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Diş doktorlarının hararetli bir toplanışı
Türk dainler vekili
Yağmur makinesi! Fen aleminde hadise
1

Yarın Şeh

remanetinde intihap
olunacak

cemiyeti belediye salonunda hamiller içtima ederek Türk daiuler vekilini intihap edeceklerdir.
Hükümet; Paris sefiri Fethi,
Maliye m üsteşar vekili Ali
Rıza, Müskirat inhisarı umum
mü dürü Zekai beyleri dainler
vekaletine namzet göstermiş
tir. Maamafi Fethi beyin intihabı muhakkak gibidir.
Düyunu umumiye itilafna-

mesl mucibince daiuie: 'vekilleri Pariste içtima edeceklerdir! Türk daiuler vekilinin
intihabından sonra, Düyunu
umumiye meclisi idaresi ilk
içtimaını Parlst"e aktedecektir.
Ayrıca Hükumet bir de komiser tayin edecektir. Zekai
beyin Düyunu umumiye komiseriliğine tayini muhtemeldir.
Maliye müsteşarı Ali Rlza
B. bu sabah Aukaradan şeh
rimize gelmiştir.

Bıı hall(a ) 7 azık değ·il mi?

EkmeQi ucuz yemek
ınümkün, fak at deQirrncncilerin adeta esiriyiz!

•

Makincnın

tecrılhc•İ yapılırken

Hükumet, memleketimizin bazı yerlerinde tecrübe etmek
üzere, sun'i yağmur makinesi sipariş etmiş ve bunlardan bir
tanesi şehrimize gelmiştir.
Bu makineler bir su meubaına konulmakta, ıoura buna
merbut borularla arazinin içinden geçerek havai fıskiye:e:
yapılmakta, verilen cereyan ile tarlalar tıpkı yağmur yağı
yormuş gibi sulanmaktadır.
Yağmur makinelerinin beheri 12,000 liraya malolmaktadır.
Getirtilendeu istifade edildiği takdirde bir miktar daha yağ
mur makinesi celbedilecektir.

Bugünkü içtimada...
Diş

tabip-

günlerde buğday fiatlal'l llıahsus bir tenezzül arzetllıekterdir. Bu teuezzülün 'ek~ek ~atlarına da tesir etme~i
lııııı ıken keyfiyet aksine ol-

tuı, buğday fiatları düştüğü
lf· ~d~ ekmek fiatları yüksekRlni muhafaza etmiştir.

ay bu tatbikattan müstesna
olduğu anlaşılmış, bunun üzerine de buğday fiatları yükseleceği yerde tenezzüle başla-

mıştır.

Değirmenciler bu vaziyet
karşısında umit ettikleri yük-

sek karı yapamamışlar, maalı Alakadarlara müracaatla bu- mafi zarar ctmıye de razı
~n sebebini araştırdık ve olmamışlar ve ikinci bir kurl:ı rendik ki bu pahalılığa se- nazlık yaparak! gene menfaatleR~~j~ ~eğirmeucilerin bir açık rinl temin etmenin yolunu bulil kuluk yapmak istemeleri, bu muş !ardır. Bu ikinci kurnazlık
c: Çı gllzlüülğün de makiis neti- ta şudur:
Şimdi buğday fiatları 1511 ~ vermiş olmasıdır. Meseleyi
atalıın:
16,5 kuruştur. Ekmek uarhı
Ilı'(llİ gümrük tarifesinde buğday fiatına değil, un fia•u~?'leketimizde yetişen mah- tına göre vazedilir. Binaened;tı~ '.thal gümrükleri tezyit aleyh 15 kuruşa buğday altııııtır.
mak, bunu 19,S kuruşa alınan
t. ~eiicmenciler, yeni gümrük buğdayla karıştırmak, malil:ıurıfesi tatbik edilmeden evel yet fiatını 17 yapmak, bu
l ~dil~ satın almayı, gümrük
suretle zarardan kurtulmak ve
tii.~eııı tatbik edilince az güm- karı temin etmek kolaylDI
Si h" lllınan bu buğdayları
bulmuılardın. Zira değirmenler
~ alıcll satarak çok para ka- unları bu maliyet flatı üzerine
)' 11 Dnıayı düşünmüıler ve öyle
koydukları karla satmakta,
l:ı ~ıntşlar, «18-19,5» kuruşa ekmek fiab da ona göre tayin
cl~gdlly alarak ambarlarını dol- edilmektedir.
Fllıllflardır.
Auadoluda bu seae ekin
t. •k•t yeni gümrük tarifesi faaliyeti pek hararetlidir. Ya~tbike baflanırken, ticaret mu- ğan yağmurlar k>prağı ııenel "elesi yaptığımız memleketlerdenberl s6rillmemİf bir fotr ınilvaredatılllll daha alb
(Mabadl 2 inci sahifede)

Sılı/ıiy e

Diş tabipleri ct!miyeti azası
bu sabah saat onda fevkalade bir içtima akti için Beyoğlundaki dairelerinde toplanmıya
başlamışlardır. Bu
içtimada mühim bazı hususat
müzakere edilecektir.
Geçen günkü içtimada bir
kısım aza, Sıhhiye vekili Re-

Mis Grev
Amerika sefirinin kızı Boğazı
geçti.
Çok iyi bir yüzücü olan Amerika sefiri mistır Grevin
kerimesi, geçen gün Boğazı
yüzerek geçmiştir. Bu muvaffakıyete kıymet veren nokta,
mis Grevin akıntıya karşı yüzmüş olmaaıdır.

Sabahki sis
Bu ıabah Boğazda ve Marmaraum bazı kwmlannda oldukça keıif bir ıis bukıaı
mlişahedo eclilmit, fakat aeyrflaefere bir anu venaomiftir.

Vekili Refik B.
fik beyin diş tabiplerine bazı
hususatta müşkülat çıkardığı
nı söyl emişler ve bu sebeple
Diş tabipleri cemiyeti fahri
riyasetinden affını istemişler
di. Bugünkü içtimada bu mesele etrafında şiddetli münakaşalar olacaktır.

•

uhaf

insan ayakkabıdan da zehirlenir mi?
Geçen gün Parisin en maruf ya rış sahalarından birinde
şayanı dikkat bir zehirlenme
hadise:ıi
olmuştur .
Yarıp
i,ştirak
etmek için sahada
bulunıiakta olan bir süvarı
mülazımiuin üzerine birdenbire f ualık gelmif, diifilp bayılmı,ti;, Tedavi altına alın
mak için derhal bir hastaneye
götürlUen genç zabitin zehirleudiıji ve vaziye~in ~e .te~
likeli olduğu teıbıt edilmııtır.
Hastayı tedavi eden doktor,
ayakkabı • boyası makamında
kullaıulmıf olan şiddetli bir
zehirln tesirile mWhimin bu
hale plmit oldujaau beyaa
etmiştir.

uçuşta bu balonların bir faciaya sebebiyet vermele~den
korktuklarını ıöylemlılerdır.
Bu ihtilaf halledilmeoıekle
beraber balonlanu yakında

Loudra, 3 (Hu.susi) - Garf
zeplin balonuna mukabele olmak üzere lugilizleriu inşa ettikleri R 100, ve R. 101 isimli balonlarda mühim inşaat
hataları meydana çıkmışbr.
Bu hususta ıivil mütehassıslar
hava nezareti mühendisleri ile
ihtilaf halindedirler.
Sivil
m "'. tehaı ı ı ar,
ilk

Mısır ve Hindistan istikametinde uçacakları bildirilmektedir. Halbuki evvelce bunlanıt
büyük Okyanosu aşarak Kanada ıa gitmeleri mukarrerdi.

Dil{ kat!

Musikide

· Şapka hırsızları

Yirminci lJSrın
zevki nedir?

gene

çoğaldı

Son günlerde bazı eşhas
karh bir ticaret yolu tutmuş
lardır. Serseri ruhlu kimseler
· olduldıuında hiç füphe olmı
yan bu eşhas bazı lokanta ve
gazinoların port mantalonua

şapkaaını

muhofozo
edcmiyecck mi?

verilen

zeplinlerden biri

ımda yemek yiyen bir zat
hesabıuı görüp çık•cağı ıırada

Sıhhiye vekili,
fahri riyoıcö

haraca kesen Ayvcmsaray deyirmenlerı

8on ıamanl ards ehemıni}et

uWuı mllşterilerin şapkalanuı
llfÔ'IDaktadırlar.
Filvald dlhı Konya lokanta-

nuşacaklar

Son

yaphkları

ilk uçuıto bir
fociadon
korkuluyor

leri hararetli bir
mesele ko·

Urtalığı

lneilizleriıı

balonlar
fena imiş

En kuvvetli
namzet Poris
sefiridir.

D amler \'rk iileıın e namzet (soldan)
ZeU i, Ali Riza ,Fethibeyler
Yarın,

Hükômet tecrübe için
bir tane eetirtti•••

•

aramıı,

fakat

bu-

lamamlfbr.
Bu zat şapka ile geldiği
lokantad•n şapkasız olarak
gitmek mecburiyetinde kalmıştır. Diğer taraftan buna
benzer bir hadise 'de evelki
gün Emniyet sandığında cereyan etmiıtir.
Müdürü ziyaret eden bir zat
ziyaretini bitirdikten sonra
kapıdaki port mantoda kendi
yeni şapkaıı yerine eski ve
pis bir şapka bulmu~tur.

Sofyada yeni bir
cinayet
Sofya, 3 (Hususi) - Bulgaristanın maruf
tacirlerinden
M. Moz Koen evinin önünde
tabanca ile öldilrülmuştür. Bu
zat, Bulgar mutasavvıflarının
reisi idi.

Avrupa gazetecilerinden biri, karileri arasında bir anket
yaparak sormııt:
- Farzediniz ki tatil mevaimindMinis, Wr aayfiyeye gid~cekainiı, ety anız ağır olduğu için ancak on tane plik
göttlrmeniz kabil, hangi plikları tercih edeniniz?
Gazeteci bu suale cevaben
celeu binlerce listeyi birer
birere derce bittabi imkan
bulamamış, fakat bu listele~
tasnif etmek suretile fU uetı
ceye vasıl olmuştur.
Tercih edilen plakların yüzde kırk beşi cazbant havai~~
yüzde kırkı klasik musıkı,
yüzde on biri fantezi eserler,
yüı.de dördü iıe operalardır.
İşte yirminci asrın musiki zevkine bir miyar!

Filistin tahkik
heyeti
Kudfiı, 2 (Husuai) -

Ali·
beyan
· de vakit. . buetmiye daha 11ya
.
labllmeleri için, son Fılıstın
hadisatı hakkında tahkikat
· Kudüse muyapacak heyetın
vasalatı 15 gün kadar teahhur
edecektir.
· •
kadarların şikiye ti enuı

Cfi.

Son Saat

~~-

s
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Dahilde:
•

ismet

paşe

HA ERLER

Çocuklara mahsus aptesane

H.:.

Vıin Yaloı•ayı
şehrimize

Kamaralar

gezerek
avdet ettiler

kooperatif teşkilatı
~ hakkır.daki kanunun alakadarlara tebliği üzerine Ziraat bankası faaliyete geçmiş
tir. Kartal kaymakamlığı; Maltepe. Kartal ve civarındaki
.köylerde teşkilat yapmak üzere halkla temasa başlamıştır.
abık
Belçika başvekili
Kon Karden dö Viart
dün Abasiye vapuru ile Belçikadan şehrimize gelmiştir:
lmille.t mektepleri 1 teşrini
IMJI sanide açılacak ve ~uba
ta kadar tedrisata de~·am
edecektir.:
lf'j,jjayri mübadiler cemiy<?tİ
~ heyeti idare au.smdan
Hüseyin, Celal Nuri ve Celil
Ragip beyler bün Maliye vekili Saraç oğlu Şükrü beyi
ziyaret etmiş ve bazı rica ve
temennilerde bulunmuşlardır.
li:i)lmanya hariciye nazın Şit
IW!rezmanın vefatı münasebet ile Hariciye vekilimiz tarafından Alınanya reisi cümhuruna ve Madam Şitrezınana
taziyet telgrafları çekilmiştir.
fi!iaşvekilimiz
dün akşam
~Yalovadan avdet etmişler
dir. İsmet paşa Hı. Yalovada gördükleri umran ve
ihya eserlerini takdir etmişler
dir.
ffialiye vekili dün defterE]irai

l™Jldarlık muamelatını

teftiş

etmiş,

emvali metruke işleri
hal. kında izahat almıştır.
ürkiye - Suriye tahdidi hudut
komisyonu
reisi
Danimarka1r jeneral Erne~
dün şehrimize gelmiştir.
lf.f.lluhtelit mübadele ko'.'llislw.11 yonunu faal bir hale getirmek için ittibu edilen karar üzerine dün Türk heyeti
rnurahbasası mühim bir içtima
aktetm~tir. Bu içtimada Yu-

D

İııcirleı~

JVIısırda vazi~ret
Şimdiye kadar Nuhas Pş. kabinenin düş12 milyon satıldı mesinden memnun olmuş
tzmir, 3 (A. A.) -

Mevsim

iptidasından şimdiye kadar
İzmir
piyasasına 16 milyon
170 bin 846 kilo incir gelmiş

ve bundan 12 milyon 133 bin
340 kilosu satılmıştır.
Aydın incir
müstahsilleri
kooperatifine ait incirler bundan hariçtir. Geçen sene ayni
tarihte İzmir piyasasına .. 20..
milyon •466» bin «707» kilo
in.cir gelmit ve bundan 12
milyon 903 bin 368 1' ilo satıl

Olümü ile Avrupaya şaşkınlık
verdi

Kahire, 3 (A.A.) - "Vaft » fırkası reisi ve eiıbak başvekil
Nuhas paşa fırkanın mürevvici efkarı olan bir gazete muhar·
ririne beyan.,tta bulunarak sabık idarenin sukutundan mütehassıl memnuniyetini ızhar etmi~tir.
lngiliz fevkalade komiserile yaptığı mülakatlardan bahseden
Nuhas paşa bu mülakatlann gaye~ açık bir lisanla ve samimi bir
· surette cereyan etmiş olduğunu, lngiltere ile yeni bir dostluk ve
itilaf devrinin başlamasına müsaade verecek mahiyette olduğunu söylemiş, netice olarak Mısır! rı .Uküna davet ve teşvik
etmiştir.

Parls, 4 ( A. .\. ) - İs
llanya sefiri :n. Klnones
ıle f,eon Entı·asijan gazctc>sl muharririne hcyaıı:ııta bulunarak H. Strezmanın sulh ılavası bahsinde ,\ vrııpa lc:ln lıüy ük

bir

Bu sene eylülün son haftasında satılan incir fiatlan geçen senenin ayni haftasında
satılan incirlerin fıatlarından
çok daha müsaittir. Mevslm
iptidasından şimcllye kadar
ecnebi limanlarına ihraç olunan incir miktarı 10 milyon
161 bin 347 kilodur.

Yeni bir Alman
kruvazörü
Berlin, 3 (Hususi) - Ayın
on seki:ıinde «E» isimli cın
bin tonluk yeni Alman kruvazörü denize indirilecektir.

