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her yerde 5 kurut

Kibrit şirketi davası Ankaraya nakledild
Deha ve cinnet...
- ma==-Bunun i~-ı..aı:
arasındaki

~=::aı"ıer
Muhittin B. diyor ki... 550 bin lir
miicadeleye

J
j

=
)

hazırlanıyorlar

14ondra, 24 ( A, A.) 1ı1uJwlefel fırkaları M. Baldvinin riyaseti C1ltmda lıü
kılmete karşı mücadeleye
girişmlye
dırlar.

hudut nedir?
Tevfik Fikret deli mi
imiı? - Mazh41" Oaman B. ne diyor?

hazırlanmakta-

Çoklannın

insanlardan
aklından

bir

şüphe

az - çok

cinnet eseri
bulunduğunu iddia ederken,
Iİlndi bir de ölmüt insanlardan
llaanıf olanların deli olup olQaadığını
tetkike baflamak
~ba moda oluyor. Nitekim
Çtibat mecmuasının son nüslaaaında Dr. A. izzettin imzalile çıkan bir makalede, meş
la11r ıair Tevfik Fikret merı...11ımı ahvali ruhiyesi tetkik
t:clibnit ve netice itibarile

iki iş ...
Yuic araba/an ve
kalabalık olan

yerleru

[ Mabadi 3 llncü sahifede ]

gıda..

~ski imaretanelerden ve
bunların vakfından isti-

fade edilemez mi?
bir ka·

..._.nıafi akla
l>tk mülayim
ltl11ıekte ve
~hili tatbik
O}d ..
ugu
mula.kl(ak bulun·

~llctadır. Katilaıiz diyor ki:
"-Eski ba~ sahipleri,

tel de tahsil
tile.en talebei
~'111 ia,e-

:

