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Tezvır makinesi işliyor: Ruslarla gizli muahedeler aktetmişiz!
Netice anlaşıldı
Teleraf bombardımanı
Asarı Atika
RusytJya ihrtJcl1f hakkının ZirtJaf bl1nktJSıntJ
l1afri
,~atı
verilmesi şiddetli ifirtJzları mucip oluyor
Gazeteler

.ti\

Şikago nıı'i.~teşrikler
cenuj~eti 111Pnı1l'krti

ZabıftJ vukutJfı
htJkkındaki

j

rni::.de tetkikat icra.Hna
""'
karar verdi
latanbula gelen mfita•

neşriyallllrında

haıısıa
Şikago

haklıdırltJr

\

fliDllllU

Emniyeti Umumiye
müdürü Rıfat
beyin raporu
Rıfat

Bey

1

lstanbuldaki Zabıta ve sirkat vukuatını Dahiliye vekAletinin
ile tetkik etmekte olan Emniyeti umumiye müdürü Rıfat
ıneııaisini bitirmiş ve tetkikatıoın neticesini Dahiliye veka. e bildirmiştir. İstihbaratımıza nazarım rapor gazetelerdeki
riyalı teyit edecek mahiyettedir. Bununla beraber ittihaz
. ilen tedabir neticesinde vukuatın nisbetinde tenakusa doğru
temayül müşahede edildiği anlaşılm aktadır.
ı -.aı · , ılıillı r:aıımmmmıı ::· ın
Bıavekılimiz
\'annki nutuklarında ıttııııı ·ı • ,

neler söylüyecekler

siyaretimizin
şayanı
'ıtınnuniyet bir vaziyette
~lunduğu izah edecekler,
lira dahilde sükun
ve
yışın
yerinde
oldu• fimendifer siyasetinin
~vaffakiyetle devam ettiji
""ici borçların muntazaman
ıtı, edildiği ve zirai vazitttin tabii bir halde bulundıığu hakkında izahat vere- ~
ttlderdir.
l lııınet pıqa Hz. müteaki- "" .
"tn hükumetin mesaisinin ı·
~t ıuret~e karşılandığı an~ılnıak üzere meb'uslann 1
~erini izhar eylemelerini j

ijti ·

l

ed~11 11114u
~·
Yunanistan

A.tina, 7 ( Hususi ) - Yu. lan tarafından İtalya in.tı bahriye tezgahlanna ye~ tahtelbahir sipariş edi~_-tir.

."'llrılann

da ikmal ve teslien sonra Y nnanistaoın 7
tahtelbahri olacaktır. Bu
!bahirler için Yunan adaLd~~ her biri birer bandı
~ye edecektir.

•

Polis
Divanı , Çengelköy
polis merkezine merbut 4 polis memuru hakkında tart kararı vermiş ve bu karar vilayetçe tasdik edilmiştir.
Bu zevat Anadolu Hisarı
Vaniköy merkezlerine men•
sup olup geçen gün merkezden arkadaşlarının maaşlarını
almıya gitmişler. Paraları ceplerine indirerek bir meyhanede oturup kafayı çekmif.ler
badehu silahlarını çıkararak
havaya ateş etmiye ba~lamıt·
!ardır. Bunun llzerine merkezden yetişilmiş karakola sevkedilmifler. Bu suretle haklarında
zikrettiğimiz
karar

kurtuluş bayramı
hazırlıklar yapılıyor

/Jankanlarda
lwpurıııası

yerı i

bir

şamki

treni~

Ankaraya gitmiştir.

Mr.

Şarl

Bres-

Ir. Şarl
ted,
Şikago
Bresteıl
m üs tefrik !er
enstitüsü
namına
şarkta
asan
atika
taharriyatı,
coğrafi k" ,fiyat ve hafriyat
yapan heyetleri teftit etmek·
tedir. Kendisi bilhassa Alişar
dak hafriyat ile alakadar olacaldır. Mumaileyh d ' n bir ınu
harririmize enstitünün faaliyeti

beklen t•n

Seldrıik

Hafriyat mevsimi bitm~tır.
Gelecek sene heyetimiz T~

yerler:

ııe ciı 'cırı

Bulgaristan, müstakil bir
devlet olalıdanberi büyük bir
emelin peşinden koşar ve
Adalar denizinde mahreç ister. Yunanistan İse bu emelin
meydana çıkmamas için elinden geleni yapar. Hatta bu
yüzden Yunan ricalinin Bulgaristan aleyhinde çok tiddetli lisan kullandıkları da
vakidir. 40 sede evvel Yunan
başvekili Trikopisin Türkiye
aleyhinde vücuda getirilmek
istediği kitle arasına Bulgaristaoın

fiyatımızın hulasası neşrec!il~·

fı rtıııa

ııirmek

İste-

mesi de
sırf
bu sebepten ileri gelmiştir. Yunanlıların Bulgar amaline karşı
gösterdikleri bu muhalefet,
Yunan hududu ile Çatalca
arasına yabancı bir devletin
hail olmasını görmek istememelerinden, şu meşhur "Megali idea,. nın önüae bir. mani
dikilmesine raıı:ı olmamaların
dandır.

Bu fikir, Yunaa siyaaetinin temel noktalanndan birini
teşkil eder. 1912 de Bulgarların bu emeline muvafakat
eder gibi görünerek bulgaristanı Balkan ittifakına sokmıya
muvaffak olan M. V anizeloa,
.. 25,. t ..riaisaniye
etmektedir. / denilebilic ki llİyui bayatuuıa
ller kurtulut ııUnleriDi te8it ıp. bllyllk hazırhldar yqe.a par1a1ı roa..... d- lııiıriai
oyaallllfbr.
dırıar. Polis müdürn Şerif bey de kurtuhqı loa:ırra-da
( llabaclf 2 iaci ııalüfede J
_ bulunacaktır.

~enin istihlisı

yat enatita.11
kitibi umumi·
si Mr. Ş...I
Breııted tebrimize gelmiş
ve dün ak-

tir :
enııtitOslinDD
MDstefrikler
tarkta bir çok daimi heyetleri çalışmaktadır.
Avrupada 3 Suriye ve
Tiirkiyede
birer.
Mısırda
4 heyetimiz vardır.
Bunlar daimi surette çalı
'ıyorlar. Ben bu heyetlerin
idari vaziyetlerini teftit ve
tanzimle iştigal edec~~· 'ki
Türkiyedeki heyetilllJJ 1•
türlü meaai sarfediyor: Coi·
rafi . kqfiya~
ve arkeolo!i
taharriyatı. Taharriyata Şmit
riyr.aet ediyor. Etlifar barebelerinde bu sene ııonuııa
kadar yapılan keşfiyat ilim
Alemini çok tenvir etaıiftİrBu sene sonuna kadar ket·

Japonyo ile ticaretimiz artıyor
Geçen Eylül bidayetinde
açılan Japon ticaret sergisini
ziyaret edenler iki ay zarfında
mühim bir yekuna baliğ olmuştur. Sergi ha.Iii birçok ticaret erbabı tarafından ziyaret
edilmektedir. Sergi hey'eti
ihracat ve ithalat tliccarlanmızden bazılarını Japon ticaret mlleısesatile tanııtırmıştır.
Son aylar zarfında Japonyadan kaput bezi ithalatı tezayüt etmiştir.
Japonya ile Türkiye arasın
da tecrübe için icra edilen
vapur seferleri rağbet gördüğünden badema senede sekiz
vakur limanımıza uğruyacaktır.

l

dar
şarkı•

hakkında fU malümatı verınİf'

verilmiştir.

me

•n

Ziraat

4 Polis tar dedildi

Başvekil İsmet paşa Hz.
tııınartesi günü
Mecliste
~at edecekleri nutukta ha-

Cniden iki tahtelh.ir umorlıyacakmış

f'

1

iv-hat veriyor

tesad~

.

.

Yalnız

bir iki gün daha
bekliyeceksiniz

''Son Saat,,

Tfirkiyenin en mfifektımil
gazetesi olarak çıkmıya
başlıyacak, ummlldığınız
yenilikler yapacaktır.