Bu halka yazık
değil mi?
(Birinci sahifedfn mabat]

D

D

zıya o!clu{Juııu

mi-:; ve

demi~lir

reııe nı

ii<laföa

stiyle·

ki:
ıı~:ok iyi n<>rüşlü bir zat
olun mülcvl'rra, Alman
davasını mükemmel su-

mıştır.

kilde lı.vıam~tır. !<...1.ylü bu
tavı kaçırmaınak için tar;asuıa tohum almakla m~gul
dür. Binaenaleyh pazara buf;dayını getirmemektedir. Ekin
faaliyeti bittikten sonradır ki
köylü istihsal ettiği buğ dayı
satacak ve işte o zaman
nanlılann çıkardıkları müşkü- ı buğday fiatları 13 - 11 kuruşa
kadar düşecektir.
lat
yfü:ünden sürüncemede
Maamafi bu teneuülıfen biz
kalan meseleler ıneV%Uo bahsolgene
istifade edemiyeceğiL
ın~ ve bilhassa gayri müiJaZira değirmencilerin buğday
dil Türk emlakinin iade edilambarlan daha iki ay istihlak
diğine dair Yunan murabhasedilemiyecek derecede doludur.
lan tarafından ileri sürülen
Ve
bu buğday 19,5 kuruşa
iddialann doğru olmadığını
alınmıştı?. Değirmenciler u<.uz
gösteren vesaik tetkik edilaldıkları l:uğdayı bu buğdayla
miştir.
hanştırıp satacaklar ve açık
Gerek bu husmta we gerek
gözlülükten
müte,,cfüt hatalan
diğer muallak işler bakkmda
nın cezasını bi ı.e çektirecek·
komisyonca esaalı surette ted!erdir.
bir alınması için bir rapor
Eğer değirmenciler o zahazırlanlDlfbr. Heyeti murahman gümrük resminden kurhasamızın dünkü mukarreratı
tulmak için pahah pahalı
komisyon heyeti umumiyesinin
buğday alıp ambarlannı dolsalı günü aldedeccğl içtimadurmamış ol!l<llardı, şimdi biz
da görüşülecektir.
narhtan
2 • 3 kuruş aşağı ekeftslş seyahatinden Ankamek yiyecektik.
raya dönen posta ve telHalkı değirmencilerin bu
graf umum müdürü Fahri bey
hatasına kurban etmemE'k için
«Teft~atım neticesinde bütün
memurlarunı:un mahrumiyetleekmek fiatlarının buğday fiatı
re rağmen ı;;amimiyelle çalış· ·
üzerinden tesbiti lazımdır. Bu
tıklımnı gördüm.» demiştir.
takdirde uc:uz ekmek yemek
kabil
olacaktır.
Jr.il a:ı:i köprüsü için toplanan
~paralar yanm milyon liraya
balığ olmuştur. Gaz.i köprüHariçte:
sfıne ait projeyi tan:ı!İm eden
ngıltere
Hariciye nazırı
mübcndi Pijo mesaisini bi- ·
M . Henderson gelecek
tirmck üıeredir. Köprü serseneye kadar Almanyada tek
mühendisi Galip bey M. Pibir ecnebi askeri kalmıyacağı
juya mülaki olmak (!zere panı söylemektedir.
:ı.ar günü Parise gidecektir.
tiiilin kıtaatı topçu ateşinin
~himayesinde olarak Sovyet
Köprünün projesi bir a1a kahududunu gcçıııiş, Rus hudut
dar bitecektir.
kıtaatına taarruz etmiştir. Her
A]ehriınizde bulunan Matbuiki taraftan bir çok maktul
~at umum müdürü Ercüve mecruh vardır.
met Ekrem B. yarın Ankaraya gidecektir.
mJenizelos Prağda Türk-YuMnan münasebatı hakkında
beyanatta bulunmuş: « Türkiye
Dünkü borsa
ile Yunanistanı ayıracak hiç
İngiliz 1007,00,00 Fra~
12,30,0; Liret 9,21,50; lsvıç;
bir sebep göremiyorum. Türre; 2,49,50; Dolar 48,21,87;
kiye ile itilif kabildir. TaraDahili 97,00; A,tın 879,00
feynin menafii bu itilafı icap
Ana dolu 22,45; Rumeli 6,50
ettirir. Tekrar ederim ki YuTn:mvay 71,50; Düyım 195
nanistan sulbü samimiyetle ar1 n' '1'!.lnda.u atınını ar
\..
zu ediyor. ıı demiştir.

_______.,,,

..Strezman

elml-:;;tl.ıı

"Makdonaldın

{ecssı1rd

Londra, 3 (A. A.) - M.
Makdon
M. Stremanın vefatı dola} ısile bir teessür tel-

l1~sr<ıı~l(eş ~cf·iı,

grafı

Tabancasını

çekerek bir
meyhaneyi altüst etti

çekmiştir.

Amerikada da teessür

ı

1

büyıik

Vaşington, 3 (A.A.) riciye nazırı M. Stimson

HaAlDün gece Beyazıtta Hasanın nıeyhanesicde bir vak'a ol man hiiliiimetine bir telgraf
muştur:
çekerek M. Stresemanın vaMeyhaneye saat yirmi ikide makinist Mehmet Ali ile hallaç
kitsiz
vefatı haberinin Ame·
İbrahim sarhoş olarak gelmişler, bir masaya oturmuşlardır.
Bir müddet sonra gene bu meyhaneye esrarkeş Şefik gelrikada büyük bir teessür ,,e
miş, makine;t ve hallacın ı; urdukları masada l:oş bulunan bir teessüfle karşılaşmış olduğuiskemleyi çekmiş, oturmuştur.:
nu bildirmiş ve bu zıyaın
Müsaade ı~temeden sandalye alınmasına kızan iki sarhoş arAlmanyayı büyük bir devlet
kadaş esrarke7 Şefiğe bir kaç söz söylemişlerdir. Bu ytizden adamından ve cihanı beynelaralarında kav~a çıkmış, kavgaya .Şefiğin iki arkadaşı da mümilel sulh davası için çalışan
dahale etmi•lerdir. Bu esnada tabancasını çeken Şefik makiyorulmak bilmez bir uzvundan
' nist Mehmet Aliyi başından, hallaç Jbrahlmi de ayağından
mahrum ettiğini ilave etmiştir.
yaralamıştır.
:nı
M. Stresemanın vefatı bütün
Bu sırada kavga yerint <J>Olisler yetişmişler, Şefiğin elindeki
mahafilde derin
teessür ve
tabancayı almışlarsa da ~fik merkeze götürülürken kaçmıştır. teessüfleri mucip
olmuştur.
Mecruhlar Cerrahpaşa hastanesine yatırılmışlardır.
Ayandan M. Borah bu vefaı
tın yalnız Almanya için de1 sulhe
olan cihan ve
'be~eriyetin müşterek davası
için de büyü" bir zıya oıduBır kıza
1 ğuııu beyan etmiştir.

,
B•
k
d
·ı ıT t esı" ..
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a ın

1
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ğil,

teşne

Hayattan usanatecavüz
e den mc~ıı1 k emeye- rak permanga. .
. T a ı·ım ve i erb.ıye
vej·ildi
nat !Çlt
reisi hasta
Otlaköyoe Dt>reboyunda oturan tütün Pmelesindeo Ahmet kendi mabnllesinde genç
bir kızın n;;musuna tııuruz
ettiğinden polisçe yakalanmış
müddei umumil;ğc teslim edilmiştir.

Beyaulta Köprülü Mehmet
paşa
ınedrc:stsinde
oturan
Behiye isminde kötüı'üm olan
bir kadın permanganat İçmek
suretile intihara
teşebbüs
etmiş, hastaneye kaldırılmıştır.
40 yaşında olan bu malül
k adın hll)'a\tan usandığı için
intihar etmek İstem;~tir.

Kt1";,yonla

/1u raf beyin

frarrıvayın

cüzdanını

mÜSti(/emesi

çarparken

Şişli

- Tünel

hattında işliyen

149 numara '. ı tramvay dün
Taksimde, şoför Kenanın idaresindeki 3-1(0 numaralı kam·
yonla çarpışın ı tır. Tramvayın
camları kırılmı~hr.

Yavrutl~n sonra
Bnc .1nı da
çol~~aktı

Sabıkalılardan

Kaeımpaşa!ı

Halil dun Eminilnunde Mecli5i
umumii vi!ayet a:ı:asından Murat beyin cfodanını çalmış,
kaç2rken yakalanmıştır.

Amca zadesine bıçak
&fmııt

n

Kasımpaşada Bahriye caddesinde (19) tlumara!ı helvacı

İzzet ustanın diikkanıoda hel-

va yapılırkeıı yangın çıkmış
sirayet etmer'en
söndürül-

olamamı~. ya1'alanmı~tır.

Hirsızlı kıar
••

Emanımızı ziyaret
edecek olan (l<üviri ~lizabet)
lngiliz zıhlısı futbol tabmı ile
Galatasaray futbolcuları ı:ra
sında bir müsabaka yap1a-

serısı
Beyazılta Tahir ağanıu parası, Sirkecide Kırzade hanın
da avukat Hidayet beyin yazı
makinesi, Sirkecide yolcu salcnuııda Cideli
Mustafanın,
Eul~ari~tan!ı İlyas efendinin
1800 .levası ve elli Türk lirası,
Aksarayda kuncuracı Rıfatın
121 lirası meçhul hırsızlar ta-

eaktır.

rdmılsı!l ça!mmıştır.

müştllr.

İngiliz hehriyeli!eri

·ve Galatasaray
Yakında

· Zenci milliycipcrvc..
'
b•-Arinın MA n.uoIİycfi

Loodra, 2 (Hususi) - Maruf zenci milliyetpeneri Marküs Gravey, irat ettiği bir
nutukta, İngiliz lıikimlerinl
sui istimal ile ittiham ettiğin
den (3) ay hapse, 100 lngiliz
lirası nakti cezaya mahküm
olmuştur.

Ankara da soğuk başladı

Ankara, 4 ( Telefon ) şehrimizde dün gece hararet
6 dereceye kadar dütmüştür.

Hudut haricine-.
İzmir 3 -

Langada Sto operin bir keçi
K:ı'lınpa~a<la kuyu caddeyav:-usuııu F .!Jn Hasan dün ı sinde oluraıı Ali, amcazadesi
keçiyi de p l ı:ıak ilzere o ciMuharreme fena halde kızmış,
varda dola;ır:-e:ı yalral2nmıştır. eline geçirdiği bıçağı MuharHelvad~
yangın remin üzerine atarak öldürmek istemişse de muvaffak

f}!!!fı

Ankara, 4 ( Telefon )
Maarif v~kaleti talim ve terbiye reisi Mehmet Emin 8.
hastadır. Makamına gelememektedir.

Mani&ada fuhuşla
geçindiği
anlaşılan
Bulgar
tabasından Sofya hudut haricine çıkarılmak için buraya
getirilmiştir.

Ankara at
yantları
Ankara, 4 (Telefon) - Ankara sonbahar at koşulan
bugün saat 14 de başhyacak
tır. Bugünkü koş"1ara birçok
tanınmaııllf atlar iştirak etmektedirler.

Emanet memurin müdürlüğü
Ankara, 4 (Telefon) - Dahiliye memurin müdürü Samih
bey İstanbul Şehremaneti memurin müdürlüğünü kabul etmiştir.
Keyfiyet
vekaletin
tasdikine iktiran etmiştir. Samih B. yakında hareket edecektir.

değildir.
Dün karilerimizden birinin
gönderdiği bir mektupt:m şu
satırları aynen iktibas ediyonız:ı
« - Büyük adadan geliyordum; yan kamarasmca be lc'en
baıka iki hanımla çocuklu bir
yahudi kadını vardı; vapur
Heybeliye yaklaşacağı sırada
çocuk annesine bir şey söyledi, annesi de çocuğun donunu
sıyırarak

kamaranın

ortasına

işetti.

Ben vakıa derhal isyan
ederek bu hareketin münaııe
betsizliğini söylemekten geri
kalmadım, fakat bir defa olan
olmuştu; hadiseyi kelime ilave etmeden size aynen nakletmekle iktifa ediyorum!»
Kariimiz ,
karşısındakine
hürmet etmemekle kendisinin
de hürmete layık olmadığını
göstermiş olan yahudi kadı
nına karşı vazifesini yapmıştır.
Fakat bu kafi değildir. Ro
münasebetslz hareketler her
kimin tarafıncan görülürse
derhal meııedilmelidir ki ya-,
vaş yavaş önü alınsın.

C. I liisııii B.
Maarif vekili bu
sabah geldi
Maarif Vekili Cemal Hüs·
anü 8. bu sabah saat 9 da
Ankaradan ekspres ile şet
rimize gelmiştir. Vekil B. ittasyonda Vali ve Şehremini
Muhittin B. ile Maarif emini
Behçet, darülfünun emini Neşet Ömer B. !er, Darlilfünun
müderrisleri, maarif erkim ve
sair zevat tarafından ka111Janmıştır.

Cemal Hüanll B. tehrimizde 15 gün kadar kalacak, bu
müddet zarfında maarif mi1essesatını teftiş edecek ve
kendisini tedavi ettirect.ktir.

Koz41lç vergisi
Jlıısusi

mües:se:Jat mfls--

t1Jhdemininden eskisi
gibi ahnacalrtır
Dün, müesseaatı bususiyede
müstahdem olanlann bir sene•
Jik kazanç verg~rinin birden
tahakkuk ettirilme..' için maliye talıail şubelerine tebligat
yapıldığını yazımştık.

Bu haber miistabdem bulunanlardan bir senelik ka:ıanç
ve rgl !erinin birden kesileceği
zannını tevlit elmit ise de
keyfiyet öyle değildir.
Maliye tahsil şubeleri evvelce aylık yaptılclan tat a' kıı
kalı şimdi senelik olua{ yaparak Maliye Vekaletine tevdi edeceklerdir. Fakat vergl•
ler müessesat mlistabdemlninden eskisi gibi aydan aya
kesilerek maliye ;ubelerine
yatırılacaktır.

Şehitler

rozeti

Şehitlikler 1 irou cemiyeti
menfaatine bugün rozet tev:d
edilmektedir. Su hayırlı yardım işite alakadar olmalaruP
lıarilerimi:tden ba!Slltan
ric•
ederir.

Geceki balo

Dün gece Kadıköyde, Moda
deniz kulübü tarafından tertİP
edilen balo çok güzel ve nezih
olmuştur.

Bugfuıkü hav4
Kandilli rasatanesindeı>
alınmıştır:

Dlin azami hararet «16"
derece, bu sabah d2» dert" .
cedir. Bu gece rüzgir ınute·
bavvül hava açıktır.

. Bu sok ar
ne olacak?

Arapkirli Hüse~

t

Bir çok caddeler, bakımsız
lıktan olacak, yer yer çöküyor. Eğer bunlar derhal tamir
edilmezlerse, bir gün gelecek,
bütün fstanbu!da, cadd~ inşa
etmek icap edecek ki bu da
pek pahalıya mal olacak. İşi
bu dereceye getirmeden evci
işe başlansa ve bozulan sokaklar taraf taraf tamir edilerek bozukluk vüsatli bir
ıekil almasa daha iyi olmaz
mı?
Ahmet

yıne

kapıcılık

satmış .•.
Evelkl gün şehrimizde dikkate şayan bir dolandıncılık
olmuştur.

Memleketinden yeni gelen
Arapkirli Hüseyin namında biri
burada bir iş bnlmıya çalışır
ken Hüseyinin maksadını anlıyan bir dolandırıcı ona iş
bulacağım söylemiş ve buna
mukabil Hüseyinden «50» lira
istemciştir.

* için
Fransızca Ögrenmek
Bendeniz

ç

Maamafi ihtiyatlı davranan
Hüseyin, karşısına çıkak bu
adama iş bulduğu takdirde
« 50 >? lira vereceğini söyle-

fransızcaya

-------Aslı belirsiz Osman

elçisile eörüşmiye eliyor u.
-32- Nuharriri: N. Turhan
Şimdi

kafilenin hareketi
yavaşlamış, Süvariler geride
kalmış, başbuğu olduğu anlaşılan biri en ileri geçmişti.
Yanı başında bayraktar bulunıyordu.