"1

i~n

et·
bir-

ımareta-

. 'r teaia et""tierdir.

~~~reselerin ilgasına
~ tı

Şeb :ade[ıa:il
kadar

ulum denilen soflAcık-

'-'

doyuran bu imarctane~ llledreselerin ilgaınndan
tı.k: kapahlmıı, yalnız biri
~d•r, diieri İstanbul cihe~ olmak üzere iki tanesi
\. l~e tahsis edilmiıtir.
v k
~ ı' fı, parası mevcut olan
~ 111•retlerden neden istifaf;."tUilzn
w• mucı'b"h
tt"
'
. ed'ıga
ı ayre ır.
"'et.neler
ilk ve orta

'd~.Plerin çoğuna

hemd-

ille~alarda öğle

zamanlan
lt~t orta mektep müdavim:en fakir 'olanlara, akşam1.td • Darülfünunda ve lise~ ·~kuyan muhtlb muave'1 ebelere yemek verilse

'-tt

~lıaıaı. nıı?

VAkılan
'~ riayet edilmit olur,
e rıdaaız çocuklara yar-

"-"ta t.ildirde hem

Şehremaaaeti

yük arabalaranm teklini değiftirmiye karar
Yermiftİr.
ıc.-.

Bunlan dava etmek
mecburiyetinde kalacalun1 - Şcblr itleri

dım

inıarefwıcsi
etmekten Hilili Ahmer

kurtarılar.

imaret isminin mektepliler
üzerinde fena bir tesir yapacağı muhakkaktır. F akak bu
isim tebdil edilebilir. Esasen
medreselerin ilk tetkilita raptı
esnasında bu isim kaldırdmış,
imaretlere « Taamhane » namı
veı ilmişti . Şimdi de bunlara
(< Mektepliler lokantası » ismi
verilebilir. »

Zabıfai a.hJfıkiye
•
•
nızamna.mesı

değişiyor,
Haber aldığımıza göre, zabı
taca yeni bir zabıtai ahlikiye
niıamnamesi
tanzim edilecektir. Buna sebep, mevcut
nizar.mamenia 93 tarihiade
yapılmlf olması ve bue&nkO
fekli bayata uytwa olmamamdır.

esaafa, bilMuhitt:ia beyd• aormUfbu'.
haua fınncılara tatbik ettllf Mulüttba B. demittir ldı
cezaların mlleuir olmadıjm«- Bu pek eski bir nok·daa sak aak fikiyet edilmekte- tai nazar lbtillfıchr ve ha1dir. Bu ceza işleri ile allkalec:lilmif, artık mesele kaldar ol•nlar ise, Emuetin tarh- mamışbr. Şimdi idare hey•ttiti cezaJan temyiz mahiye- eti ceza mcsailine ehemmitinde olmak llzere Vil&yet idare yet vermekte, bunlara tahfif
etmemektedir.•
heyednia tetkik ettitini, ifte bu
Muhittin bey buadaa soma
heyetin büttbı cezalan tahfif
muharririmizin
muhtelif sualetmekte, tesiniz bir hale gelerine fU cevapları vermİftİr:
tirmekte olduğunu ileri llrCiluelelft'ln H&ı neımekteclirler.
Bir mulıarririmiz Tiliyet
rlyllluul """
«-Pahalılık melleli haldmıidare heyeti ile Emanet arasmclaki bu nok • nazar ihti- cla bir gazetede intipr ed•
llfmı Şehremini
Vali vekili
[ Mabadi 2 inci aabifede]

.......... _ ...

hir dahilinde

yaysız

araba

ve

h11mall1Jrın

arabaların

Yeni

g~eml

yecelf yer-.

tehir

halkının

Tahmis, Aamaalb ve Balık
pazan civ11nnda alış verit yapbğı, fakat hamallarla vesaiti
nakliyenin mUtemadi izacahna
maruz kalındığı Emanetin nazan dikkatini celbetmittir.
Emanet akıamlan evlerine
buradan erzak düzen aile babalannın izacattan kurtanlmaamı teemmül etmektedir.
bunun
ıçın
kıtın
saat
16 dan, yazın da 18 den sonra buralarda
hammallarla
nakliyat yapılması, araba ve
otomobillerin geçmesi menedilecektir. Bu kararın tatbikine yalanda baılanılacaktır.

Proiya
Türk- Yunan münasebetini nasıl ı
gôruyor?
Atinada çakan «Proiya,. ga- J
zetesi yazıyor: Türk - Yunan
mübadele iılerini ta.fiyeye
memur muhtelit komisyonun
bili müddet nıeuisini tatil
etmesi, Yunan efkiri umunıiyesi üzerinde elim bir tesir
yapmııbr.

Türk hükumeti mevcut ihtilafı Cemiyeti Abama havale
etmekten

iıtiakif ettiği

cihetle

fimdiyapdabileeekşey.TGrk

ve Yuaa blk6metleri aauanda dojncı.. doira7a .....
kere icr•IDCI• ibarettir.

yaptığı işler

Bakırk&yünde
Ceıtblll•~
oturan Şehremaneti muıı..•~
memurlarından lbrahim
dün gece sarhOf oldujll
de ahaliye ve clftklrh._.
cavlz emif, toflr NiJ
d6Ym&f, otomobilia hı .,,

..*'

riaini kırm11, a.teMk ...... ..
de ele polia B•rll afiir
dayak atm......

Bir kaç Qiine kadar

ifletilmesine milaade edllmiyecektir.
A~mları

Bir sarhoşun

Son Saat

ylk ara&alan ya7la olacaktır.
Arabacılara «6• ay mühlet
verilmiatir. «6• ay aonra ıe

Akşamlan

l'İillaize aittir,

~ tenıin

difibudur

Şehremanetinin

kendisine cinnet isnat edilmif tir.
1 Eserleri ve tesirleri bili
hakim olan Tevfik Fikret bir
deli olabilir mi?
Hem bunu, hem de «Psikanaliz tetkik» denilen bu
usulü teşhisin ne dereceye
kadar doğru neticeler verdiğini anlamak üzere doktor
Mazhar Osman beye mllracaat ettik, ayni zamanda Fikretin eski bir arkadaşı olan
Mazhar Osman B. bize dedi ki:

Fakir talebeye

Fikir

eazeteler ileri

Muhittl11 B.

~ilir ve bazı doktorlar her-

keste

Bazı

~idiyorlar

Tevfik Fikret merhum
Y qıyan

Mefsuh 'kibrit
f irketinin iste·

şekilde

çıkıyor

" Son Saat ,, birkaç güne kadar
memleketimizde şimdiye kadar gö-rülmemiı bir şekilde yeni yazılar,
yeni tefrikalar ve baştan başa renk·
li resimlerle (12), (16), (24), (32) aa•
hife olarak çıkacaktır. " Son Saat ,,
yeni şekildeki . ilk nüshasından itibaren karilerini memnun edecek
yenilikler yapacakbr. Bu yeniliklerden bir tanesi hiç bir gazetenin
yapmamış olduiu bir teşebbiiatiir•

•

Tefrikalarımız
Selihettin Enis

Beyin
En büyük ve en kıymetli romam
( Zaniyeler) den daha güzel, (Orta Mah) nclan daha
kuvvetli, (Endam Aynası) nclan daha fazla
merakla okunacak bir . plıeaer

Cek London

Moris Dekobra

un

D1D

Yüzlerce defa basılmıı en heyecanlı

En son ve en
ınükemmel
•
eıen

romanı

Tarihi tefrikalar, macera romanlan, atk
hikiyeleri., kıymetli yazılar
Hazıırlıklanm•zı

daha

fazla

2

Sahife

so

İ/fird
Yunan vapurlarına müşkülat
çıkarıyormuşuz
munanlılar, Boğazlardan gegjçen vapurlarına müşkülat
çıkardığımızı

iddia ederek
Cemiyeti Akvama müracaat
ede.ceklermiş.

f!ilüyük Millet Meclisi önü~müzdeki cuma günü açıla
cak, Gazi hazretleri senelik
nutuklarını irat buyuracaklardır. Başvekilimizin de bir nu·
tuk irat eylemeleri muhtemeldir.
lfX]laylı

dişçilerden

51

kişi

[".,jJ)im tihan neticesinde mu
vaffak olmuşlardır.
ffiollivutta, bir film mlicsse™sesinde bir yan 9 n çıl.."tDış

20

kişi kaybolmu~tur.

IID:ulgar miralayı Damyan
a çef Bulgr h'!rb:, e ne
ı::ar Xne hit. '>en bir 'lÇık m kh p n .. r 1e
ı:
ıı
ıne
dair telıdit mek .ı. an altl.ğını
be:ı. n etm i• kay akam Rorkofu ıttih m eyi miştir. Bu
zı..t, ırıralay aleyhine da'a
~-•}j

aç-uıştır.

ra lsküdarla

I-layd.ırı- .. şa arasında yapılmakta olan
tramvay hattının Bağlarbaşı
Haydarpaşa

parçasında

dün
işletme tecrübe!ri yapılmış ve
muvaffak bir netice alınmıştır.
Hat Tıp fakültesi önüne ka·
dar işlemektedir.
!mleçenlerde memleketimizi
~ziyaret eden İngiliz filo
kumandanı amiral Filt cenapları, gösterilen hüsnii kabulden dolayı vali beye samimi
bir teşekkür mektubu göndermiştir.

mazi hazretleri, dUn Anka~rada Hakimiyeti
Milliye
matbauı ile Anadolu ajansını
ziyaret etmişlerdir.
lf.Tileçhul Belçika askerini zi~yaret eden İtalya veliahti
prens Ümbertoya Brilkselde
bir şahıs tarafından sui kast
yapılmıştır.
Prense kurşun
atan bir adamın eline bir polis memuru tarafından indirilen yumruktur ki prensin hayatını kurtarmıştır. Bu adamın ismi F ernando dö Ro~a
olup Paristen gelmiş ili bir
mektep talebesidir.
Hmasyanın Terzi köyünde
~çıkan bir yangında altı
kişi ölmüş, iki kişi yaralanmıştır.

~fgandan g~len en son ha-

[g1] berlere göre Baha Saki
Nadir haııa teslim oluıu5tur.
ffiivam ali, diin Mahmut
~Muhtar p:ış:ı dava ım rü'yete devam etm!ştir.. 3 te_ş
rinisanldc ko.rar verılecektır.
Müddc:umumi, hu m d~C:en
dol yı Mahmut Ml htar paşa
nın malen mcs'ı.l tutulnasını

Af.erin!
Bir polis memuru temiz bir harekette bulundu
Ankara, 25 ( Telefon ) Dün akşam ista~yonda nöbette bulunan polis memuru Avni efendi, içinde elli dört
Türk, on beş buçuk Rus ve
bir Frıınsız altınını havi bir
kese bularak temiz bir hareketle bu paraları İqtasyo komiser muavini Eşref beye tesetmiştir.
Yapılan tahkikat netice~in

lim

de paraların Dudullulu Abdülhalim efendi namında bir zat<ı. ait oldı·ğu ıınla,ılmı?, parahrı kendisine t 'im edilmiş
tir. Bu t miz rn murlannızın
bu b:ıreket' ri, elbette ki her
sitayış n ü~t nc!eı.lir.

Berlin, 25 (A.A.) - Varoş
larda
çingeneler arasında
müthiş bir arbede olmuş ve
polis müdahale mecburiyetinde kalmıştır. 15 yaralı vardır.
Çoğunun yarası ağırdır.

ftalya veliahhnın
n1fAnlanması
Brüksel, 24 (A. A.) - Sarayda ltalya veliahtı prens
Umberto ile prenses Mari
joLenin nişanlanma merasimi
ıerefine bir ziyafet çekilmiştir.
Bunu bir resmi kabul takip
etmiştir.

Adliye vekili
,
on yada
Ankara, 25 ( Hususi ) Adliye vekili bu gece Eskiıehirden
Konyaya hareket
etmiştir. Otomobille buraya
gelmesi muhtemeldir.

İngilferede

feyezan
Londra, 24 (A.A.) - lngi!terede şiddetli ruzgarlar esmiş ve mebzul surette yağ
ı ıurl.:ır yağmıştır. Feyezanlar
yı zünden bazı yerlerde mühim
hasarlar olmuştur.

Adliy e~r1ı.·ak müdürü ün dav sı

~ erit bey Kayseri ve Ferit

['.! r ,bey

ın·~ştur.

iskmiştir.

Mardinin, mubt lif
makam ve heyetlerin esnafa
nakti ceza kesememe'eri hakkında bir teklıfi kanunileri
ı?Jeclise tevdi edilmiştir.
Bu zcv.. t, s;ı h hal imleri
vasıtası il~ bu işın g_ördürül·
meJinin muvafık olacağı nıü
lalcasındadırlar.

Rum başpapazı
dün Eyip
sulh hakimliği marifetile satıl
mıştır. Zira müteveffanın veresesi yoktur. Metruk.iti hazineye intikııl etmek icap eylernüteveffa

~Vasilyosıın eşyası

mekt~dir.

Dünkü borsa
İş bank11s111da11 almrnıflır:

1030,00, Frank
12.0~ .. ıO, Liret 9.04.0, lmiç'C '.!.4.LOO, Dolar lı7.UU :!5,
lJıılıllt
100.25, Altın !)()5,
,4 Padolıı 23.55.00,
Rııml'iı
(j.fl.5, 'l'ramvay 70.0, Dıiyıııı
!.'({} .E!J.

HABERL

kadın kıydfeflle

asabiyet devam ediyor
Reims, 24 ( A. A. ) - Radikal sosyalist fırkası M. Daladiyeyi müttefikan reis intihap etmiştir. Mumaileyh irat etmiş
olduğu bir nutukta kongrenin asgari programını tesbit etmesini talep etmiş, hükumeti teşkil etmek için sol cenah fırkaları
nın birleşmesi lazım geldiğini ilave etmiştir.
Radikal sosyalist kongresi müttefikan bit takrir kabul etmiş
tir. Bu takrir sağ cenah ile • ve müttefikterile teşriki mesai
edilmesi ve bir temerküz kabin esi vücud getirilmesi fikrini
reddetmektedir. Kongre sol cenah fırkalannın birleşmesi lehinde beyanı mütalea etmiş ve sağ cenah eklıeriyetine müstenit
bir hükümet teşekkül ettiği takdirde muhalefet mevkiinde kaim ya kat'iye.n karar vermiş olduğunu i!ıive etmiştir.
Bundan sonra kongre ıslahat programı tesbit eden bir
takrir suretini ittifak ile kabul etmiştir.
Paris, 24 (A. A.) M. Dumerg bugün yapmış olduğu
i~Hşarelerden sonra M. Daladiyeyl yarın sa·
11,40 Elizeye
d v t etmiftir.

Ankara sefaretini maslahatgl.iza rl ığa çevirdi
