\ cut ol a-
dıgını beyua müsadenlıi rica C\ lerız 
efendim. 

kJh a.nanı il ı a ş h'anı}~}c · ır."l'tc 

bt.: ll.\K:R~ lıir G ~ Ç l:RhEK bir DELi~ \ LJ 
bir aşk 'Dac ra•ı iki erkeğin bır kızı çılgınca ır. ı sevme'eri 

bır muhit: Tirol clığlarınt örten ebedi kliıfar . 
ışte ASRİ Sinemanın 

Yann akşam irae rJ, ceği 

Yalnız bu bıçaklar 
ile tıraş olunuz. Bun
Iann emsali yoldur. 

Tıraş mak o cı ıııe ur ~ ç ın· en 

Alası (RO ) fır. 
MUııhas an t a!ımızdan 'lal edilm k·o ohp m k ' Turkiy 
Radyurı ) . ı :ılunua ~atı ~ uraş bıçakları cıh r•n her tar~t <la 
tr:"llenın · kc. rı ma .. · ı tur. 

F . rik • 'Ca '"' c ılm kte ıı n m z' ur bıç k 
J urkıyr v 1 lda / " t I"' ) a!Am ti .-li) c 

11 • 1 çık 1 ' • 

hu ( R ı ı t tı n Te'llpeUı a ~,. ( P uhn· r 
, f ın m dandı. 

ın tcr11· kı t 'e tek rn nul u 
t 

/C RAOIUM =1\ u 
~o o o~ 
~ ~[er :1Arı::rv ~· ~ 
~AZOR Bı.AOE _L/ 

1'İl~ı\Ş BI<~AKLAl~Iı I 
Her tarafta arayınız 

SA'llŞ ;\I \il \LL r;:Rl 
I"tpta ı < 

larpııççul._ H ket •.:•Jcr tucca Janrda. 

Bu uk topıan •• ı K<t nci!erdc :aı uı c• han • '" mln 28 nu r ılı l t.u 
1 Iü,cyin 11de \li lıev m ~a::a;ınd&. 

IH>T-lllll t:R rd'r a ı u:nuır.• ,.-,. c;aJata htLk\·u' ıı lı d o • 

ll\ER, Rl\,ı ı '. 

• LOYI) TRiESTINO 
1 ·sef L.manı ıza mL alatı lıeklLnen J 

v. pur1 r 

( P. L " 1 \ ) \aPW'U '.?5 kanun 
liP i Baıuın J dan 

) · ::' ru " 1 

n 

Per~embe akşamı G·' t:ı r•htımt <lan 
hareketle ' Z.ın~ !Jak , lncbrıı , 
~i~op. _ am un, iınye, Fatsa, Ordu, 
Gıre..;on, 'J'ruhzon, Rize Ye Ilop.'.lı\a 

gidecc · v' ıfonu te [ Paz:cr i kele 
sile Rize. Of, \'ur'Tiene, Trat·ıon . 
Pulath..ne, Tirebolu, Gircson, Ordu, 
t-.»:ı. :-.. :-ıoun, !:ii~cp ve inehoı «} a 

ıt· ·n .rak gelecektir. 