Muhterem okuyucular, bu
kafilenin Kazandan İstanbula
giden elçi Mamuk beyin mevkibi olduğunu elbette anla-

mesel esi

I

11

f

J§

Birkaç güne
kadar mekteplerini açıyorlar

Bu gelen M

pek
meraklıyım; bir parça da biliyorum; diksiyoner muavenemışlardır.
tile ufak, tefek tercemeler ya- miştir.
Dolandırıcı
b;rkaç
gün
pabiliyorum. Daha fazla ileriEvet. Gelen Mamuktu. Beş
sonra tekrar Hüseyinin yaletmek için ders alacak muon dakika sonra Mankübeski
nına gelmiş, bir apartımanda
allim bulamadım. Bittabi buabndan
beyle karşılaşır.ca
kapıçılık
bulduğunu
söylerada fransızca gazete, mecmua
yere atlamış ve kendisini
bulmak ta mümkün değil. Bumiş ve kendisine verilecek
adeta istikbale çıkmış görünun için bana ne gibi fransız
hüviyet varakasına yapıştır
nen Türk elçisini ulcaşa ulcaca mecmuaları tavsiye edermak üzere bir resim alarak
şa selamlamışb. Mankübeski
siniz. Bedellerini göndersem
gitmiştir.
bey:
lütfen bana alır gönderir misiO gün tekrar Hüseyiııi gö- Hoş
geldiniz - dedi niz? Kari sütunlarında cevap
ren
bu
adam
cebinden
bir
buyurun,
atlanın.
beklerim.
kağıt çıkarmış ve:
Mamuk bey, bu emir üzeSilifke: Müftü zade muallim
Al
bunu,
ifin
oldu,
deSami
rine atına bindi ve Mankümiştir. Bu senin hüviyet varaİstediğiniz kitabı
S. S. beskinin sol tarafında yürükandır. Yann sabah erkenden
aratmaktayız. İatiyoruz ki iatimiye başladı. Türk elçisi
gider ' işine başlarfın. Hayfadt- edilebilecek bir şey olmütebessim, Mamuk bey, mübakalım
şimdi de ver
di
sun. Alır almaz göndereceğiz.
tefekkirdi. Çadırlara vanncıya
Herhangi yevmi Eransızca gaze- bizim elli lirayı..
kadar konuşmailllflar, o vaziteden de istifade edebilirsiniz.
Biçare Hüseyin bu adamın
yetlerini muhafaza etmişlerdi.
Bunun içiu İstanbulda, Beykendisine verdiği silik mühürlü
Üstünde Türk bayrağı dalgaoğlunda, Cihan kütüpanesine
ve resimli kağıdı alınış, vadetlanan çadırın önüne geldikleri
müracaat ediniz.
tiği elli lirayı da vermiştir.
vakit,
Mankübeski bey, ağır,
lf
Hliseyin ertesi sabah erkenağır indi ve eyerden yere pire
kıyafet
den bu adamın tarif ettiği
glbfatlıyan Mamuk beye;
Bir takım kadınlar gilrüyo- Beyoğlundaki Vasil apartıma
- Burada benim konuğum
rum ki dilber endamlarını sinına gittiği
zaman yerinin
sunuz. Buyurun çadıra girin;
yah ve peçesiz bir çartaf altı meşgul olduğunu görmÜf, ce- dedikten sonra adamlarına
lla aaldıyorlar. Bu kıyafet, öbinden çıkarıp göaterdiği uyemir verdi.
tedenberi Trabzon havalisi kadurma cüzdanın da para et- Beyin atlarını rahat etdınlanna mahsustur. Benim
mediğini anlayınca soluğu katirin, kilylüye de söylin, azık
bahsettiklerim bunlar değil.
rakolda almlfbr.
hamlaınlar.
Bu kıyafetle, vücutlarını pazaT-U çacLrda iki elçi diz
ra koyarak kendilerine orijiBottm tehir ahalisi
dize otmmllflar, kırlr p.llık
nal bir eda ve hal vermek
ANKARA POSTASI ahbap aqesile sohbete girftiatiyen umumi kadınlardır.
mitlerdi. Şu kadar ki MankiiBunların arasında, muhtelif
filmini görmek üzere
beakide gözden kaçmıyaa mncemaat mensuplan da vardır.
Elhamra ve Melek
tahakkim bir tavur, Mamuk
Ahlak itlerile uğraşan zabıta,
Sinemalarına akın akın
beyde madunumsu bir vaziyet
muayyen bir maksat için ihvardı. Mıha vereyi idare eden
tiyar edilen bu kıy afet mesegitmektedir.
lesi ile de meşgul olmalıdır.
öbürü, cevap veren Mamııktıı.
İlaveten ANKARADA GAZİ
Namuskar bir zümrenin şekli
Mankübeski,
hararetli, hararetli
ÇİFTLf GlNI ziyare intibaatı
harlcisini istiare edenlerin
anladı yordu:
cüıümlerindeki 'büyüklük hala
- Tebrik ederim Mamuk
f.ttıımZ1Ulllttıı;nntll-l!llll1llillt&Wuıı'11D11AımılımtılllıımHılllllqyı1
takdir edilemeıdş midir?
bey.
Cidden işgüzar imipinfz.
1J
Dilberlerin dilberi
Nevzat
Çar hazretleri, zekiıııza itimat
:i
VILN.fl BANKİ
""'--..,,-U_N_'D_E_t_O_P_:A_R_A_-ııl
Önümlizdeki 9 Teşrinievel \ ile beraber endişeden hali
'-'
çarşamba akşamı
( değillerdi. Kutak mıdır, Uf8lı:
: Anadolunun her köşesinde ' 'D OPERA sineınasında ,- mıdır, ne kano ağnsıdır, o
( birer Çocuk sarayının yüksel- ' gösterilecek olan senenin en
çapkın herifin fstanbula git·
·
)~mükemmel sinema eserlı:rinder j mesi yaman bir iş olacaktı.
mesi için HlMAYEI ETFA- ~
SEHER VAK11
~
Gerçi laz.m gelen tedbirleri
ı LİN hepimizden beklediği
İkinci SESLİ filminde arzı

Bir

\

na gömdürecektim. Türk elçisi olduğum için kimsenin benden şüphe etmesi mümkün
değildi. Mamafih, sizin muvaffakiyetini2 daha iyi oldu.
Hele anlatın bakalım, planını
zı nasıl başardınız?
- Moskovaya yazmıştım ya,
bizim Sevinç hanım öteden-

beri İstanbuldan yardım istemek fikrini besler. Onun ergeç bu fikrini filen tatbika
kelkışacağına, kurultayın vereceği
karan da dinlemeyip
Kazana yeniçerileri doldurmıya

teşebbüs

işe karışb,

edeceğine

Bir kelepçenin
garip kikciyesi

Artık hanımı bıra

Geçen gün Parişte, oldukça

tepelemek lazım
geldi. Elçiliğe gitmiye hazır
landığı auada kendisine uyutucu blr il4ç içittirdim.
- Ne ııuretle içirttiniz?
- Evindeki iki kadın benim adamımdı. Onlar, hem
ba İfİ yaptılar, hem gönderdiiim utaklan içeri aldılar,
Kuşak beyin bir burca sokul-•m• yardım ettiler. Kale
kapılan açıbr açılmaz, elçi beyi t.tııF- ba h~ benim
çiftliğime giden qya arasında
Kazandan çıkarıldı. Şehrin biraz Cltesinde de Kuşak beye
serbest nefes aldınldı. Şu
kadar ki eli kolu bağlandı
ve çiftliğe değil Moskovaya
götürülüyordu.
- Aferin Mamuk bey. Demek ki prenseain aşıkı şimdi
Moskc_>va yolunda?
-Öyledir elçi bey. Adamlarım çala kamçı herifi götürüyorlar. Onun yerine de işte
beD fstanbula gidiyorum.
- Kadınlar ne oldu? Hllkümdarıııız, sevgilisini değilse
bi!e elçisini elbette aramıştır,
bu kadınlardan da tabiatile
şüphe etmiştir. Onları ortada

eğlenceli bir hadise cereyan
etmiştir. Vak'anın kahramanı

a tüst etti.

kıp

Aşıkım

M. Andre Bflla isminde bir
zattu. M. Billa, kırda dolqır
kea gözüne bir çift bileziği
andıran
iki halka ilişmiı,
bunlan evirip, çevirmiş, bileklerine geçirmiş, fakat çıkar
mak
istediği
zaman bir
türlli bileklerini bu çelik
çemberden kurtaramlllDlfbrr.
Meğer bu zabn bulduğu şey,
son sistem bir kelepçe İmİf,
Bu vaziyet karşısında biçare
adam ilk rast geldiği bir polis
memuruna derdini anlatmak
istemiş ise de muvaffak olamaIDlf, bilikiı polis memuru hapfsaııe kaçkını
sandığı bu
adamı karakola götürmilıtür.
Umn izahattan sonra mesele anlaşılmış ve M. Billa,
bileklerini kelepçeden kurİarmlf ise de
bu defa, bulunmuş qya olarak kelepçeyi
karakola teslime mecbur tutulmUfbır.

Eğer ba malın sahibi çık

mazsa bir sene bir gün sonra
kelepçe M. Billaya iade edilecektir. Bunun için de kendisine bir makbuz verilmiştir.
Fakat bu zatın bu kelepçeyi
tellrar alıp almıyacağı şüphe
lidir.

mı bıraktınız?

almış olacaktık.

Yeni Yunan
staj filosu
Atina, 3 (Hususi) - Kilklf,
Limni zıhlıları ile Aris mektep
gemisi ve iki l<rp'.todan mürekkep olmak üzere bir staj
filosu vilcuda getirilmistir.
Yunan bahriye zabitanı bu
filoda talim ve terbiyeleriri
ikmal edcceklerd:r. Bu filonun
kumandanlığına miralay Teoharis tay;n edilmis~r.

ELM.r

Goı'İlden sakınınız ...
Erkekleri oldurur,.,,
Kadınları kaçırır....

Çocuk/an ça/flr .,

miştir.

Bilahare erkekler için de
bir kurs açılacaktır.

f

Ç' AR'

Mektebin birkaç güne kadar resmi küşadı yapılacaktır.
Şimdilik yalnız kadın saçtan
için 3 ay !ık bir kurs açılacak
ve 15 talebe alınacaktır. Muallimlik için Türk ve ecnebi
bir çok san'atkar temin edil-

mi~tir.

hesabımı

- Erkek kıyafetine girdiler, benimle beraber geldiler.
O, sevdalı oğlana iyi bir
.ı:, ~='1ıı.mı:mm1M1111n111J11R11lruıı=ı ders verecektik. Lakin sizin Sevinç H, ben Kazandan çı
karken harıl hani kendilerini
YaJ..-ında EDUA8.DO BIANKO
~ işi kökünden halletmeniz iyi aratıyordu.
telrrar tebrik ederim.
[
(JPER I 8ineı11ası11da
ı oldu,
hazretlerinin bu iş
Mamule bey miicrim bir ten- neÇar
ı;au~rımnı:m
kadar memnun olacak• :llWiUıl!:lllıllllilllıllııılJI
mahzuziyetle tefekkür edi=-larım tarif edemem. Artık Kayordu:
zanı almak kümesten tavuk
lhnit edildiği veçhile şehrımizin Bütün sinema meraklılarm-:-ı
- Çar hazretlerine hizmet
talep ve isran üzerine dün akşamdanberi
ı
tutmaktan daha kolaylaşmış
etmek borcumdur. KendileriASRI siNENADA tekrar iraeslne bqlanılan
demektir. Kuşak gittikten sonhimayeaile
memlenin
yüksek
ra
zannetmem ki Kazanlılar,
T"A. 1
AS/(ORLOF) filmi bu hariku.rı L 1 V
.ri
iade esere layık rağbet ve
ketimin rahat yüzü göreceğine
çara karşı durabilsinler.
ınuvaffakiyeti kazanmlfİlr. 'VAN PETROVİÇ ile VİVYAN
emin olduktan sonra emirleri- Sevinç hanımı unutmıya
GİBSON azim muzafferiıetleri ihraz etmiflerdlr. ORLOFUN
ni yerine getirmemek, hoşla
lım. O, Kuşak kadar ve belki
orijinal şarkı ve m;>!odilerini tagannl eden Rus ~alalaykası
rına gidecek surette çalışma
daha fazla sava~çıdır. Kan
Ve zengin var ıete programına iştirak eden mahir aktilrler
mak benim için kabil midir?
döl;meden, son hadde kadar
temaşakeranın medit ve sürekli alkışlarlle kaqılaşmışlardır.
haylı zahmet çektiniz;
uğraşmadan mülkünü vermez,
Musiki parçalan orkestra şefi Maestro Lemiş tarafından
tehlike
atlattınız,
değil
mi?
çar
hazretlerine boyun eğmez.
adapte edilmiştir.
Oldukça.
~;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;e!!!!!!i;!!!;;;;eı!3;!!;;;;;;~
- Desenize başı kesilecek
- Nasıl yaptınız, delikanlıyı
hrr kahpe ha... Onu da yıknasıl aradan çıkardınız? ben
malı için ne yapmalı dersiniz?
yalnız teşehblisatınızdan ha- Çar hazretlerine sadaberdarım.
Çar hazretlerine
katim, bn işi de bana düşünyazdığınız mektubu okudum
dürttü. Kuşakla Sevincin seve hemen yola çıktım.
viştiğini ve delikanlmın çarla
Çünkü muvaffakiyetsizliğe
anlaştıktan sonra hanımı niuğradığınız takdirde işe bekah edip alacağını, bunun inim müdahale etmekliğim icap
1 <;İn de Moskovaya gittiğini
ediyordu. Buraya geldim ve 1 yı:vaş yavaş halka yayacaklar.
bekledim. Eğer sizin yerinize
Ben Kazanda bulunmadığım
Şimdiye kadar görülmemiş Lu u.r.kuııiJ., e:.erl seyretmek
onunla karşı!aşsaydım Çann
için, bu rivayetin tarafımdan
üzere ı,ugün ETUAL SiNEMASINA Jridiniz.
emri mucibince kendisini zeişaa olnnduğu aolafllmaz.
J
hirliyecektim, yolun bir kıyım- /
(BitmediJ
yardım.
endam
edecektir.
,,1_ _ _ _ _
_______ 1
j,...,..............
,,.11..._ııuu
..,_,..,..,.........

dermiştir.

