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Gizli bir Ermeni teşkilitı mı yakalandı
• Tafsilat flçüncG aayıfamızda •
Anlamak istiyoı uz

Proje illetinden vaz
geçilmiyccek mi?
BugilnkO ga· ·
zeteler
yazı·
rlfl!!:.::J::l:::::!
yorlar: İstan·
bul liman in·
hisar
ıirketi
mOdGrO,
Is·
tanbul
lima-

nının

ıslahına ~~~;;~'\

ait projeleri hamilen bu hafta
içinde Ankaraya gidiyormuş.•
Daima proje, daima ayni
zatin eseri hayali olan asma
köprü projesi gibi daima ali
proje •. F ılhakika bu müdürü
umumi biJiyor ki bu ali projelerin efkarı kamaştırmak.tan
başka ameli, maddi hiç bir
kıymeti yoktur ve bunlar bu
günkü şerait dahilinde sadece
kAğıt üzerinde kalmıya mahkumdur. Fakat n~ beis var;
ismi Ali projedir ya .• bu kafidir.
Anlamak istiyoruz: Ne olurdu,
hep böyle ili projeler tahayyill
edeceğimize biraz da İstanbul
limanının ıu tenha haline bakarak onu ihya etmek için sade ve
basit~,..,...

de her halde ~emlekete ede·
ceğimiz bi1met, hayali olduğu
için Ankaraya gittiği gibi gelmeğe mahkum olan projeden
daha hayırh olmaz mı'?

Hayat ucuzlam

ş mı?

·Ticaret Odası 1 eler
söylüyor?
0<.la zahmete katlanıp ta şu hesaplarını baştan bir kontrol tse ...

Bir şakavet

Son Saat

Divrigiden bir sürüyü kaçırdılar, bir adam öldü

in

Divrigiden gazetemize bildiriliyor: Divriginig. Danişment na·
biyesine merbut Talha köyilnlln
koyun sürüsü, bazı ıahısların tecarilztlııe uğramıştır,
Derican
qiretine mensup olan bu adam·
lar çobanları bağladıktan sonra

'\

•ayıfafan.mısda)

(19
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C:ı nca

·
1

aayıfada

Bana kalırsa ( Omnan Cemal). .
Onca ·~tada

4

'['efrikahrımız.

a tnOI aayıfac:la
Peikoanalia mOtahasmımızın _.
cevaplan, Şehir dedikoduları.
e ınoı aayıfada
Sinema sayıfaın

köy ahalisi, nahiye miidilrii ve
jandarmalar tarafından yapılan
takip neticesinde mütecavizler·
den bir kısmına Banurt mev·
kiinde tesadüf etmişler, bu ara·
da mfttecaviderin attıklan si·
lihlardan Dervif oğlu Halil
dilfmüştnr.
Cemal
maktul
Katillerden biri yakalanmıştır.
Bu iole alakadar bir baba ile
oğul da aynca mahkemeye tevdi edilmiştir.

8 tnot

•ayıfada

.

Tefrikalanmız, San'at hayatı ( Kemal

Emin).
unou

g

aayıfada

Muhtelif heberler, Evlenenler,
Vak'alardan fikirlere.
i l lnol aayıfada

· Gilniin haberleri, Telsiz program1,

Zavallı çocuk
İki

evli bir babanın
yeni doğan yavrusu
kapı eşiğinde ••

Bir kendini bilmezin
ynphkları
İzmir, 26 - Şadırvan iıltmda
ahçı Mehmet namında biri hükümetin şahsiyeti maneviyesi ve
ricali aleyhinde ağır sözler kü·

Geçen gibı
Küçükpazar da iki evlilik

fU.rler auf.tüğindeıı yakalaam•ı,

yü.zündea ..
cıklı ve ıayanı

fakat merkum polislere de hakaret emtiş. adliyeye verilmi$tir.

ibret bir va1<'a
olmuştur:

Belediye

Cemiyeti Belediye bugün iç·
tima ederek Karaağaç mezba·
hası ve müessesabnm 928 sene·
si hesabatım tetkik ve müzake·
re edecektir.

Lokantacdar
Lokantacılar

cemiyeti bugün
senelik kongrelerini akit ve idare
heyetini intihap edeceklerdir.

Etekler

yazılan

-

atırilyli alıp kaçırmışlardır.
Bunun üzerine kırbekçilerl,

Cemiyeti

Bugünkü

Küçükpazaf'"
da Şerbetane
sokağında bir
evde kiracı o·
larak bir kan
koca oturmak·
tadırlar. Zevç her gece evfne
gelmekle beraber iki evlidir ve
ikinci karısı da Kasımpaşada
- - Sayıfayı çeviriniz

uzadı

ama ...•

!
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Bu sene
Beıeket

moda•ı

ıu

uzun ...

çapkın

aonbahar l>Ot'l'.&nna..

2 Sahile

ı·~şrfnhuml

Son Saat

oturmaktadır.

Bir fabrikada

çalışan

in cin var

ve Hüs-

ne

j•mini ta111aıı bu adamın
geçende KasımpaJ&daki kanaındu bir çocuğu olmUflur. Fakat
kocaımm hiç kendi amtine uğ·
ramadıimı gören
Kasmıpaşa
daki
kadıncağız
doğurduğu
çocuğunu bir kundağa sararak
K&çlikpazara geçm·ı ve doğru
lıocatmın diğer kadınla oturduiu eve gelmi~tir. Öbürü kapıyı

- · --

--=--

.
Cın
'

hududunda

I

Faydalı

tavsiye

neyva lekelerini

nasıl

temizHyebiliriz?
Bazı

meyva lekeJerini elbi·
eden çıkarmak mümkün olmaı
ıannedilir. Halbu ki bu ış, zor
?ir fey değildir. Elbise Jekele·
nir lekelenmez hemen bir par·
ça su ile ıılatmalı ve kumaşın
o noktasını gererek bir kaç
santimetre altmda bir parça
kükürt yakmalıdır. Tebahhur
eden kükürt buhan derhal le·
1<eyi çıkarır. Eğer biraz leke
kahru eczanenin birinden bir
az « Javel » ıuyu alınır, içine
bir miktar su daha ilave edilerek lekelenen yere ıürülür.
Fakat bu nukat gene temiz
su ile derhal çitilenmelidirki
« Javel » suyu kumaşı tahrip
etmesin.

Şcsh filmin mohzuru
Sinema sessizdi ve.. her göz
olup biteni gcrüyor ve anlıyor
du. Nihayet yazılar kolaylıkla
terceme edıliyor ve filme ilave
ediliyordu.
Ş mdi Franaada bir kıyamet
tu kopuyor: •Biz İngilizce ko·
ouşan filim iıleıniyoruz.» Bu seı
derhal ~uvvetH b r akiı uyandı..
mıf ve gazetcJercfe o yo!da mil·
alealar "yörütmeğe başlamıştır.
F alcat gazetecilerin bu tenkit·
ten maksatları , sesli Fransız
filimle•ine yeni bir hamle vermek i çindir. Şimdi bütiln Fransız stüdyoları, bu boşluğu doldurmak için harıl harıl çalışıyo r
ve tabii dolduracak.
Ya biz ne yapacağız?

Sinemada alfabe
Ruslar ümmilere sinemada alfabe öğretmek için sesli bir
filim yapmaktadırlar. Söylendiği
ne göre altı, yedi defa s nemaya giden kafi derecede okuyup
yazmağı öğrenebilecektir.

TAYYARE

kurşunkalemierın ı

KUUANINJZ

yok mu?
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Bu sefer de b iz gümrük
ba-:> n1üdürü beyi
bu ı aınadık

Rüşvet kanunu, /ngiliz - Alman
lJcyeti Vcl~ilc_re sevmünasebeti

Rus

Londra, 26 (A. A.) - Şimali
açıp ortağını karşısında görmüş
Çindeki aalahiyettar İngiliz mahafHinin
a!clığı son haberlere
ve derhal .kapayı fiuratma kapat·
1
göre. Çinliler Ruslarm MançurjDUflll'.
deki ileri hareketi önünde geri
Bu muameleye maruz kalan
çekilmektedir.
kadın bağırıp çağırmıya başla
Haylar, tabliye edilmiştir. Damış ve:
hili harbe gelince, Çin hükumetinin
- •Koc•aun ekmeğini ıuısı1- (Kuoıninchuo) kuvvetlerinin Nankin
yiyorsan çocuğuna da öyle bak!»
ordusu tarafından kat't bir mağ
Diyerek çocuğu evin kapısına
lubiyete uğratılmasının bir güo
bırakmJt ve uıeklaııp gitm:ştir.
meselesi olduğu ıanrunda bulunHer şeyden bihaber bu unan
duğu teeyyüt ediyor. Cenubj
zavallı yavrucağız, kapı önünde
Çinde Kvaug•i kuvvetleri Kvanviyak viyak ağladıtı bir sırada
gtuo ordusu tarafından tah·
ıiye ediJmif olan Vuouv üzerine
polis memurlarından Saim bey
doğru ilerlemektedir.
çocuğu almış ve Küçükpazar
Kantondaki tahliye memur·
karakoluna götürmüttür.
1an ~ VÜşuv• nehrinin mensap 1
Polis tahkikat yapmış ve filcihetine ablka vazedilmit oldu- 1
hakika bu çocuğun babasının o
ğunu ilave etmişlerdir.
evde buluoduitJnu tesbit edince
lngiliz tebaasımn himayes:ni 111
yavnıcağı, babasının evine katemin i~in lazın:gelen tedbı rler
bul ettirmiştir.
alınmıştır.

Ticaı~t sarayı
Ticaret odasında teşkil edilen
ticMet sarayı inşaat komisyonu
bugtln toplanarak plAn!ar üıe·
rinde tetkikat yapacaktır.

>
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kedddı
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1

Yeni kanun çok şiddetli
maddeleri ihtiva
ebnektedir
Ankara, 27 ( telefonla )

i

Rüşvete mani olmak için Ad·
liye vekaleti tarafandan hazır·
)anan layiha heyeti vekileye
sevkcdi lmiştir.
Bu layihaya
göre rüşveti alana, verene ve
vasıtalık edne ağır ceıalar
terettüp etmektedir. Bundan
başka bHiimunı memurlar ı]e
hakimlerden
rüşvet
aldığı
iddia oluno.nlar,
memurin
muhakemat kanun1Jna tab"
olmaksmn doğrudan doğruya
mahkemeye sevkedileceklerdiı
Bunlar icabına göre mevkufen
veya gayrı mevkuf olarak
muh,.t..eme
eceklerdir.

miştir.

. .ım rtik

Tevfik bey

1
1

_:Ji

İmha siyaseti

oarbi Trakyada masum
hir l"ür l<ü öldürdüler
Garbi Trakyadaki Tilrk kardeşlerimiz hakkında

Berlin, 26 (A. A.) - Gazetelerin neşriyatına nazaran, İngiltere hül.umeti evvelce lngılte
re tarafmdan idareten haczedilmiş olan Alman emvalinin
iadeıi
meselesi
hakkında
doğrudan doğruya mnzakereye
girişmeyi Almanyaya teklif ~t

Yunanlıla

rm tatbik ettikleri imha siyaseti
her gün yeni facialara sebep
olmaktadır. Aldığımız maluma·
ta göre son günlerde Şadman
köyünde bir Türk, Rum muhacirleri tarafmdan feci bir ıekil
dc 6JdUrü müştilr. 1\llllbadele komisyonunca tahkikat :yapı 'ması

Ankara, 27 ( TelefonJa ) Maarif mülettişlerinden Tevfik
bey İstanbula ~ütevecciben şeh
rimizden ayrı'dı.

Şaşırdık
Hangı hatayı

tashih edeJim?
Seyfi B. Parise gitmemiştir
Taksimde oturmamaktadır
ve sonra •••
Son günlerde MiIJiyet refikimizin gazetemızde intişar eden
haberleri tekzip etmek için hummalı bir şek lde çalıştığı görülüyor. Ref kimiz bu gün de
« Seyfi beyin evi soyul muştur >)
diye yazdığımız vak'anın aslı
astan olmadığını, Seyfi beyin
Paride bulunduğunu yazmıştır.
S~yfı be,._ eYinin T..-imde ~--

norcı ma aparhmamnda o!dağunu
ayrıca

lazımdır.

Muhtar intihabı
Birçok hanımlar iştirak
için nıüracaa t ettiler
Gelecek ay başından itibaren
mahalle muhtar ve heyeti ihtiyarjye intihabatı baş!ıyacaktır. Haber aldığımıza göre bu intihabata iştirak için bazı hanımlar
tarafından müracaat vaki olmaktadır . .
Kanunda bir sarahat olmadığı
için intihabata iştirak etmek istiyen hanımlar hakkında heyeti
ihtiyariyelerce tereddüt hasıl olmuştur. Müracaat eden birkaç
hanıma istida vermeleri tavsiye
edilmiştir. Bu istidalar tefsir talebi için hükumete havale edilecektir.

yazan refikimiz şimdi b zi
dinlesin: Kendisinin bahsettiği
Seyfi bey sabık sefirlerdendir.
Bizim, evi soyulduğunu yazdığı·
mız Seyfi bey ise dün de tafsil ettiğimiz gibi sabık tütün
inhisarı umum müdürü
Seyfi
beydir. Ve Parise gıtmemiştir,
İslanbuldadır.