lznıir sürat postası 
(i/\lıR) vapuru '' kdı un ani Cuma 

t ~ de Gdata rıh;ı"'.lınıi:ır har ketle 

( um tc 1 1 O da izmuc g Jcc k 
\. e pazar ı a tı.: 1 " ırdcn h.:ı.ı ckt.:t:c 

l lZa'te i · ' Cl . Yap da , . u 
k mmcl bı k , \C cnba t 

rn ttıır 

Cıaıat..ı < rru l a~ı d,ı jaeı hcz 

ac ııtesi. lleyu . ı. :! 3 6 2 
1\.\es'adet haııı altıııtl.ı dairri 

lısu•ad ı şu 1'e .ı;e sı. • .ln· 

ııı '27 ıo 

\ apur m üo.:chhU:i \Thl bey 

MERSİN luks ekspres postası 

A vapı • ana 24 K.'lun '.l.'li 

Perşembe 
C.u · I J · k i ıh · unı; 
• . rç 1 

, ı ir, (~u11 Jk, 

> Jr ım, ıl, s , Fc . i ... , .ı\nuıl ı;: , 

\ \ e l\I r-in e az· .. t ve .:ı' u. • 

. Ta: ıl t içın (, .. , C.umruk 

r ı da ,· te fr ha ı~da 12 

t T t 10 

ncı 

pazar ıı ya ,~ YuP •istan ) <l.~ 

( .\ iRi \ ) \apuru 28 k&, ım ·i 
pazartesi "itah a ve Yunanistan l dan 1 

Yakında Limanımızdan hareket 
, · 

1 :ek vapurlar 
( Si \J ~R.\!\1'.S ) vopuru 2-t kftnun-

sani P n sabah tam 9 de Loyd 
ck~prc~ o ;;: Pire , Bı indizi , 
Vencdik, 'e ıriye te ve 

( G \ TEi,. ) , ;ıurıı 24 K. ,ani 
Pcr~rmhe saat 16 de [ Bnrgaz, \ama 

" K< tence J ye 
( P \LE fi \ ) vapuru 26 kanu~ 

san· C'uınarte i aat ı.s da ( Dedeağaç, 
Kımıla, S lanı!, Volos, Pire, Knnılia, 

""'"" t:ı . Katakulo, Fiıımc, \'enedik 
\, l tc) ye 
H ne\· t;ıJ ilAı iç;~ Gahtada mu- • 

haue (Loı u T•ie· tino) il:> lıca acama 
sına. Tel on B oğ' 1 2ı27 ve ıa 
C1bta u\I da sabık :-ie!A k hım 

m•rşa·ı lına uak, ıazıL el r.nc • Jc. 
fc n ile) ı~lu 2 >99 ve \abur Sirk ciıl· 
:\Jı::. ·adet 1 ıın ık ~azıhar c: ıc m 

~r ron ' tanbı')) 

T\\ tı ZA;.), \ll !:ıl 1 \ 

ve biraderleri vapurları 
untazam Ayvalık po tası 

E T 
apuru 

He• Pcışcmbe g;,.· u •tt. bol-
dan har " ( elıl olu. 

\· ktlo \C Kıık İ · lc-
lerir.. u r arak ( \~, ıkJ a • .met 
' ı tar !o i b. ıbu· ı avd t 
c '..cck. · . 

1 'ıa li r: ur at 'ı: eı:-iş 

• 
1 

dairesinde 
işler emsalsiz bir sürat, azami itina, takayyüt ve 

ciddiyetle görulür. 
Müessese alakadarlara en yilksek asari hürmet 

gösterebjlmeKle bahtiyardır. 
Yeni p~staqe ve .,anayi Eankası karşısında Vlora Han 1 kat 

le Satı ık 
1 • 1 ,ıındı..: \loda c:ıddt:-ınıh· .!J numa.ralı !·'urun, rnaf'Bzn \C li!ıtun deld 

E 'K \ .D ) , (jORJ LıU O ve 
l\fat. , 1 l \11 EL ) ın 

g '..... m amerclı..;ri 

Bu skşam tam saat 21,15 de Fran
>ız tiyatn»unda ( Dekurscl ) in en 
güzel eseri RAlliP ÇON TA ITı 

rnrınki Pcaşcmbe akşamı fc, hMde 
hr mu,l'llere olarak ta (Düma)nın 

Cuma glınli matine saat 15,30 da 
l\iCOLE ve iFFETi 

Cuma akşamı buyuk gala müsa
me,osi olarak ( Lernar~and ) ın en 

büyük ve en veni eseri 
A PTIJ, COCl !' DEi:tiLi' 1 

80J3IıEK '° ı 1ESANE 

( 

H \!:>TALIKLARI 
DOKT)R 

BEHCnf S BİT 
· den il\ det etınıştir. 