Dersler, ameli ve nazari
olmak üzere bunlar tarafından
verilecek ve üç aylık kursu
ikmal edenler cidden muktedir birer san'atkar olarak çı
kacaklar ve bir sene de tatbikat göreceklerdir.
Mektepten birinci olarak
çıkacaklara büyük miktarda
il<ramiye verilecektir.
Mektep binası ittihaz edilmek üzere Galatasaray llseai
kar,ısında bir bina temin edil-

emin idim. Elçi olarak Kuşak beyi göndreceğini de billyordum. Çünkü ona gönül
vermişti ve içimizde ancak
ona itimat ediyordu. Bu vaziyet karşısında düşündüm. İp
tida Sevinç hanımı kazandan
uzaklaştınp pusuya düşürmek,
elini kolunu bağlıyıp Çar hazretlerine teslim etmek istedim.
Oğlunu saklattım, sarayı telaşa düşürdüm. Fakat çapkın
Kuıak

İstanbul berberleri bir berber mektebi tesisine karar
vermişlerdi. Maarif vekaleti
küşadı
için
bu mektebin
icapeden müsaadenameyi gön-

İtfaiye mutehassısı

neden gelmiyor?

en

rı

Sarılte,

so-

kum
Dun bizim Son
krık

kıımurba:larıııdan

.

marcıları şelırimı:de gıJ:e ~r;

tacak kadar çoğalmış.. Oyle
ise vay bunların w.zar/ına
dıişeı ek enayilerin lıcılıne~ Bu
eııayi tabirine. sııkın kıın~e
guce.nmesin, çıiıı/nl bıı tabiJ.
benim değil, kumarcılıırındır.
onlar dolaplarına dıiş~n ::a~
ııallılarıı böyle enayi dıye lıı
tap eder ve hakikaten onları
pek enayice soyarlar: •
}.skiden bunların lsları/ıu.ı-_
da iki dıizıilıeye. yakın çeşı~ı
vardı. Fırıldak ı;evirenler, ~ı
~e m1111tıırı ıif/elenler, !J'.ııııır
lakçllıır, iskaınbilı:i/, r, z:ııcır

ci ve fitilci/er, :artılar. lıifekçi/er bımlaruı en belli bıı) "'.
[arıdır. Şimdi en çok. lı~ngı
kısımlar f aaliye/le, i>ılmıyV:
rum. Yalmz geçenlerde bır
Cuma günü ço/11k çocıığıın
toplu bıılıındıf!}u bir yerele
bir fırıldakçı ile bir lolaryacıyı. çocukların evlerinden
aldıkları Cuma paralarını şı
pır şıpır kafese koyar~eıı
görm~tüm. Hatla çocııgıı!'
birinde. para tükenmiş. yemden oynayıp zararını çıkar
mak için yanındaki arkadaşından ödünç para isliyor:
_ Nıırellin be - diyordu bana yıiz para öd~nç ver.
otomobil çarpsın kı ya~ın
veririm/ Öteki ise vermek ıs
temiyor:
- Yeler arlık, haydi mahalleye gidelim de biraz da
fut bol oymyaiıml
Diye ısrar ediyo~dıı.
Burada nazarı dikkate alı
nacak asıl mesele nedir. biliyor musunuz? Kendi parııla
rmı kumarcıya

k.ıpbrdıktan

sonra arkadaşından ödıin~
para istiyen körpe çocıı:~u ı
oradaki birkaç serseri tarafından göz uçu ile, a~at dik·
kaile seyredilen halıdır.
Evden aldığı ılç. beş kuru~
Cuma GÜ 1deliğini kıımnrô
kaptırdıktan sonra peK meyus bir Jıatde ağu arılc kalan bu zaııallı. arkaclnşındrın
da ödıinç yüz para alamayırr
ca düşünün ne va:iycte ge~
miştir. Sinirlerinin eıı gergııı
zamatıındrı bu çocuğu orada,
zaten kıınıarcıya gizli laı•cı
lık ya1 ıan serseriler ya da/erse ki:
_ Al, biz sana beJ kuruş
ödünç verelim de gerıe oyıw,
belki zararını ı;ıkarırsml
O ::aman ne olur biliyor
mıısıııııız'I Ne olacxık, saf,
körpe. cıılıil bir aııa kuzıısıı;
bir daha zor çıkmak ıizcfe
çirkefe yuvarlaııır. gider.
Nitekim. eski devirlerde böyle
nele:- olnıııştur neler?
Bu köşe başı se~seril~rl,
kendilerinin enayi iabır eltikleri yaşlı başlı kıırbaıılarımn

f

ııi/ıayel paralarım !ırlıklarlar,

fakat çocııklıırıa yalnız ~arc'.. bıı·tıın
- benliklerıLarım deifıl.
..
ni de l«ıfesler/.:r. Omııı ıçııı,
- · · de yarııldu/ı
yeçeıı g1111 1;mır
.·
·
gibi /ıııradr.l•İ bu kabıl man-

tıı.-cmırıı da iyi bir tırpan
itfaiye mütehassısı M. Ko- i.çft>r.
Kôroğ~u
vink» in İstanbula ne za un
geleceği henüz anl~ı!mamıştır.
Emanet tarafından harcırahı
İngiliz
gönderilm:ş olmasına rağmen
vuku bulan bu tealıbt.T Emanet- yakında
ıyoı
te haklı bir endişe tevlit <.t- ·
Birkaç gün evci Romanyaya
miştir
giımİf
olao İngiliz sefiri Sir
Şehremini muavini Hamit
Corç Klark bugünlerde şeh
bey dün Viyrnaya bir m~krimize
avdet edecektir.
tup yazarak M. «Kovink» in
lngi1iz
aefiri, Romanya lı:ıra
bu teabhuruııun sebebini sor-

sefiri
l'
ge

1

mUfhır.

i·

kayel eden bir ya:ı vıı~
dı. Hem bu yazı birinci dc[jıl
di bundan on, orı beş gün
.
cııel gene 0 dam gafı serserılere dair; gene Son Saatle
bir şeyler yazılıp çizilmişti.
Demek ki bu kaşe başı kıı

liçem iJe birii!lte ava

~k-·rrır.

Lon
•

a
güpegun-cJüz
1
a
•

ın

ay. o

u

Güzel ve zengin ınisls May öldürül,.
dü ınü, bir tuzala ını düşürüldü yoksa bir ınaceraya kurban ını, gitti?
•

lngiliz
Bu

zallıtası
•

muammayı hal için çaba•
layıp duruyor ·
esrareneız

Londra otellerinden birine kadar giden iz eğer kaybolmasa idi
Bu

İf

çoktan hallcdilmif, bitmitti ama..

Güzel ve zengin Misis May nerede?
ondra ve Llverpol zabıtası lıirkaç gunden beri garip
bir tegayyüp hadiaesini örten esrar perdesini açmıya
çal1'makla meşguldür :
Koca bir ıehrin ortasında hiç bir iz bırakmadan kaybolan
kadın Birington tehrinde otur8Il mistır Firensin kansı misis
May Firenstir.
Bu kadın birkaç ay evel kocas1D1n muvafakati ile Nevyork·
ta oturan ebeveynini görmek üzere Amerikaya gitmit, bir müddet kaldıktan sonra geri gelmek üzere Sitya vapuruna binerek
Eylülün 16 ıncı günü Llverpol limanına çıkını~, ve oradan Lon·
draya giderek Bulumsberi mahallesinde maruf bir otelde bir
gece kalmışbr. Ondan sonra ne olduğu l'e nereye gittiği malum
değildir. Otelin kapısından çıkbğı dakikadan itibaren izi kay-

L

bolmuştur.

Bu tegayyüp hadisesine insanı merak ettirecek bir mana
veren şey kadının Amerikadan hareket ettiği zaman cebinde

400 İngiliz liruı kaclar bir paradan bqka bir hayli mllce't'lıe
rat bulunmasıdır.
Misbr Firens zabıtaya verdiği ifadede demiştir ki: .cKanmla
aramızda şiddetli bir muhabbet vardı, Amerikada bulunduğu
zamanda sık sık muhabere ediyorduk. Bana en son g6nderdiğl
mekt.ıpta hareket etmek üzere olduğunu, fakat bir sürpriz
yapmak için İngiltereye muvasalat edeceği tarihi bildinniyeceğini yazmışb. Maamafi ben kanmın hangi vapurla geldiğini
ve ne tarihte Lfl'crpola çıktığını öğrendim, izini ancak Londrada kaldığı otelden çıkbğı zaman kaybettim.»
Miııis Mayın kocasını çok ıevdiği tahakkuk ettiği cihetle
bir sergüzqte aürüklenmi~ olmasına ihtimal verilmemektedir.
Habra gelen şey parasına tama edenler tarafından bir tuzağa
süriiklenmi9 olmasıdır.
Fakat Londra gibi kalabalık bir şehrin ortaıında güpe
gündüz bu nasıl olur? İşte zabıta bunu ar•şhrmaktadır.

coğr~~~~~i!ıed.ris

ile o kadar çok
sergüzeşte

a~rısına

şeklini Aınerikalılar

Bir Alrnan

nıı'ilıendi.çi

Ayni zamanda
portatif!

Kendileri bu

iddiada

•

ki bir

dı'inyanın en küçük
arabasını yaptı

nıı buldııl ar?

Şu Amerikalıların yapmıya
cakları şey yok
vesselam.

sevişiyordu

atılmasına ....

Elde taşınan
otomobil

tabanca
en iYi ilaçtır

Diş

Havada bir

Kocası

I

Her hangi bir garip hadise,
işitilmemiş bir vak'a duyarsa•
ruz üzerinde ( Madein U.S.A. )
alameti farikasını görüyorsunuz. Bizim henüz bir def'a
. için ile binme'.den çekindiği
miz tayyareler içinde mektep
açılmasına ne dersiniz? Evet
Amerikada bu şekilde bir mektep vardır. İşin aslını anlatalım:
Los Ancelos şehrindeki ipt:dai mekteplerinden birinin
idaresi çocuklara cografi malumatın en iyi şekilde nasıl
verilebileceğini düşünmüş ve
bu tekil tayyare ile meydana
çıkarmıya karar vermiştir.
Los Ancelos mektebinde
timdi cografya dersleri resim·
de glSrdüğünliz tekilde havada bulutlar arasında verilmektedir. Na1ıl, çocuklannızı böyle b.'r mektebe gönderir mi·

Asllllero avaaı
avaz bağıra
rak butiin
koy k1tlkı
nı

1tyağa

kıJldırmııtır

•

•

Görülmemiş, işidilme
miş bir hadise

siniı:?

Alman sanayii bütün miilet·
lerinkinden dah'l mütekamil
lııir dereceye yükselmektedir.
Son posta ile gelen lngiEz
gazeteleri bu tekamülün yeni
bir merhalesini tesbit ve işa
ret ediyorlar:
Bir Alman mühendisi dün·
yanın en küçük ve hafif otomobilini imale muvaffak olmuştur. Bu otomobilin vasıfla·
rından biri de portatif olma·
11dır. İstenildiği zaman birkaç
dakika içine dökülmekte, iki
kişi
tarafından
bir yerden
öbür yere götürülebilmektedir.
Ayni zamand11 bu sökme
ameliyesi esnasında arabanın
karoserisi ile mini mini bir
garaj imali de kabil olmaktadır•
Reıimde dünyanın en küçük
otomobilini yapan Alman mil·
bendiai ile kansını ellerinde
bu otomobilin parçalan oldu·
ğu halde görüyorsunuz .

•

ispanyada bir köylü bevnine
ouran sızıyı dindirmek ıçtn
silalzını çekti oe...
v

•

spanyol gazeteleri anlatıyorlar: . Santandar vilayetinde Aıtillero adını taşıyan bir amelenın gece yarısına doğru diıl
ağrımıya başlar. Adam derhal bir dişçi aramıya başlar,
Bulamaı, bütün köy halhını ayağa kaldırır, bundan da fayda
olmaz, bu arada da dişinin ağrısı tahammül edilmiyecek dereceyi bulur. Adam ne yapsın? Bu ağndan kurtulmanın en
kestirme yolunu arar, ve bulur:
Rü-velyerini çıkararak yan tarafından dftinln klSkftne dayar,
ateş eder, kurıun vakıa dişi slSküp atar, fakat adam ağzım
kafi derecede açamadığı için ayni zamanda da yanağını deler.
Hayrete şayan nokta adam timdi dit ağnaının derhal kesildiğini, delinen yanağın da biraz tentnrdiyot ile derhal ıabrap
verıniyecek bir bale geldiiini söylemektedir!

I

Çocııktarınızı bögiii !Jtr

melıicb.: gc-nıierir

misiniz?

•

Aiman Mühendisinin otomobili budur

Fransa, FenlAndiyayı mağlUp etti

Dört gün evel yapılan ve ancak bir sayı iarkile
ransa lehine netice veren bo~rrfik ın ·· sabakalar
Nürminin Sl1çları .. 1930 futbol Şl1mpiyorıl1sında neler oıact1k? .. Graf Zeplin yeni bir
. seyahat yaptı .. Frt1nst1 ile Belçika art1sındl1ki tenis maçı

enlandiya ile Fransız milli
atletizm takım.lan arasın
da yapılacağı haber verimüsabakaları
len atletizm
dört gün evci icra edildi ve
Fransa 69 puvana karşı 70
yani bir puvan farkla F enlandiy:ıyı mağlüp etti. F enlandiyalı!ann
atletizm vadisinde
elde ettikleri muvaffakiyetler
bütün çihanca malüm olduğundan,
bu karşılaımadan
Fransanm mağlup çıkacağı
tahmin ediliyordu. Fakat, netice bunun aklini gösterdi ve
F enlindiya bir nyı farkla
nıağli'ıp oldu.
Müsabakalardaki neticeleri
berveçhi ati kaydediyoruz:

F

Jlanialı

clJO,

siklet yarı,lannda, ltalyan ltlıikletçi Alfredo Binda, resmi
kronometre önünde, bir saatte
42 kilometre 93 metrelik ltir
mesafe aşarak İtalya rökorunu kırmııtır.
Maamafi Binda koşuya devam etmit SO kilometreyi bir
saat ıo dakika 43 saniyede
kateylemiş ve bu suretle düıı
ya rökorunu da kırmaya muvaffak olmuştur.

'

Atletizm
Bugün iki ye,..
de miisabakalar yapılıyor
Bugün
Kadıköy
İttihat
spor çayınnda latanbul atletizm birincilikleri yapılacaktır.
Bu müsabakalar, federasyon
yerine lstanbul mıntıkası ta•
rafından tertip edildiği için,
Galataaaray, bu hareketi gayri ni:ıami bulmlJf, miiaaltaka•
lara ittirak etmemiye karar
verm'ttir. Bugün, Galatasaray·
lılar da T akıim ıtadyomunda
Rum atletleri ile karşılıp

nıetre

1 - Vilen «Fr.» ıs aaniye~
2 - Adelhen «Fr.».

Gülle atma
Valıtet

1 -

« F eni. »

ıs

43,

ınetr

2 -

Kaile

14

« Fenl. ».

37.

ınetre

caklardır.

Me,hur Fransız Noel ancak
14 metre atabilmİflir.

•
1
ı·

!.

400 metre

1 -

koşu

<.ial•tas.ray •tletlerini
d•vet

'

Diğer

Mulin «Fr.» 49 saniye

Pı~.

8((, 11ıetrc koşu

-

Keller «Fr.» bir dakika 54 saniye :. 2- Larva «Ereni»
1 clakika S4 saniye :.

1 - Süro (Fr.) 10 saniye :
2 - Russo(Fr.) 3- ~oponen

(F eni).

Uzun atlanuı
Topelyüs

( Fenl.) 7

2-

Tülikura (Fen!,) 6 met-

3 -

Süble (Fr.) 6 metre 80.

llıetre ı4.

te 81.

l'irit atrna
l -

111etre

Jarvinen ( F eni. ) 66

75.

2 - P entila « F eni. » 64
lllıetre 54.
....: - Guner « Fr. » S6
~"Q'e

60.

Sırıkla yüksek

Ilı 1

-

Lindrot

et"' 80

2

3

atlanza

« F eni. » 3

.

-

Kilamenen ~ F enel. »

Amerikı. d ı ve Avrııpa~ıııı bazı memleketlerinde tayyareye binmek, ata veya olonır:,bile biıınıek kadar 11111111111/eşnıiş, Jrnrcı
alem olııııışlıır. Resimde lrıgiliz mıılıarrirleriııden birinin hafla talilini geçirmek üzere karısı ve e~ycıiarı ile birlikte lııısıısi
tayyaresine bınerek Londradan 200 mil mesafeye gitmek için /ıavalandı1/ım görüyorsunuz.

2 -

~~

-

11

metre koşu

Ni!rmi «Fen!.» 14 da-

55 saniye.

ıv;e"IJJndiy4lı koşucu

l'rtıi saçlarını nerede

lJ

ltıq "

kıvırtıyor!

•
sııali soran kııdınlara

ıırıı~llf sporcunıı11 verdiği ceofwyunıız.

Tuvavonan .. Fent.»

ıso metre farkla.

3 _ Tropan (Fr.) 300 metre frakla.