Yeni bir şekilde çıkması mukarrer olan " Son Saat ,, , beklenilmez bir arıza yüzünden, pek
kısa bir zaman için eski şeklin·
de intişar edecektir. Dün de
kaydettiğimiz gibi, beşeri kud·
retin haricinde olan bu imkan·
..
sızhktan dolayı son derece muteessiriz. Tekrar özür dilerken
yakın bir atide cazip münderi- "
cat ile Son Saatin alacağı şekil,
elbette ki karilerine bu can
lnnbamı unuttura~,
üyoras.
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ıilde:

Karahan
Ayın :Z.5

inde Ankarad. bulunacnk

Blıla·(ırist(ı n

1-Iindistan meselesi

(._)

'l'a:uıinat taksitlerini

us har;ciye komseri kaca
Fransız
1
ven·uıiyeceğini bildirdi
Han ") m 25 inde AnkaSofya, 7 (Hususi) - Parisbaşvekili
ra da bulun caktır.
teki tamirat komisyonu tara~ehlrdcı,· son hırsızlık ha~J disc:, rinin faillerinden
fından tanzim edilen tamirat
Londra, 7 (A.A.) - Avam kamarasında Hindistan hakkında
Esat ve f "m isminde iki saprojesi Bulgar hükumeti tar:ı
cereyan eden müzakcıeler esnasında Hindistan nazırı M. Web- 1 Paris, 7 (A. A.) - Tardieu
bıkalı ya\. ınnııştır.
fın ian suretr katiyede kabul
gwood Benn Hint va!ii umumisinin 1 T. sani tarihli beyannakabinesi meb'usan meclisinde
1fı lsküdnı a metresini boğa
cdılmemektedir .
Hükumet
ınesinin eski hükumetler tarafından gırişilmiş olup lngiltcre- beyannamesini okumuştur. Be~..J rak , ayuya
atan Kürt
mezkfır komisyondaki Bulgar
nin Hindistana karşı takip etmekte olduğn siyasetin esasi
yannamenin kıraatini müteakip
İbrahi nin - '1r cezada muhaheyeıi murahhasasına derhal
maddesini teşkil eden taahhüdatın teyit ve tefsirinden i\; aret
bir çok hatipler lehte ve
kemcsın L şlanmıştır.
, Paristen mufarekatini emretaleyl te mühılealar beyan etoldugunu beyan ile demiş ir ki:
Irk,- eç n ile Sarı Ali ismin- f'!İştir.
Maamafih Hind kavmının Beritanya milletleri cemiyetindeki
mişlc rdır.
Müu:I •nt yar.:.n
LI...~ de b ni öldüren Şaban [
Komisyonun projesi Bulgamcvkiini anlaması ve
müsavat ha -kı t . in edilebilmesi
da devam edecektir.
t
ndcki katil Bursa
nstanın tedıyc.- edeceği tamirat
1
•
içiıı icap eden me- i sa ~
t;n4tir.
ı ıkc rını 750 milyon
'tın
L f-· n n .:le İzmirJ Murat
Hlikiımetın icraa mı mlid faa eden M.• ı cdon ld, ll:nt valii
frank olarak tespit tm: tir.
v~
rka
arı tarafından 25
Bu miktar (36) Sl"nc ik
umumisi t.:rafınc.an yapı.an beyanatının yerin e - z n ıınında
y rınd
ara!~· k suretile
t kr.'t
aynlrıakta olup
iık
c. gu u ve bu beya
etın S'mon kc
y ._n• n fa"'iyetıni
ökiırülm
Ur.
ı
tak ıt 15 mı yon ~.ın fra ı ~ ihlal ve izrar tmiyeceği ı s" miş ve
fkirı umuruyc·
SoV} t ıd e ı--11
tan baş" v '< t, rit ı y ım c iyı bir tesir bu. ui . eti .
tr.
nun yıl dö - '1
hükumefıe l1 ,.
selece tir.
1
ız
ker
t,
r
ve
m
·rac:aat
T'D"•tir.
c
til
dün şehrJıiz
Bu.gar beşvekili M. L a ı
çek, b ı mes le hakkı da şun
5c y t konsoloı:.a -; "4e bir
laşzyor.
ları söylemekle iktifa eyleçay v miş, Vali ve Kolordu
Lcndra 7 (A. A.) amiştır
k ma ııu d.ı davetliler ar den
ull'elesi
konferansı,
ıcra
«
Bizim tediye etmemiz
sın ,a 1 ılunmuşlardır .
omitesi tarafından hti\.-tmet
için tayin edilen miktar birim
!il"ia'tıü; ıu umumiye kotniserplanının
başlıca
esaslarının
için gayri kabili kabuldür. O
W]li;ı,; ıe tayin edilecek olan
kadar ki bunu müzakere ve
kabul edilmui l&ım geldiği
maliye müsteşan Ali Rıza B.i
münakaşa bile edemeyiz.
tanında
yapılan
tavsiyeyi
tapu \.,;. M. Atıf beyin istiblaf
Bunu biç bir veçhile kabul
kabul etmiştir.
edeceği söylenilmektedir.
edemiyeceğimizin hemen bili
Hükumetin fikri, çalışma
tereddüt tamirat komisyonuna
rikotajcılar Şehremini Musaatlerinin
ücretler indirilmektebliğ edilmesini heyetimize
hittin beyin dUnkü beyasizin indirilebilceğini merkebildirdik. Bulgaristan tamirat
tından memnun kalmışlardır.
zinde bulunmaktadır. Fakat
tediyesinden imtina edemez,
lffilakarna fiabnın «8» kunıt
Soyundu, boıından aşagı benzin döktü
bu gayeye varmak için kat'i
fakat tediye edeceği miktar
lf!ijjbirden artması makamave
cebinden
kibritini
çıkerarak.
..
hiç bir tedbir alınmamıştır.
memleketin kabiliyeti tediyecı:ar arasında bir anlaşma neF
oti
elinde
benzin
şişesi
sinden fazla olmamalıdır.»
Dün Kızıltoprakta sefalet
Hükümetle amele icra komiticesi olduğu söylenilmektedir.
ile
Kızıltoprakta
uzun
ı,.ayır
Bu!gariatanın bu vaziyetinin,
tesi arasındaki müzakereler
yüzünden bir ihtiyar adaın
lf:.~manet sinemaların akpm
Bulgaristan ile ondan alacaklı
civarında Sultan Murat köşk
çok
feci
bir
surette
intihara
devam etmektedir.
~I s:ıat (9) da başlamalannı
olan devletler arasındaki mülerinin yanındaki dere kenateşebbüs
etmiştir.
•
ve filim' erin, yazılan okunabinasebeti müteessir edecek bir
rına gitmiş, arkasından ceke- ı 1~
·~ı
Kızıltoprakta oturan iO yalecek bir surette çevrilmesini
mahiyet almasından endişe
tini
benzini
tamamen
ppO§
kararl~tırmıştır.
şında Yani oğlu F oti "tbtiyar
edilmektedir.
başından aşağı dökmüş, kiblf!llilali.ıbmerin öğle yemeği
olduğu için çalışamam~da ve
ritle
~ver ·iği fakir ilk mektep
aç kalmaktadır. Son guıılerde
Şehir it eri
Köşk bekç'!erinden
birisi
~
oturduğu
kulübeden
de
talebesinin adedi (3500) U
Şehre ait muhtelif meseleF otinin bu tenha yerlere cPIı
ablan ihtiyar kışın açıkta kabulmW1tur.
ler hakkında beyanatta bulumesioden şüphelendiği için takifl{l,'/ [ / l [/(, tf lllIF.'öleo · tarifenin tatbikinden
lacağını düşünerek fevkallıde
nan Şehremini Muhittin bey
M sonra tacirlerle gümrük demiftir ki:
mrteessir olmuş, intihara kabe başla1114, benzini döküp te
.
İ' aresi arasında çıkan ihtiliftutuştunınca
vaziyeti
kavramış.
SU
JU
arı
" - Sütçülerin, ahırlann
rar vermiştir. F oti bir kaç kilann halli için bir komisyon
ialihı hakkındaki karara itişiden bıçak istemişse de kimse derhal imdadına şitap etıuiş