i den tJ va l\,ndardır. 
I I i '> I 61 

- -
Tür ocagında ·onferans ve konser 

Bı c ak:ım t 2' de 
Oc km u k \ a ril ccrıi\ tı mu es-

( e' det Kcrım il • f di t• ıdan 
inkı p cnçlilHnJo 

, re) ncv ulu bir 
k ı an 'c ı cc, BUa .ara (List)· 
ın c c teri ç " k . Htrk s gele· 
hı 1ı 

-. uuiliı.: b --;Tlıcar t <l re .den: 
lı hamam ıd:ı l\ı met paşa . 

n la mu im i ko u ,u ve lrılıar 
·de \p 1 ah k 1 ' ıit ,ırk ti 
r d:uı \dar . nJa uzun ç ··~ıJa 

uc dan lzmı:li '\lchm t ıırı .cfC"Idi 
le ne ikom olunan 998-1 fi5 r•J· 

maralı davanın ecre an eden muha
keme inde mu · ci aleı hin ıkamctkfilıı 
hazırı meçhul lıulundujtu anla ··'malda 
hukuk osu! muhakemeleri kanununun 
141 inci maJdesi mucibince hakkında 
itıehaz olunan g ap kararının ilAnen 
icrasına ve yevmi muhakeme olan 
24 şulıat pazar günü saııt 13,0 ela 
gdmcdiğiniz takdirde müddei tara· 
hodan iddea olunan vakıaları kabul 
ve bir daha muhakemeye kabul olun· 
mirac3ğinızı 111üJ•c\·,·in rır:ııı k:ırart 
il:lrı oh nıı 



r l/lr 11 d rıı ı (uf nwlı
papa larm ilsıs V< l vsi 

l lt ri mau ı~lu lnr, bunlm ın 
11 t 9ur11lill wult n u:ak 
amal<ırma ym ar. 

1 u ma ıa fzl'lar lan Trnpisl 
I atini benimsemiş papas-

a mahsus olwılaı, flikkate 
wı lıususiycii haizdirler. 

111a do!Jn s11, bu iarikale 
nsnp olanlur, yaşayışları 

barile nwlıiilrrirıc Jıususiyel 
ı mişlerdir. 
'l'rapisllcrin en l>ı i ıııık Juı -
si yctleri, biç lakırcİı soyh' -
cmelaidir. Akiddcrinin esa

ı bu les/\ıl clmcMcdir. Jlc
l<ırmı biribirierinc mmıyyerz 
hrlc anlalmaMa. Jıw içltn 

m. ela larajindwı leı cih 
ııan s11alltre del lts umle 

11/, l tlc tlmd / dirlu-. 
IJırnyada lam J(JU iane 
ctp si 11ıaıwslın L m dll", ki 

ı l<tnian doı l lar t i Alnım
ıt/u, nııılıim blf l 1 m .1u -

1 fJ 1 un diyt r /ıs ııılaruıcla 
1 ~ 

' 0 !Jll da Amt rikada, Ja -
ııyada, /<ilisliı de, Cinde, 

' <J clu l>ıtıa ulilmi lir. Hun-
ı w İt inde ilk f sis , lr ı cm 

'1
1 1J1andiı1<1ela s, lmyı / 1 1 ı a

<1/ u/:1·. 

Burada ilan. ı: i 11 ll hi 
aş. pa~ ıs, }( ı s il iwle bu 
<ll'lk<ılın sa laı ım cunlandır-
ll'i/IJ· n ı · . ıı ac c1111, meşlwr 
/ S.'illcrun şakfrllcrinclt•n idi. 