15(0 rnetre

koşu

ı- Ladumeğ (Fr.)
S6 ~ .

2-

3 dakika

Lukola (Fenl.) 3 daki-

ka S9!.
3 -

Lödük (Fr.) 4 dakika

02 ~ .
atlanıa

-

Filippon (Fr.) ı metre

8S.
2 82.

Menar (Fr.) ı metre

ı

jNürminin

saçları!

FenlAndiyalı sporcuya ya-

1930 futbol
şam•

Tayyarecilik şehadetnamesı
almak için çallfmakta olan İn
giliz veliabtı, ailesinden bazı
larının teşebbüsleri üzerine bu
arzusundan feragat etmiştir.
İngiliz veliahtının satın almış olduğu küçük tayyare logilterenin maıuf pilotların:1.1n
olan F elder tarafından idare
edilecektir.

1

pıyonası

zılan mektuplarda
soruluyor

UriJguvaylılar her zamandan fazla çalı~ıyorlar

Fransa ile Fenlii.ndiya arasında yapılan atletizm müsabakasında, en büyük muvaffakiyeti kazanan «Nürmi» ismindeki F enlii.ndiyalı koşucu ol-

Bütün dünya kulüpleri arasında yapılması mukarrer futbol şampiyonası)çin, bilhassa
cenubi Amerikalılann hazır!andıkları haber verilmektedir.
Olempiyat şampiyonu Urüguvay, bu defa dıt şampiyonluğu
ele geçirmek için pek ziyade

muştur.

l'iiksek

llletre 80.

.'i(;(XJ

(lö G:11

Pilotluk. yapA
maktan vaz
geçti
.. .

!( ( ınc• koşu

1 -

mıo

olan Ankara atletizm müs1bakalarına davet etmiştir.

2 - Feger «Fr.» 49 saniye
3- Jarvinen«Fen! ....
ı

taraftan Ankara

takaıı Galatasaraylı atletleri,
«ıı,. teşrini evelde yapılacak

Nürmi, bu muvaffakiyeti,
iki noktadan kazanmıftır. Biri
müsabakalarda elde ettiği par- çalışmaktadır.
lak neticeden, diğeri de saçUrüguvaylılar,
behemehal
larının güzelliğinden. Nürminin
1930 senesi futbul şampiyon
saçları o kadar güzel «Ondüle»
luğunu
kazanacaklanndan
edilmiş ki bir Çok kadınlar,
emin inıişler.
Nürmiye mektup yazarak hangi berbere saçlarını kıvırttığı
nı sormuşlardır. '
Nürminin verdiği cevap ıu
Graf zeplin balonu, 32 yoldur:
cu ile İsviçre afakında üçüncü
- Saçlarımı berbere kıvırt
ıeyahatini icra ve ikmal etmak adetinde değilim.»

Graf zeplinin ye:..
ni seyahati
1

miştir.

Fransa - Belçika
tenis maçı

Balon, en yüksek dağların üzerinden uçmuş, 4000 metreden fazla yükseklere çıkmıştır.

Fransa ile belçika araamda
başlıyan teııia turnuYumm llk
gtlnOade, Fransa fidye kal'fı
9 sayı kuaamlfbr.

Dünya bisiklet
rökoru
Milanda

yapılan

mObim bi-

Aıııeriıwnırı askeri tayyarecileri aras111da~~ kişil_ik bir, pnıp
vardır ki bunlar yalnız nıemleketlerıııde deyıl bı~lun dunya~ıı

alda

Jıayale sığııııyun

lardır.

melıaretlcrl ıle. la~uı~ıı~ş
layyareciııi11 icıyyarelerlm bırbırıııe

cesaret ve

Resimde bu 9
havada yaptıkları yeni bir caıııbMiığı 9örüyorsıı11ıız A111erika11 9a::eleleri11i11 verdikleri maliinıala bııkılırsa
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Eskidir!

Yol htilti bitme- Antika merakdi - Eczanede
bir
yok

şıkte

durdu. Başını çevirerek
b:ışka bir işle meşgul görünen
lısı karısını n a hakikatte ise müşterisinin bütün hareketlerini tetkik eden
şeyler
sıl matetm iş?
antikacıya seslendi:
Şile, 1 (Hususi) - Bu seHadise her hangi b' r mem- Ben sadece o çiftlik maneylülünde
bitmek
üzere
geçebilir, · binaenaleyh
nenin
lekette
za rasım satın almak isterdim.
bunu, is:m ve memleket zikiki mühendise ihale edilmiş
Adam resmi size kalsın. Çifthazırlanıyord u .
retmeden d uyduğumuz gibi
liğe ne istiyorsunuz. Vaktim
olan Şile - Üsküdar yolu, ha·
Doğrusu
bu
az • karlı
anlatacağız:
vanın muhalefeti ve bazı kayok, gideceğim••
bir iş olmamıştı. Tablolar
Antikacı kendi kendine şö
yıtsızlıklar yüzünden öyle koÇGk zengin bir adamın
sokağ;:>. atılsa beş yüz lira gezevcesi antika eraklısıdır, her
yle bir muhakeme yürüttü:
lay biteceğe benzemiyor.
t irirdi. Şimc! i mesele enayi bir ı
Onun için bu yol üzerindegün şehrin hurda qya satan
- M. Simon Yahudidir.
müşteri · bulup
kazıklamıya
k i keskin kayalar daha bir
nekadar mağazası varsa bun·
Yahudi, iki eşyadan hangisi
kalıyordu .
hayli otomobil lastiğı parça!arı birer birer d ola şır, eski
kıymets.zse
onu
kıymetli
Aron günlerdenberi aradığı gösterip alacak gibi yapar;
lıyacak, araba tekerleği kı
olduğu temin edilen ne bulursa
mrşte riyi bekliyor; Fakat ak- diğerini kıy metsiz gös- racaktı r.
alır, eline geçen bütün parayı
si gib. yağlı cinsten bir tabSıtma var, Kinin yok
bu, iş e yaramaz eşyay a verir,
termiy e muvaffak olduktan
lo me raklısı çık mıyordu .
Şilenin Ahmetler, Korucu,
fazla olarak ta kocasından ayr s~nra bir sırasını düşürüp
Filhakika dükkan büsbütün
Kızıl ça, Satm~zler köylerinde
dan aya aldığı aylık haricinde
kapatır. Müşteri çiftlik man·
müşterisi,ı değilse de gelenler
o!dukca şiddrtli sıtma s lgını
mütemadiyen fazla para ister.
zarasım istiyor; demek ki haya bir halı istiyor; yahut ta
hüküm
sürdüğü
halde
kaza
Adamca~ız bu fazla ma~raf
kikatte almak istediği tablo
nadide bir p~rsElen takımı
eczanesinde bu l:astalığıı:ı bi- lara tahıım:nül edebö!ecek l•a·
diğe r tablodur!.. ..
a lıp g;diyordu:
dar zc ghıdır, fak:?! karır.m, 1
r icik ilacı olan kir·n hu ı:. ma·
Yahudi ruhiyatı , sahiden
lf
maktadır.
Hatta
bu
erzaneevi hurda eşya ile doırl rına
bunu icap ettiriyordu.
Niha}d bir gün dük kana
de tentürdiyot bile yoktur. Bu
sına ve bilhassa koca sı tara·
An tikacı cevap verdi.
zengin bir m üş teri uğrad ı,
yüzden Şile ve köyleri pek
fınd an getirilen her şey için.
- Çiftlik yüz, adam bln
banker M. Siman!
sıkıntı çekiyorlar.
Acaba eski midir? Sua·
yüz!
Anti k acı , M. Simonun kolay
lini
s
o rmasına günden g üne
M. Simon sahte bir hayretle
kol ay kazıklaI1mıyacağını bilisinirlenmektedir.
gözlerini fincan gibi açtı.
yordu. Fakat bu zengin kolAdam cağı z kansını bu huy- Halbuki, dedi, çiftlik
ları
leksiyon meraklısı, tabloları
dan vaz geçirmek için ne
tablosu ötekinden daha kıy
nasıl olsa yüksek bir flatla
ya
psın,
düşür ü r, kavga ile,
metli. ..
Bazı gazetelerde, ziraat banalacaktı. Şaka değil, meşhur
gürültü ile işin içinden çıl ı a
- Sizce öyle olabilir...
kası ta rafından, zürraın borç·
ressam Lehmanın tablolanl
bileceğine
akıl
erdiremez,
Ne veriyorsunuz bakalım?
lannın gelecek seneye kadar
- Buyurun M. Simon. .•
para
vermemenin
de kafi
-Çiftliğe elli vereyim ... Beltecil edilec e ği yazıl mışsa da
(Tabloları göstererek) nasıl
bir tedbir olabileceğine inaki yemek odasına asarım.. Abunun aslı yoktur.
namaz,
çünkü bu takdirde l<agüzel değil mi?
Bu sene bazı mıntakalarda
dama da yüz veriyorum!
M. Simon cevap verdi:
mahsul; kuraklık, sel veya do- nsının öteden beriden ödünç
Antikacı kat'iyetle anladı ki
alabileceğini bilmektedir, şa
- İnsan bir şey sabn alır
ludan çok müteessir o!.ıııuş
müşteri adam resminin almaşırıp kalır, yalnız bu arada
ken güzel olduğuna inanmalı
dan gitmiyecelı:.
bulunmakla beraber umumi
evlendikleri
giinün yıl dönümü
ki, sonradan satarken kendirekoltenin geçen ıenefordekine
- Çiftlik elli; adam 15001
yaklaşmıştır,
adam kansına
ıinde güzeldir diyecek cesaret
- Çiftlik elli; adam yüz?
nazaran çok daha iyi bulunbir hediye almak arzusu ile
bulsun!
- Çiftlik elli; adam 2000!
duğu, bu itibarla umumi borç
ne istediğini eorar ve:
Müşteri lakayt görlln111iye
Müşteri
alnını kaşıyarak
tecili kat'iyen mevzuu bahis
- Bir otomobili Cevabını
çalışarak tabloları tetkik etti.
derin derin diiıündü.
olmadıi'ı,
maahaza banka- alınca aklına bir taf ile iki
Şqı gözlerile imzaya baktı.
- Canım etme, eyleme , nın muhtelif sebeplerle mah- kuş vurulabileceği gelir, e- Pek te fena sayılmaz ,
dedi, gel şu pazarlığı sabah sulleri hasara uğrıyan .zürmen garajlardan bir tanesine
dedi, fakat ben tablo alacak 1abah tatlıya bağlıyalım.
raın vaziyetlerindeki ıstıran
koşarak 909 modeli, fakat iyi
değilim .. iki ay eve! sizde
nazan dikkate aldığından ve muhafaza edilmİf bir otomobil
- Dedik ya : Çiflik elli;
Arapkari bir çekmece görbu yüzden borçlarını ödemiye
adam 20001
alarak evinin önüne getirir ve
mUştlim. Ona bakacağım!
kansına haber verir:
kudreti olmıyanlann borçlal'I·
Müşteri cüzdanım çıkardı;
- İstediğin otomobil aşa
Aron derhal anladı ki M.
elli liralık bir banknot uzamn tecili hakkındaki talepleğıda hazırdır.
Siman behemehal tabloları tarak:
rini hususi surette tetkik v ~
- Şu Çiftlik için, dedi, onu
Kadın inip te bu Nubu nebialmak niyetindedir. Antikacı
is'af etmiye karar verdiği an·
alelhesap alıyorum ... Öteki
den kalma makineyi görünce
yahudl karşısında duran Beni
!aşılmıştır.
şaşırır · :
tabloya gelince biraz in bakalsraile mensup sıska bankerin
- Bu ne?
lım .... Haydi, haydi ... Eski
isteksiz
yürümiye b~iadı.
ruhunu açık bir kitap gibi
Kocası gayet sakin cevap
müşterine bu olmaz.... .
Köşeyi döndi:I ten sonra da
okuyordu. Cevap verdi:
,
verir
:
- 2000 den on para aşağı bir kabl:aha koyven'i!
- O çekmeceyi dün bir ,
imkansız!
- M ' ""ık etme, eskidir!
- Yahudi Yahudiye böyİngiliz ıeıyabına sathın!..
Müşteri satın aldığı tabloyu
le kazık atari -diye !.öylen:- Yal... Başka neler var?
M. Jektır gidiyor
koltuğuna
sıkı~tırınış;
fakat
yordu- Herifçi oğlunun işi
Bunları
söylerken ufak
İstatistik müdürü umumimiz
yol<sa beklesin.. Çiftl iği alatefek eşyalara bakıyordu. Der- öteki tablonun önünde çivi1
lenip
kalmıştı.
tlelçilra Sıhhiye müsteiken
cak
gibi,
yaptım,
adamı
istiken gene tab oların önüne
- 200 veriyorum ...
şarlığına tayin edilen M. Kayorum sand ı. Ben ce asıl isgeldi. Çerçivenin birini tutaCevap
yek.
mil Jakar bugün memleketine
tediğimi eiliye kaptırdım ves·
rak :
hazırlandı:
Gitmiye
gidecektir.
seliimt..
- Bu kaça demiştiniz?
Son
fiat
500....
Nasıl?
lf
Antikacı bıyık altından güAantikacı hıç cevap varmiAntikacı
bir
mi:ddet beklelümsedi :
yor; müşterinin artırmasını
dikten sonra işi anlayıp saç- Tek satmıyorum. İkisi
bekliyordu.
larını
yolmıya başladı. Her
beraber bin iki yüz lira!
Ankara, 3 (T elefen) - TicaMüşteri kapıdan çıkarken:
saat dtnyaya kazık atan bu
M. Simon eli ateşe dokun1000? Dedi.
ret mu kav deri al· tine memur
kurnaz Yahudi, C"mıihıde ilk
muş gibi çerçiveyi bıraktı ...
heyeti murahhasa reisi Zekai
İmkanı yok!
defa
kazıhlaıııyorcu.
bey b r kaç güne l:ac!ar me- Bin iki yüz mü? Bababa1500?
Nakleden:
zunen
fstanbu 1a harekd edeHayır!
ha... Adiyö T. Aron ...
c
·
Jttir.
Cel~le ttin Ekrem
çıktı,
isteksiz
Kapıdan
Müştt>ri dönüp gidiyordu EAron, başı arda
k~'::n meşhur ressam Lehmana faizle yüz lira vermiş,
re!ı'
olarak ta bir peyzaJ,
b ir de F'lrtre almışh.
Vakfi geldiği halde r ssam
parayı
yatıramıyor;
Aron,
tnblolann
üstüne
yatmıya
Anti

·acı

l

Çiftçilerin borçve f ecil

Zekai bey
geliyor
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Eller ha, a ra!..
1

Ellen-Rok partiyi kaY.bet.tiaini
anlamıştı
•
Hazırla~ıyorlardı, seççadenin

o.sa gene Natalinin bağırması
çifte silah sesine takaddüm
bir ucu biru titredi, kenan
etmiı ve Ellen - Rokun bir
ile kapının arasından tüfeğin
tehlike karşısında bulunduğu
siyah namlusu göründü ve
hemen, hemen ayni saniyede
nu hissederek başını yere eğ
iki hadise oldu:
mesi için ı afi gelmişti.
Yek diğerini takip eden iki
Çifte kurşunun yaptığı büııiliib sesi ile derhal ileri fır- . tün zarar da J..üçük bir aynayı
lıyan genç kızın:
kırmaktan
ibaret kalmıştı.
- Ellen - Rok, diye bağırArtık vak' alar bir tiyatro re·
m~ı ...
jisörü tarafından tanzim ve
aktörleri tarafından da defaF .ıkat hesap edilemiyecek
larca tekrar edilmiş gibi miderecede kısa bir fark ile de

han iki bir r.ürat~e yekdiger;ni
takipetti. İlk saniyede kimin
müdahalesine mazhar olduğu
nu anlıyamamış olan Ellen·Rok
çifte silah sesini müteakıp
ileri atıldığı zaman Nataliyi
üç haydut ile ayni zamanda
görmüş, bir saniye duraklamış
genç kız ise şaşlı ın bir vaziyette olduğu için Eilen ·Roka
doğru ilerliyecek yerde bulunduğu noktaya saplanıp kalmıştı .