Biz kendisile bu sabah konuştuk. Refikimize kolaylık olsun diye telefon numarasını ve
adres"ni de tekrar yazıyoruz :

Seyfi bey :
kak, No ı 28

Şişli, Fırın

so-

Beyoğlu 3668
Arkadaşımız bu numaraya le·

B.

beş gün evel gümrlik
başmüdürü Seyfettin beyin paket

Üç

gümrü ğünü teftişe gittiği halde

dairede in cin bu l amadığını yazmıştık. Seyfettin bey dün bize
bir mektup göndererek bu haberin doğru ol madığını bildirdi.
Seyfettin beyin
bu tekzibini
kaydediyoruz.
Ancak dün b:ze verilen bir
habere göre Seyfettin beyin
paket gümrüğünü teftiş ve baş
katibi, müdür 1, k apı memurunu
bu'amaymca zabıt tuttuğu doğ
rudur. Fakat bilahare • şte bir
yanlışhl< olduğu, müdürün bir komisyonda bulunduğu, kapı memurunun da zaruri bir ihtiyaçla
bir iki dakika iı;-.in yerinden ayrılmış ol duğu anlaşılmış ve zabıt
varakası muameleye konu ' mıya
rak yırtılmıştır.
Bu haberin doğru olup olmadı ını

bılmi oru

E'.akal

uraaı

muhakkak ki hadisenin filhakika
bu şekilde mi ·cereyan ettiğini
tahkik iç'n dün saat 3,SOda baş
müdür beyi telefonla aradık
makammda bulamadık.

Garip emir

-

Atina 26 (Husu.si) - Zabıta,
elektrik, sarfiyatının tahdidini
emreden bir beyanname neşret
miştir. Gazeteler hu garip beyannameyi tenkit etmekte, böyle bir halin dünyanın hiç bir
tar afmda mev cut olmadığım
yazmaktadır.

Zeki

Tel:

Jefon ederse Parise gittiğini yaz·
dığı Seyfi beyle konuşabilir.

başımidıirıi Seyfettin

Pş.

Umum jandarma kumandaı..
Zeki paşa bugün şehrımize ge·
lecektir.

~===-===-==-ı:=====---==

Zaim beyin Konya

meb'usluğu

namzetliği ilan edilmiştir.

lf Ticaret odası hayat pa~a
lılığı

ile mücadeleyi teemmül
etmekte imiş.
• Dün Ankara Ziraat bankaamın resmi kiltadı yapılmışbr.
Bu bina Ankarada büyüklük
ve güzellik itibarile yapılan
binaların Sıhhiye vekaleti binasından sonra ikincisidir.
Resmi kOıat çok parİak olmuı, lımet Paşa Hz. bankanın
ifa ettiji hizmete daır bir nutuk
irat etmit bir köylü bizim bank amııın ıerefine içelim diyerek
kadehin• kaldırmııbr.
• Fırka gurupunun dilnkü
içtimaında bir çok
meseleler
konuşulmuştur.

Bu

meyanda
oktruva
lerkoı meseleleri de vardır.

ve

• Slltçiiler heyeti idaresi
içtima etmiştir.
Buna sebep
kuvvetJi bir grupun lstan bul
ıfttçUlerinin eJlerindeki inekleri
yok bahasma eline K'eçirmiye teşebbüs etmesidir.

*

Alman

Müverrihi EmiJ
Ludviğ şerefine dün Darülfünunda bir çay ziyafeti verilmiştir.
Mumaileyh bugün Aokaraya gidecektir.

* Müddei umuml Kenan bey

Aııkacaya

davet edilmiştır, bugün gidecektir.
• Oktıuva lıekkındaki tetkilcat bitmiş gib dir, badema 4
taksitte ve muhteıif derecelerde
tahsil edilecektir.
lf- Maarıf müıte§Al'ı Kemal

• Dün şehrimize ge en umum
ticaret müdütü Naki B. bugün
Ankara ya gidecektir.
• Bir müddetten beri Ankarada bulunan Liman şirketi müdürü Hamdi B. şehrimize avdet
etmiştir. Liman için büyük bir
vinç satın a ınacaktır.
lf Tek
taks)nin tatbikinde
mfişkülata tesadüf edil\!ceği zannedıliyor, maamafi tetkikat devam etmektedir.
Jf. Devlet bankasının teşkili
hakkındaki layiha haıırlanmışbr.
Ecnebi bankalara da hisse senedi satılabilecektir.
• Şeh rde fazla
miktarda
grip vukuatına tesadüf ediimektedri.
• Y eşilköylUler bir içtima
aktederek inzibati tedabir ittihazını karaı laştıracaklarmış.

*

Avukat Apturrahman Münip beyin kazaç vergisini ketim
meselesi Ağırce1a mahkemesine ıntikal etmı~tır.

.
umhuriyet
Yunus Nadi
bey, bu günkü bend"ni,
geçen gün vefat eden sa-

C

bık Fransız başvekili Klemanıo-

ya tahsis ediyor. Siyasi hayatı
sadece cidal ve vatan için mücadele ile geçen ve bu yüzden
kaplan lakabını alan bu devlet
adamının
eski
Yunan
medeniyetine gösterdiği alaka
yüıünden bugfinkü Yunanistana
da dostolduğunu ve bu suretle
Türkiyeyi sevemediğini
kaydeden Yunuı Nadi bey, bütün
kusurlarına rağmen Klemansonun büyiik bir adam olduğunun
inkar kabul etmez bir hakikat
o1arak te'akkisi tazım geldiğini
söylüyor.

Falih Rıfkı bev,
ağaca
karşı
memleketin
bir çok yerlerinde sevgi
mevcut olmad ğmı, bundan dolayı da bir çok yerlerimızin ağaç11z kaldığını yazıyor. Orman siyaseti hakkında muhtelif milletlerin yaptıklan işler anlablarak deniliyor ki:
«Anadolu ağaçsız temdin edilemez.»
akıt Mehmet Asım bey,
zirai istihsalin teşviki lü·
zumundan babsedıyor. Bu
hususta hükümetçe sarfedilen
gayretlere işaret ettikten sonra
imar siyasetinde yapıldığı gibi
mevcut vesaiti muayyen mınta..
kalarda teksif etmeyı tavsiye
ediyor.
illiyet -

M

V
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Sahife

Son Saat

Çöp kutulan

Ölçüsüz ithalat
Gümrüklerde

Bunlar mik rop yuvası,
taaffün yatağı halinde

80,000,000

liı alık enıita yatıyor

Mükemmel!
Bir

kadın,

bir

erkeğin

kafasını patlattı
Galatada Hendekte oturan Hasan Sabri efendi ile Hamiyet
hanım dün bir mese1eden do1ayı
birbirleri iJe kavga etmişlerdir.
Hamiyet hanım bu kavga esnasında sandalye ile Hasan Sab
ri efendinin kafasını patlatmıştır.

Bir f crziyi soydular
.'

Son aylar zarfında piyasadaki
para darlığının ve kambiyonun
ıimdiye kadar görülmemiş bir
şekilde yükselmesinin en mühim
sebebi malümdur: Yeni gümrük
tarif esinin kabulü üzerine bir
çok
tüccar] arın
Avrupaya
fazla mal sip~riş etmek suretile
sebep
oldukları
bu iktı·
buhranı

sadi

Başvekilimiz

nutku"da
izah
etmiş·
ti. İkmal edilen
tahkikata
göre Türk tilccarı tarafından
son aylar zarfında celbedilen

Galatada Makaracılar caddesinde terzi İstavronun dükkanı
na dün gece hırsız girmiş, 15
takım elbise aşırmıştır. Zabıta
hırsızların Ayı Mehmet ile bir
arkadaşı olduğunu anlamış, der·
destine tevessül etmiştir.

iki yankesici yakalandı

Ahmet ve Mustafa isminde
iki yankesici T opanede '1,ithat
isminde bir adamın saatini çarpmıılar, yakalanmışlar dır.

Hovardalıktan

de

~m~n

kıymeti

80,000,000

liraya baJiğ olmuştur.
Bithlbi bu emtia birden bire
lstih'ake sevkedilemtyeceğinden
tnccar bunun ancak 20,000,000
lirahğını gümrüklerden çekeb 1·
ıniştir. 60,000,000 lirahğı antrepolarda yatıyor.
Yolda bu'unan emtia i'e he·
ıını scvkedilmemiş olan sipariş
ler t:>u yekQna dahıl değildir.
Birka~
mühim müessesenin

aciz vaziyetinde kalmaları da
hu fazla siparişler yüzündendir.

Son Saat

dönerken

Galatada Beyzad\! sokağında
ahçılık eden Pandeli sarhoş ol'arak hovardalıktan avdet ederken Vanlı Osman isminde bir
adama 65 lirasmı çarptırmıştır.

Futbol Heyetinden:
Cuma gUnll yapılacak maçlar
aşağıda yazılıdır.

Kadıköyde

ikinci takımlar
1- Üsküdar - Kumkapı, Toppapı saat 10 30. Hakem Suphi
bey
2Süleymaniye, Altınor
du, Hi:al aaat 11, 45 Hakem
Galip bey

Birinci

TAKVİMİ

Üsküdar - Kumkapı,
Topkapı saat 13, 15. Hakem
Suphi bey
2 - Süleymaniye - Albnordu, Hilal saat 15. Hakem Kadri.

Tetrinisani

Çarşamba
Namaz
Sabah

Oğle

7.01

12.01

t e MW®W:C&-Ut

Bu da ne?
Ermeniler arasında

gizli bir
teşkilat mı var?
Polis tahkikat

yapıyor

Dahiliye vekalefndcn Istan·
bul polis miidürlüğüne evelk
gün yapılan bir tebliğ üzer;nc.
bir Ermeni teşkilatı meselesi
nin tahk'katına başlanmış ve
bugün poJis mUdürlüğü ikinci
şube birinci kısmına celbedilen
profesör Artin Zeki T omayan
efendi İsticvap olunmuştur.
Bu isticvap mühim bir ihbarla alakadardır. Artin Zeki
efendinin ifades=ne nazaran
Pangaltıda Sürp Agop civa·
rında oturan birkaç Ermeni
vardır ki bunlar gizli bir teş·
kilat ile münasebettardır!ar.
Vekaletin eınri üzerine ifa·
desi zaptohman Profesör Artin
Zeki efendinin bu sözlerinin
doğru olup olına ..: ığı pol!sçe
tahkik o'unmalctad·r.

İkinci takımla r

1 - Beykoz-Beşıkta ş saat 1030, hakem Selabattin B.
GaJatasaray · Fenerbahçe

saat 11.45 hakem

Birinci

Rü~tü

•

Garip bir hırsızlık
vak'ası oldu
Kapalı çarşıya

hırsız

girmesi
gayet müşküldür ve fcnelerdenberi burada ehemmiyetli bir
sirkat vak'ası kaydedilmemiştir.
Fakat dün ç:~rş.da şayanı dikkat
bir h• rsız!ık v;.!.c':•.cıı ol nıuştur·
Fesçiler sokağında Molla Ömer
zade Mehmet Ef. nin dükkanına
hırsız girmiş, kasayı k.lrmış 200
lira çalmı~tır.
Hırsız dükkana çarşmın damından tepe penceresini açmak
ve içeriye merdiven uzatmak
suretile girmiştir. Zabıta hadise
failini aramaktadır.

Feci bir kaza
Ortaköyde Divan sokağında
oturan seyyar camcı Davit dün
Pangaltıda Kuyumcu sokağında
cam takarken merdivenin kayması ile düşmüş ağır surette
yaralanmıı, Amerikan hastane·
sine nakledilmiştir.

Bir intihar

tcşcbbü'ii

Erzurumlu 45 yaşında Hasan
kendisini Galatadan denize atarak intihara teşebbüs etmiş,
fakat yetişilerck kwtanlmışbr.

=-==========

Taksim Stadyumunda

2-

Kapalı çarşida

B.

takımla r

1 - Beykoz-Beşiktaş aaat 1315, hakem Saim B.
2 - Galatasaray - F enerbalıçe
saat 15, hakem Kemal B.
Bir Futbulcunun ayni günde
yapılan maçlarda hem birinci
hem ikinci takımlarda oynaması
memnudur, kulüplerin nazarı
dikkatini celbederiz.

Tabancayı geri
veren haydııtlar
Geçen Çarşamba günü Gazi·
ayıntaptan Kilise gelmekte olan
iki otomobilin önüne çıkan eş
kiya tekmil yolcuları soymuşlar,
paralarını almışlardır. Yolcular
arasında bulunan Kilis belediye
reisini de soymuşlar ve bir bı
çakla tabancasını da almışlarsa
da sonra tabancayı geriye iade
etmişlerdir.