,, "
1
11

.S<'. 1/{)(J st•nesiıulc <Jld11<1ıi 
"'" \ıl m '· l . ' <tnStt< uıcla iamamile 
mıwaffu/ l 
JJ l 'fl . . ' 0 muş lmlım11yord11. 

a < • rı vnı · · lll ı::ı nde yurll -
111 ll l ti" bıı • !}arı / ·ı. ı· mwı'esi Jl . . . O arırw m 

, • I eı 1111 Çoc}<ılinuşlar<lll". 
1 rwJfal/a J""os J.' 1 • 1 \J senesinde 

r<~nsculan k(/(;mak mecburi-
~e~wcle lwlı.u:ıLur, Rusyaya 
ıllıca cln.işh'ı', bulun la:yik -
lere ,. "' ayıfü•ıı lakırdı soyleme-
lllek luısusundakl alıtlerini 
tı.ılınuşlar, n:Jwyd 1813 sene
sınde tekrar, ::11/ı11r l'tliklcri 
rıeı· olan Solimıi la 1' 1 ı. · 
11 

c 
1 1 

rap <rhl 
' mas rr w·uw donmu~Ler lm-

ı·culan -am _ ' 
d . ... uıı -amcın clunya-

mn orl bir larafwu ııaytl -
mışlardır. · 

a~ 1_'ra~Jisllrr, maıwslırlarmcla 
: rı bır lwlrat surmektedirler 

l·l ~kt. "k . . - c ı ı \, kalori/ er. banyo, 
ılım.u~ıyom kaylar içinde bts
l.eyıcı yemcl.lcr, şarap rıe sa-
u·eu · ı ;r. . eıı ıs ıJ acle edebilriıekte -
cl.ırlcr. llalla_ nıana~lır da/ıl
lıııcl<' bir peynir inwl<illıa -
lltsı ile bir ç11/,ulala fabrikası 
dn meı c11ll11r. Yaşadıl.lan 
lllulıit. gorulııyor ld. /a::.lm 
r,f.<iuyu kadar kon}O! il Jı ıııi -
dl/'. ralımz, bl/, sndt' bıJ' Ct:,-
1 ·ı .. 
\l clulir. Sus, alciyl!} yoktur. 

llc.uraslırdt1 Trapi il r, 24 
sc.a.tw 17 sualini uyanı!~ ge
çıru il r. Cue saat ıki 'c ya -
/a/,lw wd m lwll.w for, a m 
!Jc L d Y ılarlar. l y/, 1 ı 
kall.ma ı ll1 dl ot'<ııı ·aı lll 
çalın11ıwwıdwı ~<-; r/ ti ka 

e ' 

'l 

sonra sabah ayu başlar. 
Saba/ ayil i tam allL saat 
surtr. Öyl duı sonra beş saal 
gen ıbad ile me~gul olurlar. 
Uu/d tld allı aat iş ve pek 
kısa sure11 yr?mt'k zamanı 
olarak ayrılmıştır. 

Trapisller, Normandiyamn 
milli içkisi olan Sidr şarabı
mn imali için de çaltşırlar. 
/!.ima usaresinden çıkarılan 

bu iyi şarap, papaslardan 
biri oldliğli vakit onun yemek 
yedı{ji ycN, masa ıistıine ko
nur. llcr papasrn Jıer gün 
içli[ji ~aral>m mı/darı ıiç 
Iibl"l dir. Balık, yumurta ve 
l>a~ku ne yemrk varsa. kara 
bir har işarelile lespil olunan 
ölenin yerine. bun/arz yemek 
vaMi geliı ilir. papaslar sof -
tul 11 kalkmca, olıir.mn ye -
me.1i de J·aldu ılır. rulwnmı 
istirahati icin jakirlere veri -
lir. 