Ankarıl

25 (Telefon)- Ro-

manya hükumeti, bütçe zaruretinden dolayı Ankara elçiliğini maslahatgüzarlığa tahvil
ettiğinden
sefir M. Filaliti
bugün Reisicümhur hazretlerine vedanamesini
takdim
edecek, akşam memleketine
hareket eyliyecektir.
Bilmukabele Bükreş sefirliti·
miz de maslabatgüzıırlığa tahvil
edileceğinden Bllkreş elçimiz
Sabri bey başka bir sefarete
• nakledilecektir.

S yyah çekleri
küçülüyor
N vyork, 24 (A.A.) -

Ces-

ter nasyonal b k ile teşriki
mesai eden Amerikan ekspres
1 bankası mecFsi idaresı Aıne
nka hükümetinin 10 Temınuz
929 tarihinden itibaren daha
ufak kıt'adıt evrakı naktiye
ihracı kar:lrına imtinlen seyya bin
çeklerinin de
a~•ni
KaragUmrükte Sultan mal-ailesinden gelin nlmıya giden
kıt' ada
b:ısılma~ına
karar
vermiştir.
Eğrikapı sakinlerinden Apturrahman ve Yunus efendilerin önüAmerika hülciı.metinin mezne Karagümrüklü
sabıkalı
Arnavut Cavit ile Tombul
kur kara.1 pasaportlarla evraAhmet çıkmış, giivey tarafını temsil eden Apturrahman ve
kı naktiyen!n seyyahlara koYunus efendilerden bahşiş istemişlerdir. İki sabıkalı bahşiş
laylık olmak üzere kıt'a ve
verilmeyince kızmışlar, sopalarla Apturrahman ve Yunus
hacmini
ufaltmayı tazammun
efendilerin üzerine hücum ederek ikisini de dövmüşlerdir.
ediyordu.
Sabıkalılar bıçak ta teşhir ehn!şlerEe de yakırianmışlardır.
Amerikan ekspres te ayni

Cindelri
işler
...

24 (A. A.) · Ha·
eezr..reti 23 T. Eve!

Nan 1tin,
riciye

Lui!ı;r.de IV'ukdeııden terc~,.4h

gelin algidet·ken cla)rak!

Sokak ortasında Kardes, kardeşe
kavga.ne yapıyor?
0

Erzincan 1ı
Kürt Hasan ile Nuri ve Ömer
sokakta kavga etmişler, Nuri
ile Ömer, Haaanı sol bacağın
dan yaralamışlardır.
Unkapanında

Çalan çalana!
Aksarayda Kürkçübaşı mahallesinde 147 numaralı Mehmet ve komşusu Hatçe hanımın evlerine ve kasap İlyas
mahallesinde arpacı Mustafa
hırsız
efendinin dükkanına
girmiş, eşya çalmıştır.

Şeker çuvalları
nın altında
Limanda bulunan bir ltalyan
vapurunda amele Aptullahın
üzerine vinçten kurtulan şeker
çuvalları diişmüş, Aptullah başından mecruh olmuştur.
74 tü{!ün kavgası
Şi~lide tramvav istasyonunda ekmekçi 74 yaşında lstavri ile bakkal Mehmet kavg'l
etmişler, Mehmet, lstavriyi
yer• düşürer ·. başında ı yıt
ralanmıı~ına
sebebiy t ver·
r.ıiştir.

arş hk ı idd" ar
Dcftcrdarc1a cami avıusurda
bir b'lrakadn otur n all'c.'e
Sinan ile Hayrettin polis ınn
kezine ayrı ayn ın..ıracaat tmi0'er, birh'r'r•iııin t>~yala•mı
ç '•'ı, ar•r
ıl
f'"miş' rd·r.

l

etmış

Cerrahpaşada

Küçük mühendis sokağında oturan manifaturacı Mel\nıet Şerif efendinin evine kardeşi Çivi Hii. seyin girmiş, bir koyun çalarak evine götiirmüşsede yakalanmış, koyifü elinden alınmıştır.
-

Zavallı

ame:e!

Bebekte karakol yanında
Peykerin evindeki inşaatta
çalışan amele Halidin başına
dün büyük bir kalas düşmüş,
Halit ağır surette yaralanarak
hastaneye yatıdmıştır.

Otomobil

kazası

Bakırköy sakinlerinden ve
Bulgar tebaasından bahçıvan
69 yaşında Dimilriye ehliyet-

namt>siz ~.,för Rıfatın idaresindeki 1664 numftralı otomo·
bil çarpmış, Dimitri ehemmiyetli su~ette y ralanmı 9 tır.

Bir ya

$?ın

Sir ec 'de S rnt.d f' lrs'a
:\b" di.. beyin yaııhant~ , de
yere; atı ı:.n cıg~rac! n y ng.n
çıl mış, ı..ır~yet etmeden sJndiirulmüşti1r.

•

lzmi1·de bir i"ren
kazası: 13 ya1·a ı vw
·•·""r

olan ve büyük ~skcri ı
u
· ,
reisler k onfcr;ırs,nın Mukdcn
ı ıayı1an sergısı
hilkümetinin
~imendifcrler
Eve!ki gün ~ab:-h:eyin s at
aÇt lYOf 9 ~a Eğirdirde ':.ı: nire harcilıti!afıoı
halletıı:ı •k
ıçın
Nankine müracaat etmeksiDolmabahçe sarayının eski
ket ec!en 9 numaralı Posta
zin doğrudan doğruya Moskohas ahırlannda tesis edilen
treni, Kuyucakta\. geçtikten
hayvan
sergisinin
resıni
küşaı
va hükumetile halletmesine
sonra 11 O nuncıı 0 miide bir
dı bugün saat 14 te vali vekart.r verrJİŞ bulunduğuna dakazaya maruz kalmı~ır. •
kili Muhittin beyle :zevatı sair olan hab~r hakkında bir
ire tarafından icra olun~-c,.kVagonlar iç içe geçmiş ve
tebliğ neşretmi;.tir. Bu tebliğ
tır. Merasim esnasında bir
ciciden korkulu dakikalar gede « Çang - Hsuch - Lıang »
bando muzika terennüm edeçirilmiştir. Yolculardan 13 kişi
ın
merkezi
hü'.·u~·ıetle
cektir .
yaraı anmıştır. Btın ı ar ara~ın d a
sıkı · suı ı:tte
teşr:iki
mesai
Sergi muntazam surette tanzim edilmiş olup muhtelif şube • Nazilli Miiddei nmumisi ile
etmekte bulunduğu ve müza!eri
ihtiva etmektedir. Sergi bir Aydın ·dcmiryoi!an hareket
keratı doğrudan doğruya ida- ,
müddet halka küşade bulunaüçüncü kısım miifottişi Refik
re etmek hususunu milli hücak, bilahare hayvan sahipleve telgraf müfet ;şi İbrahim
kumete terketmiye ve onun
rine verilecek mükafatlar sergi komsiyonu tarafındaı~ tevzi
beyler de vardır. Mü dei umukararını kabul eyleı:ıiye amaedilecektir. Verilecek mükafat
mi bey derhai tahkikata vazıde bulunduğunu bildirmiş olceman 5000 liradır.
yet etmiştir.
duğu beyan edilmektedir.

bugün

l
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Bir çok yerlere

Fransada buhr.an ve Romanya

mıya

.,> .. ..--.

Hırsızlaı~

Ber inde çingeneler d6vuş K.aragiiı111~iiğe
ffiler

Ankara, 25 ( 1 el hn ) Adliye evrak üdlıni "Rü tü
bey "n muhakeın ~ine devam
edilmiş, celse, mtl<1afaa şahit
lerinin istimaıın klik olun-

İııyiliz

..

T eşrinlevel

Son Saat

maksatla çeklerinin kıt'asını
küçültmiye karar vermiştir.
1930 senesi başlangıcında tt.davüle çıkarılacak olan yeni
çekler eskilerinin renk ve
şeklinde olacak ve ihracından
birkaç gün sonra Avrupada da
tedavüle başlıyacaktır.
Yeni çekler tedavüle başla
dıktan sonra da seyyahların
ve
halkın
elindeki
eski
çekler ibrazında tediye edilecektir.

Yeni ifUulor
Rober Karako kazmir ticaretanesi aciz vaziyetine düş·
müştür. Diğer bir ticaretanenin de iflas haline geldiği
haber verilmektedir.

Muhittin B. diyor ki...
sahıfeden mabat )
yazı asılsızdır. Son zamanlarda şehir halkını tehyiç edecek asılsız haberler ne.Jrine

( 1 inci

başlanıldı. Buııl.:ı.ra göz yumuyorum.
Fakat gör )Orum ki ı1 eri
g dili.Yor, g .zet 1 r aleyhine
dava açm<ı.k mecburiyetinde
kalaca "•ım.

Verem

hııstane.i

Verem hastanesi inşaatı ı
çin t.?lıs"satı ız ve para ız
hazırdır. Fakat ar :ı G:ıl:"ı:- r.
mllşk&.iıt çıkarıyor! , kı, et nden kat l·at fazla parJ. istıyorlar. İn~ ata i..timlak biter
b.trn.ez ba~.u c..'~ -•.
Stadyun v~ i atl"o
İstanbul cihetınde stadyum
inşası henüz hali tetkiktedir.
Şehir tiy, trosunu Cümhuriyet abidesi civarında inşa ettirmeyi tasavvur ediyorum.
İş

ve tasavvur

Dü} unu umumiye binasını
henüz hükumet teselıüm etmemiştir. Tesellüm edın~e binanın
Emanete satı:ması tcşeb!ıibü
nü tekrar edeceğiz.
Şehrin imarı için yeni t.!lsavvurlarım olup
ol.:ıaclığını
soruyorsunuz.
Ben tasavvurdan ziyade i~e
bakıyorum.
Tatbik J~ '::asına
konulmadıkça bence tıı~avvu
run kıyı:-eti yoktur. Bi.ıacn
aleyh fa.savvurlarmı söylemekte faide görmüyorum.»

•

giriyorldr
Son bir kaç giln zarfında
hırsızlık vak'alan gene çoğal•'
mııtır. Evelki gece Unkapanın
da bakkal Huanın arziyesine
ve Kumkapıda Artakinin evi•
ne hırsız girmiş, eıya çalmıştır.
Sultan Ahmette
ticaret
mektebine evelki gün k1r11%
girmiş, bir müderrisin şapkası,
iki talebenin paltosu, bir şap
ka ve bir de mektep çantıııeı
çalınmıştır. Bunlardan maada
Unkapanında daha garip bir
sirkat vak'ası olmuştur.
Unl.capanında

Atlamataşı

mahallesinde oturan Sabri beyin zevcesı Nergis hanım evel·
ki gün çocuklanuı yanına almıf, Zeyrek yokuşunda bir
yere misafir gitmiştır.
İki saat sonra evine ge •
len Nergis hanım
bütun
sandıklannın kııı'dığını, yatak
yüzlerinin kesilerek pamukia•
rın ortaya döküldiiğunü gôrmüştür. Fakat ifin garibi hır
sız el çantasında
olan altı
liradan başka biç bir şcyo
el sürmemiş, kıymetli çamaşır·
lıırı bile almamıştır.
Hırsız
alt katta bir de
yorğunluk cıgarası içmiş, so·
kak kapısından çıkıp gitmiftir.
Zabıta derhal keyfiyetten ha·
berdar edilmiş, yapılan tahki•
katta eve girenin bir erkek
olduğu ayak izlerinden anla·
şılmıştır.

Sokakta oynıyan çocuklar
Nergis hanımın evden ayrılma
sından hemen
bir müddet
sonra sokak kapısını çarşaflı
bir kadının açtığını ve arka·
sında siyah bir çarşaf olaıı
bu kadının yüzünü iyice ört1 tüğünü

görmüşlerdir,

Bundan ve izlerden eve bir
erkek hırsızın kadın kıyafe·
tinde girdiği tesbit edilmiştir.
Zeyrek taraflarında da dl•
ğer bir iki eve bu suretle
hırsız

girdiği

anlaşılmıştır·

Yalnız

bu gibi hırsızlar çarı••
altından · belli olmamak

fın

için
para

ağır

eşya

çalmamaktsı

ve yüzük gibi
çalmaktadır. Bu yaman
lar aranmaktadır.

şeyler
hırsıı·

Sinema ..
Ve tiyatrolarda
ciddi kontrolct
başlanıldı
Eirkaç·
valisinin
ti;atro ve
io,ilmemesi

gün eve! fstanb~
Şehzade başmdaW
sinemalarda sigar'
'çin bir emimaJlle

imz.ıladığını yazmıştık.

bu emimameni tatbikiııe
d'"n geceden it:baren başlan1111f'
iki pol ~, 4 zabıtai belediye ıııe"
munı ve iki askeri inzibB;
memurundan
mürekkep b
hey t tiyatro ve sinemal.ı~
dolaşarak sigara içenleri buJl
dan m netmişlerdır.
Memurlar her gece ifayı <JD'
zife ed _c. ki rdir. İçtima nıe~
kezlen Beyazıt poıis nıerk

,a

ziC:ır.

Beyazıt oelediye miidli •
b"'tUv
mınta 1cası clahilin d ek i
~....t
tiyatro v~ sine.ndara bu·
termometre koydu.muştur. 1'•'
ıW
şın sıcaklığı 20 dereceden
,
1
şii< olan sinema ve tiyatro:.
ı u 11::.!:ıipleri cezalandırılııca

ti'.

Kımıli!Li
ıı/w11w1/ır

.

ra srı /ııııesıııı

:

Dıiıı ı aıııi lıarnrel '

derece,
eldir.

2 ı;~

ıwva ckseriyelle

,,,

.1 ·/ v

((17» ıı<
. fo''1
rıı:fı ır

bıı .wıbalı
/Jıı '.-'<'Cl'

ıeıı

açı1.N·

,

•
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t

ine i
ncktası

flir polis
1

A

Vcn~oı·'ul
~ ır ki'pru

isteniliyor

•

1 ~unk r ınıamu•..ı

de

O)

JJıın

ta ~h n),.z:ırlı~fl,
LaJ c nı.

ın t~utt hı,lir

<-ter: ı.üpıııdtn gec..:rınk i'arureurıde
:ır

l ala

hır an İ ır

t:t:trruza (h:çar

eıtu·akla rı nı ,-a1111• tlı·rlLr

yolları ııın lukoırıofi{lcri kwlcır,

hcıtlıı bwııı

Şimdıye kadıır /llt'lllft'kelı:-

•

111i=cie eşi. enu11li yurıılııı ı•1111~
olan bıı koca !eıı dıı tı a yflrı n.
ôbıiryıi tı işlı:nıiye

lfatt:ı dahh

~ ı d., ol ı uu~tur. Kürr ünUo bi r barna

l ır rd.. n olu ,ı,, ı kon•a ve ye>kular
t•ıdıyt d•·n kurtult-a ohııaz mı?

llE ~ i"ular

Bereket

tt· ı k c·re mlt

•

n üfu" lı.i~ı

tlımı b y bcuıru . Bııbııları n seıinnc 
sınl ric:ı

-

; ,ı.eJe

lıa-;ın•tı

l\ !ınıiJ o~lu

S !\üfu..

~aztle

~lthınet Saın~

lf
ıtrk<'rtn1, l.fı\

iyLt varil ·