Bursa valisi
Ankara, 27 (telefon) - Bursa
valisi bu~ün Bursaya hareket
etti.

vakltıeı·i

ikindi Akşam Yatsı
14.29

16.43

Aziz

18.20
1

Bağdat sultaııiıırıııdaıı bırı~ınırı

' eıiri hüktimcbnı a ~onıyordu:
- Bana iıinıadın neden kaln aQı?

t-tilkômd~r

da ceyap \•f'riyordu: ,
Bunun ~ebebi yaptığım hat alan bana haber vermemiş ol- .
-

mandır. Bu hataları

va gördün .
de sö y lem cdiı. , bu tukdırde hainsin, görmedin, bu takdirde de
r udala!lln.
'

Ha.va. raporu
Bu sabah tazyıkı ne·
simi (764) milimetre idi.
Dün azami hararet « 11 »
bu sabah asgari hararet
t10) derecedir. Bu gece
rüzgar poyraz hava bu!utJu ·
ve yağmurludur.
ra ~ataneslnden alıomıstır )
-

ı·

Borsa. cetveli
lngiliz 1046,75; Frank
11,84,50; Liret 8,99,00; lsviçre2,40,00; Dolar 46, 75,25;
Dahili 97,37,SO;Altın 915,00; ,_
Anadolu · 24,80,00; Rumeli
6,70; Tramvay 73,~; Duyunu muvahhide 199,50.
l•

ifflhS@

:ıs

•

[Kandilli

takımlar

1 -

27

BA

Bu hafta yapılacak maçlar

in

CemaziveUihir:

hıınlcııı;ından a lınmı~tır l

S

okuyucularımıza:

Son Saati çıkaranlar, onu bugUn!~ü halile takdime devam etmek için hele bu yeni şekle
varmakta katlandıkları maddi fedakarlıkta israra imkin göremiyorlar.
Kısaca işaret edelim ki 5 kuruşa alınan bu gazeteden • bazılarının o\cuduklan gazeteyi müvezzilere geri vetmeleri de müessir olarak · idareye ka'an ancak 3 kuruştur ve her şey
hariçten ge)d ' ği için bu 3 kuruşun üçte ikisi de ya~mz kağıdına, mürekkebine gitmektedir.
Bu para ve zaten dar o!up piyasa vaziyetile daha darlnşan ilan hasılatından isabet eden
miktar ile böyle bir gazeteyi yazmıya, basrnıya, idare e ' miye muktedir olamadık. İşin de 5
Kuruşu artırmıya tahammü!ü olmadıgı meydandadır.
Son Saati çıkaranlar ve onu yalnız satış ve ilan bedelile çıkarmayı vazife bilerek ilk sayı·
sından bugünkü 1686 ıncı nüshasına kadar ayni yolda sebat edenler gazetelerinin bu nokta·
da kalmasını tercih ediyorlar.
Teessürümüz tabiidir, ancak tadil eden nokta vardır: Bu beş yıla yakın müddette sizin
fıkirleriniz ve hislerinizle oynıyarak hulus ve itimadınızı biç bir zaman fena istimal etmiş
olmamak, bütün neşriyat hayatında sadece ınem'eket gazetesi ve Türk matbuatının şerefine
sadık kalmış bu!uumak tesellisidir.
Onun belki bir kusuru vardı. O da daha iyi yaptırmak, daha güzel görmek istemek gibi
genç bir heyecandan ibaretti.
Daha iyi, daha güzel... İşte sizin için de memleket için de gene Son Saatin son dileği. ..

**

Son Saat karilerine yarından itibaren VAKiT takdim edilecek, abonelerle ilan sahiplerin·
den arzu edenlere kalan alacakları geri verilecektir.
Gazetemizle bir ilişiği olanların idare1anem;ze müracaat edebileceklerini arz ve bu zaruri
karar ve samimi izahtan sonra kendisini daha çok seveceklerine inanarak bir gün gene
buluşabilmek ümidile sizlere veda ediyoru7.

Şehrin
muhtelif yerlerinde
gfiya çöp atmak için sokakların
kenanna Şehremaneti tarafından
büyük lruiular konulmuştur.
Bu kutular oraya neıafete
hizmet etmek için konmuş olsa
gerektir. Halbuki bu kutulardaki çöpler uzun zamandan beri
alınmamaktadır.

Bu çöpler tahammür ve tefessüh ederek müthi ş bir mikrop
yatağı oluyor.
Halk bunların üzerine miit emadiyen çöp döktüğ ü için ma•
hallelerde muzahrafattan tepeJer
olmuştur. Küçtikpazar da zabıt ai
belediyenin burnu dibindeki bir
çöp kutusu bu haldedir. Gfıya
t~izük için konulan bu kutular halkın sıhhatini ihlal etmektedir. Emanetin bunlan muntazaman temizletmiye kudreti yoksa bari ka dırtıp denize attırsa r

A

·

en garıp
memleketi: Kora
syanın

Asyanın

en eski milletlerinden ~llllll!l!iıı:ı;:::::r~mq
biri de Koradadır. 1593 sene- ,
sinde (Hideyoşi)
isminde bir Japon kumandanı
bu
memlekete
hücum ile zabtetmiş
ve onu
maddi, manevi
tahakkümün al·
tına almıştır.

Bir Mora
Onun için Kadiibekl
rada ötedenberi
Japon adat ve an'anesi hüküm
sürer.
Japonlar, bahusus son zaman- .
larda Koralılan adeta kendi ço· _
cukları gibi terbiye ve talim et·
mekte onların ilerilemesine çalışmaktadırlar. Japonya Umanları ile Kora limanları arasında
muntazam vapur postal arı işle·
mektedir. Cenubi Korada yemekli ve yataklı vagonlan bulunan ekspresler gelip gitmekti.
Yemek vagonl arında hem Avrupa, hem d e Japon yemekleri
verilmektedir.
Karanın merkezi olan (Kiyaçeo) şehrı şairane manz !raları,
tarihi binalarıyle çok entcressan
bir yerdir. Eski ve yeni (Kiya·
çeo) diye iki kısma ayrılır. Eski
Kiyaçeo temamiyle kara tarzı
evleri, yeni (Kiyaçe) ise Avropa
sistemi binafarı havidir.
Yeni (Kiyaçeo) da her türlü
medeni konforu haiz mükemmel
otelter,
parklar, sinema ve
konser, . tiyatro binalan, dansingler vardır. Ehalisi çok sakin
ve sakitti. Şehirde hiç bir gürültü yoktur. Onun için Avrupalılar Koraya ( Şarkın sükünet
memleketi ) derler.
Eskiden Koranın her hangi
bir şehrine yabancı geldi mi sokaklarda çıngıraklar çalınır ve
Koralı kadınlor yabancılara rast
gelmemek için evlerine kaçarlardı. Şimdi bu adet kalkmışl\f.
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Teşrinisani
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1

açmış?

En müzmin huylarmızın (kripto psikoloji) us
so" derece basit tedavi çareleri var ı~
Neleri

epıcı llb mamı._

Halbuki zabıtai belediye memurlan düğün davetlisi gibi
içeriye giriyorlanmş. f;ıı.-ymışlar
içeriye giren belediyeci~-er 45-50
kadar olmuş. Nihayet polisin
biri dayanamamış, kapıcıya:
- Yahu c?em. , şehirde bir
tek işaretçi kalmadı; hepsini içeri
ıoktun. Üç polise mi yer yok?
Bu ıırada mUkellef bir zabıta
komiseri söze karışmış :

Bütün semt halkı içinde genç
bekçi demek haluk, terbiyeli
fakat kederli insan demekti.
Hayatının acı macerası,
az
çok herkese malumdu :
O, kansını, çocuğunu kaybetmişti. Dertli genç bekçiye karşı
bütün semtin muhabbeti vardı.
Ona herkes actyor, onu herkes
seviyordu. Devriyesi esnasında
semt halkından sokakta kaldı11m Uzerinde sız:arak uyuduğuııu
gördüğü komşu:arını, tatlı dilile
uyandırın, koluna girerek evine
getirir, halta bununla da iktifa
etmiyerek yatağına kadar çıkn
nr: Ustiinli soyarak yatırırdı.
Bu klilfeti sadece lcendisini
sevdiğine emin olduğu bu jnsanlara karşı küçük bir hizmette
hulunmak emelile yapardı. Bun·
dan mUkafat beklemezdi. Hatta
ertesi gi.in, bu komşulara tesa·
dllf ettiği zaman yaptığı hizc.rntten kendilerine bahse bile lilzum gör"mezdi.
İç yüzlerinin hakikatine tamamile vakıf olmakla beraber kapılarına devrei.tiği semt halkı,
muhtelıf mizaç ve seviyeli insan·
lan He adeta hoca bir ölümdü.

Bidm muhterem de böyle dUşünerek tellendirmiş. Bir polis

bunu menetmek istemiş.
- Siz işinize gidin; o emrı
yazdıran benim oraya.
Polis anlatamamış. Bir polis
daha; söndürmemiş. Bir daha ..
Kalkmamış. Bir daha, bir tane
daha ...
Nihayet merkeze götürmüşler
ama merkez memuru kendisine
itizar etmiş.

ıorabilirıiniz?

Bu cedvel<lelci şeyler<len her hangı
biri için kıza bir mektupla ( Kripto
psikoloji ) mütahlıası;ısıınıza müraca
at c<liııiz :
1 - Kendi ruhunıızıı ve tabiatı
nızı, yahut zevç ve ya zevceniziı
ruh ve talıia11nı tahlil ettirmek, Oğ
rennıek istiyorsanız.

can ınkıntıları
ena hu) !ar, lıer nevi evham, sabır·
2 -

Ncş'esİ:>'.\ik,

•ızlık, titiıdik, utangaçlık, korkaklık.

On1arın tiyatrosu
değil mi?

Düıı:ı ~aha

mi~.er.

uk aualleri ve bu suallerin cevaplarını
•------------•
Ankara Cebeci A. H.

ediyormuş.

Onun için sinemalarda seyirciden ziyade polis, tramvaylar- lfu bizim tiyatromuz; gidin ı-ize de polis
bir
da yolcudan faz- müdürü bir tiyatro açsın (ia O) un görüıı fodulunu anlattılar
la zabıtai belediye memuru göEmanetin kodamanca bir merürüz:
muru İstanbul ciheti sinemalaBu hafta emanet memurlarının
rından birine gitmif. Bir selam
iki bedavacılık vakasını anlattıverip girmiş ve bir koltuğa kular, bakın:
rulmuş.
Polis memurları sinemalara ve
Sinema ve tiyatroJarda cıgara
her türlü oyun yerlerine serbesçe
içilmesini emanet arbk kendi
girip çıkarlar ya.
erkan ve memurini için de meGeçen akşam üç beş polis
netmedi ya? O memnuiyet halk
memuru da Darülbedayie git·
ıiçjndir.J
•

azı

Ruhunuzu tahlil ve kusurlitrınızı
tedavi edeceeiz.

1

- Yoo.. Arkadaş demiş. BuBizde her müessesenin bedarası
bizim tiyatromuz. Gidin sivactları vardır. Vapurun, tramze de mUdürilnfiz tiyatro yapvayın,
sinemanın,
stadyomun
tırım siz rle eğtenin.
köprünUn bile. Jiatt.a tereyaO gece meğının, fasulyanin, ısıırıımı~~-:rm::E:::a:iS:!ll!~R~:::.::~==
rak edenler saykravatın, ayakkabının da beonşlar, 200 seyirciden 115 ini
davacıları olurcemiyeti beledimuş derler.
Umumi vesaye azası, müdira·
itin ve eğlence
n
akrabaları,
yerlerinin tabit
hum şuları
ve
ve kanuni bedakomşularının
vacıları polisler·
komşularile zale zabıtai belebıtai
belediye
diye memurları
memurlan teşkil
dır.

6~hife 5

-

Son Saat

J

tenbcllik, kararsızlık, ınatçılık, merJümgirizlik, E;<'\·ırnsh~lik \'e iptiıalar
ılan iter lıaııgi bir şiU)etiniz varsa
3 - zc,·ç, ıcvce ve ya evlaı.lınız
lan heı hangi Lirinin kusurlarını
d ii71'! ı mek i ~ti} onrn ııı:r..
4 - Sırf rııhi usullcrlr giizclleş
rııek •İ,-nıarılıuııak ve ya zaiOauıaı
,'

.

.

ırzusunıla ısı•ııız.

5 -

1!er hangi beğendiginir.

hiı

ııı"ıtrıa mıı'rıen ye

ya ruaJJeterı lıeıı
isti) or~aııız.
6 - \'al.tından evvel ihtiyarla
nıııktan :ıika) etiniz \'ar~a.
7 - Dngacak çocuguııuzıın güzel
ve zeki olmasını, ve ya hangi renk
ilü7.ellil.ıe olıııoııını istİ)orsaııız..•
ıemek

Str/ ru/ıi usullarla masrafsız
çarelerini sorunuz
-

Halıb \'e

yu ~ikıhet eıtiğini~

lııilı ıınsıl hiıo•eı.lı yor~ııııuz?
2 -

Mt!sleğıııiz ve ) a~ınız ncJ id

E,·)İ m;sirıiz?

İsim }crırıe alfıılıe

rüınuzu l.ulla

rıalıilırsiniz.