İşte bu iki taraflı terediiüt·

türki her ikisi için de meşum
bir netice verdi:
Üç haydut ikisinin arasına
atıldılar,
Bon:fas rovelverini
çıkararak Ellen-Roka tevcih
etti, F orvil de Na taliyi boğazıudan yakalıyarak:

- Mukavemet etmiye kalkma yoksa işin tamamdır, diye
bağırdı. Natall tazyikin şidde
ti altında filhakika muliavemet~ teşebbüs etmedi, o zamanda Forvil genç kızı gözden

kaçırmamayı arkadaşlarına bı

rakarak elinde rovelveri ile
Elll'n-Roka teveccüh etti:
' - Eller havaya!
Ellen-Rok itaat etmedi, bllı Akis Matmazel Manolsene dö1 nerek:
-Matmazel, beni kurtardınız,
size teşekkür ederim, dedi.
1 Bunu müleakıp te Bonifasa
dönerek:
-Demek sensin ha binbaşı
Bonifas? dedi, Ortak olmak
ve b:r:iHe i ; görmek için bu
yıla F rv ld ·:ı b aşkasını bulamadın mı? demeli beni blr defa öldürerek denize atmak
yetişmedi, ikincisine teşebbüı;
ettin. Doğrusu aç gözlü imişsin!
Bu muhavere esnasında Forvil sabırsızlanıyordu; bir daha tekrar etti:
- Eller havaya!
Ellen - Rok bu sefer ona
döndü:
Zahmet etme, partiyi
kaybettiğimi görüyorum, dedi.

Mümtaz

şa lısi )retler

B · r Mısırlı gazete G zi
ve
oli i
ın . . . . . . .
ne diy r?
Kahirede çıkan «El'Ehram»
gazetesi, Gazi Hz. nin Paris
büyük sefiri Fethi B. in Büyükderede vaki olan ziyafeti
esn:ısında rıhtıı:ıda toplanan
halka irat buyurdukları nutkun
aynen arapça olan tercemesini
yazdıktan sonra şöyle mütalea beyan ediyor:
«Bu nutuk, şahsiyetin büyüklüğünü ve halk üzerinde
sihir ı;ribi bı raktığı tesirin
elıemmiy'!tiı::i göstermiye kafi
bir delildir. Çünkü, halkı n
efkan:ıı dcğişfriyor. Arzu ettiği hedefe +. v.ih ediyor, milletin bGtı1n ııvdıf.n• malik
ı
. • d'kt
o.uyar,
on arı 1:· r•<•·~
ı . en
sonra istediği gibi hareket
ettiriyor. Bu ise lıer ş ahsiyete
müyesser olmaz bir m~ziyettir.
Zannediliyor ki, dini veya
vatani olsun hal kın mütehassis
oldukları hissiyata göre halka
m üm a ş at etmek ve bu suretle
söz söylemek veya makale
neşretmek , bir hatip ve yahut
bir muharrir için kafidir. Halbuki bu gibi şahsiyetler, mey·
dandadır, pek çok görüyoruz,
fakat hiç bir şeyde muvaffakıyet göstermiyorlar.
Asıl yegane şahsiyetler, lalka müm31at etmekle iktifa
etmeyip belki bütün milletin zimamını ele alırlar ve o milletin
eski ve cansız an'anatında şid-

Venizelos
Berfin seyahatinden pek memnun kalmış ...

Atina, 2 f Hususi ] - M.
Venizelosun ılerlindeki mükalemeleri hakkında kendisinden
dün ak.,am hükümete bir telgraf gelmiştir. Bu telgrafta
M. Venizelos - tereşşub eden
malümata nazaran-Berlin seyahatinin neticesinden memnuniyet bildirmektedir.
Malüm olduğu üzere M. Venizelosnn Berlinde konuşmak
istediği şc y!er iki memleketin
münasebatı
ikt'sadiyesi idi.
Bu meyanda M. Venizelos Yunanıstaııın Alman alebtarı bir
siyaset takip etmemekte olduğuna dair Alman ricaline
izahat verec,.ktir.

Raşit

6.

netle hayata doğru yürütürler
Bununla beraber halk mezkür
şahsiyetlerin elinde uzun bir
zaman muu 1rnt ve muti bulunur.
Türkiye
Rc.isicümhunın•ın
yaptığı inkılaplarla
vazedip
şiddet ve süratl e tatbik ettiği
kanunlara dünyaca vukuf basıl olmuştur.

Mustafa Kemalin şahsiyeti
bala c anlı ve sehbar bir şah
siyettir. Milleti için pek çok
muzır

şahsiy etle ri

mahvetmiş

ve onun yolunda da pek çok
şahs~yetler fed ai can etmiştir . .,
Ayni gazetede M.Psolini için
ş öyle deniyor:
«Gene tarihin gösterdiği en
büyük şahsiyetin birisi de
devlet:eri ve muharrirleri hayrette bırakan ftalya başvekili
Müsolininin şahsiyetidir. Y abut
diktatörüdür, yahut peygamberidir. Yahut papasıdır. Onun için istediğin lakabı söyle.»
«Müsolininin tercemei halinden bahsedildikten sonra ma·
kalede şunlar söyleniyor:
milletini
Müsolini, İtalya
ölüme sevketıe bile kimse
tereddüt göstermeden on~n
emrine amadedir.
işte büyük şahsiyetler bunlardır. Bir insan için mezkür
şahsiyetlere karşı boyun eğ
memek kabil değidir.,.

Yarım

gün

Kadın

amele icin
,
güzel bir
kolaylık

Şimdiye

kadar amelcaine
sabah tan akfama kadar İf
gördüren bazı fabrikalar, yarım gün için de kadın amele
kabul etmiye
şlamışlardır.
Birçok mühtaç kadınlar, çocuklarına ve ev işlerine bakmak mecburiyetinde kaldıkları
için çalışamıyor ve büyük bir
sefalete düşüyorlardı.
Halbuki bu suretle öğleye
kadar kadına evde çalışma
imkanı verilmekte,
öğleden
sonra da fabrikalarda çalıştı
rılmaktadır.

şehrimizde
Sabık

1

İstanbul

ve halen
bankası mü-

Ankara ziraat
dürü o!an R:ışit B. şehrimize
gelmiştir.
Raşit B. bir kaç
gün evel Kıbnsa gitmiş ve
şelır' m i ze avc.let etmiştir.
Eılen

- Rokun partiyi kaybettiğini
söylemesi üzerine
göğsünü
şöyle
bir gururla
doğrulttu: Dünyada her şeyden
ziyade korktuğu ve çekindiği
adam işte mağlübiyetini itiraf
ediyordu, demek ki bütiin galebe ondaydı, bu dütünce ile
Forvile büyük bir gurur geldi,
silahı kolunun uzanabileceği
kadar uzatarak:
- Silablannı tes!im et bakalım, dedi.
• Ellen - F o': omuz silkerek
geçip masasına oturdu:
- Bende silah yok, senin
Bonifas ile şirket aktederek
bana tuzak kuracağını bilir
mi idim?
Maamafi Forvil bu söz üze·
rine de silahını indirmedi,
ihtiyatı bir türlü elden bırak
mıyordu, masaya yaklqtı:
- Açık konuşalım, dedi,
bu dakikada istediğimi yapacaksın, yahut ta öbür dünyaya
gideceksin, anladın mı, eğer
•

Bittabi yarın yevmiye esa,ı
üzerinden yapılan bu tecrübe
- ki çok iyi netice vermiştir •
kadınlara inhisar ettirilmek
şartile bizde de tatbik edilemez mi?
şartlarımı

kabul etmiyecek
olursan seni bir köpek gibi
öldürmekten beni menedecek
hiç bir sebep yoktur.
Ellen - Rok dairua soğulı
kanlılığını muhafaza ediyordu:
- Görelim şu şartlarını
dedi!
- Evel emirc~e bana dos·
yayı iade ederek bana karşı
şantajda bulunmaktan vazge· .
çeceksin sonra da cez:ı olarııfl
beş yüz bin frank vere-::eks:n!
Ellen-Rok gülümsedi.
- İstediğin
bundan ı:ıı
ibaret?
F orvil kızıyordu, masaı• 11
üzerine kuvvetli• bir yuır.• 11••"
indirerek bağırdı:
- Anlamadın mı, sana bcf
yüz bin frak diyorum, be~
santim eksiğini ka'.Jw etıııeı:ı>j

İstenilen paranın azaıııet.

karşısında Bonifasa
sarboıluk gelmiş

ani

~~

gibi idi, o
masaya doğru ilerllyerek: ')
ıBhnet!ı

S

Teşrinievel

So!I Saat

Sahife
A

•

Sa Iamıs

apor

Doktorlar

Gıda

maddele- Baş papazın ö- Zıh/ısının alın
rinde hileye ma· lümil meğer kim- masına Venizeni o/dbilecekmi? lere yaramış? los m~arız mı?

0 , bunu an ı amıyordu
Zannediyordu ki Suphi
sinsi bir maksat eüdüyor.
-

10 -

-

Diyelim 1'i bunlar hep
doğru. Fakat öz evladını kötü
yola sürüklemekliğini gene
mazur gösteremez. İyi bir ac a,
hiç birşey yapamıyorsa yüz
dirhem yün alır, çorap örer,
çocuğunu besler.
•
- Alı beyim ah. Başına
gelmemiş ki bilesin. Çorapla,
çevreyle kör boğaz doymuyor. Ekmek parasını çıkarsan
bile i:stün, başın açık kalıyor.
Eksik bir değil bin. Günde
bir çorap örüp te bu eksiklerin hangi birini tamamlıya
caksın?

Her neyse geçmişi bıra
kalım da geleceğe bakalım.
Dedim ya, sizi insaniyet naınına çamurdan kurtarmak istiyorum. Bunun için elimden
geleni yapacağım. Şu kadar
ki sen de bütün şartlarımı
kabul edeceksin.
Kaaının zu'münce bahsin en
can alınacak noktasına gello-

ıııişti. Şu külahsız «evliya~ nın
ağzında

dönüp dolaşan baklanın, şart dediği feyler arasın
da meydana çıkacağını umoYordu. Bu sebeple sahte teessUrünü, istihzalı bakışını, bı
ralıtı tam bir dikkatle delikanlıyı dinlemiye hı zırlandı.
O da, mabadi ağır çikmak
ınuhtemel olan bir taahhüde
Ririşmek üzere bulunduğunu
dütünerek tereddüde düşmüş
tü. )ğrenç bir pezevenk ve
adi bir fahişe olarak tanıdığı
- hasebü nesebi meçhul - bir
kadının, çarşı metaı gibi fUnun bunun nazarı hırsına, nazarı iştihasına arzoluna gelen
Çocuğmıu kurtarmak davasile
bir sürü sıkıntı kabul etmek·
liğin münasip f lup olmı.dığını
leeınmiil ediyordu.
Gençlik , o hız verici kuv·
Yet, bu tueddüdü de giderIDekten geri kalmadı ve Suphi
hey bir - iki öksürükle hançeresini temizliyerek tartlarını
saydı :
- Kızın beni baba tamyaCıtktır, sen de kardef bileceksin. Evine biç bir erkek almı
Yacaksın . Çorap öreceksin,
elinden geliyorsa oya yapa~lk&ın. Kwna da böyle ,eyler

öğredeceksin, ır:ı:ehli kadınlar

~~bi kapalı , sessiz ye temiz

ır hayat g<çirecekıin. Buna

~ııkabil ben de sizin yiyece-

illa;ti, giyeceğinizi, yakacağı

nıı. tedarik edeceğim. Yapa-

tatın çoraplann, oyaların pa-

ını biriktirirsin , sermaye
Yaparıun.
iki - üç sene böyle
1'al ·
b·· ıt lftçirebti .tniz ço u', ta
1. .

~ ~Yı.r, »trpıuo evlenme çağı
d lH•lir. O Z< m.ın, son iyil gi
l~ Ya r m, miiııas;p bir [ o.a
0

nu , v . ndiririm. ...ı:::ı
da, çam~rdaıı kurtulmuş
0 '
~~1;ınuz. Nasıl, işine geliyor

d

"

l

0

haııtaya
0 • a •cıruyorsun; işime, gelmez
ı~: ıııu biç? KYİlıçten dilim
lı ldu da !Af boğazımda kair:ır; ~ilah razı olau~. Hwr
tif-- Aman

beyim,

lı

ıındadıma yetişıyonwı.
enııe·
. . d e kim ae't' .
vınmıyeyım
•llsııı?

lıe-- Fakat gözüme iyi bak.
d ~.. takaya gelir adamlardan

htit ~ıııı. Küçük bir münase• t sııliğini, evine erkek aldılhnı
t b ır
· erk egın
- · evıne
·
....
, a.,..
: Yah
<:i,l
• •u
ç j"&tnı, hele çocuğu satmıya
k• •ılığını sezersem, işidirsem
'~C!ıı.e. Solu&u doğru hap:~aııl ede alırsın. Evladım cıros... ı tJ""&a teşvil. edeıı an aI arın

Muharriri: H. Turhan
çekeceği

ceza çok ağırdır.
Bunu da unutma.
- Aman beyim o nasıl söz
Boğazım doyduktan, sırtım sı
cak kaldıktan sonra kötü işte
neden gözüm kalsın. Allah
karşıma bir «Melaike~ çıkardı;
onun iyiliğini ayağımla teper
miyim hiç?
- Ben her şeyi söyleyim
de sen istersen dinleme.
- Tövbe büytlk sözüme, o
kadar aptal mıyım ben? Sözümden kıl kadar ayrılmam.
İstersen kapımı ördürür, dört
duvar içinde kalının. Elvirir ki
kursağımız dolsun, ilstümUz
örtünsün.
- Yokluktan kurtulacaksınız, lakin çalışmıya da alı
şacaksınız. Şimdi hesaba ba,lıyalım.

Suphi bey, himaye edeceği
iki vücut için tedariki elzem
olan şeyleri birer birer söylemiye başladı. İptida odanın
kireçlenmesini, yere bir kilim
alınmasını, bir karyola ve temiz dlişek, yorgan tedarik
olunmasını tensip etti. Sonra
onlann bir ayda ne kadar
yag, şeker ve saire sarf edebileceklerini hesapladı ve kadının eline beş altın verdi.
- Bizim arkadq -dedi- bir
beşibirlikle çocuğu berbat etmek istiyordu. itte ben o parayı hasbetenlilllh veriyorum.
Her ay sonunda buraya gelirsin, bir aylık masrafınızı görecP.k parayı benden alırsın.
Kadın, c6mert defilranlmm
ellerine sanldı; bi:ri yokluktan
kurtardın, bir güniin bin olsun;
diyerek kiraren teşekkür etti.
içinden kopup gelen kahkahaların feveranınını zapt edememek endişesile oradan bir
an evel aavuşmak istiyordu.
Nihayet, Suphi beyin müsaadesini alarak Ayrıldı, sokağa
fırladı gelip geçenlerden çekinmese kaldınmın ortaaında
duracak, gülecekti. Suphinin
mev'ı:ı:aaı; o kadar
tuhafına
gitmişti, o evliya ağzı hatınna
geldikçe dudaklarına kahkahalar diziliyordu.
Kadın, bir haylı nasihatım •
denledikten sonra bef sarı al·
tınını aldığı delikanlının, insani hisler, babaca şefkatler
perdesi arkasından sinsi bir
zanpara rolü oynadığına hüküm ediyordu.
Erkeğin kadın ve kadının
da erkek için yanıdıldığma
inanarak bu ilci cins arumdaki bütün münaaebctlerin
ancak şehevi bir esesa müstenit olacağını kabul eden
bu yıllanmış fahişe, ivauız
iyiliklere vücut vermek kabiliyetinden tamamile mahrumdu. Göreneği de bu kabiliyet• zliği koyulaşhrJlllfb. Yıkık
bir yetim evini keseainden
para sarf ederek tamir ettiren bir hayır ehline, veya karlar albnda aefaletinİD haaia
raıelerini teşhir eden kolsuz,
ayaksız ve ihtiyar bir dilencıyı
evine
götüren
bir
merhametli adama ömründe
tesadüf etmemişti.
Bütün tecrübesi, İnsanların
kaz gelecek yere tavuk verJ
diklerini göıteriyordu. Aynı
zamanda bir kısım zamparaların böyle sureti haktan göriinüp kızlara, kadırJara hulül
etmiye çaı'iştıklarını da biliyordu. Ab'.a dedikleri, tey::e diye
çağırcLklan

kacL.ııla.n.a

pa~-
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Emanet Sıhhiye mlldllrlllğü
bundan bir müddet eve! umumi bir mevaddı gıdaiye teftişi
yapmış, Emanet hudutları dahilindeki bilümum manatıkta
teftiş edilmemiş yer bırakma
mışbr.