lı.an ı, ' ı · "itlı ~ un.ı ait k:nc.:Oat ve evıUım

ve bir lıfıçük defterim zayı
olmu ştur. Bulan adrc.ıme getirdiği
~•ya

g6ndcrd iği

tık d i rde

be~ lira

iluamı}e verilccelıtır.

·','

·Akoarayda Murat pa ı • u.nıii lıar 
~ısıııdı po•tane • ttis alintlı- 31 No. l ı
,
bınttl e mukim Ziya

11

•

J

.
Umum marangozlara

•

şlmendiferrillğe başlıyacııklıır.

derdim.

M araııı:~,Jar r•mıyıin d tn :

Beş kıırıış

vererek bir ga:ele alan ve içindeki sekseıı
tıirlıi ycı=ı ve resimlerle s~al
/erce vakit geçiren karılerf
Bili yor mıısııııı ı z, bıı nııııı~~
=anı makine kimin için gddı?
Kimin içirı olacak. sizin
içiıı, kariler içiıı geldi.
Bııııdan soııru. gıinıin eli
canlı Jıavadisleri, siyasi. ilmi.
edebi, lktısudt, felsefi cereyaıı
ları dıinya haberleri /ıep _bıı
yeııi ue lıarlkııldde vasıta ıle,
scıalle 30,(J(}() kilometre yol
alaıı bıı emsalsiz matbuat lokonıoti(ı ile sizin gozieriniu
ııla§lırılacakl
_
Ne ıııııllu bir tesadıif ki
Garp ilim ve f ennltıill tn yeııl ve canlı bir nümunesi oiaıı
bıı makiııe işlenıiye başladığı
gı111 ıııemlekelle de lam 1
milyon iıısau yenideıı okuma
yazma uğreıımlye başlıyac~ık
ve beıı suna eminim ki bır
kflç seııe şorıra 110/anda /ıiç
okıımn yazmıı bilıııiyen kalmadığı gıiıı bıı makine saalle
30,000 dey~ı·ı , 60,UOO bassıı
kariler gene:
- Gazete!
Diye bayıra c ak/ı r.

Maran goz, d of:ranıuc, cıl cic ı , ma ...
kın ı,ıt

k.ıl falarıı:a

hü.u ınu

olanlarla

ı İe t iyeıı bu 111 lıı hlfıÜ•rın do~ r u
dan J o~ m y • Galatada ccruıyctimıı
tncrleı.İrı t ınUracaatJan ilin olunur.

•

• Jf

Pansiyon
lleHr
}an ı nda

kaldı m .

aranıyor
Bir

pau,.,iycıner olnıak Jfllttrım .

llcyaut, !;ichzade,

htih

1tr~ih td(;ri nı . İtıtı)tnlt:r
•yııi

aılc•İ

Türk

•iltununa

cıvannı

((37.Cttnizin

pısınlar.

*
Zayi
~lr.eri "cıjkanu ,

nU(u:ı

tc!ktremi

ve t•hadetnamemi kay lıcttim. y enı
ltrini çıkartacağımdaıı e•kılninin
lıtıkmu olmadığını

ilin ederim.

Galata Mertcbani eok~ğıııda
Yalı.up hanı

kapıcıoı

Aziz

Birkaç hafta eveldi;

telgraf haberleri Amerikada Florida
ayaleti dahilinde, onu müteakip Çinde Hong- Kong limanı civannda timdiye kadar görülmemiş kuvvette iki tayfunun büyük hasarlara sebep olduğunu bildirdiler.
Bu haber yevmi gazete sahifelerine iki satırla geçti; unutuldu gitti. Hatta pek fazla nazarı dikkttti bile celbetmedi.
Son posta ile gelen İngiliz gazeteleri bu pyanı dikkat
tabiat hadiseai etrafında mufassal malumat vermdrte ve resimler dercetmektedirler.
Y azıldığma göre mesele ilim ileminde büyük akisler yapmış
bu husuıta tetkikat ve tahkikat icra edilmittir.
Floridada kain bir rasat merkezinin raporuna gllre tayfun

eınasında rüzgarın aürati saatte 120 mile kadar çıkmıf, bu
cehennemi hava cereyanı ağaçlan yerinden aökmfif, evlerin
damlarını

uçurmuf, denizin köpüklü dalgalannı 1ahilden yüı:
lerce metre dahile kadar sürfiklemiştir.
Hong - Koıı limanındaki tayfun da tiddet itibarile bundan
a9ağı derecede olmamıştır.
Sahile bağlı duran gemi ve kayıld~dan bir çoğu birkaç
dakika için dalgalar araamda kaybolmuıtur.
Resimlerimiz (yukarda) F1orida aahillerinia ve (qağıda)
Hong - Kong limanlarının bu tayfunlar esaaıında ae hal aldık
lanm göstermektedir.

o~lu Hal i•

Ef~ganda
Baha Saki nasıl
kaçabildi?

e
ı
ı

jl
rı

I'

~-

I•

'

'

ııııııı:zıını

rıisıine çıkılır gibi selli; ııyıık
ıııerdiverıle rıkılaıı o Jıı:ybelli
ıııakiııeler kıralııııwiş/eıııesine
uyle de!J11w ıııatbaıı _qıiç dıı
yamr.
. ,
Beş l'e11k ıi: aine ıı/ıı; ıkı
salıifdik resiııılı bir gıı:eteııiıı
30,000 tanesini bir saatte bu·
sacak olan ve yalnız tazyik
aleti yedi torı ağırlığında bulurıarı bu makinenin eğer bir
gazete makinesi olduğu11dan
evelce /ıa~rim olmamıı o/sa
idi, dıin gördıiğüm =ama~
bizim Son Saatçiler ga:tlecı
liği bırakıp, galiba yakında

cdf'rı n1.

L-.ı. u ıl a r
ın ıı , tı-LH

ııersiıı bıı

mulbııııl deı•iııiıı kıırııldıı!/ıı
biı . a hem yeni, Jıem liıiııir •
Jıeııı de guyet sağlam : yoksa
ıizeriııe, yemileriu kopla11 kıip

!Lrahı ,.

askerlJk ş uh('!- J nd t n al

dıgııı ı t trh ı .,

bıı~lııyıııcıı

korlwrım ki ıııııl/ıııııyı .lııkıı
ra caıidesiııdeıı sirkeciye do!irıı sıirüklı·yip
gufıimıesiııl

~· ı • ııle <I< bir lrnrm.ınycla<ılık , .• k'a-

.Zayi

lokonıotijlen bi-

raz dolıı; ıı=ıııı. kı,s krıca nlıiı; ı el /ıir şı:y.. .
.

ve tayfunlar

elı~er tar1ıfı da A cı

ı~-ı11lıldarın

ili/lif olmasırı, Şıırk del'ıir

ırtınalar, kası~ga

lŞ

lc.ı'r ru .. u J. ano.ran
\'ardır. Hn J..i•prünun lJ1r
t'c\;l

y6rd im:

Dombay, 24 ( Hususi )
Nadir han, Efgan hariciyesi
vasıtaslle İngiliz hükumetine
yapbrdığı tebligatta, İngilte
reye karşı hükumetinin dostane
hissiyat ile mütehassis olduğu
nu bildirmiştir. Maamafi yolların
emniyeti kamilen iade edilmemiş olduğundan, Hint hükümeti Kabile gitmek istiyen
Efgaıı ve lııgiliz tebaasına paıaport vermemektedir. Diğer
taraftan verilen malümata
töre, Baha Saki, Nadir hanın
zevceıi ile yeğenlerini serbest
bıraktıktan sonradır ki ken.lisinin
timali Efganistana ·

Deha ve

Milyonerler
Paralarını nerelere
harcıyorlar?

•

c. ı11net

[ 1 inci a .ifeden mabat
Edebiyyatta fantezi olgibi ':. .~abeti ruhiyede
de fanteziye meyledenler var«-

duğu
dır.

Deha ile cinnet arasında
münasebet göstermek ve bu
suretle hoş jestler yapmak
meraklıları pek çok .ur.
Onun için tarihm en meş 
hur simalarını eserleri ile
tetkik edip bazı bariz me·
yillerini
mübalağalandırarak
ona cinnet isı.ıı.t etmek 20-30
sene eve! moda olmuştu.
Tevfik Fikreti çok yakından
tanırım. Beraber mektebi sultanide çalıştım. Kendisi müdür, Salih Keramet ders nazırı ve ben de mektebin doktoru idim.
Ölünciye kadar da Fikretin
samimi dostları arasında bu-

Koloneı Edvard C.rin Amerikamn meşhur milyonerıerin
dendir. Parasını akla hayale
gelmiyecek yerlere sarfeden
bu zengin a :am dünyanın en
küçük kal l sevk balonuna ve
en küçük otomobiline malik
bulunmaktadır. Resimde her
çekilebilmeıi
ıçın
lizım
ikisini de bir arada görüyorıelen veaika verilmiştir.
lunmuştum. Aşiyanda yaralı
sunuz. Kolonel Edviırd Grin
Elyevm Kabil, kimilen Nadir elektrik bataryaları i!e işliyen
eli sargı içinde olduğu halde,
bir kişilik otomobili ile tayya; e
han kıtaatının elinde bulunumumi harbin ilk fecaatlerine
meydanına
gelmiş,
(Benim
Çij ateş püskürüyor ve :
maktadır. Maamafi farkta buluçeğim
)
ismini
taşıyan
hususi
ı
«Bu harbe niçin girdik ,
nan Mohmanlar gibi bazı kab balonuna girmiye hazırlanmak
İm,
ana
baba evlitlarına yazık
lelere ait arazi ahen üz isyan
tadır.
değil mi?» Diye haykırıyordu.
halinde bulunduğu için buraBir « Şizofrenik » gibi ne
larda
tiddetli muharebeler
İki rakı kaçakçııı
kıyafetine, ne de muhitine
wkuuna intizar edilmektedir.
Kumkapıda Bali paşa yokayıtsız değildi, bilakis dünAyni zamanda Hint - Efgan
kuşunda Artakinin
evinde
yanın en muntazam adamı ve
hududu üzerindeki kabileler
vatanın, her yarası ile ağlıyan
rakı imal ettiği haber alınmış,
de sabık emir Amanullahın
çok hassas bir evladı idi.
icra edilen taharriyat neticeFikreti bir şair sıfatile bütün
tekrar emaret mevkiine geçsinde Artaki rakı çekerken
vatan takdir eder. Fakat kenyakalanmıştır. Burada bulunan
mesini istemektedir.
disini yakından tanıyanlar Fik200 kiloluk rakı kazanı müBir kısım kabile reislerini
reti yalnız bugünkü nesle desadere edilmiştir.
Kabilde toplıyan Nadir han
ğil, asırlara insan nümunesi oBalatta sakin Nesim isminbunlara beyanatta bulunmuş
larak
hile gösterebilirler.
de birinin evinde de 150 kilokendisinin lngiliz, ve Rus
Fikret
bir «Şi:ı:ofr.,nik» gibi
luk bir kazan yakalanmıştır.
ailesin.,
kayıtsız
değildi, evine
dostu olmayıp sadece Efgan
Her iki rakı kaçakçısı mahmabet
gibi
hürmet
ederdi_
kemeye verilmişlerdir.
doıtu olduğuııu bildirmiftir.

...

J

Amerikada
Otomobil

garajları

naıd yaoıhyor?

Hırçındı, fakat hiç bir vakit
bir «Şizofrenik» veya •Paranoit» gibi haller göstermezdi.
Fikret arkadaşlannı ıever ve
namusa çok hürmet ederdi.
Fikret kızdığına haklı olarak
kızardı. (Safahat) ta Akifin
tarizinden pek müteessir ol-

KIJroğlu

Biikreşte.
Son suikast maz· ·
nunları ve
bir karar

muştu:

- Bu adamlar benim dinimle ve itikadıI!lla oynamayı
hangi müslümanlıktan öğren
mişler? diyordu.
Hülasa Fikrette, 27 senedir
emrazı akliye ile uğraştığım
halde, hiç bir marazı akli
Bilakis
Fikregörmedim,
ti hayatımda gördüğüm ve
tanıdığım birkaç fevkalbeşer
den biri telakki ederim.
Muhit kendisini evvela •Nevrasteni Oksalorik» dediğimiz
bir hale soktu. Çabuk küsüyordu, Fikret hayatının aon
dakikasına kadar melekatı aı.
liyesine sahipti. Binaenaleyh
Fikrete «Şizofrenik 11 teşl isi
koymak çok gariptir. Fikret
bu memleketin kara günlerinde en bfiyük tesellimizdi».
Nuıaybin -Derheıiye

hathnda münakalat
başladı
Derbesiyeden
Nusaybine
kadar olan demiryolu kısmın
da bir haftadanberi bagaj,
mesajeri ve emtia nakliyatına
başlanmı~tır.
Bu kısımda,

ahar bir İf'ara
kadar, haftada her istikamette iki muhtelit katar seyrü•e-'
fer edecektır.

Amerikanın

büyilk şehirle
rinde arsa kıymetleri akla, hayale sığmıyacak kadar ytik·
sektir. Bazen bir binanın yeri
muazzam bir servet mukabilinde ancak aatın alınabilmektedir. Bu vaıiyet kartıaında
Amerikalılar genit yerler tutan
garajlan kaldırmıya karar vermitler, bunlan gördüğünüz şe
kilde inşaya bqlamışl~rdır.
Otomobiller bu müteaddit katlı
asansörlerle çıkarılgaraıa
makta, her arabaya bir daire,
hatta bazen bir kat tahais edilmektedir. Birçok büyük binaların yanında bir de bu
şek.ilde garaj bulunmaktadır.

Bükr
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ikaıtta
rei hazıraya kartı 1 u t bi'
bulunmakla munun °1up ~ ·
.
ahk6ıD edilen
kısmı ıdama m
.
mevkufların itirazıaaıııelen as•
eaiııce tetkeri temyiı mabkem
. ve bu karar, muk ı.k e d'Iı mış,
b
de
nokaan
uhakeme usulun
k
- maddesinden na ze1un d ugu
k
·ı . ti.
Muhakeme
te
rar
dı mıı r.
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Meccani ıcrbeıt

Malw gazilerin
kongreıi
Malul gaziler cemiyeti bugün kongresini aktedecektir.
Heyeti idare kongrenin t4'hirine taraftardır. Bu itibarla
müzakerat barel'etli olacakbr.
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Edebl.. ı··ug·un-- den·· Bu s..;ne
d ur
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•
• tro muaikı meccanı
yat, t ıya •
..
serbest derslerine 1O tetrını
sani 929 da baılanacakbr.
Devam etmek istiyen hanım
ve beylerin kaydolunmak 11zere hergün saat on altıdan