Hayalperestliğiniz zamanla
ve sür'atle zail olacaktır. Zira
muhakemen:z ve her ıeyi anlamak merakımı muhayyilenizin aykırılığına kolayca hakim
olacakbr. Nitekim kendi ruhunuzu da fevkalide merak
ederek anlamak ihtiyacında
sınız. Azimkirıınız, hayal ettiğiniz şeylerin olmadığma

kı

ztşmız bunu gösteriyor. İrade
niz biraz zayı:tır. Onu takviye etmiye çalıımalısınıı. Muntazam çahşır ve tahsil ederseniz mükemmel bir insan ol-

maktan sizi menedecek büyük bir kusurunuz yoktur.
İstanbul M. Şiikrü
Kararsı7.lığmızı izale etmek
son derece kolaydır. Evveli
kendi kendinize hiç icap etmediği halde sırf kararınızı
yapabildiğinizi kendinize telkin
edebilmek için kUçük küçük
ıeyler yapmıya karar veriniz.
Zıhninizde de daima lbugün
ne yaıacağım? Şunu yapacağım. Mutlaka yapacağım) diye
tekrarlayınız. Her tekrarınızda
kararınızın kuneti artacaktır.
Saati golince o basit şeyi
mutlaka yapını%. Böyle başlı
ya rak ayni usulle en güç kararınızdan dönmez olacaksınız.
Hiddetleneceğiniz
zaman
(hiddetin zehir olduğunu) derhal düşününüz ve derhal kendi kendinize sun'i ve sebepsiz
kahkaha He gülünüz.

e ihattin Enis
"Son Saat,, in
Bu alem ne 'Vunus cğaya, nede Numan ağaya mckşuf değil
di. Fakat kendisinin bu meha!ledeki müddeti hizmeti onlarınki ile
kabili kıyas olmıyacak derecede
olmasma rağmen kapılarının önünde kalın sopasını vurarak
geçtiği bu evlerin içindeki bir
kısım insanların mizaç ve hUviyetlerini herkesten iyi biliyordu.
Çünkü kendisi açık göz, zeki
bir gece bekçisi idi. Gecededir
ki insanların yüzlerindeki maskeler kalkar ve herkes milmkün
olduğu kadar tabli yüzü ile gözükür. Gecededir ki zulmetin
kalın örtüsü altında bütün sırlar
ve gizlilikler tam ve mutlak bir
güryani içinde meydana çıkar.
Rüştü bu sır dolu alemin tam
mihrak ve merkezinde bulunu-

•

Tefrikası:

yordu. Gözlerinden hiç birşeyin
kaçmasına imkan tasavvur edilemezdi.
Komşulardan kim evine ne
ıaman gelir ve kimin kapısı
kinıler tarafmdan çalınır, kederJi
ge'ZIÇ bekçiye hepsi malumdu.
işte şu pembe boyalı konakta
oturan kıranta bor!ur adam ,
Sult~m Hemidin sarnvına t:ıbla
kar ol~r~k girmiş,
zaman,
git zaman birinci ferik olmuştu.
Yılbrca ıaray muhitinde yaljar,.uş
olmasına rağmen hain dilinden
Kayseri şivesini ıiderememi~ti.
Hala ( y~reğim kalktı ) yerine
(göynüm bulandı) derdi.
Ümmi, cahil bir adamdı. Buna
rağmen nhvali aleme 'vukufunu
göstermekten , siyııısiyasiyattan
dem vurmaktan zevk duvardı.

gel
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Paşanın en büyük zevki, sa·
bahleyin uyandığı zaman mevsim kıt ise sobayı kendi elile
yakarak mangala ateş çıkarmak
ve elile kahve cez.veıini sUrmekti. Eğer mevsim yaz ise
ispirto lambasını yakar ve kahve cezvesini aleve tutardı.
Biraz sonra . sabah gazetesi
gelirdi. Okumayı bilmemekle
beraber zevcelerinin uyanacağı ·
:ıamana intizaren gazeteyi yan
taraftaki
cıgııra
iskemlesini..1
Uzer:oe kor cıgaras,m tdlendirirdi. Karılan kalktıiı zaman,
ilk işleri pqanın eme bazırlanmıı
olan kahveyi içmek ve
müteakiben yüksek sesle gazeteyi okumaktı.
Halil paşanın, birinci ve üçüncü karısı okur yazar, ikinci ve

yazıyoruz.

Ankara

e

.
M. M. fi'i.

Bu kadar çok seye nail
isteyişiniz hemen hiç
birisine nail olamamanıza se
bep olur. Evvela b"rine muvaffak olmak, ond:ın sonra
diğer birini istemek muvaffakiyet için şarttır. Bütün suallerinize cevap verebilmek için
sillun)artmız müsait değildir
Size, Framncaya vakıf iseniz
bir kitap tavsiye edebil riz
Şimdilik en mühimmi olduğu
nu işaret ettiğiniz birinci sualinize cevap vereceğiz:
Ibrazı muhabbet etmemesi
fazla mağrur tabiatte olmasındandır. Bunun bir çaresı
vardır: Aranızda sırf sizin idame ettiğiniz anlaşılan izzetinefis vaz'iyetini tedricen izale
etmelisiniz • Samimileştiğiniz
takdirde size muhabbet' ni olduğu gibi ikrar etmesine bir
mani kalmıyacakhr. Hissiyatını
zı soğut:ın bu hal geçince de
ihlal edilmediği için muhabbetiniz kendiliğinden avdet edecektir.
mayı

Tekirdağı Şadüman hanım

Cevabımız adresinize

gön-

derilecektir.

Kasımpaşa N.

1.

Böyle zannetmeniz sizi münasebeticrinizde iptal ediyor. Sevileceğinizc şiddetle inanmalı
sınız. O vakıt hem kendinizi
ıerbest

hissedeceksiniz, hem
de muhatabınız sizden gayri
ihtiyari hoşlanacaktır.

sonuncusu kendisi gibı Ummi ve
cahildi. Paşa her hangisi erken
kal!{mı!Jsa onun gazete okuyuşunu dinler, sonra her havadisten
ahkam çıkarır, bu arada sultan
Hamit devrile mukayeseler yapardı. Paşa
son ı:amımlarda
semtin ittihat ve Tarakki şubesi
murahhası olmasına rağmen

k.a-

nunlarile ve mahremleriJc görüş..
tüğü zaman bu mukayeseyi yapmaktan vaz geçeme:c:di.
Halil paşanın ooktai nazarına
göre gcn.;ler idarıesi memleketi
uçuruma doğru gM:üren b~r i taredir. Sultan Hamit ra~rutiy ti
vermemek imkan ve kuvvetine
malik oldağu halde biikt.meti
bile bile Enverlcrin, Niyazilerin
ellerine vermi§'tir.
On temmuz Hnlil pnşanın nazarında tarihin }'liz; karası olan
bir gUndU. O gilnU her habrladtkça, iliklcr:nc kadar titrediğini
duyardı.

Tam bir buçuk ay, bir taarruza maruz kalmo.k endiş sile
konağındaki rahatını bırakmı ,
Aksaraydaki ablasının evindeki
tavan arasında saklanmıştı. Aksi
gibi çok ııcak olan o mevsimdo
tavan ara~n, bpln bir cehennem
halinde idi.
· . ..,. [Ark sı \• ]

'8

Sa1ılfe

Teennfunf '8

Greta Garboya iftira

Doroti
Makeyl

Sinatnaya

nasıt r-~--.....--~~~~~~~~--~~~~~~~~~

nasıl şöhret

-

kazandı?

fnce ve uzan endamlı, tam

ı• orcu bir gene im. FdimleriDde
o duğu kadar, hayatmcla ela

göm erdip azmi ifade eden bir
aimua var.
Doroti 4 mart 1904 te laıil
terede ( Yorlqayr ) eyaletinde
Hull
d~Uflur.
Bab• Jak
eyi ham llkoç-

1

K':0'!:.~-:::ıer 1

Fob ıtüdyoıu bclmatz bir
filim hazarhyor. Bu filimde hiç
bir kadm g6rllnmiyecektir. ktistlerin hepside erkektir. Tabii
maceraya d6ndilren gene \ır
kadm parmafıd11. Fakat ba ...
dm perdett. g&r&mniyecektir.
Kadmsız filim. rafbet prGr mi
deniniz?

Haftada 12811 Bra
Lon Şaney hasta iclL Şimdi
iyrlqti. Fakat bir aydu eni
çahımayaefk. Metru GoİdYia ile

kuabMJda

yabcbr.

Doııoti daha alb Jalmda ik•
aktrialije meylebldftir. On yaıma ıeldiii umu da aya)darmnı bqpan11akları ucunda durarak dana6z1Bk etiniye hevea
gö.termifti. Renkli JambaJana
a,bncla çoraplanm çıkatuak
oynadıfı rakılarla, daha o zaaMadan keactiıial b&ylk bir
••edet• ıannediyorda.
Doroti. raba o kadar dOtm6ftl ki, iç ıeae IODr& nihayet
babası, Londracla bu dau mektebine 23ndermiye mecbur kalmqb. Doroti bq mektepte iki
•~ne okuyacaktı. Fakat bir aene
ıoara haylı pan aarfettijini cllfllDerek, utık k111amak uma.a nm geldiiiae hllkmetti. Bir ba·
J~te girdi. As. zamaa içillde balet 11 yıldızı oldu.
•ıte o urada bir linema renuan chldlatiai c:elDototi Hk filmini çnlrdltl . . .~
ıaman hiç te memnun deiilcfL
Pariıte de bir filım çeYirdildea
ıonra Amerikaya gitmeie kuar
rerdi. Bllttla arzu1U Amerika ııııı--•--------
nüzik hoJlerinden birinde danöd8k etmekti. Filvaki arada
•İr bayii clamazllk ettikten IOD·Greta Garbo ~- flhnlncle
• llç8Dcll defa IİDemaya Pdl
Grela Garbo lçtn ton ıamanlarda Hulioutla bir fOYla çıkarmıılardır. ller 11erde ol<luğıı gtbt Hııll
e bu gİrİf ıon gİrİf oldu. BunrJulta
da 011u çekemiyenler elbet çoktur, Greta için: c Ne olacak. kamız ve can&ııl » demişler. Şimdi
lu ıoara Darotinia çevircliji
Greta bu rivayetleri bU{ ill tekzip etmek, canlı ve kanlı oldu§unu g"81ermek için «Bayrak » unvanlı
ilimler hay& çoktur.
yeni bir ~ çeviriyor, En lehllkeli zamanlarda mılteaddit defalar deni:e atlıyor. Greta, fillmdekl
•~ Doroti a6allntı hiç ukınmar..
matçıdir.
.
arkadap MU ~ bu ıauialar için g(llerek diyor ki: «BJQ_("evao oertctk değilim. OunadıiJınuz
Bir aralık reji.ar Mendea de filim cevap veraln. »
evlenmifti, fakat çabuk aynldı·
Şarkı söyllyen karlkatCır
lar. Doroti der ki :
se.n nemada _... .... •
~eki piyanomm CDflerı a.ıune
- Bir gOa baktık, biz ayn
oldutumuz zaman daha mea'ut- r&lmlAde ......._ biri aperçıkarak, araldarile en net'eli
bık. l>eı btl aynlmıya karar •erdua .............. Yap.la filmmuaildde bile pheaer addediledik. O kadar! Bir daha nleacek parp)ar pbmyor. Bu, bir
miJe hiç te Diyetim yok. Neden de o,..,..._ ltbdm .........
,Uclalu detD, fareler .. diter
d
ayni hatayı tekrar edeyim/ Ca·
hayall malthtldudlr. Bir karllra.liDema efU, ~lllbllttbı yeni bir
nımm latemedijial, c•amm iatetlriat Yleade ptWili abra8'11ikinba mukaddimelidır. Bu
~11 De d~nia.
Mili ve ne•'i kendine mGnham
boroti fimdi, Yalideaile HalJl. ......,. ca ..-..ı. Dlmı•..
•• puıer, nemaclu ziyade
•e»-kl aayfiyeaiade oturuyor. .,.. ....... ...... ...
........
mmlldde yml bir tekin ltaılaF.a çok ıevdiji çi~ek iri papatwacbr..
Vak'a farel• .......... pe1. . . . kani olmUllardJr.

1:n1•

Lll Dagover. Btrllnde

•

11eıu

Hanı .~it

bu

mukavelesi bitince, bir bqka
firma ile iç aeaelik bir maka·
vele yapacaktır. Bu mllddet atfında

12 filim. çevirecek

Ye

uf-

... ,aııı '""O dolu, yani bizim ,...

000 lira alacaklar.
mde bUe..
ari .,.akforda ismi q .
....AA Mia Obie ZoanJ, geçenlerde ima bir mtkldet ikamet içaa
Holliwda gelmif. Diyor ld:

--=-

Çindeld atldyo ar, Homvudua en modem atlclyolan ayarmdadır. Y alınz bir selli fQmde
geri kaldık. Fakat ıtldyolarmm
derhal tatbikata geçmek llredir.
-

Yalnız

artidler mi?

Geçenlerde Erich Maria Remaigue isminde bir At...
el, umumi harpteki ha_...
( Garp cephesinde yeni bir tef
aibnda bir kitap

sen·

şe

ın

e n

eder etmez, derhal umumi bir

alaka ~ Ye kitabı Al•
a okumıyan kalmaanıta.
eser, derhal hqka
liaanlara terc:eme edildi Ye pae
ayni btıylllt allka ile her yerdi'
okundu. ..
bizim .&ylemelc
iatedijimiz ,.lur: Kitabm ba
derece rağbet g6rdlllal aa ı
yan b r Amerikan filim ıirketi,
eseri a·pemaya almak için, muharririne tam 19,000 lnglliz lirua
•ermittir. Y a•nız ıabftaa defil,
IİDemadan ela gelen bu ppa Ue
bir almaa genel. çok u bir za•
man içinde milyoner oldu, gitti.
m

Bıtt..bi

yat

Kayserin h•yah
Bir Alman rejıllrll. Amerilsacla Kayıerın baya?.u , ••• almaktadJr. Y.._
Alma.yada d.l. lıı8Pteld btıtün rola
itibarile. ICayaenn bayabnl p
term bu filimin her yerde blly8k bir alika avudncail tallmin edil yor.

v "r « Kn lı

jilım çevırmektedır

~

Son S::1at

Teşrinisant

NaJdUı

Almanya, Skandinavya
ve Fransada milyonlar·
ca insan, erkek, kadın

emleketi

Natuk .Ziya

)&
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Bir

Fransız

Salttfe 7

çıplak yaşıyor

muharriri size bu hayab

anlatmaktadır.