tc şkil olunacaktır.
tir. Vücudü tehlikeli bir suretrazları varit değildir. İcap
kendisine bıcak vermemiştir.
te yanan F oti tıp fakültesine
fzlı~icaret odasına kayıt ücretederıe bunu Emanet de yapar.
Nihayet bir kaç kişiden para
1929 - 930 devresi lik maçUlerini vermiyen 1000 tacir
Şahsi menfaat p~inde koşan
yatırılmıştır. Hayatı' tehliketoplamış bir kilo benzin alların vatandaşları ızrara haklarına bugünden itibaren baş
hakkında tiç misli ceza kesildedir.
mıştır.
lan
yoktur.
Sütlerin
mürakamiştir.
lanılacak ve her Cuma devam
besine çok ehemmiyet verilfll11raıısamn Edgar Kine ıırh
olunacaktır .Kadıköy sahasında
yonız.
gjlısı ayın 13 tinde limamikinci kümeye mensup kulüpDariilbedayi iyi bir nziyetmıza gelecektir.
Bir testi ları!Jı bir ço- ler karşılaşacaklar, Taksimde
tedir. Ertuğrul mulıaiıı B.
li4lmane• mezarcılar için bir
Çignerniş sonra ınecru
de birinci küme kulüplerinin
vazifesine deY&JD ediyor.
talimatname yapmıştır.
ç11ğu11 ha yatına nıal
hıı
götürz'ip
evine
Okturva hakkındaki netri·
birinci ve ikinci
takımlan
lftil aymakamlıklar arasında
oldu
W!yeniden bazı nakil ve beyat bu veqinin aleyhinde yaçarpışacaklardır.
teslioı etn1iş.:
Aksarayda Furun sokağın
cayişler yapılmış, bu arada
pılması mutuavver bir hareBugün Taksimde Fener-Vefa
Zabıta garip bir otomobil
da oturan Sabri efendinin
•Hakkari valisi ve Trabzon
ketin başlangıcıdır. Efıcirın
ve Beykoz - Galatasaray maçkazıısı
hakkında
tahkikata
oğlu on yaşında Kenan bu
valisi Hilmi beyler vekiıet
yaniıt
rakamlarla tağliti taları yapılacaktır.
başlamıştır.
sabah
Valide
çeşmesinde
emrine alınmıtbr.
yanı teessüttür.
Vak'a şudur:
su doldururken düşmüş elin.Boks müsabakaları
Hariçte:
Bu kıı :cap ederse fakirlere
Dolapderede Büyük Akardeki testi kırılmış testinin
Bu gece saat 9 buçukta
lftivelki gün Atinada M. Vepara dağıtaco.ğız.
cada 24 numaralı evde otukırıkları
boğazını kesn:iştir.
Fransız
tiyatrosundaki ringde
~n·zelosun riyasetinde bir
Arazi ıah:plerinin fazlıı para
Kenan
ıderb
hastaneye
kalran 60 yaşında Yorgi beş
boksörlerimizle Bulgar bokiçtima yapılarak Yunanistanın
isteı;ı.ıesi y_ü:ı:ünden verem hasdırılmışsa
da
fazla
kan
kaybet
sör:eri arasında muhiclif mügün evvel Kalyoncukolluğun
tanesini Üsküdarda Nuh kudeniz ve kara programının
tiği
için
ölmüştür.
sabakalar ;apılııcaktır.
dan geçerken bir otomobilin
yusunda Emanete ait arsada
tanzimine bqlanınıştır.
~!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!:!!!~- yaptıracağız.
kalc:.ış,
aadmesine
maruz
kiyenin bırçok muhtelif yerEkmek işi normal bir halmuhtelif yer!eriDden yaralanlerinle daha vasi asan atika
dedir.
JJiin µere lıir arııda
mıştır.
talıarriyatı yapacaktır.
Kanaliza•yon su1arının BaKazaya sebep olan ıtoför
,-ak" Irı ıulıl rı r
Ankarada Dr. Şmitle görülıkhane civarıLa aktığı doğru
hemen
otomobilini
durdurmu,,
. şeceğim. Bilhassa Türk büküdeğildir. İnşaatın bitmesi 7
Mütekait Nuri beyin saatini
mecruhu otomobile almış hasç:ılan s:ıbıkalı Aziz, Ye!li~ehir
mefne teşekkUrlerimizf bilsenede mfiıı::kündür.
rarı
de oturan Marikanın beş lirataneye değil kendi evine gödir.eceğiıu.
•
sını çarpan Niko, Su;tanbaEnstitünün hafriyat yaptığı
~unan hükumeti, yeni Antürmüştür. Mecruhu şoför eve
meroleketler arasında bize
gkara sefirine vereceği tagötürdüğü zaman» İhtiyara bir mamında Ahmet efendinin
Ankarada bulunan sabık 1en bDyük teabilatı gösteren
dükkioınc!an ayakkabı çalan
limatı tes'..>it etmektedir.
çarptı.
Ben
de
o
otomobil
Türkoye olmllftur. HükiimetiCemal Eyipte Bahriyede berbe- talyan maliye nazın kont VolBm talimat şu noktalarda
esnada
oradan
Jeçiyordum.
. nizden gördüğnmüz muavenet
pi dün Refsicümhur bauetlerin evine giren Ali dün gece
hulba ediledilir:
Otomobilime
bindirdim
getirpek aliceaabanedir.»
rinin nezdine kabul edilmiş,
yakalanmışlardır.
1 -- Atina itilifnamesinin
'. Mr. Breated Ankaradan
dim» demiştir.
iki saat kadar kalmıştır.
tatbikine muhtelit mübadele
Ankakada memur
sonra Berut, Hayfa ve Mısıra
Mecruh
baygm
olduğu için
Kont, bilahare Meclis reiaikomisyonunun nezaret etmeai
apartmanlan
gidecek •e oralardaki heyetkaza
hakkında kendisinden
mizi
ziyaret etmİf, Maliye vehakkında Tilıkiye tarafından
Ankarada yaptıarılacak olan
lf'ri de teftiş edecektir.
mali'ımat alınamamıştır.
kiJi tarafından da ıerefine bir
vuku bulan teklifin kabulli.
memur apatmanlanna ait proje
Fakat
dört
gündenberi
imar müdürlüğünde tetkik
2 flbkiye tarafından
öile ziyafeti Yerilmiftir. Konevinde
tedavi
edilen
mecruh
edilmektedir.
Bu
projeye
göre
iken :eklifler vukuu takdirde
tun memleketimize bir davet
100
apartıman yaptınlacak
bilahre
kaza
hakkında
malümat
tetkik edilmesi.
neticesi geldiği bu ziyaretin
İş iıwıkasımlaıı alııııııijlır:
ve bunlara 800 memur ailesi
vermiı,
kendisine
çarpan
nmerikadaki
Santamarya
jııgiliz
1031.25, Frank
İngiliz liruı karflllında paraISUI •olkaııı i.Ddifa etmİf, 400 otomobil ve ıofllrllııli tarif yerleşecektir.
12.0 ı .uo. Liret 9.<J3.00, İsviç
ıuızın iııtikranmn temini ve
kiti telef olmuştur.
etmif, bundan mecruhu eve
Yırhk poralc.r
re 2.43.7fJ, Dolar 47.3125,
~Dl kamarumda M. Makdevlet bankuı teşkili ile a.IAptürea toförün yalan söyleAnkaradan bildirildigine gölr&ldonaldm
Amerika
ıeyaba
IJ,ı/.ili !J7 .37 .5, Allııı 89.).U,
kadar priilmektedir.
diği aııl.qdmqtır:
re yırtık ve eıki paraların tebti
etrafında
yap1lan
bir
müza:l.wıdolıı 24.00.00,
Humdi
Müşarünileyh yann ziraat
dili hakkındaki talimatnamenin
Vak'a zab1taya dün haber
kere aeticesinde liberallerin
fi.fiO, Tramvay 73.50, lJübankasını ziyaret edecek, sontatbikine önümüzdeki hafta•erilmiftir. Zabıta meçhul şo
!idf'ri Loit Cor~ lıahiMJe
yıııı 212.75.
ra Ankaradan ayrılacaktır.
oan itibaren baş• anılacaktır.