itibaren Gnlhane bahçe•İ met-

luıliade AlayklltkOndeki birlik
m&dOrlilj>One mOracaatlar1.
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Tiribiinler bun- Ankara Rehberf
maskesi ile

!ar bir yere boıalacakmış gibi
Artık aralarında her şey
hızla aktı. Evet oydu. Göz•
..,
do/andırıcı/ık
bitmişti. Bu asabi nişanlılar !eri ağlamaktan kızarmıı, yüzü
lı
yapılacak
ciddi
hiç bir sebep olmaksıhırçınlıktan sap sarı olmuştu.
~~--------~~Son günlerde ticaretanelezın kavgaya tutuşmuılar, işin
Fakat Necmiyi görünce gü·
Şehremaneti her ıene eyya·
re
yeni
bir
dolandırıcı musalsonu
da
bu
şekilde
ebedi
bir
lümsedi.
•
mı resmiyetle ve resmi geçitlat olmuştur. Ankaradan gelolmadı
ayrılığa müncer olmuştu.
- Necmi bey,_ beni çok
lerde inşa edilen tiribünler
diğini, memur olduğunu söyİzmir adliyesinde iyi bir
korkuttunuz.
için bir şekil kabul etmiştir.
-52- Muharriri: M. Turhan
liyen
bu
dolandırıcı, ticaretamevkii olan Necmi yaz tatili_ Neden?
Cümhuriyet bayramında yapı
Bu yardımsızlık , bu garip
dığı kanlı hançeri el!nde tunelere
giderek
neşredilecek
ni geçirmek üzere lstanbula
- Neden olacak, belki birlacak tiribünler bu şekilde
sessizlik hain Kazanlının mad- 1 tuyor ve halayıkları arıyordu.
olan
Aok
a
Rehberi
isimli
gelmiş, bu fırsattan istifade , denbire gitmiye karar verirolacak, vidalı ve takma yapı
di v mantvi kuvveti ü:ı: rinde 1 Çadırın beş, on adım ilerikaydetmekbir
esere
abone
ederek Sarim beyin kızı Metlisiniz diye ihtiyaten Gükem<ıle
lacaktır.
yıkıcı hır tesir ika ediycrdu.
sinde onların, erkek elbisesi
tedir.
ha ile nişanlanmıştı.
gelmi tim. Vapurda sizi bulaBu suretle her sene tiribün
Yard m mesel~ioe Kuşak taşıyan kadınların, elleri, kolFakat
abone
teklifi
tehditmayınca biraz ferahladım. Kallı
Mediha çok ince, zarifı samasrafından kurtulmak kabil
bey de e• en al kadar idi.
ları bağlı oldugu halde yerde
kar
bir
vazıyette
yapılmakta
rı
saçlı,
tatlı
bakışlı
bir
kız·
mıısını bekledim, sonra ot h·
l ·kin, bir ordu içınde de yattıklarını, beş kazak nefe- olacak ve her sene ayni tiriolduğundan
bir
çok
müessesedı. Tek kusuru fazla kıskanç
nize koştum. Yalnız ond.m
bünler kullanılacaktır.
olsa ha mını tepelemeyı kurrinin de onların etrafına çevler kolayca dolandırılabilmiş
olmasıydı. Necminio vaktile
« gitti! »
haberini
aiınca
dugu i n zerre kadar perva
relendiğini gördü.
lerdir. Bu meyanda bir de
talebeyken
yaşadığı
biraz
gümüthiş
bir
telaşa
düştüm.
Bir
Çıldıran kadın rakı fbrikası vardır
etmıyoı -.ı. •O derece gayzına
Kuşak bey, bu manzara
deli ık yapmanız ihtimaiinden
rültülü ve ııc ·riyane hovarve ı tıkam hırsına meczup
karşısında durakladı.
İzmir,23 - Karantinada mudalık hayatının tafsilatını ötekorktum.
idi ki önündekı düşmandan
Halayıkların ve Kazakların
kim iken geçenlerde füceten
Bir kadın
kinden berikinden işittikçe mu- Demek benimle bu kab ışka bır şey görmüyor ve
vaziyeti, kendisini son derece
vefat eden eski banka mezırıltı
çıkarırdı.
dar
alakadarsınız ..
hakkak
bir
kendini
asttı
bir şey düşfınmüyordu. Bütün
i'cap etmişti. Elinde kanlı hanmurlarından Kemal efendinin
Buna rağmen iki ayı Adada
Mediha başını önüne eğdi,
Balıkesirden bildiriliyor:
benliğini bir hedef üzerinde
çer, yatanlara ve oturanlara
cenazesi ailesi tarafından kalBoğaziçinde pek zevkli gepek az iıitilebilecek bir sesle:
Bir hafta eve( ikamet ettiği
yaşatıyordu ve ellerinin, göğ
mephutane bakıyordu.
<lınldığı halde zevcesi Polis
ı
çirmişlerdi.
Heyhat
ki
sonunda
- Tabii!.
ederek
sünün, bacaldarıoın taz:yikını
Giresunun Konfurcu köyünOnun çadırdan çıkıp üç, beş idare,sine müracaat
ayrılık mukaddermiş.
Cevabını verdi. O vakit
Kemal efendinin haneden gaymütemadiyen arttırıyordu.
adım uzaktan tevakkuf etmeden tagayyüp aden İsmail
daha fazla dayanamadılar,
Necmi hiddetli ve kızgın
bubet ettiğini söylemiştir.
Beş, on dakikalık bir bosi üzerine Kazaklardan biri
kerimesi Döndü namında bir
oteline
döndü,
bavullarını
hab'ır b'ır)erının
· ·
'- il an arasına
Kadında bir marazı akli
ıı;o
ğuşmadan sonra Kuşak beyin
ilerledi, başından kalpağını
kadın
iki
gün
sonra
köy
cizırlamıya koyuldu. Kararı kat'i
atıldılar.
bulunduğuna kani olan Polis
kuvvetindeki faikiyet tesirini
çıkarıp koltuğunun altına sı
varında asılı olarak bulunidi.
Mediha otomobilde meraklı
gösterdi, Mamuğun gözleri
kıştırdı ve derin bir reverans- ı idaresi mumaileyhayı muayemuştur.
Jandarmamız
bu
inDakika sektirmiyecekti. Hemeraklı soruyordu:
neye göndermiş ve neticede
büyümiye, nefesi sıklaşınıya
la Kazanlı genci selamladı:
J
- Kuzum Necmi, sade anmen o giin 2,30 da kalkan
başladı. Hançer tutan par- Tebrik ederim -dedi- bi- zavallı kadının tecennün et- 1 tihar had:sesi etrafında tahkayın
lamadığım
nokta, mademki
vapura
binip
gidecek
yapmaktadır.
kikat
miş olduğu anlaşılmıştır.
ı
makları yavaş yavaş açılıyor,
zim misafir beyi haklamışınız.
gitmiye karar verdiydin, niçin
pederine de nişan yüzüğünü
Kadın, Darüşşifaya göndehayatının merbut olduğu silah,
Bari öldüğüne kanaat geGülcemale binmedio ?
içine koyacağı bir mektup bırilecek, emvali bir vasi tara- /
-GÜNDE 10 PARA
düşmek üzere
bulunuyordu.
tirdiniz mi?
rakacaktı.
·
k istemiyor- p ek gıtme
fından idare olunacaktır,
1 ılııadolıııııııı Jıer küşcsiııdc
O, bu aczi müziç anında son
Kuşak bey, hayran hayran
F akat bu ne yal Kalbinde
dum da ondan!
bir sayha uvurdu, Rusça:
cevap verdi:
Ekmek ya pıcılannın
bira çflcıık saray111111 yıikmüphem bir ezinti ve rubunda
_ Ya ... a!
- Katil var, yetişin ..
se/ıııcsı için lI İMA rHi ET- Zannederim ki öldü, kengarip bir üzüntü vardı. ÖnünTekrar birbirlerine sandılar.
idare heyeti..
j
FAi.İS Jıepimi::ılen
Diye acı acı böğürdü. Me·
disini diri bırakacak değildim.
de
durduğu
aynanm
içinde
Ekmek yapıcıları idare hey- I
bekicdi;ji yardım.
det dilenen bu ses te, müsteh- Bizim aldığımız eınir de
bukle bukle sarı saçlar dalÜç ay sonra lzmirde « Kozi bir sessizlikle karşılaştı.
öyle idi. Zatıaliniz bir yanlış
eti
dün
mıştır. İntihabat neticesingalanıyor, koyu kestane rengi
karyalı » om en iyi yerindeki
Mamuğun yüzünde yesin zullığa kurban olaydınız, misafir
de,
reis
te
dahil
olduğu
Bir
deli
damarlarını
köşklerinin bahçesinde Medigözler kıpış kıpış kırpılıyor,
meti belirdi, elinden hançeri
beyi biz öldürecektik.
ha
kocasına:
incecik
dudaklar:
halde,
heyeti
idareye
şunlar
kesti
düştü, dişle hasmını ısırmıya,
Delikanlı, müt~zayit bir beht
intihap edilmişlerdir:
1 lzmirde, aklından bir az ra- Necmi gitme!
Kuzum, diyordu, bala
hayatını kurtarmak için meziçinde sordu:
Diye yalvarıyordu. Ah bu
1aatini yaptırmadın mı? DoğAhmet, Şevki, İsmail, Raşit, l hatsız ve sol kolu çolak olan
buhane didinmiye başladı.
- Bu
adam
idama mı
Şevki
ve
Ahmet
efendiler.
gözler.
Hele
bu
küçücük
ağız.
rusu bu kadar ihmaline hayret
Kuşak bey, hasmını silihmahkümdu?
Baki isminde biri, kollarının
ediyorum.
Biraz durakladı. Az kaldı
tao tecrit ettikten sonra ser- Elçi beyin sözüne bakı
damarlarını kesmiş ve çok
CAMBAZHANE
ağlıyacaktı. O zaman kendi
Necmi hemen altıo saatini
best kalan sol elile herifin
lırsa öyle.
kan zayi ettiği için baygın
kendine
cesaret
vermek
için:
çıkarıp
karısının kulağma tutboğazına sarıldı ve
şiddetli
SESİ
Elçi bey, size ne dedi?
olarak hastaneye kaldırılmıştır.
- Çocuk olma yahu, dedi,
tu:
bir sarsılışla sağ elini de kur- Misafire bazı zevat hii~rıımn.ıııııı!Jt';mıf211'N'l:manırıtl411ı11 1!tı:ııı111ım1ıınrı:ırıı::mııııııııı:~ı,.;.- ·ı::mıCuıtıw ~:~c~
.u~ntı•:ı!'.·ıtııuıt11ı11•
otuzuna yaklaşan bir adam
- Yaptırdım, cicim, bak
1
_ lilUMUllı--~·".ı'UUıtı~~I
ıız.11
n!Ull""llltı!llfiı~il&Wlnt
tararak hançerini kabzasına
cum edeceklerdir, vazifeniz, •
bu kadar yufka yürekli olur
ne güzel işliyor. Cevabını verdi.
kadar Mamuğun yüreğine sapneticenin tahakkukuna kadar
mu
hiç?
İş
yenisini
buluncıya
- Peki, bozukluğu neresinladı. Yurt düşmanı Mamuk,
bitaraf kalmaktır. Eğer misakadar yoksa.. Eskisi öyle çadeymiş?
bu isabetli ve kuvvetli darbe
fir bey, hucum edenlere ga1
buk unutulur ki!..
- Bozukluğu filan yokmuş,
üzerine, boğazlanmış bir öküz
lebe eder de sağ kalırsa kenSaatine baktı, tam ikiyi beş
yalnız içine biraz toz kaçmış.
hmltısile yere yuvarlanmış ve
disini öldüreceksiniz, dedi.
~il
Bunları söylerken Nec~i, ani
"1 geçiyor.. Daha yirmi beş daağzından kan boşana boşana
- Garip, çok garip.
Mümessilesi
İ
i
kikası
vardı.
Bir
otomobile
bir
heyecana tutulmuştu.
geberip gitmişti.
Kazak giildü.
atlayınca ferah ferah yetişebiEğer bu küçilk toz parçası
Kazakların yurduna gelmeİlk matine saat 13 e
- Büyüklerin her işi galirdi.
saatine kaçmamış olsaydı, vayişinden, göz göre göre ölriptir. Fakat bu gı:rabetleri
Nitekim öyle yaptı. Şimdi
pura vaktinde yetişecek, budürülüşünden mülhem olarak
biz küçükler ancak tebcil
düşünüyordu
:
Müstakgiinkü saadetinden ebediyen
yolda
hakikatı anlamış m!di, Maoederiz, tenkit edemeyiz.
LÜÇYANO ALBERTlNl dün
bel yuvası hakkında ne hayaluzak kalacaktı.
kübeskinin kendisini öldürmek
- Peki şu yatanları neye
!er kurmuştu. Bu lacivert kubMediha kocasının birdenbire
için orada bıraktığını son nefebağladınız.
gösterilen
altında
Mediha
ile
birbenin
sinde idrak edebilmiş midi?.
daldığını görünce telaşla sorGürültü
ediyorlardı,
MAÖ:LUP
OLMAZ
SPAVENTA
ve
mesut
bir
likte
ne
sakin
du:
Çehresindeki işmizaza bakılırsa, köylüleri ayağa kaldıracaklar
Heyecanlı ve muazzam süper filmde son derece muzaffer
hayat yaşıyacaklardı.
- Ne düşünüyorsun, yavyüreğine sokulan hançer gibi,
dı, ağız
tadile boğuşmanıza
rum?
olmuştur.
Sinema
san'atının
bu
meşhur
artisti
vi:cutları
yarı
Göğsü
ıstırapla
kabardı.
o vapesin idrakin de ıstırabını
mani olacaklardı, sussunlar
Necmi, karısının boy;ıuna
çıplak bir çok güzel kadınlar arasında gayet hünerli cambazBenliğinde derin bir yara sıhissederek can verdiğine hükdiye bağladık.
atılarak cevap verdi:
lıklar ifa etmiştir. Bu filmin bütün tablo ve sahneleri herkes
zım sızım sızlıyordu. Araba
moluoabi ·rdi.
(Bitmedi)
Hiç.. Çok mes'udum dal
tarafından görülmesi lazım cidden şayanı tamaşadır. Her
salonun önüne yanaştığı vakit
Kuşak bey, işini bitirdikten 1
Nakleden
akşam muazzam varyete proğramı: MA~S ve PEPP A Parisli
ı valizlerini
yüklenen hamal
sonra etrafına bakındı. Gi: rü · l
Alımet Hidayet
düetist ROGER saksofon çalgıcısı LIA GREY eksantrik ı sordu:
tülü bir mübarezeye ragdansları 2 ~uzikalı skeç
11 ı
- Nereye götüri.ilecek efenmen çadıra kimselerin gelme3 yaşında bir çocuk