Pazartesi alqamları, banyo, 1
bntnn çıplaklara açık •. Mahşer!
Herkes dirsek dirseğe •. Herkeste, teneffüse çıkan mektepli
yumurcaklar neşesi ...

...

durmuş

Suyun içinde

etrafı

seyrediyorum. Kırmızı beyaz
abtalar insanın ytlzllne gülüyor.
iavuzun etra'fında masalar•• O,
aqallah, kahve alb eden edene.

3iz ne duruyoruz.

yeli biz de

»raya...
- Garson, bir sütlü ~a'kvel.
Garson giyindi.. Bur adııt bulunanlar içinde yegane ( ~lbiseli )
adam. Kıyafeti, ne yalan aöyliyeyim bana gülünç geldi.

•

ı

Sol tarafımdaki masada tam
Azalı bir aile oturuyor. Büyük
baba, baba, anne, iki bebek. Tereyağ ve reçelli ekmeklerini yutmakla meşguldürler. Çocuklann
kfiçftğü anaımın bacağına asıldı••
Annesi de yavrusunun kucağına
kollan arasına aldı.. Bak yaramaza! Anaımın memelerile oynuyor!
Şimdiye kadar esatiri tablolan
gayn hakiki telekki ediyor ve
(böyle saçma şey olmaz!) diyo,.
dum. Fakat şimdi şu manzarayı
gördükten sonra o tablolann
doğruluğuna kani oldum.

kulvannda imişler gibi, gayet
tabit konuşuyorlar, gülüşüyorlar.
Ôy!e zannediyorum ki her
hangi bir auvare veya baloda
birbirlerini tekrar gördükleri zaman. beyefendi. luuumeEenclİDİD
dekoltesi içine, gizli şeyleri görmek için, töyle bir göz atmağa
niyetlenmez.. Zira lüzum hissetmiyecek ki., Tecessüsünü burada
bol bol tatmin ediyor.
>f
Cumirteıi günleri, Lunabadın
yalnız kibar çıplaklara açık olduğunu bilmem söylemiş midim.

Suda, beni sırt üstü uzanmış
güren iki kadın, ana kız, bu
basit yüzmeyi korka korka tecrübeye başladılar.
F&kat o kadar acemiler ki,
hiç muvaffak olamıyorlar.. Onlara usulünü öğrettim ..
- Fakat dedim ya, çok acemiler, gene beceremediler ve yardım etmemi istediler.•
Yardım kelimesini işitir işit
mez hemen fır adım.. Yardım
etmemek olurmu hiç? Hele fazla olmak üzere yardım iıtiyen
bir kadın olursa? Böyle bir
davete şitap etmemek hem en
büyük nezaketsizlik, hem de en
büyük.•
Fakat dalgalar, ellerini tam
belleri ve karınlan hizasında
tutmama mani oluyorlardı.. Bunun için ellerim kah çok daha
aşalai'da, kah çok daha yukarda
dolaşıyordu.
Bu da kadınları
kahkaha ile giil dürüyo~du. Ama
tamamile masumane bir gülüş.•
Bunun hakkında afena şeyler
düşünenler kendilerinden utansınlar ...

tarafından

hakkında

gösterilen
bir tercih alameti zannetmeyiniz.. Kız karşıma gelmiş oturmuştu:
ÇünkU bütün masalar meıguldu; çiinkü bütün masalar yalnız meşgul değil aynı
zamanda dulu idi de.. E, kızcağız bakb ki başka oturacak yer
yok, ne yapsın? Ayakta mı dursun, veya kalkıp gitsin mi?
Y ooo, madam kı benim masada boş yer var.. Gelip otursun.. Netekim de öyle yaptı .•
Geldi oturdu.
Kız, uzun boylu ve narin ya-

pılı idi.. Memeleri gtizel, Sıkı
kalçaları geniş ve mevzun, baldırlan biraz alçak, fakat biçimli

Amerlkada yapılan glzel elbise
ralsabakasım kimler kazaadl7

Ônilmllzden mütemadiyen çıp·
lak yıkananlar kafilesi geçıp duruyordu. Sert ve ıporcu yfirü·
ytışlti delikanlılar, genç kızlar;
önlerinde snrükledik.leri bir süril
yavruyu dürtllşleyen aile anaları,
ve saire••
[Arkası var]

Dora
Dora Şnaps (Dora Schnaps) la
Lunabad da tanıştım. Pissinin
tahta kaplamalı sahilindeki gazinoda, yalmz oturuyordum. Tabii çıplak..
Sütlü kakvc içiyordum. Bir de
baktım, karşıma bir genç kız
ğeldi oturdu. Fakat bunu kız

Mağrur, dik
geniş kalçalı,
kadın, hamam

•

memeli, meV%Un,
nefis vücutlu bir
havlusu elinde,

dolafİyor.

Biraı

ilerde, kadını, biır erkek,
rolundan alıkoydu.. Bir tiyatro

kızdı.

Su kısa saçyuvarlak başına
tepesine albndan

lannı
yapışbrarak,

parlak bir miğfer geçirmişti.
Bana dikkatla dik dik bakmıya başladı .• Biltnn vücudumu
baştan aşağı süzüyordu. Derhal,
peçete diye verilen ipek kağıdı
bacaklanmın fistüne koymak iç:n,
elimden bıçağımla tere yağlı
ekmeğimi bıraktım.. Kağıdı kaptım ve.. Örtündüm.

•

mütemadiye11
bulunuyorlar

neşriyatta
Bu seneki tütnn

ihraca.hınız ·
hakkında Yunanlılar miltemadiyen neşriyatta bulunmaktadırlar•
Namafi Ticaret odası azasından
Gani B. bir muharririmize ıun
ları

söylemittir.

Yunanlıların bütün
propagandalarına rağmen, Türk tti·

-

bacaklarını açı

yor .••
Sapsan bir kız..•
Bu kızın bütnn bu harekAtı
b iı> ük bir serbesti ve Jakaydi
Ue yaptığını yazacak olursam
arbk, bu cennetlik hamamda hiç
bir sıkılma, utanma aliimi olmadığını ilave etmek bıraz abes
olur değil mi?

bir
ufak,

Yunanlılar

•

geriyor,

Kızıl

Tütün ihracahmız

Sağ tarafımda bir genç kız
ik delikanlıya, elleri ile (Kraul)
ta rzında yüzüş hareketlerini gösteriyor.. Bir iskemleye kurulmuş
koJlarmı

idi.

tünleri bu sene keyfiyet itibarile
gene eski senelerde olduğu kadar memleketimize varidat getirecektir. Her sene 50 milyon
lira getiriyorsa, bu ıene de 50
milyon lira getirecektir.

Monkcnlcr kıraliçcıile
dans birindıi
Berlinde

MD~baka· yapmak, insanlar için artık bir illet oldu. Gilzel kadın milsabakası, gOzel baldır birinciliği,
yok giizel burun, güzel el velhasıl giizel, çirkin her şeyin bir müsabakasını yamıya koyuld~ar. İş bu
çığıra döldlldllkten sonra her şeyin müsabakasını yapmak, birinciliğini tertip etmek artık kolay oldu.
Nitekim geçenlerde, Amerikada da elbise müsabakası yapılmış ve birinciliği ıu gördüğünfiz şen talebe
grubu kazanmış. Bunlar, Kanzas darülfünununun kız talebesidir. Arkalarındaki elbise ise Amerikan
hapisanelerinde giyilen mahkümin formasıdır. Talebenin intihap ettiği elbise şeklidir ki müsabakada
, muvaffakiyet kaz'!.._nmalar1_!1ııi . en bü}ük amili olmuştur.

büyük kadın elbise

mağazalan mankenleri arasında
yapılan giizellik müsabakasında
Froylayn Aıto Dfferman birinciliği kazanmıştır. Dans müsabakasında da Her Mik birinci gelmiıtir. En bfiyük moda mağaza

sının

sahibi bunları elele verdirip resim çıkartmıştır.

Son Saat
t~un

~aat)

in

tefrikası

Jtt

--

ı ıaa•

..__

t bayatmdaJr•

de•lko alu
Darülbedayi dağılabilir mi,
dağılamaz
Yazan :
AğJılırd& dölıtırken

ıazete

alltunununa kadar geçen bir
havadiaı Ankara Türkocafl yeQİ
cek surette • Apturrahmanm yaptırdığı tiyatro için bir huup
tqkil etmek armıile Darütheaçık göğsiine yak aıt11 arak, bir
gnl koklar gibi iatifmama baıla daJ! ıan'atkArlanna mOracaat
etlDlf, veyahut, onlardu batıla·
mıfb. Hizmetçi kız, ustaaımn
rmm fikirlerini almak istemiş;
ypbğı işi dıkkatle takip eden
Ye netice olarak bazdan aynlarak Ankara TDrko~ağı tiyatromllıtait bir çırak gibi, derı alan
IUDU
tes1a edeceklermif... Bir
bir nazarla manzaraya bakıyor
~inp
riva)'!te 11aıarea Ankara
du.
tiyatrom !ç•n A•~padaa ~ntaHammınm gözleri kapalı burun
bauıı regı.ar getirilece1rmıf.
dı-lilderi sık sık müteharr k, deMtituavver olup tahakkuk
edecek
b•rinci fikir oldujuna
Jikanlmm tenini koldamaaandan
o da :ıevkyap oluyor ve onunda g6re me•cut Darillbedayi tama·
men ikiye aynlmaaa bile baflıca
burun - durduğu yerde • mllfteeJ~manlannd~ bir kaçnn gaip
hiyane açı 'ıp kapanıyordu.
••
Kara Apturrabmanın a D1nda ediyor dem~tir • • •
Eauea mılb bar tiyatro ıçm
dizi dizi ter yaradan bu garip klfi olmayan aan'atklrlum bir
koklaylf uzun bir llhza devam kıamını bqka bir tarafa çek·
etti ve Mari, mliskir bir madde mek demek, bir mevcudiyet ga.şem elmif gibi aarhoı 8f8D 1ıöz
termek umile eliacleld na klfi
ler"ni açarak:
hanerverle prpmu mlieueaeyi
tamamen
akamete mabkam
- Havdi • dedi· bana bir
etmek
olacata
aibl burad..
demet çıçek getir.
ebilt lecek ~ d&t akt6rle ·ne
(Arkası nr)
derece muktedir olurlana ol1Unlar - bir temap ni açdamu.
6 IJ.NDb ıo PARA
Şu ~de bayle ~. tefebbh
Anadolunun htr kl}ştstndt
hıer ild m8weM ıçm de nafi
bir netice Yerme&.
birer roruk ıaraymm yükİkinci, yani Avnıpadan bir
..elmtsr ırm HIMA YEi 1!1tiy•tro m&teli....ı getirlilek
f ALIN hepumzden
buauauaa gelince; Almaau 6jbekledi~Jı yardım.
renmek için bir Cinhyi muallim
Muharrlrh M. Turhan

Mari gOldO:
- O bah tatmadım - dedi ralm> mtabjmı, her İfe yarar
Adam oldunu bilir m. Seni çar
çabuk kendin• ~ndırdıima da
memnun o•dujum. Hiç olmazsa
b"afka vazifeye geçinciye kada
&1lo marllD.
Sevindılr, o sırada ·htiyar Ru·
mun ,atılbıdeki beyaz kılları
birer bırer kopanp kumandanın
o luna vermekle m~ıpl idi
Cam yanan herif, bu mftziç il·
tifeden yakaaanı kuı tarmak ıçin
madam aflklyet t tti:
- Bu· cliJaiz de nerden çıktı.
Az daha gayret etse beni uyuz
merkebe (evirecek. Emrediniz
de yapmum, ua'u duı IUD.
- Ay, aea ifitmedin mi? Bu
di'aiz yaman bir ıeydir. Kale
duYarma brmandı, biz de kendiı·ni oğlumuza ıoytan tayin
ettik, amcuım da l8Dll yamak
verdık.