Trapisller, l\ıılmldeli beyaz 
cupp< /eri irin de dola şu·, yatar, 
Jwllwrlar ve ulıinre de aym 
cuı p' smlm mda olarak gu
muhırler. Olıi, ur 91in apk 
talıı lla d11rıır, papaslar kar
şı.mıd ı ıra ile ıwfl l bekler -
ler 

l.ak11 dı suylemt mt:l.lc sezıap 
ı.~h clıUt ı i. en l 11y11k mertebe
yt irişfil\leri ilikmlmı benim -
semiş olan Trapisller Iıer 
ma11asl11"da ali mış tanedir. 
f{adm Trapisller de vardır. 
Bunlcıl' wırı 11wıwsltrlarda 
tıpkı er/,cİ~ 1'rapislla gidi 
yaşarlar. Jliç a?Jı= açmadan 
ellerimle bcya::. mumlar haya
letler fiilli mabet delıli=leriııde 
s11=ulıirlcr. Onlar da obıirleri 
gibi olmeden dıinya kelômmı 

dı lda M a rmd a 11 dıi şurm ıişlerdir. 
B<iyle bir gwwlı işlememek 
endişesi ndedirler. 

• 
ere ıye· 

Haftaltk 
Taksitle 
75 uruş 

Palto 
Kostüm 
Manto 
Musamba 
Pardesü 
Kazak 

Cocukelbises 
Hazır 

lsmarta111a 

i ·ınhul l·icaret. nıü
dtiri et.inden : 

"' b 1 

r 

oon Saat 

. Bu makine dekt it 1:ııa en zı)adc ehcıi,li \C kuU:ınılm:ısı kolay 

olmnsı için u un zamandanberi ihtisa:ı pc)da etmiş fabrikalnrda ihti-

} ncati asri} C) e göre umi hususi) ede ımal edilmiştir. 

Rutıln lef crrıialı kolaylıkla muayene edilebilir, 
kurdeldsı bıiyük bir sulıulellc de/jiştirilir. 

(MAP):hem ele hafif, hem de kat'iyen 

ıı= 

patırdısız bir makinedir. Yazı 
hattı tamamen tıörülür! 

ul , er fet 'e m t 

rı 'l u · e 

D\L 
l 

girebilir . Binaennleyh ağrıyan yerleri 

' ' Spirosal ,, r.ıahıuıo 

If DÜHLCGC. ·nE~ 
YEtı i NEŞRİYAT 

l ive ı - Ali il. \d• r bey ;oo Kuruş 
A.,nıpa cdclıİ) t' ui ı ·· ı trırılıi ' ı ıf ~erif hey 130 
Anknra lkiıu·ı kı .. ıı : Kit.ıhP)i.91 - ""' rck Galip bey 100 

Elışlcri r lıp ıı 1 mail H.ıkkı be • 80 
l İzık \Lİ <ldıi\. t "ınıfl,ıı ı için Kı mal Laıın bey IIO 

Tccrul:-i Ped ıgojı K.izıın Nnı lİ Jı, 55 
Mimari tm i <.el l E•at be~ IOO 

Şuurun ıl i ' ı n m ıt lan '\İm t b v 8o 

H. S. VELS 
CİHA T~RİHİNİ UMUMİ HATLARI 

Dfo·düncii <.'ilfli t;ıld ı 
l iatı 
Adi cıltlı .. ; 

ı , o 
20) 

lifli';' 

~ 

> 
~ 

> 

~ 

» 

l 
M ın cilılisı 22 5 

Gıhan tarıhınin hc~ınci ve sonunrn cildi pkınJa ııc-;ıcdilrcı.:klir. • 
T ... radaıı \Ukulıu acak ~paı,,ı, r için 30 ııİ•pı tinde re t:ı crcti 