dim?
yışı, halayıkların da
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netin ihrakı eçsat fırını inşa
pelemek azmile oraya gelirsına mecbur olduğu hakkın- =
ken her şeyi göze almış veya
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Çocul:, Yeni maha!!ede ikau cema ı yarım saat
daki beyanatı etrafında dün
hiç bir şey düşüıımemişti.
•
ı
met eden Karaferyeli Mustafa
ı eve( gitti dedi.
Emanet erkanından bir zat
Şimdi, etrafında bir sır buiJ
efeııdin:n oğlu Kamildir. Kibir muharririmize demiştir ki: -. !
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- Nasıl olur a canım, da- mil gece yarısına dog"ı-u uykulunduğunu seziyordu. BitarafMuhteşem SESLi TR O ile •. herkesi ağlatıncıya .k. adar.
«- Bu mecburiyet muhteha iki buçuk olmadı ki.
dan kalkmış ve babasının dia
lığını söyliyen elçinin, köyde
güldüren
'!laruf. k~mik ERiK RANDOLF un. SOZLÜ ~
"
dediği
gibi
rem
kimyakerin
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Derhal saatini cebinden çıtemizlemek için
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bıraktığı hizmetkarlara da ga:
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değildir. Şurayı devlet yakıl
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kardı. Akrep ikinin, yelkovan scmdar bir maddeyi muhtevi
ma maddesini «hayvan leşle
ile en son repertuvarında E'DUARDO BIANKO he- S'S da bila birin üstündeydi. , şişeyi kaparak içinde bulunan
ğini bittabi takdir edemedirinin yakması veya gömülyecanlı muzafferiyetleri ihraz etmektedirler
-~ 1 Kulağına götürdü. Küçü::ü~ 1 zehri içmiştir. Biraz sonra Ç'l·
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Maalesef Nurettin beyi, ölün~..
1 1
Kavgadan, • gürültü ~en ne
mış ve küçük Kimi!, kurtarılgiz görüyordu.
ce yakılmak kabil olamıya- ı
Çok ta
beklemiyeccksiniz.
mak için başvurulan her çaMaamafih, fazlaca zihin yorcaktır."
demektir.
Aşağı
yukarı
ancak
reye
ra~men, ölmüştür.
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madı:
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yurdumun öcünü aldım, kendi m
filimi
hın~ mı da çıkardım ya, kafi !
Fransız
sinema
san'atının
imd' Bulganla Aydeğeri
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bulmak, onların da cezasını ~J
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v rrr ek istiyordu. İşte bu
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,
I

Bugün ve bütün h ta zarfında büyük muzafferiyetlerle
iraesine devam edeceği

MORİS

· · ve
f ı·ı mını

ŞÔVALYE nin tenısili

Parisli
Şarkıcı
RAKEL MELLER .

ın şarkılarını işiten ve gören
seyirciler kendilerinin GAZİNO DÖ P ARİ de bulunduklarını
zannederler
Saat 13 ten itibaren devamlı matineler.

• - - - -. .· - - - - - - - - - - - - - - • • • • . .

!

bir saat var...
Tohuınldr ç ·•rüdü
- Sahi bak bunu iyi aklıSusıgırlıktan bildirilığ:nc göma getirdin..
Birden
yanı
. re, ron yağmurlardan doiayı
1
b"•lannda
bir
otomobil
durdu.
-ı
Susığ:r:ık ve dvıınnda tapr.!ğa
İçinden beş altı yaşlarında bir 1 s~rpilen tohum 'ar lan h:tyır
çocukla küçük arka pençerelrnlmamışt•~.
den görünen çap kası ve en- , .•llllll!!'l!s:::!ll!lll!llftllll!llf":"tı!5;FZ:::ı..
sesi tıpkı Medihanınkine bent:A.M.ı>AL..hll.. .t
ziyeo bir geı:ç kız vıırdı.
p'.p,l '
, p ~1

.Yoksa

hakikaten o miydi?

•?W"'

..

Ji
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Sahife ~

rinieveı

r .,

Ne
Şimdi

•

ıse')

olan

olınuş!

biz işimize bakalım . Nikah ne olacak?

'

-

~1

Suphi bey, cebri nefsile
müla}·emetini muhafaza ederek
kızın ellerini tuttu, karyolanın
tlzerine otuı ttu:
- Vah zavallı Esma vah
-dedi- bütün bunları ben yaptım ha vallahi bilmiyordum.
Vaktinde haber verseydin elbet bir çaresini bulurdum, se·
ni bu hale getirmezdim.
Kız, arsız bir sokul~la, başını delikanlının göğsüne dayadı:

İnat ta bir murat; beni
yllz llstil bırak
tın, ben de sanlıi öç aldım,
fakat kendime kıy ım.
- Neyse olan olmuş. Şimdi
biz iş' mize bakalım.
- Aklım darına dağın. İş,
miş dilşündüğüm yok.
- Demek ki nikahtan filan
vaz geçtin.
Seni gördüm, hepsini
unuttum.
- Ya çocuk?
- Onu da düşünmüyorum.
İlla sen!
Suphi bey, bu sahte muhabbetten istifade ederek ve küçllk fahişeyi biraz öpüp okşı
yarak pazarlık meselesini neticelendirdi. yirmi beşibiyer
deye mukabil her türlü tikiyetten feragat edeceğine dair kızdan ıöz aldı. Lakin Esma, ufak, tefek nüvaıişlerle
iktifa etmiyor, delikanlıya biletraf tasarruf etmek emelini
glldüyor ve o emelle mütenaıip uryan cilveler yapıyordu.
Delikanlı,
iradesini iskat
için teninin her tarafına tevcih edilen öpüş bombardıma
nından ve hararetli deraguş
lardsn kurtulmak için hayli
müıkülat çekiyordu. Nihayet :
- l'avrum -dedi- ben Orhanın kardeşi gibiyim. Onunla
alakanı tamamen kesmeden
sana el süremem . Mademki
benimle sevişmek istiyorsun,
bir kere arkadaşımla hesabı
bitirmelisin, tatlılıkla aynlmalııın . O vakit, görüşmemize,

-

beğenmedin,

sevişmemize, birleşmemize kiıı:.

senin diyeceği kalmaz .
Esma, bu söz üzerine ısrar
etmedi. Suphinin mülaleası,
kabadayılık an'anasine tevafuk
ediyordu.

-

Muharriri: M. Turhan

'Vi"lô.yetle Ema- Sıhhi noktadan
netin birleşmesi erkek kadındt1n
raporu ...
çok geri imişi

bağırıyordu.

Kadın
ihtiyarın üzerine yürüdü. Kısa

bir mücadeleden sonra Tanger
kadını kucaklıyarak içeri soktu ve kapıyı kapattı. Odrey
otomobile atladı. Şoför:
- Afrıka milyonerlerinden
mıstır Leysi Masaltın evi ...
Nereye gideceksiniz?
Odrey müteaddit defalar
önünde durarak büyük bir
arzu ile seyrettiği elbise ma·
ğazasıııın adresini verdi.
XllI

Martin Elton höklı
söylüyor
İnsanların seciye ve hayatları hakkında fikir beyan etmek pek müşküldür. Muhitin
tesiri, ta!iin cilvesi hazan in•nnın o güne kadar
takip
ettiği dilşünceleri
tamamile
değiıtirebilir. işte Elton buna
Pekala bir misal teşkil edebilir. Pederi kendi•ine yüksek
bir terbiye vermekte iken

giyinmeli? Hangisi
daha muvafıktır? Çok
ve kapalı giyinmek mi, az ve
açık giyinmek mi? Bu Avrupa

c

'şlincei.yim.,
Hem~irtndcn haber yok

Biraz
mu?
000

Diye

Nasıl
sıhhate

Vilayetle Emanetin tevhidine ait hususatı tetkik eden
ve vali vekili Muhittin beyin
riyasetinde bulunan komsiyonun ikmali vazife ettiğini yazmıştık.
Komisyonun raporu
Emanet umuru hukukiye müdürü Muhlis bey tarafından
tanzim edilmektedir.
İkmalini müteakip komisyon
heyeti umumiycsi yeni b:r içtimaa davet edilecek ve Dahiliye vekaletine gönderilecek
olıın rapor son defa gözden
geçirilecektir.

,

Vcls

~iyiniş

Haysiyetli hovardalar, dostlarının oynaşlanna kem gözle
bakmazlar, el sürmezlerdi! O,
bu bıçkınlar adetini pek iyi
bildiği için, yapmak istediği
riyakar ve cerrar rolden fariğ
oldu:
- Öyleyse - dedi - ant iç.
Beni dest tutacağına, benden
ayrılmıyacağına ant içi
- Ne hacet çocuğum. Yarın akşam Orhan gelir, hesaSünnet köprüsünün
bını görür, seninle vedalaıır.
iha!esi
Öbür akşam da ben gelirim.
Encümeni Jaimii
Vilayet
- Ya gelmezsen?
dün içtim,ı etmiş ve bedeli
- İşte o vakit danlmıya
keşfi 200,CO{) l'ra olan Silihhak kazanırsın.
ta.ağa
S nnet öpr slim.in :nDelikanlı, iradesi sarsılma
ş mı iba: .. ı 1 e ır ~gı. l ol uş
dan evi terkedebildi ve bir
t r. fakat tal.pler bedeli keköşeye s nerek bekliyen vefaş.ften fazla para lsted.klerinkar kom • Jarile kendi ıel!llin
ceıı ihale talik ve bu i
ııt
dör. ü. Orhan, pilr telaş bekyeniden müzayedeye vazolunliyordu ve kapı açı'ır açılmaz
muş•ur.
merdivene koşarak sormuştu:
- Oldu mu olmadı mı?
aldılar, sonra da ne yapıp ya- Oldu, o'.c'u. Sen hemen
pıp kendi istediklerini de alparaları saymıya bak.
mak
yolunu buldular. Yüz liYüz altın, Orhan bey gibi
raya yandığım kadar açıktan
bin kuruş maaşlı bir memur
verdiğim • beşibirliğe de yanı
için mühim bir paraydı. Üç
yorum. Amiyane söz ama
seneden beri ayda üç veya
doğru : Kadının fendi erkeği
dört lira iktısat ederek topyendi!
ladığı ihtiyat .akçasının mecSuphi, bu yanıp yakılmıya
muu, ucuz ve temiz bir aık
karşı hikmetfüruşane mukabeuğruna heder olup gidiyordu.
le etti :
Fakat, para cccanan» demekse
- Az tama, çok ziyan
beri tarafta da •< can » vardı.
getirir biri.. çok bilen, çok
Esmanın ikame edeceği vadi
yanılır,
iki!.. Aldatan aldaizdivaç ile izalei bikir davanır,üçl. şu maceranın hangi
ııından yüz değil, bin değil,
ucundan
tutsan, tamahkarlı
belki onbin liraya da hazmı
nakabil neticeler tevellüt etme- ğının, bilgiç görünüşünün, karşısındakileri aldatmıya yeltesi muhtemeldir. Hele « anne
nişinin aksi tesirini göreceksin.
anne» sile hemfiraş olmak
Esasen çir'.{in yer, diyelim
hasebile üvey dedesi sıfatını
ki pis hırsına mağlüp oldun,
da iktisap etmiş olduğu çomezbelede yetişen bir çiçeği
cuğun ~ırtına yükletilmesinden
koklamak istedin, Esma ile
doğacak sıkıntılar, nakdi mikgörüştün. Bir bikrin bedelini
yaslarla ölçülemiyecek kadak büyüktü. Binaenaleyh,
ödemeyi neye düşünmedin?
yüreği yana yana, gözleri suBöyle bir düşünce sana yalana sulana bu cezayi belahati bancı kalıyordu, çünkü tamahödemeyi kabul etti. Arkadakarsın. Sonra anasile apaçık
şına, ıstırar ve ıstırap içinde
yatmıı olan bir erkeğe her
muvafakatini bildirirken:
hangi bir kızın kolaylıkla gö- Şu kahpeler - dedi - ilk
nül vermiyeceğini
teemmül
gecede yüz altın istemişlerdi
etmek gerekti. Sen, gösterilen
Kendilerile alay ettim, beş lidüzme incizaba mübarek a ı
radan fazla veremiyecegımı
siyetindeki füsuna hamlett'ıı.
söyledim. Döndüler dolaştılar
[ itm
benim teklif ettiğim parayı
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ı1fulıarriri:

l
.
P,\r lJt ...

llı'itercirni: (}nıer

1 a::;lt

vefat ebniş ve binnetice hnyata
fena bir adam olarak atılma
sını mllcip olmuştu.
lf.

O gün Dora sahneye çıkı
yordu. Martin salonda dolaşır
ken arkadan bir ses.
Merhaba Martin ..
- Merhaba Silik.. Nasılsın
bakayım?

- Eh!. Fena değil.. Sitenford nerede?
- İtalyaya gitti... Bu adam
ayni zamanda iki yerde gözüken hayallere benziyor.
- Senonu gl!rdllğlln var mı?
- Zaten görmek te istemiyorum.

*

Oyun bittikten sonra eve
gelinclye kadar zihni Silikle
meşguldü. Dora
otomobilin
bir köşesinde sessiz oturuyordu .. Eve geldikleri zaman Dora Martini daldığı düşünceden
uyandırdı.

hiç

Ne oluyoraun Martin?..
konuşmıyorsuu?

sık

sık meşgul

eden bir me•ledir ve ne zaman bu mesele mevzuubahis
oluna, hemen doktorların mütaleası alınır. Bilhassa Almanyada, terzilerden evveli
« Eskiden fazla kapalı gezilirdi . Bu, o zamanın modası