- iyi ama Kiriye, kıllarımı
youyor.
- Sana lrı1ın ne lnzumu var.
Var81n yo sun. Oğlum gliJüyor
ya, kifil
Ş"mdi ihtiyara arkun'ı çevirm·ı ve Apturrağn:ıam, bir kitap
okur gibi, dikkatle a&lzmiye
ıirifmitti. DeJıkanb. bu derin
ıte

yanık

bakışlann

manuını

anJamıyormUf gibi kayıtaız cl'unıyordu. K rpaklerini oynatmadan
yOztlne knç&k bir hat çizmeden
hanım alev i ve mlimtet niğlhmı
kı bul ediyordu.
Fakat , ihni, {ehreai giLi rakit
değildi, ifliyordu. Uıakların ufunet ta11yan kirıi kucaklannda
iftibaıını
dindirdiii a6ylenen
~ilzel marinin kendisne ne yolda açılacağım, ne tekilde meı amım ibsu edecetani d&flhıll
)'Or ve bir tan~aD ela maruz
kalacağı teklife karp alacağı
vuiyeti taearlayordu.
Kadm n melAbatini takdir ediyor, endamıuı ıüzel bulu.> or, fakllt hüviyetinden iğreah ordu.
Onun g0ze1liği biraz daha eks k,
ca111Mımi binz daha noksan o'•
Ye buna mukabil 6hlilo mazbut
bU:uma belki bu iğreniıten beri
kalacaktı. Tedmiı edılmui icap
edea bir dOtmamn kan11 olmakla beraber Mari içıa yGretiade
ba•met beslemiyordu. Likin •.htiyar bab~avanc'an ifittiti ıı5&ter,
kend;tlnde bOyBlc bir iatikrab
uyandırmı,b. Erkek deliti bir
kadın, 'fi il\ttl zinaya inbismr
eden b;r kadm, evlı ve çocuk
sahibi oJdufu halde mlıtemadi
yea fuhut irtil<Ap e~o bir kadın; oı un, • temiz rub!u, temiz dBıüı celi detikanınna • nazannda piı
hlr tclrlı •adar lrıyw etı'zdi. Ne o
renpi uçtarda, De • dilıüba
tende temaylle deter bir kıy·
laet hula mı ordu .
kisı, bluiyahna hAklm olan c uyguıunun lZİ yGzfine
akae miyordu . Ancak, Masınin
keacliaioe vazi1et etmİJe kallutbalinde ind•in• 1abip
ıyuak kad1111 İDCİtm~ktea
blku1ordu. Kuçllk bir aende-

leJİf, kendini ve Sevindiji tehlikeye dtifiirebilircli.
Maksat uj'runda 6 mek, filhakika, haritada dahildi ve b6yle
bir 616m malw ıerefti. Fakat,
Sevindiiın bayabnı muhataraya
koymak hakkım haiz değildi.
Onu, aergBzeıtler u;nma 61dllrtmek için dejil tecrBbeJi bir
muharip ol.rak yetiftirmek için
babaamdan almııb. Binaenafeyh
madam Muinin fuhpnu bile boş
g6rmiye, onu mtlm8f&t etmiye,
malcaaclın bU1UlD gllnfine kadar
yan Lf bir adım atmamıya -Sevindığin sellmeti namına- mecburiyeti vardL
Kıt'alar batınd• kumanda etmek, her yerde bDrmet 16rmek
hakkını haiz iken tek bqına
tereftl if!er yapmak emelile
d&fman bir muhite ıokul
duktDt Ye aym emelin ibf11
bahçede
çapa
ramile
sallayıp toprak l&fldıktan ıoora
bir fahiıenin lekHinden ifmizaz
ıhtermek mana11zdı. Ne çare
ki mantık ve mubatara, ytb eğin
de doğan bulantıya kolay kolay
ıalebe edemiyordu.
Mahaza, vat'an ıakitti, blltOn
besabatı, zibniade, bOtGn iıtik
rabı yGreğiDde mahpustu, yGzilne

~JPf'!
du. Mari, nükteli temaşasını bir

•

-

bay!ı

ge1.

...

ınema

ERNEST LUBIC in pheaeri ve
RAMON NOVARO De NORMA
ŞERER in te1111ili

idame ettikten aonra:
D.mitriyos • dedi • beri

TALiBi
PBINS

Delikanlı yalclafb. Çıplak ayaklarmm parmakları, Marinin

ıırma iılemeli papuçlann deği

yorlu.
Kadın, baygın bir ae1le tek-

maazzam filminin 1abın11lılda beldeneı
ilk iraeti icra edilecektir. Gitelerde
izdihama meydan Yermemek 1çia
yerlerin evvelden tedariki rica olmnar.

tarladı

:
- Braz daha 1
Delikanbma gizleri, billihtl·
yar, iç adım rendeki bahçavaoa
kaydL Herif, SeYÜıdiibı tututt urduğu bir tutam otu ağzından
çıkarmaya çalı11yor ve ak bl)'lk·
lara kar qan yqil otlar, iplikler
içinde oynaıan brbl manzarMJ
a6•teriyorclu. Kumandan zadenin
kahkahaları Ye Sevi11dijin pklabanlaklan yetmitlik ibtiyan ıainir
leaclirmekle beraber
mınm Oaenade lclL Apturrabmamn kendİIİDe batbjmı slrDace
gOlDmaedi, betile manidar bir
ipret yapb.
Delilı anlı. •mDbarek o1ıunl»
mefbamuma 16-teren o ipret
tlzerİae bafifçe kızardL iki eocukla bir bellemenin m&vacehe·
ıinde kendiaiai ta bunnman dibine getiren ve ban.. bayp
•biraz dabal,. Diyen kadında
hayu.Z.ıpa, penaıızlıjm ea ylk·
aek iltihabım pdl:
Mamafı1a, yuaım11, pel Ma·
rlDİll 11cak aefeelerıle 1111 ya
aacak kadar aokul111Uflu. Kumaadenın tam Rum ruhu tqı
)'U telivet delilı kar1Sı, yır
bk g&mlejiDİD etekleri kend
.ipekli barvaniaine ıtlrihıen deli·
kanlınm artık ytldne bakllll)'ordu. Gıszferioi kapam11 Ye .bur
nunu - hemen hemen temas ede·

sa• ......

ALEMDAR

sınemasında

Yarından itibaren fevkalide mGatesna bir program

BABALARIN GÔNAHI
Momeuili EMiL Y ANINGS

ı oRAea: . . .ŞöFôR O
Mtlmeailesi: LORA LAPLANT
Her iki fllm bir programda

aı:m

OPERA sinemasında
bk defa oıarak V E N
pterilecek olan

u· s

çemlmıf fmallde mDkemmel Ye Mili bir
taheaerdir. M&meaaileai dilber Ye aevimU ydchz

filmi Framada

~.<!.._~! !f.~ ~ ..~Al~~~
Ditw

, ollnD temam en çıp ak olarak ,a.termektedir.
mlbnea
siller meyanında: ANDRE ROAN n JAN MURAT Tardır.
Her g&n uat 16,30 ve 21,45 aeaularmda EDUARDO BIANKO
ve meşhur Arjantin orkeatrua parlak muYaffald7etler
kazanmalctadır.

ŞO~ON
Beyoğlunda

İatikW

HAf 1 ASJ
caddea"nde 356 llllmUaaa

T. MURIADES·
kund~ra mağazuında: kadıa erkek ve çocuklara maham
~ntnn t11011onlar tenz;lıth fiatlarla tahlmektadır

mı?

mal En1in
tdtmak bdu, belki daha tuhaf
Wr ,ey olprL. Tiyatro her feJ•
den evvel bir drkaiyon (dictioa)
memeluidir.
Sk .a emesini bllmlyea bir
aktBre (Bilmem bana ba iaü

k

•

•..1u!a ]

_ 1

yerme aa Dllwn
.,,,.._
dersi Yermek •• derece mlfit
bir fey olur!.. Habrlardadlr ld
Darlllbedayün tea•lldnde Fraa._..... en milhim ten ııa ad••ı
olu Antuvan mtıd&r Ye
olarak
tiril-:.+:. b ..1.:.. L-

-•'hl

ıe
~..,
araaa uulanduğu mtlddet zarfında, .,..
mBeaesede bua da bir den
verildiii için, benber balaadulr.
BilA pena diyebilirim ki o b1JOk
hoca, komenatuvarm teknik
la
F
"-•!L b
~-Lt•m~ uat .~ • ey! ra111111
efendi ve benim gabı bar Od ki·
fİJe bnklDlf, kendim mf idari
bir otoriteden bqka bir ..,. el
uuhumıfbr.

Hatta biD bir cllrebiyom ....,.

mek, bir defa denhniıde buhmmak llmaman bile ~
o halde huglbı A~

Anbmm kİymetiacle Wr ......
etiımek lmlrlM1dri_._

Hm

__ ...1...

•

._.__

_._ . .

auar • • - - - _..
faideaiz olduju muukbldli' •
BBtlbı bu alllerdm IOlft
bana bir .W tncila eclileblllr ı
Dulilbedayiden bqka bir lldaCi
tiyatro tepjll ma.ldba .reıa· iiD
Tiyatroya aıeralh bir .ibda-

......

.....

.

sin en berı sa nemıze an
lllD'at adamı doimUfbu': IC. emlL H. KemAl;:Vafl Ria M,ler, ~eri hu tarild• ...ı
yetif~. ldblenWlenllr. Acaba
temap sevldıda ba akamMI _.
den? Sebep bir detil • ._.._
dettir :
tek, bir •l•ue,
o da meaftplarmı bealiyemes
iken, heYa eden pnçler maitetlerini neye iatinat ettirerek
tiya ablamlar? Tuluat lmnipaDJ&·

ma.

°""

lan Qrtahjı telvia edip dururken
dddi bir mlleuuenin kendi
uyile ya~am mlmldln mlcllr?
Yeni heYea gençler hltln ba
mehalikf 16ze aldınalar da temqa namma biç bir fikir, lal~
bir malfımab olmayan bet •
·kitinin içtimaı bir tiratlodan
beklenileni mey._ ptirebilir
mi? Bu maltmab edinmek imtiyenler hangi kouervatunn
mlracaat et.inler?
Oğlunu tiyatro aan'.atkln olmıya ıevkedecek, hatta bayle
bit t•bbiililne mutta&i oluna
sopayı kapıp

mabtumu lleeabe-

tinia kaW.m, glzlhall . ...,..
cak kaç baba nrdar?
Bu çepe çef!fe mtlftdlllt lçlDcle
hangi del kanh hayabm ....._
llta doğru kapar kO)'t'wir?
Hatta uhnenha pek caslp eflanuaa ,.pen munffak ....,.
lardu yerini açık bll'alrarak
çekllinifler yok mu?
Ratlt
"'Rha bey...
H61ha etlitme1r lltı1m
deriz ki, atro kontenalllYarda
çıkar:
r pyam hlrmet 'hlr
san'atklrdır, ldç olmas ... istt"kbalini mOemmea, lil•'letini clltftnmiyecek kadal' refah ı.t...
Bunlar temin ediline a,.tro
yapmak ~ek m&ıkil bfio f81
olmaz.

itte

,.ane;

- -- ·----..- -- JR

1

Tesrnis~n1

Vak'alardan fikirlere:

insan

çöplü~ü

Yalı

Sahife 9

Son Saat

soyan Kargalarla

hırsızlar

mücadele

Muhakemelerine
dün başlandı..

başlıyor

fstanbul

ikinci

ceza mahkemesinde Boğaziçinde yalı soyan
hırsızların muhakemesi başla
mıştır.

Bunlar Ahmet, arkadatı Zeyidettinle bu Zeyidettinin Ahmet1e
taruştardığı ismi ve hüviyeti meçhul birisi imiş. Y almz Ahmet mevkufen mahkemede bulunuyor.
Vak'a şöyle o!muş: Bunlar
gece sandalla Çengelköyünde
Aram Ef. nin yahsına gelmişler
sandalı
yanaştırmışlar,
kürek
çeken Ahmet, sandalda beklemiş,
diğerleri camı kırarak içeriye
girmiş' er,
bir semaver, bir
radyum lambası,
henüz yı
kanmış çamaşır gibi bazı şeyleri
alarak sandala indirmişler, açıl
Mevsim dolayısile her tarafta
kargalar çbğalmıya baslamıştır.
Vilayet Ziraat müdiriyeti kargalarla miicadelo için milkellefiyeti
mecburiye
kanununu tatbike
hazırhıoma~tadır. Son günlerde
kargaların daha ziyade şehir
civarında
dolaştıkları
görülmektedir.

, ..

ğunu, kendisinin ise

« Haley »
isminde bir aktörle münasebette
bulunduğunu söylemiştir.
Henüz 20 yaşında olup ancak

iki senedtn beri Lort Littonla
izdivaç etmiş bulunan Mis Y essi
Lorttan aynlıp sevgilisi ile izdi·
vaç tasavvurunda olduğunu da
ilave etmiştir.

Lort Litton Yessiyi sabn~de
garüp kendisine aşık olmuş, evlenmişler, fakat genç artistteıı
çabuk bezmiş ve 1928 seneai
Temmuzundan itibaren kendiıını
terkederek
yeni
bir
qk macerasına atılmıf. bir kadınla yaşamıya baılamışbr.

Miı Jessinin evlenmek istedi-

Mis Evelin Laye
Mis Y essi Matins isminde bir
lngiliz aktrisi zevci Lort Litton·
dan aynlmak için geç.en hafta
mahkemeye müracaat etmiş ve
zevcinin başka bir kadınla kendisinden ayn yaşamakta oldu-

ği aktör Haleye

gelince bu a·
dam da Evlin Laye isminde diğer bir aktrisle evli buluhrnaktadır. Fakat aktörün zevcesi E·
velin elyevm Amerikada bulunmakta olup o da zevci aleyhine
bir tala1' davası ikame etıııittir.

•

Şaşkınlık
((Yavuz»a karşı ne tedbirler alıyor1armış?
Son gelen Yun an gazetelerinde (Yavuz) un tamirinden mütevellit endışenin hali devam et·
mekte olduğunu anlıyoruz. Bu
gazetelere nazaran, Yunanlılar
(Yavuz) a karşı, müdafaa için,
' ~nız, nelere karar vermişler?
1 - Sipariş edilmiı olan iki
torpito muhribinden başka, iki
tane daha sipariş edilecek.
2 - iki tahtelbahirden baıka
iki tahtelbahir daha!
3 - Başlıca yunan k6rfe:ıle
rinde ıahil lstihkamlan.
4 - Her biri 300 İngiliz Urasma 600 mayen.
Yunanistan blltnn bunlarla
Tilrk donanmasına karşı, Adalar
denizinde hakimiyeti, hiç olmazsa
mtivazeneyi temin edebilecekler•
mış.

mışlar.