Yapılan bu umumi teftiş neticesinde 500 e yakın esnafa
cezayı

nakli tarhedilmiş, bir
çok yiyecekler de imha edil-

miştir.

Emanet heyeti sıhhiyesi bu
teftiş neticesinde bir çok hilekarlıklarla karşılaşmış ve
bunlara mani olmak için 2abıtai belediye nizamnamesine
yeni maddeler ilavesine lüzum
görmüştür. Bu hususta gayet
mühim bir rapor ihzar edilmektedir.

Kartalda ve diğer yerlerde
kooperatifler
açılacak..
Ziraat bankası umumi müdür
vekili Şükrü B. bazı vilayetlerde
tetkikatta bulunduktan sonra
tehrlmize gelmi§tir.
Şükrü
beyin bu tetkikatı zirai kooperatlfler teşkili ile alakadardır.
Mumaileyh raporunu lazım gelen makama verecektir.
İstihbaratımıza nazaran, İs·
tanbul vilayetinin bazı kazalanoda, ezcümle Kartalda zirai kooperatif teşkilatı yapı
lacaktır.

Fuhşa teşvik

maddesinden
Arpk ve Simon iaimlerin·
de iki kişi çocukları fuhşa
tetvik ve esbabı lı.usulünü
teshil cürmile maznun olarak
haklannda yapılan tahkikat
neticesinde mahkemeye veril•
mitlerdir.

Toptan ve perakende

FENNİ GÖZLÜKÇÜ

MON 1M
Her cins gözlük çerçeve ve

HASAN
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giSzlük tqlar•. meşhur ZA YS
fabrikasının punktal ZA YS
gllzlük taşları her yerden ehven olarak satılır. Silindirik
reçeteler kemali dikkatle imal
olunur.
lstanbul Bahçekapı İş bankası karşısında No. 15

Daha ziy;de ve
daha iyi tra? eder .....
G.ıkttt

btçakan mc"cuı en Ala

ç~lıktcn

rnamül v~ ıt.ız.larını."l

p.l

-

-.um oım... .._ ııiyıdt ve
iyi .,.. oknoJ• ıc'mla eılcr.
bir pli.et 111tın al.mu..

Bııctın

Gillette
lan arasrna sokuiarak kötü,
kötü so:uyan az erkek bozuntusu ınu görmüştü?
Binaenaleyh, Suphi beyin de
babası hayrına para sarf etmiye~ğine zerre kadar ,ııphe
etmiyordu. Onun tedrici hir
huiül ile, kendini sevdire aevsevdire kıza el atmak iste·
diğine kani bulı!nU)'ordu.
1Bitmedi J

Eğer doğru ise Fener kiliıesi
baş papazının
öldüğu
günden gömOldüğü güne kadar şehrin Galata ve Beyoğlu
taraflarında yeni bir kazanç
yolu açılmış demektir. Hristiyanlann bir efııancsi varmış:

Bir adam lllnnce elini ne
kadar çok adam öperse, ölü
için o kadar hayırlı imiı, zira
lllea, elini öpenlerin sırtlanna
baaarak Cennete gidermif.
Milteveffa başpapaz efendi
de bu efsaneye pek mutekit
İmİf ve ölürken vasiyet etmiş:
-Ne pahasına olursa olsun
benim elimi çok kimsenin öpmesini temin ediniz! demiş.
Allah toprağını bol etsin,
ölmüf ve ölünce de gazeteler·
le elinin öpülmesi için ilan yapılmif, fakat bu asırda hiç
kimse mikrop geçer korkusu
ile ölü papas efendinin elini
göıtere
öpmek cesaretini
memif.
Nihayet sağ olan papaz
efendilerin faaliyeti başlamış,
evvela kilise kapıaı önünde
oturan fukaralara birer lira
verilerek papaz efendinin eli
öptürülmüş, sonra da Beyoğlu
ve Galatadan 1 den 5 liraya
kadar pazarlıkla el llpücü
toplanılmı9tır.
Bu bir tayİadır. Biz inanmadık ama kim bilir, belki
doğrudur. Bize bu hikayeyi

anlatan
miştir

Rum dostumuz de-

ki:

« - Para ile de olsa yüz·
lerce kişinin salyasını bıraka
cağı o ele dudak değdirecek
habayeğit bu asırda çok bu·
lunmav;

Bilô. istisna
odalara gireceklerdir.

Bir kanun!a, teşekknlferine
Atina , 3 ( Hususi) - M.
lüzum
görülen etibba odalanna
Venizelosun avdeti sırasında
girmek mecburiyeti olup ol·
hazır bulunmak için Yunan
madığı hakkında bazı doktorerkanı harbiyesi Saliı.mis zıblısı
lar
arasında tereddllt hasıl
için bir muhtıra hazırlamak
olmaktadır.
tadır. Maamafi Yunanistan için
Dü'l bir muharririmiz vi!A•
satın alınması ve hüsnü muyet sıhhiye müdllrU Ali Rıza
hafazası bnyük fedakarlıklan
beyle bu mesele hakkında
icap edecek olan Salamis zıh
konuşmuştur.
_
lısının alınmasına M. V enizelos
Mumaileyh şunları söylemek·
fBbsen muarız bulunmaktadır.
tedir:
.
_ Teşekkül edecek etıbba
Tamirine karar verilen Limodalarına
Tıirkiycde
icrayı
ni zıhlısı ise bugünlerde Malsan'at eden bilümum doktor
taya hareket edecektir. Ay
ve diş tabipleri girmek me~bu
ortasında dönecektir.
riyetirıdediricr. Bu mecbunyet
bir kanunla müeyyettir. Hatta
menıur olan etibba dahi bu
odalara girmek mecburlye~n
dedirler. Bu hususta teredafide mahal yoktur.

Jeneral Vrangelin cesedi
naklediliyor

Bolşeviklere karşı son ola·

rak harbeden jeneral Vrangel
geçenlerde öldü. Jeneral Vrangelin kemikleri Belgrada ge·
tirilmek üzere bir tabuta konulduğu
zaman, Brükselde
yaşamakta olan sabık Rus
ubitlerinden mürekkep bir
müfreze teşkil edilmiş ve bu
müfreze tabutun bq ucunda
tren kalkıncıya kadar selam
vadyetinde nöbet beklemittir.
Jencral Vrangelin tabutu
çiçeklerle süslenmiş ve üzerine de İmperatorluk zamanının
Rus bayrağı örtülmüştür. Cenazeye Belgratta Yugoslavya
hükumetinin de
iştiraki
ile
sabık Rus zabitleri tarafından
askeri merasim yapılmıştır.

Darphane çakmak yapmıyaca'A
Darphanenin çakmak imal
etmek ve bu suretle Avnıpa·
dan gelen çakmaklann dahilden tedarikini temin etlllelc
tasavvurunda olduğu malüın·
dur.
Bizim bu husu.sta yaptığı·
mız tahkikata göre, Darplaaııe
timdilik bu tasavvuru fiil aa·
hasına isal edemiyecektir.
Bunun sebebi, çakmak, inhisara tabi olduktan acara
çakmak imalinden bir kar
temin edilemiyeceğidir. Maa·
maff ileride çakmak istih!Aki
imale değer bir hadde yanrsa
darphane bu tasavvurundan
istifade edebilecektir.

Prenses Viktor- Biz şimdiden ilk meclis
yanın sefaleti ı ikaz edelim de ..
kadın
Zupkof isimli bir Rua aeraerisi ile evlenen sabık Alman
imperatorunun kız kardeşi
prenses Viktorya.nın iflası ilin

Telefon firketi lıükdmet ile
bir mukavelede şehri
mizin
telefon makinelerini
nisbeten kısa bir müddet içinedildiğr-için, oturduğu Şavm
de otomatiğe tebdil etmeyi
burg şatosundaki kıymetli eş
taahhüt etti, vakıa henüz filiya müzayede ile sa! ı'mıya
yala geçmiı değildir; fakat
başlanmıthr. Bu hareketi tevlit tahmin edildiğine göre hiç
eden ~ avmburg prensi Adolf
değilse
bir kısım hatlarolmuı,- prenses Viktoryanın
da otomatik makineleri göriıtediği aylığın bile verilmemekliğimiz öbür seneye kalaalne muhalefet etmittir. Prencak değildir. Her ne olursa
ae göre, Zupkof gibi bir serolsun ergeç otomatik telefon
ıerl ile evlendikten aonra,
teessüs edeceğine nazaran
prenses bütün haklarını ~yl
fimdi tolefon kullanmak mecetmittir.
buriyetinde olan amalar o vakit
icap eden numaralan tanzim
Rüştli
imkanından mahrum oldukla•
rına göre acaba ne yapacakyın
lar. İngiliz gazetelerinde gördüğümllz bir noktayı yalnız
körleri
değil, fakat
ayni
Yunan sahillerinde bir yat
zamanda da gece karanlıkta
tenezzülıv yaptıktan sonra Fa:
telefon elmtk mecburiyetin)erden Aero ekapres tayyaresi
ile İstanbula dl!nmlye teşebbüs de kalacak olanları düşün
eden Ekrem Rüştü beyin cadügümw için telefon ıir
susluk lttihamile tevkif ve sonketinin nazarı dikkatine vazra tahliye edildiğini yazmıştık.
etmek istedik. İngiliz gazeteAldığımız malümata göre Eklerinde okuduğumuz haber
rem Rüştü bey Yunanistanda
şudur:
bir değil iki defa tevkif edilLondra telefon şirketi yeni
mif, her ikisinde de birer "par- otomatik telefon makinelerinin
don» la serbest bırakılmıştır.
ayar lAvhasında ( 4 ) ve ( 7 )
Ekrem Rüştü beyin İliinci
numaralı düğmeleri kaba.ık
defa tevkifine sebep, eşyalan
olarak yaptırmıftır. Bu sayede
arasında bir Yunanistan harikaranlıkta gllrmeden de istetasının çıkması ve hüviyet cüznilen numarap tan:ı:im etmek
danındaki resminin de süvari
kabil olacaktır.
zabiti üniforması ile çıkarıl

Ekrem

yaptığı

be-

tevkifi
meselesi

mış olmasıdır.

Bu münasebetle nqriyat
yapan bar.ı Yunan gar.eteleri,
bir kısım küçük memurlann
gayretkeşliği ile bu gibi hadiseler vukua geldiğini l:aydetmekte ve şikayette bulun·
maktadırlar.
Halbul< i hadise, Yunan erkanı harbiyesinin emir ve malümatı. ile haaıl oldujuaa g6- .
re mezkür neıriyatın aamimlyetl, maalesef, şilpb.,yi d:ı.dir.
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Kim l1llarif
emini olacak?
Behçet beyi ı yerine İstan
bul Ma :rif eminliğine ilt: tedr!sat umum mlldür;i Ragıp
Nurettin, ~bık Maarif müdürü Saffet, ı.ını.ir &~aarif emini
Fuat, Adana Maarif emini
Habip, Miiil:i) e mektebi müdürü Hiı.ııt beylerden biri
t~yln ttı.cc-~r.

• •

reısı

Am.:-<ikada ilk defa olarak
meb'uaan meclisine Misis Ro·
gers isminde bir kadın riyaset
etmiştir, fakat bu riyaset. m< c~
1 si, tatil devns·ne g'rm<•
mı..nasebeti ile kapaıııo»ıodan
hirkaç dakika evel yııpı•an
dua esnasında olduğu için bir
kaç dakikadan fazla sürmemiftir.

izmirde dank
şiddetlendi

kmirde hnkom sOren Daalı:
hastalığı, bir aralık lıaflffer
gibi olmllf, fakat ıoo gilnlerd•
yeniden şiddetlenmif, havaların soğumasına ve nhhat
dairesince mücadele edilmek·
te olmasına rağmen gittikçe
daha müstevli bir şe~ il almıya başlamıştır.
. ..
Hastalık bilhassa lzmırın
Karatq, Asansar, Mısırlı ...e
Halil Rifat paşa caddelerinde
blUlln şiddetile hllkftmfermadır.

İfll/yayl1

giden

fl1lebemiz
Alman

malümata ııuaran.

İtalyanlar, evellri fiht halyaJa

giden bp talebemiz hakkın a
muazzam bir program hazır

lamıtlardır. Talebeye~
bir çok tehirleri gezdiriJeceul
ve bfiyiik bir bllanli kab
g&terilecektir.

322 ... 23

iller

Fatih ukerlik ~ea:
Daireye merbut aııkertik ...heleri 15-10-929 tarihinde ba,IB111ak Ye 29-10-929 tarihinde
sevkiyata nihayet verilmek Ü·
zere 322 doğumlu efradın kamilen ve 323 doğumlularm
~en

o.lan ur.

5 .,vkedileceklc:ri

j]jn

. .
BAıri

beyin
yeni memuriyeti
Teşrifat
pinliğine

mUdürii umumi mu·
tayin edilen muhtelit
mübadele komia~oau
altuıcı tali komisyonu TUrk
murahhası
Basri B. dün
makamma, gitmiş ve yeni vazifesine tayini dolayısile arka·
daşlarına veda etmiştir.

Avrupadan avdet
Beyoğlunda vaki
«Etual»
tfcaretanesi sahibi Ovagimyan Ef. bu kere meşhur Kı·
laviri ticaretanesinin her nevi
yeni kıorselerini ve laıtik ke·
merleri hamilen Pariaten avdet
etmiş olmakla· mezkür ticaretaneyi bir defa ziyaret zaruri·
dir.

Ticaret odası ucretini
vermiyenler:
Ttcoret -ve

ıehit evlatlarına
Milli müdafaa vekaletinden:
1485 numaralı kanun mucibince malül gaziler heyeti, hesabab tasfiye olımup müesseselerine ait bütün eşyaları para·
ya çevrilerek toplanacak pa·
ralarla kanunun neşri tarihine
kadar Ziraat bankasında bey'i·
ye iiçte birlerinden birikmiş
paranın heyeti umumlyesinin
harp malüllerile bu maliıller·
den 20 mayıs 333 tarihinden
itibaren vefat etmiş olanların
yetimlerine,
kanunun neıri
tarihinden itibaren de hersene bey'iye Uçte biri yansının
malüllere, yarısının da ıehit
yetimlerine tevzii tekarrUr etmiştir.