Yeni

lngiliz hükumeti yeni
lsiyase ·ni deeiştirmiyecek
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Bir ihtiyar feci bir şelci/de
infilıara teşebbüs etti
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saçlarını tutuşturmuştur.
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!.Pl1ramızzn istik- .

için fikir
mz soruldu?

'Dünkfi borsa
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aramaktadır.
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•ayıfedan
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M. Venizelos "e Yunanistan,
Bulgaristena bu vadi yaparken
tamamen gayri samimi idiler.
Zira SelAniğe giren Bulgar jenerall Kasapyefin akibeti ve
bunu takiben vukua gelmiş
olan Balkan harbi, bu husustaki •amimiyı:aizliğin en bariz
delilidir.
Maamaflh Balgarlar bu e~el•
!erinden her hangi bir suretle
va:ı: geçmit
gölfınmemekte
dirler. Hatta bu meseleyi Cemiyeti Akva a kadar götürmekten de çek 'nmemişlerdir.
Vaziyet işte bu merkezde
iken M. Veni· •los bir Bulgar
gazetesine h~yanatta bulunmuştur. M. V nizeloa bu beyanatında diyor ld:
Bulgar an, son yapbf'l (Nöyyi) mı
desi m binAkdcnizd !:. ı mahrect. n.tll
o mak hakkı ı k ~mıyhr;
f kıt bu aıa
iktisadidir.
Biı !\enaleyh
illı bir mahreç
meselesi hiç b,r zaman mevzuu bahsolamaı. Bulgaristan
ise milki mı:byatte bir mah!'eç arıyor; bı"Z de veremiyoruz.
Diğer taraftan Bulgaristanın mükemmel bk Karadeniz
limanı vardır ki bütün ihtiyacat ticariye ve iktisadiycsine
tekabül edebilmektedir. Bundan başka Bulgaristanın ithalat ve ihracat eşyasım tahmil
ve taliye -.tmek için Selinik
limanında kendisine istediği
tesbilatı gösterebiliriz.
Selfuıik beynelmilel bir şebirdir. Her devlet serbestçe
eşyasını tahmil ve tahliye edebilir. Fakat her hangi bir devlete ayn bir liman vermemİ%İll
i""Dldııı yoktur.
İtte bn
sarih b"yanattan
anlqıhyor ki Yuruıniatan,
bu
zamanlar muvaffakat gösterdiği bu mahreç İfİDde Bul•
garistana karşı açııkca dirsek
çemmektedir. Bana mukabil
ise Bulgarlar, Balkanlar su!•
hunun bu mahreç meselesi
ile kima olduğunu söylüyorlar
ki bu iddianın bir gün gelip
bir fırtına koparma111 ~timall
haylı Tarittir. Bakalım, istik•
bal, bu mütekabil arzulara
nasıl bir ıekil verecektir?
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Mileaaif iki irtihal
Arkadqlnmızdan Halil Mi•
tat beyin pederi Giritli kara•
gülle zade h:ıcı Hüseyin bey bll
•abah kısa •Üren bir hastalığı
müteakıp vefat etmiftir.
Cenazesi bugün T arlabaşıJJ' lJ
da, Çukur zerdali sokağınd• . o
S .1umaralı evinden kaldınlıı' ık
rak namazı ikindi vakb K•' H
sımpa~a camii kebirinde bı' "•ı
deleda Kulaksız kabristanın• 'tn
defnedile< tktir. Alleh arkada'
şımıza ve ailesi efradına sabıt Ilı k
ibsan b;ıyursun.
§ Serezli h!!cı Tabir bef ia~
kızı ve Nafiz paşa zade doktof •, ~
Sıddık bey zevcesi, kibrit ili' tı
hisarı idareıi müdürü Ta~~ ~
Kevkep beyin valdeıi Beli' \ n
ce hanımefendi
bu sab•~ 1 ,tı
füc' eten vefat etmiştir. Ceol' ~u.
zesi
yarın Fenerbahçed• ~t
Amir bey sokağındaki klif' .
künden kaldırıhrak Üsküdİ 1'".!n
1
iskele camiinde namazı kılı~ ~~
Kanlıcadaki ailt: makbereaiJI" hı~
defnedilecektir.
. ~ili
Cenabıhak rahmet eyi
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Bugunkü haıJD

Kaııclilli rııs~lunesiııdtP

al111mıştır
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derece, bu 3abalı <d3ıı de~ ti
ce<iir. Bu gece rıizgar hOr11 ;ı .
. e ·~rı
poyraz,

açıktır.
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m zın bazı?an me tup
r s· y zma~ını bilmiyorlar.
l>ı.: \ • z<len poctal ın tefrik ve
s~vk·nde si.ırat, intizam temin
edi\:miyor. Hali.. mekteplerinde muallimler, askeri kıt'a
larda zabitan beyler dersler
arası:-ıda ahaliye ve askerlere
l'llelttup adreslerinin nasıl yazı
lacagım gösterseler ayrıca bir
hizmet etmiş olacakları gibi
Jıosta memurlarının minnetlerini kazanacaklardır. Muhterem gazetenizde de bir müddet için bir mektup nümunesi
lleşretseniz
memnun oluruz
tfendim.
Posta mcmurlanndan
A. Hamdi
Allnıı

urcttın

lınnm S!'k:ık

Jk)
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lstanbul

Edirnenln

*

kurtuır ş

tarihi

Bendeniz karilerinizden olup

~eji fabrikasında çalışmakta
~ını. Edirneli olmakhğımız do-

ltyısile biraderimle Edimenin

kurtuluşu ve milli ordunun
duhulü hakkında bir bahse

lutuıtuk ve bu meseleyi ballttmek için de sizden ricaya
tarar verdik. Edime hangi
t.rihte kurtuldu ve hangi
\trihte ordu girdi? Kariler
Utununuzda neşretmenizi rica
tderiz.
M. Nuri
S. S. - İlk kurtuluş eski
larihle 9 temmuz 329 dur.
Yunanhlardan istihlası ise Munya mütarekesini milteakip
S teşrinisani «1923» dür.

Dikkat*etmeli
Emanet e~ki Babıali ile
.;vanyolu arasındaki caddeyi
Jiyor. Fakat, bu ameliyede"J
~vel tesviyesi yapılan toprak
~t bunun üı.erine yerleıtirilen
~arke taşlan pek iyi yerleş
~iyor. Yarın, yolun tekrar
tmburlaşması, yamrı, yumru
•iması ihtimali çok varittir.
na dikkat etmeli.

•

Asım

Muhabere
YafU çavuşa: Mektubunuztn bir şey anlamadık. ArzuUzu daha açık yazmız.

A8·ahlıızııl
dlJğlllZ Ll

11oınbayda
15.(((' kisi•
J
k bir ziyafet ('eril(ı ·or
Hint milliyetperverleri rüe'-•ından ve meşhur zenginler~tn Ağahan MI. Karon ismin~t bir "Franıız kızı ile evlenı. tldedir. Ekçenç Telgrafın
~~bay muhabiri bu büyük
Uğün hakkında şu haberi
.
..rıyor:
~Meıhur Hint zengini Ağa
L n ile MI. Karonun izdivaç~ 4 teşrinisani pazarteıi güu ya Londrada ya Pariste
ait edilecektir.
~ ~u münasebetle, ve 'Hiutli"ın, milslüman bir kız alma1ğı için Ağa hana serzenişte
lunmalan sebebile Ağa Han
~lli gün Bombayda 15,000
'filik muhteşem bir ziyafet

'·

~tilmesini emretm.ştir.

esmi telgraflar

011./ıilfye vekaletı yeni
bir 1'-arar verdi

Dahilive vekaleti bütün vi' tlerl~ kendisine merbut
·r-elere bir tamim göndertir. Bu tamime göre badea pek mühim ve müstacel
~tin haricinde
mubaberat
Igrafla yapılmıyacaktır. Aksi
cket mucibi mes'uliyet olktır.