Ertesi, gUn iş meydana çıkmış,
polise haber verilmiş, tahkikat
başlamış, Ahmet Unkapamnda
çamaşırlarla birlikte yakalanmıf,
Aram efendi bunların kendisine ait olduğunu
söylemiş,
Ahmet olsn, biteni anl:ıtmış.
Fakat mahkemede polislerin
kendisini dövdüklerini, zorla bu
ifadeyi aldıklarını iddia etti. Polisler, bu iddianın aslı olmadığı
nı söylediler.
Mahkeme, on sekiz yaşında
olduğunu söyliyen Ahmcdin nüfus tezkeresini gördükten sonra,
kararını verecekt;r.

s=www

El &s

z.ns
Diğer

·~--............ -..-......................:

Yessl Matiyüs

taraftan mahkeme Y essinin lort Littonla evli bulunduğu bir sırada aşıkı Hale ile münasebatta bulunmasını ileriye
sürerek genç kadının talak talebini reddetmiftir.

4

Gene bu gazeteler gnlflnecek
bir haber daha veriyorlar.
Yunan gazetelerinin ortalığa
saldığı korkunun derecesine bakın ki, Midillide 3 milyon drah·
mi sarfederek emlak almıı ve
yerleımiş olan zengin bir yonanh, Türkler gelecek diye, emla-

kini sarfettiği

paranın beşte

biri

nisbetinde bir bedel mukabilinde
satarak Yunanistana gitmiıtir.
Ne diyelim. Şaşkınlık alameti.

u:ıı

w:m
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ı JEVLENENLERJ

_,,

Yeni evlenen çiftlerden iki ihfl·
yar: Huriye yanımla. lıacı
Mustafa efendi
Beyoğlunda
Pazartesi günü Beyoğlu evlen·
me dairesinde 25 çiftin evlenmeleri. icra edilmiştir. Bu çiftler:
Safiye H. Cemal Ef., Halime
H. Recai Ef., ismet H. Niycı zl
Ef., Sabiha H. Abidin Ef., Oje·
ni H. Amis Ef., Furtuna H. Pav·
11 Ef., Siranuı H. Nikola Ef.,
Zinayda H. Nikola Ef., Milnev·
ver H. Mehmet Ef., Gizep H.
Samuel Ef., Ktılinan H. En:an
Ef., Marya H. Mihal Ef., Aros·
yak H. D'mn Ef., Nuriye H.
Cemal Ef., Mürüvvet H. Hüse•
yin Ef., Zühre H. Cemalettin Ef.,
Siranuş H. Arşom Ef., Münev·
ver H. Hilseyin Ef., Hatçe H.
Mehmet Ef., Şeker H. Mehmet
Ef., Zülfü H. Zekeriya Ef., Hafiza H. Necmi Ef., Hediye H.
Hüsey~n Ef., Nedime H. Hüseyin F eyr:i Ef., Ad el H. Vasil
Ef. lerdir.

Son

S hife

1 gar,

Sa:ıt

ati.Aer

ar

Otomobıl f abrıkası mallarını satne er :vapı~yorla.r?

"'
sarışın 1111dır1aı?
İşte size ale!ac2.ip bir sual daha... Katiller arasında f:an~ın mı.

daha çoktur, esmer mi?. Eminım ki bu da kimsenin akıma
g~lmezdi. Fakat iki insan cn,si·

nin, pek te bariz

o.mıyan

bır

hususiyetini göstermesi i Lib;ıriJe
bu sualin cevabını, çol;. ~"-> ~m

saa,,,111 çapras

OD

En fazla esmer mi, voksa

. . . . . . . .11mı

oraııa

1 2 3 4

~I

b

d.kkat buluyorıız.
Bu sua'c cev:ıp veren adam
spanyalı bir cloktorcur.
Sinyor Alfonza Baıonna, diyor ki:
-

Şimdiye kndar, ömrüm gü·

nüm mahpuslar mahkum ar arasında geçti. Yirmi senedir hapisane doktorluğu ediyorum. On-

dan evel zabıta tabibi idim. Hemen hemen, diyebilirim ki bütün
Avrupa hapisnnelerinı clo:aştım
ve nihayet aklıma bir istatistik
yapmak geldi. Acaba s~n~ınlar
dan mı, yoksa esmer1erdcn mi
cani daha z'yade çıkar?.
İşte şöyle böyle, otuz, otuı
beş senelik bir tc~kikin seın~resi
6lara':t bu suale vereceğim ce·
vap şudur: Esrner~er sarışınlardan daha ziyade menfur işleri
yapmak kabiliyetindedirler.
Ben sarı~ın değilim, esmerim.
Fakat bununla beraber, doğruyu
'Söylemekten de çehinmıyorum.
Çiinkü esmerlerde bu kabiliyet
var, demek ~smerlcr
amilen

katildir, demek değildir.
Gtomobil sah.iplerinin tesadtif
:l~ kleri müşkülatın en mühimer·nden biride garaj meselesidir. Her evôe bahusus apartı
rnanlarda garaj bulma.. mümkün o madığı için, bilhassa otomobillerini kendileri kullanmak
stiyenler bir raba satın alma.dan evel bu garaj meselesini
baıletmeği düşünüyorlar. Öyleya otomobilini uzak bir garaja
götürüp bıra'kmak on<lan sonra
yaya eve dönm k araba sahibi
ohmya diğer mi?
Amerikada da değiliz ki gece
gündüz
se lemehüsseiam otomobilimizi sokağa J>ırakıp ev·
de rahat oturalım veya uyuyalım.

Bunun için büyük

otomobil
imalat şirketleri arabalarım alacak müşterileri bu müşknlattan
kurtarmak ve mallannm sürümünü temin etmek için her şe

hirde muhtelif semtlerde garaj-

lar açıp kendi markaları araba
lan ucuz bir fialla kabul edi·
yorlar.
Fakat kirası çok pahalı olan
semtle de öyle yü.ılerce otomobil alacak •asi bir aaha elde
etmek te kaSil aeğil.•
Bunun kolayım Fransız mimarlanndan (Laprede) ve (Bazin)
bulmu.şlar. _:!P.ariıte
kağında şu

(Marböf) ao-

resmini gördüğünüz

garaji inşa etmişlerdir.
içeri giren her otomob;l harict bir ver anda vas tasile yukan
katlardan birine çıkarılmakta
bu suretle muayyen bir sahaya
alh m:sli fazla otomobil sığdırıl
maktadır. Garajm caddeye nazır
ciheti de baıtan aşağı camdandır. Bu ıuretle o garaji tutan
otomobi\ hangi fabrikaysa, hem
markası için bir reklam vasıtası
teşkil etmekte hem de hırsız
filin girerse - geceleri içer si
tenvir edildiğı için - dışarıCtan
göYülebHmektcdir.

alh

katlı

Nizamrnamei dahi inin on ikinci maddesi milcibince adiyen l)"

Dı.uuıı bapist.rnc!erdeft a dığım
netice ise, mahkumların onda
sekiz buçuğunun esmer ve bir
buçuğunun sanşın olduğudur.»

İşte muhterem don Alfon:r.onun deaikleri. Biz , sarışınlara
hain deriz ama.• Anlaşılan evvela uysal görünen esmerler,
sarıpnlardan d:ıha tehlike:iymiş' ..
ıer
Aman kiiçük hanımlar, göz

kulak olun.•

Dur emrini
dinlememiş..
fzmir, 25 Kızılçullu civarmdaki bahçesinde karısı Zehra
Hanımı yaralıyan Simavlı Halil
isminde biri gece kaçarken jandarınalarm dur emrini dinleme-

Şehremaneti

zarı dikkate alarak bu lavhaların

!lmek üzere heyeti umumiyenin 7 kanunuevvel 929 tarihine mi.isadif cumarlt'~· gtinfi daveti tckerrilr eylemiş olmakla avukat beylerin yevmi ıo~rİ<.fırda sant 14 te Baroyu te:triferi rica olunur.

Ruznamei müzakerat:
930 bütçesı
ld•ri ritporun kıraati

•
ı

Tütün inhisarı umum müdürlüğünden:
Ba!ık~sirde icra edilecek baş müdüriyet

m~ı~ ~~·

binası

için verilecek
30-11-929 tarihi 14-12-929

11illi 1

lı ı ı ı

kom.ıu

2 -

bir :.mcmtenh (4)

La!!le (4)

3 - Küm~s hayvanı {3)JP.ra
yerine bir banka ~dıı t3) rHin·
dist:anda :iri lıayvan (3)

şaat

21.30 da

tiyatrosunda
yalnız ınuallim

'terle

talebelerı

Bebeğin Evi
.) perde

mekbıp

3· ımak

alametleri (4)

(3) temiz (3)

S· - rl;aresi kalmıyan (7)
.6 -1 ~et .( 4) a.ıamızdan

öta (2)

6(4~ Eme'ler (4)
7 - fstanbu~da "meıhur •bir
han (7)
8- Boyun aksi (2) ~ (S)
İçil\.!cek. şey~)

9- Memleket (3) tavlada :ıı
zım(3)

Nuhun iiç ~ğ-vndaıı .biti

(3)

10- Namaz kıldıran (4) Bağışlamak (4)
11- ~!çak f adam r (5) inanın
dolaştığı

yer (5)

biri (4)
Yapılan fey (2)
sırtındaki (5) nota (2)

eşeğin

8 -

~ -Rot kırmak

(3) henet (3)

(3)

10~ '1.Tekrar duvu!an ses (4)

'.Ses (4;
11 - Köprilden Kiğıthaneye
lcadu {O) Pua oYonU (5)

Se~iselain
kôprü

ı.cenıası :
ba~ında; Beyct

Şube

acentası:

Galata
lu 21"62

Mahmudiye

hanı altında. İstanbul 2740
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(ANKARA) vapuru 28 teşriÖi
sani Perşembe günü akşamı
Galata rıhtımından hareketle
[ Zonguldak, lnclıolu, Sinop,
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu,
Giresun, Trabzon ve Rize] ye
gidecek ve [ Of, Trab.ıon,
Pulathane , Giresun , Ordu ,
Fatsa, Samsun, Sinop ve İne
bolu] ya u~ravarak gelecektir.

lzmir sürat

postası

( GÜLCEMAL ) vapuru '29
teşrinsani

14 , 3O da

cuma

:rıhtımından .hareketle
cumartesi sabahı hrnire gide-

Galata

cek ve pazar M.30 ,da tzmirdcn hareketle pazartesi sabahı gelecektir . Vapurda mtı
kemmel bir orkestra ve cazbant
mevcuttur.

Odol biltln dünyada tanı~ı!j
sair het
istihlaki·
ne faiktir. Ondan fazla teminat·
h bir diş 11uyu bUlunamaıJ zira
Odol fennin .en son kavalt ve
fetaltine nazaran ağız ve dişle~
.rl uhaf&Ea edece_k e_µ iyi ,·ası.1
fır. Odoliln istihlaki
hancı bir di' suyunun

'ta4tr.~ •.

.., Her yerde ıatit~

ALAKADARANA
Aııtaıı~ul l'H:aret ınOdftrı yetinden:

Kutucu, tugAhç., parma~ ııkçı ve ıııe·
petçi eennfı cemiy(tlerile birleien (MARANG@ZLAR) cemiyetinin idare heyeti intihabı. 28 - ı ı 929 Perşembe günıl
yapı lacaktt r.

TAVIUADE

MUSTAli'A

biraderleri vapurtarı
f!.untazam Ayvahk aksprası
18

Saadet
perşembe günü akşamı

28 tinci
saat 17

de Sirkeci ınhnmmdan huclretleı

[ Gelibolu, Çanakkale, Küçükkuyu , Altın oluk ~ Edremit ,
Burhanive , Ayvalık Te dikili]
ı kelelenne 'azimet ve ayni iskdeere u~ravarak ıavdet edecektir.
Mahalli müracaat : Yemiş
ravilzade biraaerlcr.
teleton lst : 2 2 rn
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Tepebaşı

şası
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-Mğd

Vqpur.u

ŞEhKtMANt. 11

5 - A'lmış bt-şinci maddeye i ave edilen ikinci fıkra hakkında
ru.üraktre (:ıı;.teme gitmek mecburiyeti meselesi)

teklifııamele:in tcvdiı için gösterile
cunıartc~i eaat 11 e Lemdit edilmiştir.

tashih ettirilmesi, aksi takdirde
bu kabil lavhalan asanların tec,
ziye olunacağım belediye daire,
terine bildirmişti.
Bu emrin infaz olunmadığını ı
gören Emanet dün yen:den bu
hususta bclcdiyelcte bir tamiın
ğön.:Iermiştir.

r~a·ıün sandığı işleri
Mecmua hakkında mfi'la'kere

____e

yanlış imla ile

yazılan lavhaların çokluğunu na.4

lçki (5) Bakış (5)

Yukardan aşogı
1 - Av (5) nefaseti olan (5)

Soldan

MerkeL

sarışın vardı.