1 1 il ıh c rdıln 1.lıJ ı 

Hüseyin Hüsnü paşa vakfı ı11ütevellisi tarafından 
Hüscpn H., mı p.ı.~a ' kfııım i,:m i \.ıhidcli ;ıl.;ırnııııdan lıuluıı.tn Drıyük

dere cadde ind• 1 arı" ot• li tnlıtımb 292 mımnrnlı bir hnp dukk.in ile K11-
ımpa~ada Gazi lln•an rn,..,ı mnha\le.,indl' Di nıılıa c lrnr,,.l"llHla I 9 2ı nu

maralar ıle murnkknm ıki Jınp tlJkkan l..ırn) n \'-'J'İlı:c1.c,inJen talip olnnl:ırııı 

şubatın Lırind cuııı.ı gun ı ah.•;uııııı.ı k:ııl:ır \ .ıkıf mütt \ ı>lli i Beyoğlundn 
nfü ti pnşn npnrtıın ınmd:ı Rü tii Pn<-a) n , c ikinci cum.ırı1.:~i ~nü d;ıhi 

ilın\. i katı)e ı ı..:ra ol ıım.ık iizcr" t tnnbııl ıııtıllı ık 'nkıflnr müdürİ)etınc 
ı l r ... ant d1nt:lı ıı 1 hı tıl, nur. 

~luchırlugunden: 

~fERBİ"\rE 1'1EC~1 ASI 

Kadın hastalıkları 

hekimi: Doktor 

CEMAL ZEKİ 

Sahife o 

• 

eı11 ) 

Barri ı ortoı1 c Ü ı' 
11111 eıı gi.ızel er 

l 

~ 1 ı e ! cı ~ ı lı .-, ır 
eği iHt<lir'( 

B.m i Norton , 
Hulli\ utta inama· 
cılığ.1 yeni baş!İ) an 
bu Arjantinli deli· 
kanlı birden bire bu
yuk bir şohr .. t k.t 
zanm15, akla, hay ık 
sığm.l\ a 1 c 1zip tck
lf ilcr k 1 ı ... ınd.ı ),.11-
mı tır. Bunun .. t ı 
n r t ıhınin 
ed "ni . De 
liJ.. 
fı 

t ı ım ~ 
\ l ı ır... ad '~ mc hur 

1 l...nİ~ hı' 1 nJ.1 
l...tınk. B,ı 

Neşhur bir İngiliz gazetecisi tat
kiA al yapıyor 

Jn~ İ7.krin c!l b.ı) uk ~:ı.1.ctdcrindcn Oq İl Et-.. prc- n ixı,muharriri 
Blumtnkld el) l.\ m amı.:rik. da bulnnmaktadır. Bh mcnfchlin yeni dün
)a topraklarin.ı <l) ak ha ... ır h<Nll<ll. 'aptıgı ilk i';' .. illcl1la p:ı) ıtahonı 
,dyarct ctmt.k ol mu .. , orad.ı 'atanda~ı 'c dc, .. nı (.'arli Ç:ıplin · ..,'arlo) 
c. rnfı,1 l.m uwn mucldtt rnti .. afir cdılmi~tir. Rı.: mimiz l Ll miı .... ıfcret 
c.,mı..ında ( Yona) te<l .\rti .. ts - \rri•lcr ittihnliı ) ... utud~ olannda alın

mı~ 1 ir foto~r.ıf tır. 
Soldan birinci adam biı) uk \ e mc~hur ahnc 'azii Erne .. t l .ubiç, 

ikind-.i \1. Hl ın1..:nfL \L kadın \ ihı...ı Ban ki, onun ~anındaki ":ırlodur. 
.......... llmı .. 11125!511111!!1 

.Hug'in: 
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K 1.ER '.\11.1 1' F. ı 

ı:ı · tıık makine.le.: ı le bcl-.oguk~ ... g . 

idrar dnı lığı, p o t, :ı.dcmı ,tid:ır. \ c 

hlg \sekhgi ni'an \C ılt ıl ıir~n,...İ\. 

, ğn ı tcd \ i cdt "· 

l\irnlıl\ l t tan. n h:ı. Lima:undı. 