icabı idi, sıhhi vaziyet ihmal
olunmuştu » şeklinde bir mukaddemeden sonra bir Alnı.an
mecmuası şunları yazıyor :
« Bugünün modası. iktisadi
noktai nazarından daha makul olmakla beraber sıhhi vaziyet itibarile de öyledir.
Bilhassa kadınların giyinişi
erkelderinkindcn ziyade bu
-:sas dahilindedir.
Professör Fridb r er, bu
ci' ett n k clınla e~keği m.ıka
y
d r k kadın! nn, bilhas.sa yazın sı at idealine erk klerden ziyade yaklaştığını söylüyor. Doktor, laa'.ettayin bir
erkekle kıırısının taşıdığı elbiselerin ağırlığını tetkik etmiş,
şu neticeye varmışhr : Erkek
~259 gram yük taşıyor, buna
karşı kadın 741 gramla iktifa
ediyordu!
Netice olarak ta az ve açık giyinmek tavsiye olunuyer. Sıhhi vaziyet bunu icap
ettiriyormuş. Moda da bunu
icap ettirdiği müddetçe mesele yok demektir. Fakat doktorun mukayesesine göre, erkek sıhhi icabatı idrakte
kadından şimdiki halde çok
geri kalmış bulunuyor!
Doktorların içhmaı

Etibba muhadenet cemiyeti
bugün kongresini aktedecek
ve etibba odası heyeti idaresine intihap edilen Tevik Salim paşa ile Neşet Osman B.
cemiyet heyeti idaresinden istifa ettiklerinden yerlerine yenilerini intihap edecektir. Bu
içtima dolayısile etibba odası
na ait bazı işlerin müzakere
ve münakaşa edileceği de zannolunmaktadır.

F~rlAada kongreler
Yarın Halk Fırkası kaza
lronurel ri b •'ıy ıcaktır.
o)abı

Böyle c.ı 'i ceiere
zalLp olduğun iç • s~ıta tees
s.ıfier ed · m.
- 1 ı defa bulu> •ığuı: zu
bıiıyorum. Eu c' e' al k ffedıyor
"e bir da a , k rrür e m me
smi emred ·yortc n.
Do .ı c • p v • edi. l\ı, rt
sorclu
- İş'tiyor musun?
Ben de ınsan değil miyim? .. Sabahtan akşama kadar hay utb.. la münasebette
bulunmaktan usandım.. Naruuskar m~anlarla c örüşme'•
ve konı;şmuk istiyorum. Ben
gitmek istedikten sor.ra ...
Martin lıiddetle yerinden

G

Hayır•.

- Şi .. ai ıı rede acaba?.
- Clizel o masaydı 1 ::ıtırıma bılc ge.iilu:dı.
Martin hoş! nmadığı-ıı l.'3settirecek bir tavır ile yüzünü
buruşturdu:
- CüzeH;ğinden

fazla vaziyeti beni alakadar ediyor.
Zavallı kız~agız m Klup ta
yazmadı.

- Tabii yazmaz ... Sel'i hu
kaciar düşündüren meseae bu
mu? Sende bir şey var am<ı
söylemiyorsun.
- Bir değil, bir çok.. İçlerinde en ehemmiyetlisi bu.. .
İkincisi de oldukça mühim .. .
O da Leysi Marşalt .. Doğrusu
onunla yıldızımız barışmadı
gitti .
- Ne de olsa mevki sahibi
bir milyoner. Günün birinde
kendisine ihtiycımız olabilir.
- Benden gizli olarak zevcemle buluşursa bana iyilik
edemez.
- Bir defa Şavnreda buluştuk.
Söylemiye unuttum.
Yü7Jerce insanın toplandığı
bir yerde ne gibi bir fenalık

mecmııalarını

r.

sıçnyarak:

- Gitmiyeceksin ... Şayet
gidecek olursan kıymettar sigaralarını luttuğun dudaklarının

arasına tabalicamın
rını

doldururum.
yüzü bembeyaz oldu. Hızla yerinden kalktı. Ellerini diı:lerine ,·urarak:
- Böyle şeyler söyleme.
Beni korkutuyorsun. Söz veriyorum .. gitmiyeceğim ..
Bu sözler Martinin hiddetini
teskine kafi geldi. Doraya
doğru gitti. Saçlarını okşedı:
- Ben bütün ahlak kaytDoranın

1·

kurşunla

jBu Yahudi muhbir kin

~

Borç para arıyor şuz,
vaziyetimiz fena ve Museviler tehlikede imiş
Selanikte Yahudilerin «Eltempo• adını taşıyan bir gazeteleri, bu gazetenin de şeh
rimizde bir muhabiri vardır,
bu muhabirin kim olduğunu
bilmiyoruz, fakat bir müddettenberi gazetesine gö11derdiği
mektuplarda yalan söylemekte olduğunu görüyoruz bu zatın
uydurduğu son saçma, memleketimizde büyük bir Yahudi
aleyhtarlığı
olduğu
ve bu
aleyhtarlığın da iktisadi vaziyetimize tesir ettiği iddiası
dır.

Muhabir efendi diyor ki :
.. Son zamanlarda Türkiyenin iktisadi vaziyeti iyi olmadığı için hükümet hanci büyük bir istikraz akdi zarure·
tinde kalmış ve bunun için de
Avrupa konsorsuyomunun te·
vassusuna müracaat etmiştir.
Malum olduğu üzere bu
konsortuyom üç Yahudi bankasının id ıresindedir.
Türk hükümeti bu Yahudi
konsorsuyomu ile müzakereye
gırışmiş,
bu müzakere ise
akım kalmıştır.

Filhakika Londrada çıkan
Finansiyal Taymis gazetesinin
aldığı malumata göre, Yahudi
bangerleri Türk hükumeti Yahudilere karşı irticai siyasetinde devam ettiği müddetçe
bu memlekete ödünç para

verilmesinin mümkün olmadı
ğını söylemişlerdir. »

Muhabir efendi mektubunun
sonunda, İstanbul Yahudilerinin tehlike içinde bulunmaları
dolayısile geçen sene Siyonist
kongresine murahhas göndermiş olmalarına mukabil bu
sene bu imkandan mahrum
kalmış olduklarını anlatmak·
tadır.

Muhabir efendi lstaobul
Yahudilerinin ne sebeple teh·
likede bulunduklarını yazmamıştır. Yalnız lisanından bau
mesleklerin Türk tebasına

münhasır olması icapettiğinl

kaydeden
kanun layihasını
kaytetmek istediği anlaşıl·
makta 1 fakat her memlekette
tatbik edilen bir kaideyi Tür•
kiye için neden çok görtliığü
meçhul kalmaktadır.
.
iktisadi vaziyetimıze ge~· c~,
bunun parlak olduğunu ıddıt
edecek değiliz fakat bir buh·
ran karşısınd~ bulunmadığı•
mız da meydandadır, hüldllnC-:
timizin harici bir istikraz akdi
için müracaatta bulunduğu id·
diasına gelince, bu hususta
hiç malümattar olmamakla beraber bütçemiz mütnaıin ?1"
duğu, meslekimiz da ~a~um
bulunduğu cihetle bu ıddıayı
kuyruklu bir yalan addetmek·
te tereddüt etmiyoruz!

aaat 21.30 da
bugü matine
saat 15.30 da

Galafasaraylıla
rın infihabt1fı
Bugün öğleden sonra Galatasaray kulubü kongresi tekrariçtima edecektir. Geçen defa
ikinci reisliğe intihap edilen
Adnan beyin nisabı ekseriyeti
haiz olacak kadar rey alamaması hasebile bugün için yeniden ikinci reis ve bir de
muhasebeci intihabı mukarrer
buiunuyordu. Halbuki, geçen
hafta reisliğe intihap edilen
Sivas meb'usu Necmettin Sadık B. de istifa etmiş olduğundan nizamname mucibince
bugün yeni bir heyeti idare
intihap edilecektir.

Bugünkü müsabakalar

Bu sabah,
Kadıköyünde
İttihat spor sahasında Fenerbahçe atletleri ile Taksim
Yeni yıldız Rum kulübü atletleri s.rasında müsabakalara
1 -·!:mı l"'.•tır.

!arından sıyrılmış

Fakat namus
da da caridir.

bir adamım.

hırsızlar arasın

Tepel:aiı

tiyatrosunda

11111111

Mary Ougan
3 perde

•

Şehzadebaşı MiLLET tiyatrosu
Gündüz ve gece Naşit bey
SiLAH ARKADAŞLARI
Büyük askeri dram
AMUCA BEYi..
Komedi 3 perde
lf.

Kadıköy Mısırlıoglu tiyatrosu
Bu akşam Şevki bey temsilleri
KADIN ESRARI
Facia 3 perde
- ile bir
vurdu. Parmag
kızı göstererek:
- Öbür tarafa, misle komına

lf.

nuşacağını.

«Dora» yatRğa gidelidenberi
üç saat geç işti ... Martin
ha!ii. şenı 'ne n önünde oturmuş s'gara içiyordu.
Nihayc.t yerinden kalktı.
yazıhaneniı gözünden tabancasını a.dı. Oo beş dakika
ayakta beki lii. Birdenbire
kapının
önünde ayak sesi
işıttı. Biraz sonra kapı açıldı.
gecelik tuvaletile
« Dora »
girdi:
~
- Saat üç. «Martin» niçin
yatağa gelmiyorsun? Daha can
sıkıntın geçmedi mi?
Daranın gözleri kızarmıştı ..
Martin gülerek ellerini tuttu
ve:
- Her şeyi unutup aşkı
mıza yeniden başlarız.
- Yeniden başlıyacak bir
şey yok ..
- Yeniden başlamalıyız ...
Diyerek Dorayı kollarıoın
arasına aldı ....
XIV

Şoför:

Hot bir tesadüf
Ojk

Şanon

otoıno~iHn ca-

- Hangi mis?..
Demiye meydan bıralanır.·
dan otomobilden atladı.
. Bedford• ne ho~
- O .. mıs
tesadüf.
Odrey
bakındı.

hayre ti e

etrafına
~riince

Şanonu go
ı elini uzattı.

. tavır ~
mahcup hır
Şanon devam etti:
e sizi aradım.
- Her yerd
. · bı'rkaç defa
_ Ben sızı
gördilm, fakat rahatsız etmek
istemedim.
- Teessüf ederim böyle
teyler nasıl hatırınıza gelebildi .
.
d söyle•
Rica edennı
ogru
. . Do ·a hemşerinizdi de·
yınız.
•
ğil mi?
•
. .
- Babalarımız ayn ımış ...
_ Nereye gidiyordunuz..
_ Hava almak için çık•
..
Ne iş yapıyorsunuı?
_ Çirkin bir ihtiyarın mek•
tuplannı temiz ediyorum..
ınıştım

_

(Bitmedi)
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Sahife

San Saat

Tunuı a veba var
Hudut ve sahiller sıhhat
umum müdürlügtinden:
Tunus ve fsfaksta bir çok
veba v k'alan görüldüğü haber alındığından tekmil Tunus limanları müvaredatına
muayenei tıbbiye ve itlafı far

1

İstanbul Yeni postane caddesinde No 20
Ko~, antrasit ve her nevi S-Oba, boru aksamı tedarik
ve yenne vaz'ı işleri teahhüt eder.
Tediyatta teshilat ~

mayıp açıkta şamandıraya bağ

lamak mecburiyetinde kalan
sefainden, içinde vesaiti sıhhi
yesi ile resmi tabipleri bulunup İstanbul ve İzmir tarikile
Mars~ya-İskenderiye, Köstence - lskenderiye, Tiryeste l.tanbul gibi hatlarda muntazam ve muayyen sefer yapan
lüks posta vapurlarının, nezareti sıhhiye altında, geminin
her tarafı elektrik ziyasile
kuvvetli tenvir edilmiş olmak
ve mavnalara bağlı halatlara
maliım muayyen ebatta hacizler konulmut bulunmak şart
larile geceleri dahi çalışma
larına müsaade edilmiştir.

MOBİL YE

MAGAZASINI ziyaret ediniz.
Beyoğlu, Asmalımesçit, No 13 Telefon, Beyoğlu 1293
Asri, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal eden son sistem
ve elektrikle müteharrik fabrika, Taksimde, T.aksimkışla ı
No 48 Telefon Beyoğlu 1801.
SERİ ve iTİNALI TESLiMAT

Büyük Tayyare piyangosu
Yedinci tertip dördüncü !'etidc:

11 Teşı·inisaı1i 1929
y
ra ye
45,000 lira
f)(J

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem

Istanbul otomobilciler
kooperatifinden:

Eczanelerle ecza depoJ~
rında bulunnr.

Doktor A. kutiel

G6riilen lüzum üzerine şirketimizin feshile ahar bir şirkete
devri tezekkür edilmek üzere hissedarlar heyeti umumiyesi 27
teşrinievel 1929 pazar günü ~'a 15 te Taksimde Şehit Muhtar bey caddesinde 6 numaraiı şirket merkezinde fevkalade
olarak içtima edeceğinden yevmi mezkürda hazır bulunmak
isteyen hissedaranın içtima gününden mukaddem şirket merkezine müracaatla kayıt olunmaları ilan olunur.

l!Jelctlı11t ın4lduelerıylc

bc'9otJklur_u, idrar
bel ~v;ek
qı cltt ve fı..,ngiyl ağr•sıt tıodavl eder.
l<ıralıOyi!e Böretçl lır·nı sırasıııda 34.
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saat onbete kadardır. Talip olanlann İstanbul Evkaf müdüriyetinde Orman ve arazi idaresine müracaat etmeleri ilan
olunur.

J\'lali ve vcka letiıı<lell:
ka-

larında nıukayyet alacao·ı bulunanlar, Şubat
tı:~u nihayetine kadar arzuhal ile btılunduldarı
ınahallin en büyük n1al nıeınuruna ınüracaat

d

e

Beyoğlunda Taksimde Fatmahatun mahallesinde Aya~paşa
vakfından altı dönüm küsur miktarında bulunan bostan satı
lacaktır. Müzayedesi T.evelin yirmi altıncı Cumartesi günü

!arla gerek n1illi hükunıet ve gerek sakit hükunıetin bütçe en1anatı ve adi eınanat hesap-

M

il

müdürlüğünden:

dar nıilli hükunıet bütçelerinden ınatllıbu olan·