· Lehi er 300 üne - ene i münasehetile
Türk f ~r- rencide edecek meroıim yaptılör
Halbııki Lehisflını inık5ama

bu basiretsiz
Lehli dostlarımız geçen ayın
yirmisinde Lelıistanda km1l
Jan Sobyeskinin 300 üncü
yıl dönümünü fevka'ade merasimle tes'it ettiler. Varşova
gazetelerinin verdiği malumata
röre geçen pazar günü mezkiır yıl dönümü şerefine Varşovadaki bütün evler ve mağazalar bayrak çekmişler ve
bütün kiliselerde ayinler yapılmıştır.

Katedral kilisesinde yapılan
merasimde rüesyi ruhaniye,
Lehistan nazırları ve ricali askt:riye ve mülkiye, Avusturya sefiri ve büyük bir halk
kütlesi hazır bulunmuş, Papas
Y akimoski milli Leh marşı
ça!ındıktan sonra Kahraman
kıral diye yadettikleri Sobyeski hakkında bir hitabe irat
etmiıtir.

Kapusin lciliıeıinde de merasimi mahsusa yapılmış ve
orada Avusturya sefiri Sobyeskinin mezar taşına bir çelenk koymuştur. /' y ıi. günde
muhtelif cemiyat murabhaslannın, eski harp malullerinin
ve mektep talebesinin iştira
kile bir resmi geçit } ap11mı~tır.

Bazı Leh gazetelerinin mezkfır yıl dönümü vcçİ;<.sile yazdıkları
mnkalelerde
Sobyeskinin
Hıristiyanlığı
ve
medeniyeti kurtarmış olduğu

nu söylemeleri hayretle telakkiye sezadır.
Tarihen malumdur ki Kara
Mustafa paşa ordusu Viyana·
yı muhasara ettiği esnada Avusturya imperatoru Sobyeskinin
yardımını istemiş ve katolik
kilisesi de ayni istirhamda
bulunmuştu.

jan Şobyeıki büyük, siyasi
bir bata irtikip ederek Avusturyahların yardımına

koşmuş

ve gafil avladığı Kara mustafa paşa ordusuna ansızın hücum ederek Viyana muhasara-

Filistinde
Araplar nmumi grev
ilin ettiler
İngilizlerin, Filistini Yahudilerin idaresi altına vermek,
orayı bir yahudi yurdu yapmak gibi Yahudilere karşı
himayekar bir siyaset kullanmaları, Filistin Arapları tarafından infialle karşılanmıştır.
Bu sebeple Araplar İngilizle
rin bu siyasetini protesto makamında

nümayişler yapmıya

başlamıılardır.

Bu

hususta

gelen haberler şunlardır.
Londra, 2 Teşrinisani - Filistinden bildiriliyor:
Sabık lngiliz ba~vckili Balfurun Filistini Yahudi yurdu
yapmak huausundaki beyapatmın devri ıenevisi münasebetile Araplar umumi bir grev
ilan etmişlerdir. Bütün gün,
dükk'1tlarınm, evlerinin, camiler:nin üzerinde Araplarm siyah bayraklan dalgaJanm~tır.
Şehrin muhtelif semtlerine asılan
cesim ilanlarda:
"Yere batsın Balfur beyanatı! » Yazıları okumuyordu ..
Araplar kafile kafile sokaklarda gezerek nilmayiflerdc
bulunmuşlar, fakat asayiıi ihlalil etmemişlerdir.
Yafa da, Hayfa da, ve diğer
şehirlerde de ayni tarz.da nümayişler
yapılmıttır;
fakat
Hayfada birkaç bin Arap,
protestolarını
biraz fazlaca
şiddetle yaptıklara için bir polis uvveHle dağıtılmışlardır.
(Ramillies) harp gemisi Yafaya müteveccihen Maltadan hareket etmiştir. Bu gemi son
kargaşalıktan
sonra sadece
tedabiri ibtiyatiyedea olmak
Ozere arladerilmiftir.

•
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•

A

ıırayesı
.,

,, ametefthlı ç· çekç·
ec·p nasıl kaç ş?

sürükliyen

kıraldır.

Vak'a bir masalı andmr- ı tarif edilen komisyona gitmiş.
Fakat bu arada mahirane
sada ihtiva ettiği sarahat,
paşayı bozmuştur. Sobyeskibir manevre çeviren bu ad~m:
bunun bir hikaye olmadığını
nin galebesini musavver olmak
1
j Hzere Lc:h şehirlerinde ve bil- gösterir. Biz anlatalım da siz de j - Şimdi geliyorum, pnrayı
yatırayım! Demiş ve çıkmış.
hassa V.... rşovada heyi eller rekze- hayretle dinleyiniz: Topanede
Süheyl
bey
nahallesinde
84
Hadiseden haberdar olan
dilmiştir. Heykellerden birinde
numarada
oturan Bahaettin
Bahaettin efendi derhal polis
Sobyeskinin Kara Mustaefendi
eski
Salıpazarında
müdürlüğüne müracaat etmiş,
fa paşayı sernigün ettiği tassandalcılıkla
mctguldUr.
muktedir bir taharri memuru
vir edilmektedir.
Geçen
gün
pek
eskiden
bu
adamı Salkımsöğütte, polis
Lehlerin kahraman
diye
tanıdığı Necip isminde bir
Avni efendin.in evinde oturan
yadettikleri Sobyeskinin hatası
şahsın,
maharetle
çevirdıği
bir
bir kadının nezdinde bulmutyüzündendir ki Lehistaıt o tadolaba
kurban
gitmiştir.
Alatur.
rihle Türk dostluğunu kaybetkadar1n ifadesine göre, NeBu buluş, çiçekçi Necip demiş ve bir müddet sonra yarciple
eskiden
Davut
paşa
idanilen bu adamın 11 ikametgadımına koşmuş olduğu Avusdiıinde
bir
müddet
mektep
hı
birer birer tespit olundukturyanın kendisini taksim için
arkadaşlığı yapmıılardır.
tan sonra mümkün olabilmiı
Almanya
ve
Rusya
ile
Necip, bu eski münasebettir. Polis vvni efendi ile birittifak eylediğini görmüştür. ·
likte
bulunuşu taharri memuten
bilistifade
Bah•ettin
efenNe garip tecellidir ki Hıris
runa enıniyet verdiği için bu
diye
ya!d~şmı:1 ,
re-smi
tiyanlık namına hareket eden
zatın yanında, Necibe :
o vakit ki Lehistan, Hıristiyan bir heyette kitip olduğunu
- Seni bu tekilde dJf&fı
devletler tarafından parçalan- 1 ıöyliyerek hadem~lik etmek
çıkarmak istemem. Zira yanın
üzere münasip bir kimse tav·
mış ve bilakis hini taksimde
da meslektaşım Yardır. Köte
siye edip edemiyeceğini sorTürklerin cenahı atıfet ve hibaşında bekliyorum. Bittabi
muştur. Bahattin efendi, refimay sine sığınan bir çok evtaharri memuru bu köşeye
kasının bu işi yapıp yapmıya
ladının Tiirkiyede büyük b'ir
dönUnce çiçekçi Necip de öbür
cağmı sorunca:
misafirperverlik ve ciddi bir
köşeyi
dönmiiş. Bir daha da
- Hay, hay, nasıl olmaz.
himayeye mazhar olduklarına
bulunamamış. Şimdi Bahaettin
Daha İJİ, yanımda bulunur,
ıahit olmuştur.
efendi soruyor:
ben de
mukayyet olurum !
Vatanları, hıristiyan devletler
cevabını almıştır.
Bu hadise, Necibin oturdutarafından
taksim edilmek
Fakat
bu
ara,
iradının giyeğu
evde bulunan polis Avni
suretile medeniyete gene Hı
ceği iiniforma ıçm
elli lira
efendinin gözü önünde cereristiyanlık
tarafından
leke
l·adar
bir
depc'?.ilo
yaphnlyan
etmiştir.
konduğunu mutcr!f olan Lehm=ısı lazımgeldiğini ileri sürTaharri memurunun tenbilerin izmih!aHerini adeta hamüş, bu et.. sta da
mutabık 1 hini de işitmistir. Bu vaziyette
zırJıyan basiretsiz bir kıralı
ka!mış, knciın bu ad<unJa befirar etmesine nasıl müsamaHıristiyanlık
ve medeniyet
raber
Salıpaz~rı dvarmdnki
ha etmiştir?
hamisi diye tavsif etmeleri
ve onun yıl dönümünii parlak merasim ve nutuklarla
tes'it etmeleıi mucibi hayrettir. ,
LehJiler büyük diye yadetmeydanı
tileri bir kralı bu dert!ce taziz '
Kudüs Filistinde yeniedeceklerine kendilerine en
nın
den bazı kargaşalıklar olmakmüşkil anlarda desti insaniyet
ta dır. Bazı nümayişçiler Hayve himayeyi uzatan ve mukafada:
semclerini de tasdik etmiyen
Fener
mcyd .. t~n.m halka
- Kahrolsun lngili% komiTürklere karşı hissi şükranla
ait old~ğu, Deftcrd::rl.k taraıeri, Balfur notası! Diye barını izhar için Türklüğü tahkir
fından t:ı~;ırruf cdilemiyeceği
ğırmıtlardır.
Asker kıt'alan
eden müteassıbane heykel ve • iddiasile F(ner Iın:b •ıwın.na
müdahale ederek halkı dağıt
abideleri yıksalardı daha iyi
Emanet tarafından açı1nn
mışlardır. Ramillis kruvu.örü
etmİf olurlardı.
' aya t:·a;:;vr günü de,·arn edide gelip limana demir atmış
lecd· tir. D=ı.v~da yen; den bir
tır. Mısır matbu b da neşri
çok şrıh;t ,J:n)Pniler.f'ktir.
ta baş!ıyarak Araplar lehine