Dutluk m h lk ındc bedeli 2_0 lira. 

lİÇ LOC muddctle, mu7.aycde; e ,, l 

i- mun,ani 1 <)_() tnrıhiııdc dl'fterdarlıt:ı. 



ARKA MAKAS 
(cantiliver} knntili•CA -l7 )aprak 
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11 eı1İ F(ird kan1yonu bir çok yeni evsafı ihtiva ctnıektc oİup hiç· 
bir şey tecrübe hafinde brakılnıaı~ııstır. Bu evsafın bü\'ük hi'r kı ·nn 
·sırf F6rda n1ahsustur, diğ·eı Itri de. otoınobil yapılı;-1;1d.1 tanıan1ilc 
yeni ihtiraJve i"catla:--ıdır. 

~ -
. işbu ;'eai\ ihtiral:ır yeni Ford kamyonuna kabul ediln1ek hakk11n 
kazann1adan cvei her bin ayrı ayrı·yapılabilen her türlü ağ!r tccriihe-: 
ferden geçiriln1iştir. 1Jen1ek ki kaınyona kabul ve tatbik edilıncl< hak
kını ancı:ıl< ford İınalatı prensiplerine tanıanıile ınutahık olduklarını 
gösterdikleri zanıan kazanabilirler. Ford İınalat prensipleri ise ~un~ 
•ardır.: yapılışta sadelik ve sağlamhk, azaıni fa'ide tcniirii, asğ.ari 
aşınn1a} binlerce kilonıetreler için hakiki ve enıln hiznıet: icap cttjği 
takdirde. ]{ola}~ ~e ucuz tam'irat. 

Bu~ikd takfp ederek şu .saydıklartnııza nazarı dikkati'n'izi cefh
:Cded'zt~Ağır ~ökle!:in kola)' _ve çabul{ nakfi için laztnı olan kuv\'ct 

.. 

E 1 
FORD: ·ıKAMYONU 

ve sürati 'teınin ·eden 4 silindirli 40 1Jeygir kuvvetİ~'lde yeni n1otör 
- ayni zan1anda heın tulun1ba heın ka~ık hen1 tazyik usullerine göre 
işliyen yağlaına sisten1i - tanıarnile yeni bir tarzda ve çok basit· 
İştial (alluınage) tertibatı-Elektrikle lehi111lcn111iş yeni benzin deposu 
-yeni sisten1 tuluınba ile soğutına tertibatı . .. 

\Vites tertibatı seçti,rı_ne sisten1İ ııdedi r. 
\ 

l{arnyon, arzu edildiği takdirde. n1ua ,·in b')r transnıisyon ile ve
ri lehi lir. Bu tertibat sayesinde kanıyonun ınütat sürati 3:!

1
10 nispetin

<le tenakus fakat çeknıc kuvveti 47'1., nispetinde tezayüt t:'der .. 

~ Bu tertibat bilhassa fazla çeknıe kuvveti icap eden ağır işlerde 
luı.llanılınak üzere kaınyon arzu edenler için çok kıyn1etlidir. . . 

. Arzani 5 adet bağ·lanla ile birleşlirilnıi~kahn 111ukavin1 şasi çatısı. 
çelik kuvan içinden geçen diferansiyel aksı, aks üzerine olnıayıp 
kuvan üzerinde hareket eden arka tekerldder, tan1aıniie kapalı dürt 
tekerlek üzerine fren sistenıi, üç çeyrek (irreversible) direksiyon. 
yeni Ford tekerlekleri gibi ha' a~ hep yeni Förd kanıyoı1luıa tatbÜ\ 
edilıniştir .. 

l)iğer taraftan; süspansiyon. ön arzani nıakas, Houdaille a111or"" 

tisörlcri gibi Likre değer evsaf \'e tertibat yeni Ford kanıyonunt1 

ideal, t·n arzu edilecek bir n~lkli'yc vasıtası haline getinniştir. · 
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