Yanlış ıavhıılar

en:

--

bir tanesinde tek bir mahkum
vardı, eı da sarışındı. Fakat cütr.ü
cinayet değ idi. Diğer h::ıpisane
terde mankiimları.~ adedi yirmiden. aşağı düşmiyordt:.
Şimdiye kakar y~lmz ke.ndi
elinden 800 kadar kiıtil geçmiş
tir ki bunlarm jçindc dört tane

miş ve atılan kurşunla ölnıUıtUr.
Kadın hastanededir.

1

1
2 3 4 -

Gezdiğim lıapisanelcrin adedi
167 dir. Bu hapisancltrin yalnız

Dünkü bitmecelnlı n
halledilmit şekli

İnt bıba memur heyet, o gün sabahl~yin uat onda Azapkapıda Rüştü R
fabrikasında intihaba hn,lıyarak sıra ile

Pealti, Yorgi bı:ye, daha eonra Tnk11im
~ofyanos ,·e Şişli Verasiç fabrika ıınnda
bulunarak on ikiye doğru Voyvodadaki cemiyet merke.zine gelerrk on üçe
kadar orada rey kabul edilecektir.
Ondörlte 4sıanbul cihetine Unınçar
~ Tavukp,azan, Ağa ·hanında saat on
yediye kadar rey kabul edilecektir. alikadarana i 4n olunur.

Opera tor
Ahmet Burhaneddin
Cernhpaşa

hastnneııi

Muaycnehııno: Bey<'ğlu.

opı.-ratôrO

Rus se1are·

ıan~si lcarşuında 348 nunı~ralı surı
ye ~arşı!ı aparumanı :s numarada.
Tdefmı Re"o~lıı 4 61.5

I

18

Teşrlni~anl

Son Saat

Zabıtai

beledi

Emanet bir.m üdür...
lük teşkil ediyor

Zabıtal

ıe ide

-

bir

murlannm vualfi de kıımen tah·

hakkındaki ta·

dit edilecek Te muhtelif itlere
tablm olunacakbr. Memurların

belediyenin yeni

sokulma11

savvur, Şebredlfni Muhittin beyin Ankaraclald temulan neti·
cesinde kuvveden fiile ıeçmiftir.
Elyevm belediye dairelerine
merbut olan zabıtai belediye
merkezleri, yeni tetkll edilecek
mlldnriyet emrine bath olacak·
Iardır. Yeni tefkilitm yeni aeneden itibaren tatbikı mukarrerdir.
Yeni teıkilitta belediye mePrag

Roma

Viyana
20.30

441

malra

21

Konser
Operet.

16.30

22.02

Torino
20.15

bqında bqlıyacakbr.

487 metre
Koneer.

21

bir kısmı bakkallar, bir kısmı
fırmcılar, diğer bir bmı muhtelif esnaf Ozerinde teftitatta
bulunacaklar, bir lmun memurlar da Seyrllsefer itlerine yardım
edeceklerdir.
SeyrQıefer merkezinin de ıeh·
remanetine merbut bir mtldnri..
yet halinde idaresi İ.fİ de ıene

273 metre

516 metre
Opera komik.
Konser. Program nihayetinde telsizle res m
ııeoriyatı.

Va11ova
13.4S
24

1412 metre
Konser,
Gramofon ,
konser.
1)aııa havalan (Brietol

otelinden)

it/illi mücadelede korsan

sergüzeştleri

Akla, hayale sığmaz kahramanlık menldbderi ile dolu olan
bu meraklı tefrikaya birkaç gün içinde başhyoruz.
ronıan

01111.UŞ

değil

vak'a
hakiki

nıasal
değil

Bugün don nmamızm kömür deposu vazifesini gören bir ''Trabzon,, vapura vardır ki bu
geminin Milli mücadele sıralannda minimini iki motorbotumuz tarafından top ateşile zaptedilmiş olan "Enosis,, gemisi olduğunu pek az kimse bilir. Denizcilik ileminde bir mucize
tarihi bahrimiz içinde şanh bir sahife teşkil eden bu hakiki kahramanlık hikayesin bir
kaç gün içinde başhyoraz.

•

MahlUlftt müdiriyetinden:
Bidayeti ilan [ '13 Niha veti ilA n [ 25 -

Taftıaarla

t t • 929 ] ba~ta ft]
i2 - 9'ı9 ] çaf'Şamba

Zm•aalarda
ve batta futmah havalarda, puajlu
veya balk.onlann albna 11;mmıya
lllzum yoktur. Zira:

mub mmeaeaa
Lira klll'Uf
1000 00 Ru.tem papda Papaıoflu ilama ld kabada tahmhıea
6S arp miktarmc:la 13 No. U. ..araka. ltir bap
Kıymeti

En birinci malzeme il& imal
olunmuş ve Muflon astarile
emJ)ermeabJize bir hale
getirilmiş gAyet modern ve kusursuz
biçimde

odınm tamamı.

00 Galatada yolcmade mahaUelhıde Yolcaade .atmc1a
·53-3 No. ile m&nkkım mekteptea mftnlqıHp bir bap
hanenin tamamı.
52 ÇUfUJUkebircle pJhkcılarcla 109 cedit No. De mlrak·
kam dakklnua dokuz biD albylz lüue itibarile bia
dolcuzyllz yirmi hi•eli..
00 Beyothmda Htı.eyia ap
llaeu caclclelinde 80 artm mıkdarmCla 96-9&No. la ...... tama•
00 Fenerde Apti Subqı mahıllabıcle Balat c:acldainde
28 No. ile m&rakbm Ye 1430 .,.. miktanatla bir
kıt'a ananm dlrtte bir hİllell.
00 Çaquyukehircle Rwam Bawalarda 72 .. 74 -ldap
No. lu dllkkAmn ytlz kırk cllrt biue itibarile bk
Hldz lıiuai.
00 Kartalda Sultan çifliil kariJeebıde ..ıtmel imdat
Vamf beyden mabftl 8ç kıt'a tarlam

700

59

•••••llacle

240
M30

134

350

giydiğiniz

takdirde
perva yürüyebilirsisinit

Ucuz - PRA TIK - Şık
Bil6mum

tam••·

llAn [20-11-926] Hatta [2]
Nihaveti ilAn [18-12 929l çarŞamba

•

Dllyllk elbiae

Babıca Feride

:ret:::ta~ mıktaımda
....

20 No ile mllrakba bir

Kumkapıcla Nipncı malıallealade Nlpoa eaddlllada 34
arp1 mlktanncla 26 atik 30 ceclıt No ile mlrıldcım biı
kıt'a dlkkin anamam tamamı.
4280 40 Çaialotla Cezri Kuun maballetfnde T&rk ~it balaçeııae muttud •e Cağalotla caddeliacle lrAilı Yal de ..ıtu
bena emini elbaç İbrahim efencli• 285 ... 36 ~

68

Kaclıı.,

J

bat bir bap cltılbıbm Mkizde bir biueai.
1250 4.4 O•ldW. . . lc!a~ye mahahesinde Swaamarat 10kajmda
~nenin aı11f hiueai.
~~ila
mthalleainde Hatap ia•~e.r 1allapada 20 No. ile mAakkam 27 tll'fl8 22
pariaak anama tamamı.

1 Nb.. a11fap

544

Gut..,.._.,...

d
ak d kl lu tin
Mlllar• er• ittir
e ece er yme
,fade'.. jec11 baCak ililietiade ieminat oJonk dlrd&neft. baftanm
ihale ...1
oa 'ellide kadar Çenberlitafta l.tanbul Evkaf aldlrlYeti ltln•siii* M1•11• kale.me mlraccatlan.

•*'~·

/1ah/fı/af mud(iciyefinden;
KIJ•eti mtiliameaeli
Una

Z'ra
US".'
Balaçebpa•da llobpr mahallesinde Atır efendi cadJesinde
Y-1 ~ ukamcla Yakı ballda kıymeti mahammineai n
milrdar mai ,.ı.. aetrak 1ebiH me,temel mektep ve ana (61111
92~ tarihiacl ,tıml 1ekia sOa mlldcletle ve kapalı zaaf tl9ulile

!5140

-~ ~·

..a •• • ...

Bidayeti ilan [ 6-tt-9'ı9] hafta ~

Nihayeti ilAn [4- 12 929] çarşamba
~ymeu

L

K.

Ytlilklyde Umndlye mallalle.ı..cte atik Tahir cedit
•ektep 10kapacla 3 mllrerrer atik lS.
~. 188 ~
flll miktarmcla 5 ~ 1 mfa. 1 ım,.,. mlfte-il w
bahçe h...,j• tama•.
101 44 Huk&yde Abc.IGlaellm mahallellade .._._...... ca..
delinde atik 10 cedit 89 No. 2052 aqm ~ bir
kıt'a .,.... içte bir hilllll.
150
Çaquykeblnle Klrk-er Ç&r11mda 26 No. ile mtlrd·
kam feYkincle iki CMlaya ha91 55 arpa hırbUDM Wt

"*

ktrıir

dDkkAm.n ta-IMı.
Çaquykebircle SpaM• Maaıla

5-1...............

1

,

Zira

Ura

6143

408,90
t-.ı KalDll iDa1.aHeıinde Tlrkocail Lalıçeıinde
._~,otla caclcleli~e kAin Valide ınıltan bent emini
..-~-. efeacliaia kabriltaa arau ( 13-11-929) taribiaden
llllddetle ve kapalı zarf unlile mDzayedeye koaulmııtw. 1i
olaallir balld..i Ja,.etl mahammenenin )'izde yedi
~ ai
e pey akçeli ..,. banka kefaletnameaile teklif
~-a ihale ola ( 11·12-929) Ça1pmba glln8 aaat
a .etinle Ww lataabal ı.- mlcllriıeti binaımda milteıclddl
idare
tet'di eylelliel.n illa olunur.

Yali idi mf1dl1riJ ·etinden:

mubammenaa

700

r50

mektupları

BalıırklJllade Solarafacnıda T...a cııcl.r..ı.de 14 N. tt:W,ı,.~ ~.biwmcla •lltetellıll W... eııcliııPne
...,.... ~
M..tJIM 1Af ma-lu"'
rzr1 'etinden.
l -,~•.~ıa
u~ ' ~

ile mlnkkam 200 Uf111 mildarmda 5 oda 1 - . 1
kap f t aaireyi mtlftemil bir bap ........_ . .
Um ŞecaeltiD maballtlinde Fuatp... tldıeli liairpuada
Vefikbane caddeaincle 608 ..... S7 parmak mddanDdm
Wuna u- Şeca~ü .,...., tamm
1361 5 San.yerde Mehmet k
Dalllla meırutalwıe anamnn ta-.. ftllld.n *al 389
2U 60 Se\azadebqmda Hapadem mahallelİDde Salimpe.. , .
kupada kAin 65 aquı mildanacla 2S N. ile ......._
ananm tamamL
•<..t.lravlnde Ca!erağa mahallamde Jeal ,.W. t25
&J1lll miktarmda 20 N. ile ••kkMI 7 oda S IOfa Ye
•ireyi mltte~l b·r bap bahçe- 11..-m blmamı.

mağuı181dan

tedarik eclalz.

erkek ve çocuklara mahsus )Jostüm, palto,
pardesü ve muıambaJann en müntehap
'çefitleri mevcuttur.
TEDİYATTA TESHilAT

1

terbiincle bal11Ba11 kabristan....._
B da ye ti ılAn [ 13 - t t - 929] hat t.a [2
ı •Dzaricleye koaulmuttar.
N ıha yeti ilAn [ 11 - 12 - 929] çarşamba
Talip oıa.ı.r ballclakl la,meti muhımmineniıa ylsde yedi buçuk
--.-.....- ••_ ___.;._ _ __ _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lillbetincle Per
lianki kefaletnamuile teklif
lWymeti mabammmeai
~ W. .ım ( 41121929) çaıpmba p i aat dlrcle kadar

IC

lattbıcle

EKSELSIOR

mu .,mmmMA

Ahi çelebi mah'1Jealnde Sopftalar eaddeüde 284 atik 50 ceclit No ile m&rakkam fewldaele bir oda71
•
mlftemil bir bap kagir dlllddnm tamamı.
SSO 14 Kınah adada Sultaniye caddeaiade 2 N. ile •lr•kbm iki
kıt'a arwwa içte bir hi•esi.
40
Kınalı 8$1ada Aziziye mahalle.nrde Ya,.a otl• ıokafm
da klin l(i()O artm mıktaruacla bill numarala bir kıt'a ar·
laDID 8 de 1 biueai.
537 29 Akurayda H«*borda baba haun Alemi mahaUalade atik
Supbi bey cedit kırk taluma 10katmda 5 mlkens atik
fe 25-1 cedit numara ile mBrakkam 3800 Uflll quktarm.
da bir kıt'a bostan ile pne maWli mezktr •• 10kalcta 5
mlikerrer abk •• 25 cedit numara ile mllrakkm 900 _,...
~ktaflllda bir lat'a anama 22 biue itibuile S IUtHI
250
Çarfıtf kebirde papu +. ~ 1~ tik No •
takkam Od otank tm,wa .........
lO'l & ÇS,..,. kebirde Mercmnla ..._. ,•
All - Jratmda 17 No ile ....kiram
bap oda •Diki • p
dijin 2304 bia.e ıtibarile 576 J.itıeli.
165
Kumk•pıda Çac1nı Ahmet celebi ....Deelada Ç.-e

ıio

ibaiyenili

KaraldSyde
itti•\i"!'eld

mahallebicinin

L K
ı700

Jevazımab

yalnız GaJatada
Poğaçaa fınm
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~ıymeu
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