j

sını çözmüş ve Kara Mustafa

ı

f""'ilrstin düzel-

Fener
davasz paza .. ·
ra görü.tecek

mi'yecek mi?

ca-

Nerelerde

yazılar neşrediyorlar.

Hükumetten alacaldı
olan!ar

Borsa komiser
vekili döndü.

İstanbul vilayetinden : 1927 •
Mali seaesi nih~yt:t:ne kadar
milli hckür·'"" bütçelerine ınü
Geçenlerde Ankaraya giderar verilrrıcl~ üzeredir
te;,l!ik bo. çhır tasfiyeye te.bi
rek
Maliye vekaletiJe temas
Müskirat inhisarı idaresinin
olduğu ve alacaklıların ı 930
eden şehrimiz para borsası
inşasına karar verdiği ispirto
, senesi Şubalı nihayetine kakomiseri H~san bey bugün
konyak ve likör fabrikahm
dar mahallin en b:iyük mol ı .şehrimize dönmüştür.
hakkında tetkikat yapı'makmemurlarına müracaat eylmesi
tadır.
İzmirdt: bir sui istımal
kanl!rı al kan:ı Hrti?;asından bu
Bunlardan ispirto fabrikası• lunduğu cihetle se .ei mezkf:re
İzmir, 7 Postanedeki
oldukça büyiik tesisatı havi
memuriyeti esnasında sahte
nihayetine
kadar lfiahiliye,
•
olacak, diğer!eri
ise biraz
senetler
tanzimi ile zimmetine
Emniyeti umumiy~ ve İskan
daha küçük miky~sta yapıla
lcac!rolar~na miitcdlik borçların
para
ger~rmekten
maznun
caktır. Likör ve konyak fabalacaklıları mağdur edilmemek 1 Kenan efendinin mUfettiılikte
üzere mahalli düyun defterine
rikaları lstanbulka,
ispirto
ki tahkikatına devam edilisimJeri yaz.ılı bulunanlar ve
fabrikaaı da ağlebi ihtimal
mektedir. Yapılan tahkikat
atiyen alacağı çıkanlar u.üdKonya Ereğlisinde kuracakneticesinde, sahte olar"l{ lan~
deti muayenesi zarfmda malardır. Bu hususta tetkikatzim edilen 1500 liralık makhallinin en büyük mal memuta bulunan heyet Adapaz..arı
buzlardan birisi ile posta mii~
tuna müracaat ederclt mürana nazaran Konya Ereğlisinin
dürü Ferit beyin de alakadar
caat vesikası almaları lii7.umu
mahallini ve mevadı iptidaiyeolduğu anlqılmışbr. Ferit bey
ii:ln o 1 mn·.
sinin nisbetini fabri~a inşa
kenan beyle karşılaştırılarak
sına daha elverişli bulmuştur.
isticvap olunmuştur.
İspirto fabrikasının mahalli
Akhiıdr hadiıesi
ir.şası hakkında tetkik heyeManisa 5, Akhisar hatince verilen rapor Maliye
Hey' di m8hsusnc.a bir d;ıha
discs ·.1i tahkike giden mülkiy"
vekaletine ~önderilmiştir.
devlet hizmetinde kullanılma
m{ifettişi Tevfik Talat bey avYeni Hagdnt e!çim~z malanna karar verilen piyade det etmiştir. Hadisede müşevkaymakamı Halim Pertev, saBağdat
Elçiliğimize tayin
1 vik olduğu zannedilen sabık
bık Gediz müflisi Halil Keedilen Tahir Lütfi bey üç dört
beiediye reisi ismail Bahri
mal, !farsuslu haci Talip zade
güne kadar Ankaraya gidebeyin vak'a akşamı AkhisarAbdullah
Zeki,
mülkiye
talecektir. Tahir Lütfi B. Harida bulunmadırı ve bu işle hiç
besinden Hüseyin Hüsnü, saciye vekili Tevfik Rüştü beyle
bir suretle a k .. · r olmadığı
bık Balya mahkemesi şeı-'iye
anlaşılmıştır.
görüştükten
sonra
icap
katibi Ahmet Şükrü, sabık
Kaymakam Rcfık beyin eeden talimatı alacak badehu
mahkemei temyiz rüesasından
vine taarruz edenlerJen Emetli
Bağdada müteveccihen m~m
Muharrem Muammer, ve mülMehmet. yakalanmıştır. Arkaleketimizden aynlacakbr. Irak ga muhtelit
ve
muvakhükumeti tarafından Sefir oladaşlarının da bugiin d erdestlekat encfimeni adli reisi Arifi
rak gönderilecek Halit bey de
ri ümit ediliyor.
ve müteveffa hafız Emin bevAnkaraya vasıl olacakbr.
Akhisarda kendisini çok
ler mülga etfaiye alayı za' isevdiren kaymakamın bu sulanından müliıım mehm~ı
Mürettipler toplAllıyor Nuri bey ve efendilere .rut } retle çfrkin bir tecavüze maBugün mürettipler •enelik
ruz kallDlf olmaaı muhitte
kararlar ali heyetçe reFedil-

Reffolunan

kararlar

l

k~

aldedeceklerdir.

.u.m.

fmua t.-fr

uy....m.r-.tır•

Dun meşhur ı ı
den bir ar /\ada. ı uı
O.Jluna S<Jrdum:
- JJuyuyw ce ne o.el< aksın?

Gull rek şu cl ııalıı ııerdi:
\ 'ttiman ulaca.<illll.'
.l\asıl. hoş tit'iJif m :> meşlıur
bir muharririn, mar ıf l ır
rumancwrn oğ/11 l ıiy11yw1ce
ualmruı olacakmış!