zı

d

Evkaf umum

:ı:ıö senesinden 1\J:.!7 nıali senesi nihayetine

r
p
n
nt

•

vila yetteıı:

25 - te;rid evvel 929 cuma günü saat on dörtte Dolmabal::.çede eski r s~abli aınirede açılacak olan hayvanatı ehliye
sergisine meclisi umumii vilayet ve cemıyeti umumiyei beledjye azalarının teşrifleri rica olunur.

8

e

•

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

Gerek hastalığı müteakıp,
gerek Cazla çalısmaktan
mütevoDit fakrüddeme
karşı gayet müessirdir.

l

f}f)

Fotugraf
Beklediğiniz

gayet büyük
.,e p rlak dürbünlü zarif fotugraf makinelerimiz ıelmiştir,
muhayer ve teminatlıdır, tecrübeleri yapılarak teslimi teahhüt edilir.
Merkezi : Aama altı, Yaldız
Han
Şubesi : Emin6nü, ( 51) numera Mehmet Ruhi bey mllesaiaeleri .

eyleyip yetlerindeki ınatlubat vesikalarını Yererek nıukabilinde nıüracaat vesikası alınaları

lazıındır. Bu nıüddet zarfında nıüracaat etn1enıiş ve vesika alınaınış olanların iddia ettikleri
alacak 1.ı13 nun1aralı kanun nıucibince kativen
hazine lehine
tinden sonra

Karaköy köprüsünün Haliç
ciheti Eminönü tarafında 11
eski 31 yeni numaralı oda kiraya verilmek için açık müzayedeye konulmu~tur. Taliplerin şartnameyi anlamak için
.. •.ıt•.ı. . ,
her gün müzayedeye girmek l'-,\•l•er•J.:•e•z-a•~•en•t•.ı,•.•_-(.,••
için ihale günü olan 16 teşri
köprü başın,tı. Bevog-Iu 2ı62
nisani 929 cumartesi günü leŞube •ceıııası · Mahmudıve
vazim müdürlüğüne gelmeleri.
hanı altında. !st.ınbul 27.ıu'

.

Şehremanetinden:

sakıt olacaktır. Şubat V3u nih~vc
hiç bir nıazeret kabul edilnıiye~e

1,70 metre yüzünde 10,50
metre murabbaındaki arsanın
metre murabbaına 60 lira
1 ı •met takdir olunarak satıl
mak için kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin
şartname almak için her gün
levazım müdürlüğüne gelmeleri teklif mektuplannı da
ihale gliııli olan 16 teşrinisani
929 cumartesi günü saat onbeşe kadar mezkür müdürlüğe müracaatları.

JfŞehremanetinden: Beşiktaş
ta has fırın caddesinde 9 numaralı dükkan kiraya verilmek

için açık müzayedeye konmuş
tur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün müzayedeye girmek için ihale günü
olan 19 teşrinisani 929 cumartesi günü levazım müdürlüğü
ne gelmeleri.
İstanbul dördüncü icra dairesinden: Adalet hanımla Liıt
fl efendinin Fatma hanımdan
istikraz eyledikleri bin sekiz
yüz liraya mukabil vefaen frağ
eylediği Kasımpaşada Bedrettio bey mahallesixı,in T opane
Yeni yol ve ca~ı::rif sokaklarında atik 2, 4, 6 cedit 2,
4, atik 20, 22 cedit 20 atik
1 cedit 1 r 1o. lı elyevm muhterik bir bap hane ve iki bap
dükkan arsası ve 22 No. lı
tahtında müştemil 21 No. lı maa
bahçe bir bap hane eljevm arsa
otuz gün müddetle ihalei evveliye ilanatına vaz olunmuştır.
2,4,6 cedit numaralı arsanın
•
hududu : Bir tarafı Topane
caddesi bir tarafı Adalet H.
ve Liitfi Ef. arsası bir tarafı
Adalet H. arsası hazan Tahir
B. ve Fatma İsmet H. arsası
ve bir tarafı Ömer Ef. dükkanı ve hazan Fatma H. ve
Veliye Lanım kerimesi Sıdıka
H. hanesi mesahai sathiyesi
127 metro murabbai<lir. Atik
20, 22 cedit 20 No. lı arsanın
hududu : bir tarafı Topane
caddesi bir tarafı yeni yol
caddesi bir tarafı Adalet hanımıa muhterik hane arsası
bir tarafı Tahir bey ve Fatma
İsınet hanım arsası ile mahduttur.
Mesahası 37 metro murabbaıdır. Atik 1 cedit 1 No. lu
arsanın hududu bir tarafı
Tahir bey ve Fatma İsmet
hanım arsası ve bir tarafı Adalet hanımın muhterik hane arsası bir tarafı Fatma hanım ile
Ve!iye haı.ı.n kerimesi Sıdıka
hanım hanesi bir tarafı camii
şerif sokağı gibi mahdut kıy
meti muhammincleri beher
metro murabbaı iki liradır
talip olanlann kıymeti muhamminenin yüzde on nisbetinde
pey
akçesini
mu.atashiben
28-11-29 tarihinde ihalei evve!iyesi icra kılınacağından
lstanbul dördüncü icra memur- ı
!uğuna saat on dörtten on
altıya kadar bizzat veya bilvekale müracaat eylemeleri
ilan olunur.

1-rcngL

tu. " z.ıt.ft tenasUl

\ c kadııı

lıklarını

usu11~rie

ha!'t.l·
u.ı: bir

~craltle

tc<la\.ı

si ~tartından

•·d·r.

olunur.

Fe\'zi Ahınet
ı, ·huguklugu, cılt, pro,.

Doktor
zunıuı d.ı

bulundukları rnahallin en
hüyük·mal nıenıuruna müracaat etn1eleri ilan

sefai
1

1

Tt.AHZLN 61RllWI fUSTASI

SAKARYA
vapuru

Pazar

dan hareketle ( Zonguldak ,
lnebolu , Samsun , Ordu ,
Giresun , Trabzon ve Rize ]
iskelelerine azimet \C a\'<lct
e<l.:ccktir.
Tafsilat için Sirkeci Mesadet hanı altında acentalığına
müracaat.
Telefon İstanbul: 2134

SOÇETAİTALYANA

postası

SERVİTS MARlTIIMt
( lTALYA)
vapuru 29 teşrin
evci Salı Sitınar
levant ekspre ·
olarak [ Pire ,
Napoli, Marsilya
ve Ccnova ] y.t gidecektir.
( U:\IHRIA) vapuru 3 ı teşrin
evci Perşembe ( Sitmar Soria
cbpre5) olarak [Rados, Mersin,
lskcnJcron , Trablus , Beyrut ,
1 lavfo
.. , lskcıı<leri)·c ' l\ksina '
, apoli ve Cı:nova J ya gidecektir.
( l\.U)'.;STANTl?\'OPOLI) va-

Dl

po,t.bl 26 l<:?rıır

rnıııaıtcsıJcn
itibaren
KöpruJen 8,4 5 tc kalkJc;ık
ve ı·alııız Büyük.ıJaya ugrayıp
Yalornya gıclccck Yalo,·aJaıı
ua 17 de blkıp aynı t.ırikk

cvd

punı

tc~rinisani

5

çarşambı

[Burg:ız, Varııa, Kö,.Lcncı:, Su!ı

na, Kalas ve ibrail 1c gidecektir.
Tafsılat için Galatada rnerkeı
rıhtım hanında umumi acentesine murnı:aat. Tel. Beyoğlu
i7 1 - 772 ve ya Beyoglunda
Pcra palas altında ?\'atta Nasyonal Türkiş turist acensiye
'l'clcfon Beyoğlu n ~9 ve ya
Tokatlı yan karşısında beynelmilel
yataklı
vagon kumpanyasına
Td. Beyo!1lu 2310 ve yahut
lstanbulda Eminöııünde İzmir
sokagında 8 numarada acente
vekiline müracaat.
Td. lstanbul 779

~clc.:cktir.

1!ant.ıl

Karadeniz ınuntazan1
ve lüks postası

te~riııevd
g-üniı akşamı Sirkeci rıhtımın

( M Ş. PAŞA ) vapuru bu
sefere mahsus olmak üzere
2 9 tcşrincvcl salı ı ı de Gıı.
lata rıhtımından hareketle [iz.
mir, Küllük, Bodrum, Rados,
fcthiye, Antaly,ı, Al.iiyc ,
:\1ersin] c gidecek ve dönüşte
[ Silifke , Anamor , Alai re ,
Antalya, Finike, Fethiye, Bodrum , Küllük, lzmir] e uğra
varak gelecektir.
\'.ılU\·a

vapurları

Bi rade der

27

(CU:\IHURJYET) vapuru 28
tcşrinevd Pazaıtcsi
ı 2 de
Galata rıhtımından hareketle
[ lnebolu, Samsun, Gircson,
Tr;ıbzon , l{ızc , llopa] ya
gidecek 'e Jöntı~tc Pazar iskelcsile [ Rıze , Surmene ,
Trabzon, Tirebolu, Gireson,
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, Zonguldag] a ugnyarak
gelecektir.
Hareket günü yük alınmaz.

Antalya - Mersin

1Sadık zade

i'.ıde T.ıyyar v.ıpurl.ırı

AYVALIK - İZMIR postası

~Tayyar
I~ VAPURU
27
pazar
te~rinel'el

glınu

saat 17 de Sırkeci rıh
tımından hareketle [ Gdibolu,
Çanakkale, ve Kör!İ!1. tarikile
Ayvalık, Dikilı ve İzmir J e
.ızim~t ve avdet cdcccktır.
Yük n: voku i~ııı Eminönü
Reşadiye cadde ,j fülıtıııı ha-

Kadın hastalıkları

hekimi:

Doktor

,

CEMRL ZEKi

ııınJ.ıki iJarclıancsiııc ınuracaat

Her türlü kadın rahatsız
lıklarını ciddi, seri ve muvafık bir surette tedavi eder.
Maçka palas ikinci kapı
No 14
ilan
1
Her
giin
öğleden
sonra
Türk Diştabipleri cemiyeti ile hiç bir surette alaka- .__ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .

Tel. İst.ınbul 197.7 . Yolcu
ı·apurJa
da _
verilir
_bileti
__
__
_. ....i!

dır bnlunmadığımız

ilan olu-

nur.
Dişçi

mektebinde

başasistanı Diştabibi

Protez
Feyzullah

Rasih
Dişçi

mektebinde

Klinik
başasistanı Diştabibi Suat İs
mail

z;:ıflıa'"ı:n~ı.:r haıık
""l}onal )j;ııık ltlr

İstanbul

8 inci İcra memurluğundan: Bir deyni mah·
kümunbihin temim istifası zım
nında mahcuz ve furuhtü mukarrer olan cc 106 " reis kıvırcık
koyun 30 teşrinievvel 929 tarihine müsadif çarşamba günü
saat 14 de Kemerburgazda
' çarşı içinde bilmüzayede furııht olunacağı ilan olunur.

Mahmudiye oteli

Fı.:r.ı~·ıı,

Xal)Uyçla11d,

\lo-ı~.-d: ı;, ılııı; ~ıı~ckrı:

Elrl.ırık \C

J lanı·

nezafet •;c tahar'"tılt: nıii~teı1lcrioın

lıurg, ~~ıouı1ıLıl (ı(,aJat:ı \C İ;ıan

l.Jul•,

ınü<ehhe:ı

krkosla

ırı;ıı.harı t:ıkJirı oları. u1c:.ınıızc:

lzuıu:.

bu

Jefa ıuüı;eddc:tlen hanyo rııabalhlc

(,a.laıa kı"ttll

telt·for.. Rı:y;ığ:lu:
2.... 24.l, 684,68.'

ırk. )fttullı o<l.ılar ınşa ı,;Jılıni'1tır.

İatanbul kı..;r~ıı 1 .:lı· on: l:ıt;ı.ııbu(

Biııaoııııleyh

ı!84~.

2/H;l.
Ül'.pO u: l~taıılJııl 'J'fı .'1 J:i,iİill
rügü. "J't·lc 011; J ı1111lıw.l .-l~'2:_.

ıkametınc de

aile

suıı derece ekcnşliJır.

Ehven üc·

eti~ uhoıııııaı ı kuyıJeJilir.

;ı

1li1Uıııuııı hauk~ı fiJı;,ıtıtı•1atı ıc-

\C

llıh.e~ı

ıstrulıaıiuı utzu eJen

tı L.11.ı.ının tc:şritleı1 L.1.:11Jı

zı.:\"a
ınen1a

nı~ara iL.tız;ııo;uıı..lanrlır

Aılr«
~ultan !\-lahınut

Doktor FETHİ

'] ı·Jcfon

ru son
n1u,.;ut

t.

22

~au ( 'a••emıwı teanıülu j
ıdru.r~ halguın 'cruhat ın.hlilleri

-+c·2

<;u81loglu yoiu~ıı

bil'ıı ıııııııarJ +'.~

l'eh.:ton

l"'ı.ıııbı,• ,)g'ı 1 ı

1348

.-1.lr.~

17,2J

Üğle

11,59

Yatsı

ıs,s~

lkinJi

14,.'i9

lın•ak

4,JS

(ıUUCf

takdirde tahlil eılileı·c-k wevHt aldrularak bil.'\lıar.a rapor:.ı

Cemazi1eleval
'I'al.:1•1111

ıle hattulıklartJ: hu~u.si ~ılan )'8·
pılır. Telefonla malumat
vcrıldiğı
111ıkt.lıırı

edilir.

\Jrc~: Bubı.ıli

ln

1tı-..uuıesı
Bakıeriyoıogu

türLesiuılı•

( cı nthpa)'a

ğinden alacak iddiasında bu 'unanların tı3u seneevel

Sarıyer

yangın
yerinde orta çefme
ve çeşme sokağında S,25 ve

A. SOFİANOS

/·
ARSENOFERATOS

(

Janmari konti limon
çiçeai kolonyası

ucuz mobilya
almazdan ve ya sipariş etmezden

1 haziran 927 tarihinde ilga
edilmit olan Kıbrıs Türk Şeh
benderliği tekrar ihdas edilerek Larnaka kasabasında ifayı
vazifeye
başladığı
cihetle,
doğruca Türkiyeye
gelmek
üzere Lamaka limanına uğrı
yan sefainin buradaki Türk
konsolosluğuna Sıhhat patentelerini vize ettirmeleri tebliğ
olunur.

Muaycııdıuııe. lkı ~;..,Rus

1

Sinirleri ve yüreği gençleş:i:ir. 1913 senesi Parisin
asri sergisinde ve 1928 senesi 20 Nisan Liyej sergisinde
diploma ve Altın madalya kazanmı~tır. Her yerde satılır.
Taklitlerine dikkat ediniz.

gemilere

il8.nları

~ eyri

OHANNES PAPAZYAN

Hudut ve Sahiller sihhat
umum müdürlüğünden: Vebaya bulaşık limana uğradığın
dan dolayı Rıhtıma yanaştırıl

Crrrahpa a hast.u.

Şehremaneti

TOR TUE'" kalar
Mektepler, oteller _?anufak ve buyük
RAKO

yerlerden gelen
vapurlar

Kıbrısa uiJrıyan

ve SOB

daireler ve hanelerde
odun ve kömür yakmak için en mükemmel
en ucuz ve en iktisadi sobadır.
markalı saksunya halis çini
sobası rahatınızı temin eder.
Her iki markaların Türkiye dipoziteri.

kounlmuştur.

Vebalı

KIŞ

.
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