Binaenaleyh zabit ve nefer
harp malüllerl, malili olup ta
20 mayıs 333 den itibaren
vefat etmiş olanların yetimleri
ve bil'ümum ~ehit yetimlerinin yetlerinde bulunan reami
senetlerile
birlikte derhal
mensup oldukları ukerlik şu
belerine müracaatla isimlerini
kayıt ve teıbit ettirmeleri .tebliğ olunur.

l\1ary
Dugan

Biiyiik rrayyare piyar1kosu
Yedinci tertip
J

unca

Temsilden sonra
temin edilmiştir.

tramvay

Şehzadebaşı Ferah sinemada
Bu akşam 4 sitatis ivanof ta·
rafından

akrobatik numaralar
ve komik Cevdet B. temsilleri
sinemada: Tehlike işareti

Yeni eserler
Oyuncu

kız

Mehmet llolösl

« Oyuncu kız » isimli ki·
tap yeni çıkmışbr. Fiab 15
kuruştur. Tavsiye ederiz.
ıusai)e

\e '~lidire
ceıııiıetı ad.>mdan

\lm..i.L.ya

Dr. A. ASIM
'~ kJ•lııı i .ıs talıklaıı
llastalanoı r~r güıı

ını trba"'>l!l,

15 17 ) e kad"; "işlıılrkı lıust1>I
lıasıahanesinJe kaLııl
~işli l\~ğıthaııe

etıııcıı.tedır.

caddesi

40,000 lira

Fatihte Çarpmbada

ve erkek leyli ve nehari

HAYRİYE ORTA MEKTEPLERİ
Ana, ilk ve orta kısımlarına kız ve erkek talebe kaydı
için Çarşambadaki müdiriyet daireaine müracaat. Orta kıs
mının duhul imtihanlarına 3 Teşrinievelde başlanacaktır.

Ali ticaret mektebi
müdürlüğünden

Ulümu Aliye ve yüksek kısımda mukayyet eski talebenin
10 teşrinievvel 929 tarihine kadar tecdidi kayıt için mektebe
mllracaatlan.

Çatalca belediye riyasetinden:
Her eene

küşadı

mutat Çatalca

Emtıa

ve

hayvan

alım

ve satım

panayırı kemafis.abık lstuyon mevkıınde Teşrinie.-cl in be~iııci günü açılarak
yedinci günU akşama kad:ır üç gün devam edecektir. Sekizinci günü Taı·yarc,

Hillliahmer ve Himayei Etraf cemiyetleri menfaatine at ve tay ko~llları ve
pehlivan müsıbakaları icra kılınacak ve :t.İrde muharrer ikramiyeler verilecektir.
A.t ko?ularmda 'Ta~ l.oşularıoda ~
Pdıfüan ıııiis~.bakalarında
. .
Bırincıye 150
Birmeıye
50
Başa
100
Kuçilk ortaya2S lır.ı
İkincıye
50
ikinciye
2;
Hüyük ortaya 50 ' De•tey<'<
tO lira

fi

ve Erkek Ameli Hayat Ticaret ve
Lisan fhtiıaı mektepleri

Talebe kaydına devam ediyor.
14 birinci Teırin Pazartesi günü derslere başlancakbr.
Kız Hayat mektebi: Fatih, Saraçanebqı
'
Münür paşa konağı T. İs. 2731
Erkek Hayat mektebi: Cağaloğlu T. İs. 3630

l\'lali ye

vekaletiııdeıı:

senesinden 1927 mali senesi nihayetine kadar milli hükumet bütçelerinden n1atlı1bu olanlarla gerek milli , hükumet ve gerek sakit hükumetin bütçe emanatı ve adi emanat hesaplarında mukayyet alacağı bulunanlar, Şubat
930 nihayetine kadar arzuhal ile bulundukları
mahallin en büyük ınal men1uruna müracaat
eyleyip yetlerindeki n1atlfıbat vesikalarını vererek mukabilinde müracaat vesikası alnıaları
lazımdır. Bu müddet zarfında nıüracaat etmen1iş ve vesika almamış olanların iddia ettikleri
alacak 1513 numaralı kanun n1ucibince katiyen
hazine lehine sakıt olacaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç bir mazeret kabul edilmiyeceğinden alacak iddiasında bulunanların !J30 senesi 1\lartından evel bulundukları n1aha1lin en
büyük ınal men1uruna n1üracaat etn1eleri ilan
olunur.
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vekal<·tir1deıı:
Ton
45
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hekimi: Doktor

t11

kız

60

Teılim

tarihleri
2S-10-929
25-11-929
2S-12-929
ıs- 1-930
lS- 2-930

75
7S 300
1 - Kaloriferler için tarihleri yukarda yazılı beş taksitte
Haydarpaşa İstasyonunda vagon içinde teslim edilmek
üzere alınacak iiçyüz ton kok kömürü yirmi gün müddetle ve
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuttur.
2 - İhaleai 8-10-929 tarihine müsadif salı günü saat 15 te
levazım idarealnde ıİıllteşekkil mubayaat komiayonunda yapılacaktır.

Temlnab muvakkatesl 6S2 lira SO kuruştur.
Şartname levazım müdüriyetinde ve lstanbul defterdarlığile İstanbulda Dolmabahçede evrakı matbua anbarı mümeyyizliğinde her gün görülebilir. Münakasaya iştirak edeceklerin o gün ve aaatten evel teminatı muvakkate ve teklif
mektuplaruu makpuzmukabilinde komiıyoa riyasetine tealim
eylemeleri.
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Ars~nofera.tos
ile te rfl ı.n

Seyri scfAin
Merkez acentası : G;ıLıtil
koprü başında. Beyoğlu 2 362
Şube acentası: Mahmudiye
hanı altında. İstanbul 2740

Bozca ada

zade

SAKARYA
vapuru 6

postası

· ( GELlBOLU ) vapuru 5
teşıinevcl Cumartesi 17 de idare
rıhtımından hareketle [Gelibolu , Lapseki , Çanakkale ,
lmroz, Bozcaada] ya gidecek
ve [ Çanakkale, Lapseki, Cclibolu]ya uğrayarak gelecektir.
vapuru 7
teşrinevel Pazartesi
ı 2 de
Galata rıhtımından hareketle
[ İnebolu , Samsun , Gireson ,
Trabzon , Rize , Hopa ] ya
gidecek ve dönü~te Pazar iskelesile [ Rize , Sürmene ,
Trabzon , Görele , Gireson ,
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, Zonguldag] a uğrıyarak
gelecektir .
Hareket günü vük alınmaz.
(

Sadık

REŞITPAŞA)

hntalya

posta)ı
(KONYA) vapuru 6 teş
rine\·el Pazar l o ,ıa Galata
rıhtımını.lan hareketle [ lzmir,
Küllük, Bodrum, Rado,;, Fethiye, Finike , Antalya] ya
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte [ Anditili ,
Kalkan, Sakız, Çanalikale ,
Gelibolu J ya ugrayarak gele
.:ektir.

7 - 9 te~ıincvel 929 ka<lııılara
8 - 1O »
erkeklere
Türkiye Scyrisefain idaresi
mütekaidiıı, eytam ve eraıni
linin eylül 929 maaşları
ballda muharrer günlerde

teşrincvel

Pazar

şimdiden yoklamalarını yaptı

depolanııd&

günlerde müraitin olunur.

Seri ve lüks Karadeniz postası

Sirkeciden lurcketlc [ Zonguldak , İnebolu , Evr~nyc, S:ınr
sun, Ünye, Ordu, Giresun ,
Trabzon , Rize] ye gi<lecektir.
Müracaat mahalli : İstanbul
Meymenet hanı altındaki yazıhane. Telcliııı: İstanbul ı-ı i.J

il~ hattalıklunn hu~usi

malumat \"erildiği
tak!ı'rJe talılil edilecek ıne , at al ılrıılarak bılıilıaru raporu takdim
edilir.
M.':'•rcııehane: Beyoğlunda, Ağa

canuının kar~ısında

Telefon: Beyoğlu

Tayı'<ır vapurları

~Tayyar
\~VAPURU
6
pazar
günü saat 17 de Sırkcci rılı
tımımlan hareketle [Gelibolu,
Ç;ınakkalc, \·e Körfez tarikik
A p«ılık , Dikili ve lzmir] c
azimet ve avdet edecektir.
Yük ve yolcu İçin Eminöm
Reşadiye ca<ldcsi Rıhtım lıa
nıııdaki idarehanesine müracaat
Tel. İstanbul ı 977 . Yolcu
bileti '.ıpur,l.ı <la verilir.

300 ton kriple maden kömürü

Adliye daireıi için muktezi 300 ton kriple maden kömürünün beher tonu 16 liraya talibi uh!esinde olup 6-10-929
pazar gilnü ihale! katiyesi icra kılınacağından daha noksanile
talip olanların yevmi mezkürde defterdarlıkta müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaatları ilan olunur.

tacağından

otel <'~\Tası

~ektebinin

odasında

mevcut otel eşyası 6-10-929 tarihine müsadif Pazar günü
saat onbir buçukta mahallen bilmüzayede satılacaktır. Talip·
!erin mahalli satış komsiyonuna müracaat eylemeleri.

Yİİ:iyeti l 1 eften.arlığı ilünlan
•

lları
Müzayedeye vaz olunduğu evelce ilan olunan Kuruçeşmede,
klreçhane sokağında maa bahçe hane, tarla, harap köşk 28-9929 tarihinden itibaren bir hafta daha temdit edilmiş olduğundan
bu müddet zarfında zuhur edecek taliplerin Beyoğlu malmiidür:yetinde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları iliin olunu:.
-----------~-

zayilerin

hükmü

yoktur.
3112 numara Şoför Tevfik

r

Döyçe O. Bank

Tarıhi tesİ•i: 1906
l\lües•iııleri: Dre,ılner bank A.
Ş_afiıavcnşer bank Ferayn, 1'a.ıyoııal lıank für Döyçlnııd.

.\lerkezi: llcrliıı; şııheleri: Haın
burg, İstanbul .Galata ve İstan
lımir4

bul•,

Galata

kı.mı

telefon:

247, 243,

Beyoğlu:

684,68~

İ•tanbul k.-mı telefon: İstaobuı
2842, 2843.
Depo.u: lotanbul Tütün gümrü8ii. Telefon: İ.&taııLul 3227.
Bil(llnum Lanka ıııııanıclatı ic-

Mahmudiye oteli
Elektrik \"C tcrko•la ıııücelıhcz
nezafet ve taharetile mü.jtcrilerinin
mazharı takdiri olan otclimıze hl'
defa müccddeden banyo ınaballile
tek ynuıkh odalar İa~a t.:dilmi~tır.
Binaenaleyh aile . ikametine de
son derece ch-criş!idır. Eh,·cıı ücretle abonman kaydedilir. Hahatı·
nı ve İstrahatini. arzu eden zevıı ...
tı kıranun te~riflcri kl!ndi ınenfn
a1larl iktizn..ııı.ındandır.
Adres
Sultan Mahmut türhcsinde

T<"icfon >4o~

Piyango müdüriyetinden:
Numunesi veçhile üç milyon
zarf tabettirileceğinden taba
talip olacaklann pey akçeleri
ile birlikte 7-10-929 tarih
pazartesi günü saat IS te
piyango müdürlüğünde müteşekkil tayyare cemiyeti mü·
bayaat komisyonuna müra·
caatları ilin olunur.

()pcratör
J\hınet

Burhaneddin

C:errahpa1u ha:-.tune.-.i operatOrü
\luııycnelıane: lleyuğlıı, Rus •efnre·
uıuc,)i karşı!lınJ.a J18 nuınaralı
:-ıuriye (arşt"ı RJHı.:tııııanı 8 nuauırada.

Teldun : lle\u~lu ltıJ::;

Şelırcmancli

i/Jnları

Şchremanelinden:

n1iidüriyetindcn:

Boğaz içinde Büyükderede Rıis

i..,t< nhul

534

Şoför vesikamla nüfua kiğı·
dımı zayi ettim yenisini çıkar

Adliye dairesi için

Satılık

a~ılan )'8 ..

pılır. 'l'elefoıılıı

Dl SERVİTS MARITTIMt
(ArRODIT)
vapuru 9 teşrin
evci Çarşamba
(Burgaz, Varna,
Köstence , Sulina , Kalas ve
lbrailc J giJccckrir .
(KONSTAl\Tl~OPOU) vapuru l O teşrinevd per~cmbe
[);apoli, Marsilya ve Ccnova] ya
gidecektir.
(ALBANO) vapuru 12 teşrin
evci Cumartesi [ Napoli , Marsilya ve Ccnova] ya gidecektir.
Tafsilat için Galatada merkez
rıhtım hanında umumi acentesine müracaat . Tel. Beyoğlu
77 l - 772 ve ya Beyoğlunda
Pera palas altında Natta , 'asyonal Türkiş turist acensiye
Telefon Beyoğlu 3599 ve ya
Tokatlıyan karşısında beynelmilel
yataklı
vagon kumpanyasına
Tel. Beyoğlu ı 33 O ve yahut
lstanbulda Eıninönünde lzmir
sokağında 8 numarada acente
vekiline müracaat
Tel. lstanbul 779

lstaııhtıl ıııii<ldei uıııuı11iliğiıHleıı:

nıcruke

( \' assamaıı teamülO.
halgam cerahat tahlillcrı
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ı ~n:ıı,
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Emvali

llastancsi

Zayi

tcşrinevcl

Bülent 6 ':~~i~~evc1
Pazar 18
akşamı
de

Doktor FETHİ

SOÇETAİTALYANA

AYVALIK - İZMİR postası

ALEMDAR ZADELER VAPURLAR!

bıılıuıur.

Haktcrıyoloğu

günü akşamı Sirkeci rıhtımın 
dan hareketle [ Zonguldak ,
lııebolu ,
Samsun , Ordu ,
Giresun, Trabzon, \·c Rize ]
iskelelerine azimet edecektir .
Tafsitlt için Sirkeci Mesadet hanı altında acentalığına
müracaat.
Telefon İstanbul: 2 ı 34

Hantal zade

ınezklır

caatları

•Eozaııelerle eoıa

Ccrrahru~a

verileceğinden cshalıı maaşın

:arak

edilebilir.

Biraderler vapurları
Karadeniz muntazan1
ve lüks postası

TRABZON BİRiNCi POSTASI

Aynca: 20,000 15.000 12,000 10.000 liralık
ikramiyeler ve 10.000 bir mUkifat
İtbu ketidede cem'an «3,900" numara kazanacakbr.

i{adın hastalıkları

'l'elcft 11: J"ı

Teşrinleveldedlr.
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11

336

~

MoharrirL

keşide

Büyük ikramiye

3 perde

11111111

kiıydtyeleriniıı Ye 92Ş

HQUinde tediye edilen kazanç vergisi üzerinden odaya tedi)retl lhım ge·
len %2 oda resminin cezasız tahlil miiddeti bir daha kabili
temdit olmamak llzere 15 teşrinievel 929 aalı gilnü •kpmına
kadar temdit edilmiştir. O zamana kadar henüz bu ücret ve
resmi tediye etmiyenler hakkında sureti kat'iyede iki miıli
ceza tahakkuk ettirilecek ve twilit icra vasıtasile yapılıcaktır.

Kız
saat 21.30 da
ve bugün
matine saat
3,30 da

ıeDAyi odGıındftn ı

929 aeneai oda tlcretl

Malullere ve

DoğLm

5

T eşrhılevel

8 Sahife

-·-

Hoca Halil Attar mahalle·
sinin Kuru çeşme sokağın·
da 27 eski 12 yeni numa·
ralı 3 katlı ahşap hane an·
kazı
teşrinievelin 26 ncİ
cumartesi günü saat . lS te
kapalı zarf suretile satılnıa.' 1
mukarrer bJlunduğundan talıP
olanların yevmü mezkurde
daire encümenine müracaat·
!arı ilan olunur.
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