Fakat, /ıer çocuk buy ı. 1 ıiu
ct' kıiçıi ki ukle lıl un dtifjı
meslefje !lirse idi şimdi heı.
mcşlı11r bir ceneral. t'iycı m
bir lise 11111d11ru olan /lir ark(l'(/aşım buyuk bir şair. ~im

di ficart'/ işlc•ri ile ufira~an
diğer /Jir arlwdaşmı (/a emsalsiz hir tiyatro komiği o/11rd11. Ben kıu;tikken askerlif/t
lıt.:ııes

çok

JıaHa

ederdim,

p<{r/ak uımle/li, 011111:/al'l :~ır
ma plls/crıllü bir de hinh rşı
·dbisc:m uıırd" ki, cuma gıi11leri bu ıiniforma ile eski ni-

zamiye

karakollarınm öıwn•

den geçerkeıı dobetçiler lxı:arı
gülerek sellim dururlardı.
Daha yedi sekiz yaımd~
iken askerli,tit oları bu şiddeilı
heuesim kaç sene sıirdıi bilmiyorum, ondan sonra bir
mıidclel de !Jellçlik, toyluk :a·
mammda adamakıllı çıflçiliğt
pastoral hayala heves l'lmiş,
bwum için hir haylı zaman

kendi kendimi

yemiş

anamı

babamı lıırpalamışlım.
Bugıin lıeı ilci çeşit Jıevese

mukabil bakımı ben bugtin
hayatla 'ne ile mt.•şyulu 11.
Melclep
arkadaşlarumlmı
sarıklı hocultğa pek le~11e biri vardı, mel<icbe de eksr:riya
sarıkla yelir, uslu, k<imil,
vekur ue yayel sofu meşrep
bir çocuklu. <Jıimm birimle
/ıa/Jer aldım ki bu :allallı so.

kak/arda seyyar kumarcı olmuş, nihuyel

Jrnpisanede carı

vermiş.

l1<1/111di bir mektep arkavardı ki daha çocukken
delışelli el çabukluğu
marifeller, /11/ıaf tulıaf s(;;daşun

lel'h' bizi

kalıltır,

kendisini
namdar bir Jıokkolı<ı:ı mltlctf,•rdi, ama bukı.
yorum, yirmi senedir ko/111kfL1/uk t·diyvr, iJılimal el çalmkillfjwm o işte de yup1yor,
faka/
usll
J10kknba:lık.la
yapıları ('[ çulmldtt!İ" lw /,a,
ko//11kçululilııl<ı başka •..

isliklw/111

t'll

/Jtr İil:.. Jmw 1111 ki. k11ç11kken <1k/1, fikri mıısikicle,
lu111t•11dl'lıklt•

idi.

/ıalb11ki

alaydan yt lişmt', pt•rdwdir. Çocukken
afiu ilt pek mu/(('llWU'I mu::ıl\a çttlan hiri şimdi ııapur
şimdi

mili

tla

/ıir

(Jl'llk

lıa .. mda pnlcı

çalar.

İşit ~7<Jt 11 111yor M çs<'~ı~
lul:tu, lcıylı:kla /ıcns edılen
m· .'\lt•M,•r <ksc:riya /lİl't r Jntlı
lıayal ulup lmlryor, /tsııdıij
in sam ı..'I'< dt•n nereye sur11kltiyori' <hum için / uy11yımce
11t1//l?(lll
t•ll!lllfl

olaı·a:/1111

diyen

ro-

lml>.ısı. sa/;w yaıırucnk

bıitıuk :ı'!'!ılf1.

11mwhı~ /J~r

odam ol1111yorak diye şum~dt•ıt 11::rmlrıyc Jwpılip çor11.cı.u

lra11wuy!t:rdm1
uzak b~r
ııwmlek< lr lwçırmıya kal/\-

ma~w. frsadıif ilılimal h~ı-.
!/ıt 'ı/m :•aimau. rwm:rdı.n~
!Jfll'lll
bir tiyatro 111111.a/.kulı
ol ır11/\ 1.ar~wıtw tıkarır.
Jf{frnğlu

Jftpon S!ttzetccili eittt
Bir kaç gündenberi şehri

miıde bulunan Japon gazete-

cilerinden M. P~ni dün Atinaya hareket etmiştir. Amerik~
tarikile bir devrialem seyahatı
yapmakta olan M. Pani şehri
mişde müzel<:>rle bazı muefsesatı ziyarc.t c.tmiştir.

Tahir Kcvkep B.
Ankarada bulunmakta o an
kibrit inhisası müdürü \ e mezreisi 1'

•

oeum
Her act

bir

çeşit

inilti ya-

radır. Yaralı bir adamın kopardığı feryat
ile açlıktan

ölmek üzre bulunan bir bedbal t n enini arasında pek büyük fark vardır. Mecruh, inler.
Siz bu iniltiyi duyar duymaz,
ağzı pıhhlanmış bir yaranın
acısıııı nefsınizde hissedersiniz.
Musikideki n:'ltem havalarının
matemi
duygular y atması
gibi hemnevım•ıdcıı herlıan
il b rinin feryadından o o
feryadı

ısti

L

:n

ı:I

anyı

duya 1,i ir z Cı nl rce kc ıdi
etil
ve
kendı y gı
ı e
teg -ldı et .kh.n soı ra layatı
hııcevrt
birbirin
yem yıı
b ş ar a ı
üzerıne
ke ık ke k ini tile. :e yattı!;ı
y rde kı\T.ınıtıya gı.riş n aç
ve mLhtazır iskelet, bizim de'
isabımıza ağır bir ıst.r.ıp bulaştırır. Fakat beşerıyetin en
büyük enini, en yanık inilt:si,

•er.

ttııııı

• •

•

ıçın

da eseri olduğu halde, tevlit
1
ıstırarını anaya hasretmek, bütün nevamisinde ve bütfin
desatirinde ince bir hikmet
rını işleten şir
beliren tabiat için pek şerefli
bir şey değildi. Telkih zevki
gibi tevlit elemini de cinseyn
arasında paylaştırmak mümKibrit inhis?.rı müdürü ile
kün olmasa b;!e kadını şu
üt'ıı,ş cziycttP.n m:ı'tuv buiktisat veka:eti mütahassıslalur_ 'iıırma ın pekala kabiı o!a- ' rındLn müteş~kkil bir heyet
cağma z 1 p o~J~O. d.um.
tarafından Sinop civarındaki
l vıs Ston - NHs Aster
ornan.arda yapılan tetkikata
K<:>mşumıın, yüreğimi de'll1
ait r IJ'>r Mııl ye vt cli tin tak
ler · ı;ı.ıdc braı n fervac!ını
Diy=ı.rı
m n'i m"ştır Heyet s·~ p c·vad n ı ken bu alayımı düş · r
rı:..u d zih ıir dl'n geçiyorc'u.
rır t' 1 , or aı.'ar - br"t ç .. ~ü
lırin ,..
B ara! k, r. ust· ri J katlı. ın y, , ~ •a s:ılih guyct m bzul a:ı: vcını de düşiiııdüm. Ş phe
ğaç bui1"0u , f· '<at bu o
d l.J
, ok ki o karısının haşı ucun..·
m
rı iş etmek h. ' ' mı !ı ·L c.~an
da~d ve kendisıne bır yavtu
SU/ T.LU 'lll'f'L 1
~irk{~
v aitini gayri kafi
doo r na ' uzere uz k ha1
r.
ı' mt v ha.c.- 1
{'ur ;t :-.
yat ~rk d şın:.n çektı~ri pay.ı.n
Y"• i ı r~z et .ııi olan
.~ gaçların
kesi'dikten üç
sız ıs ırabı yakından görüp
yı.~ a tis
ffÜl1 sonra fabrL1-aya gelmiş
için için a25lıyordu.
olm ı ı: .:ım:f r. Halbı;!,ı ş rB~.Gll' IIEL.1 in
Şimdı ism.nı bilmediğim bu
1ı
en
·;k
ınmel temsili
lcetin
nakil
vasıtaları
buna
erkege de acıyord m. Bani,
ın!:... "t d gildir.
ta Lzaktan mı..teessir c •en su
1 ! ' NA
TA :11
Rapor tetk k
ed ldiıden 1 Fi' mi kad .. r
acı'rlı
nevh:ılar,
çırpruşlar,
sehren-1
sonra ye'li fabrika bin ~ı,,ın 1 1 r ·:, mJa!Zom, şu babalık namzedini kim
bir fım şimınoplnn b:ışka bir yerde inp
bilir ne perişan hale koyuyor1 diye kadar gürflıreır."şli.
du. Her acı çığlıgın, a eşten
edilrnc,,:ı..e l.:::r .. r v - :~e;i / Varvid V'rd ve fran7. 1
bir kırbaç gıbi onun ruhuzanncrl'lınekte lir. Yat.ut Zin- 1 Ledrer dahı bı::;it ve tabıı
nu
ınciteceğmi,
bir
imgal orman 1 ıı.rı işletme vesaiti-!11 o\unlaıiie bu~un temaşagedat ş mmesi bulmak içın sık
niu mü e.di. i! bir ta;-:::: ifra- 11 r.,ın t> 1 eli~ er ııi eelbetmişsık eline yapışım miıtekallis
.
J
t;r. Bu film bütün sinema
ğı (Çıngd orman iş.etnı~
.rparmaklann, damarlarındaki
ve
musiki meraklı!:ı.rıııa tav- •,
keti ) inden ;st"!nilece :t"r.
kanı göz yaşı halıne getires·ye olunur. Bu gün mati1
cegim tahmin ediyorum. Her1
n '.er sa::t 11,112 el ı
Su f çı~aı-ı
1
halde ana olrı:uk güç, baba
~a_:-rn ba•~r ~
Şeh~eme!leti ~u fıçıları hakolmak ta acıklı bir şeydi!
kınd:ı yeni bir karı:r ittiııaz
Komşumun
feryı.ılı artık
el iştir. Pu karara göre basıklaşmıştı. Hain çocuk, valderna su fıçı!armın tıpalaı ı
desini inletmekten zevk mi

Sinop ormanla-ı

ketten neler
istenecek

Grefa Garbo
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YA1'1YA!1LAR ARASINDA
Konfetiler: 7
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lYl g·ıtilll )Tüfe.

Vil4yetlerde ~·eka(Jet, lza lkta
]J<J ra sr=.l1le Prır
Venizelos arhk ihtiyarlamıştır; kimse ondan iş beklemiyor
Karilerimiz, Atina muhabiri- ' ıslahı için Aı«t.pa ve Amerika
nezdınd ibbar sahibi ol
bir :ı:"tın behemehal iktidar
t'.ar eden bu kom u memlemev' iine geçmesi lüz• m'Jnu
k-. nit !:.ütün hadisekri ,;;o·
ileri sürmüş.eı·dir, O ıı.ral da
la:ıı' kla t lı-ip edebi ec : 1 dır.
Loza'l konferansında Yunan
YL anis ar. n h.ır • n s ıra i
müc.a i.:~i ya,ımış ol.. n V i-İy i 'az vel • i
'i , sa t.d n
- s tekrar parlamıya h ş ı·
m· n her~ afta gönd receğı
m ';tuplard.ı, bh:i çok al"ka-

.ık u ' '

' 4 ;::J; r.mi oen) -

mıştı.

!:.ıze

g'lnık. c ce~ım i.k m-k ubu, Yunan, t;ı:ıın herlıar gi bir vakm:ııu tetkike hasretmektense,
ileride yazacağım hadiselerin daha iyi anlaşılmasını tedoğuran kadınlarm kopardık·
min ve teı.hil için bu memlelıırı çığlıktır. Hiç bir yara,
lcetın muharebeden sonra gehiç bir elem ve hatta açların
çirdiği muhtelif safnalann bir
ölümu, b;.r doğum anındaki
hü! ~ ,ına tahsıs etmeyi daha
acı iniltiyi viicuda getiremez.
faydalı bu uyurum:
Analık zevkine henüz eren
Malümdur ki, Anadoludakl
genç komşumun dilhiraş fer·
Yunan hezimeti üzerine Mirayadile
yataktan sıçradığım
lay Gon, tas, Plastıras ve arvakit, bir facianftı yanı ba·
kad~rları illt eve! Midilli adavımda
haykırdıgına
zahip
sında bir ıhtilal hukfımeti teoldum.
sis etmişler ve kendi'erine
Bir adam mı boğuyorlardı,
Yunan donanmasının iltihakı
üzerine
iktidar mevl.iini ele
bir bikrin cebren hetkine mi
geçirerek Atinada bir müddet
çalışıyorlardı, her halde bir
ıcrayi hükumet etmişlerdir.
facia hissediyordum,
lakin
l:ıf.•.'il hükümetinin ilk icr:ı
neydi? Uyku sersemliğile bir
atı Anado!u hezimetinin yegamüddet zihnim sendeledi. Anne mes'ul.i addettikleri Gonacak işitilen çığlıkların hususifı\ılann kalınlığı kad;ır lralın
alıyordu,
yoksa
hayatın
öy!e
ris ile arkadaşl;ırını idam
yeti, idrakimi düzeltti.
Bir
ol•cak ve üzerindeki kurşun
istical
ile
deruhte
o!unmıya
etmek
olmuştur.
Bu idam
uzvun değil, bütün bir uzvim'i~ür l:o;:ı rı!m:ıdıkça açı!l!.
değer yüklerden clmadıııını
keyfiyeti Yunan fırkaları arayf'tin; elyafına, mesamatına ve
m•yak
bir
şekilde yapılacak
bilc:rek s:::k:n meşimeııinden
.ı:ında zaten öteden beri hüen naçiz hüceyratına kadar
lar\!ır.
ayrılmamak
mı
istiyordu,
her
krııo süren münaforet ve zıd
narin bir tenin inlediğini anlahalde doğum gecikiyordu, ve
d;yeli attırmış ve nitekim
dım.
Gözümün öniine genç
çığlıklar, fasılasız surette kuidam tarihinden şimdiye kakomşum geldi.
Aylardanberi
lağımı
incitiyordu.
dnr epey zaman geçti" i halde
mfitezayit bir şişkinlik gösteO
sırada,
alt
k:ıttaki
odaVenize!os muhalifleri idam
ren kamını mes'udane gere
lardan
birini
penceresi
açıidı
:ra~ "'tr.e!:'e c!c!:.:ğu arika·
k yfiyetinın ı:a iyane ve hakgere evine girip çıktığını görve
evin
erkeğ"
göründü.
Ben
larm
h:ır"kı;sı
sız bir muamele addederek
düğüm bu güzel kadın demek
lamba
yakmadığım
için
mesVeı.u;elo1u1.1 taraftarlarına hüdoğuruyordu.
ÜÇ
tur idim ve komşuma bakı·
cum e!ınekten hali kalmamakUykum tamamile kaçtığı
ri:ın;dir. Bu o~i"kü cuma
yordum. Çehresinin, aramız
tr dırlar, ihtilal hüküm etini taiçin kalktım, penceremin önfigünü mailnder ı..aat
daki
mesafeye
ve
karanlığa
k.p eden kabineler pek mütkül
ne oturdıım, mes'ut bir hadiZırıyi
12, :' \) da başlar
rağmen
solgun
olduğunu
sezmeseleler karşısında kalmış
senin cereyan etmek üzere
Hamiş: E'u süperfi m yal320 sen~sinde Tıbbiyei askedim. Duruşu, bakışı mütelıişi
lardır. Anadolu macerasından
bulunduğu sahneye gözümü
riyeden aldığ•m dip!..,mam yanız bir hafta gi;ı.'.er:!ec~ tir.
yane idi. Yukarıda dayanaYunan mi!letinin pek zararlı
diktim. Evin, bütün penceıe
yi olmu:;tur. Y et~isiııi alacağım
ı Sözlü varycte!e~: Gies !orf
mamış,
göz
yaşlarını
sükünet:e
cihetle
eskisinin
hü:•m
ü
yoktur.
çıkmış olma5ı ve Türkiyeden
lerinde ziya vardı ve tül per~irls ve i'nke. Meller.
akıtmak
için
bu
odaya
gelmiş
Doktor
Ali
Riza
yüz
binlerce Rumun Yuııanis
delerin arkasında bir takım
'"l&
......
~·
....
•44444
....
A44444444+4444+~4\4+444+\tAAAt44+A44444Ae
olmalıydı!
tnn:ı gelmesi yüzünden Yunan
gölgeler beliriyor, kayboluı3uı,·
•.
1
gfriif.I}
•
I
Tiz
ve
keskin
bir
çığlık
mal;ye ve iktısat işleri peri~an '
yordu. Şimdi, mustarip kadı
•• J.i...J
,..,.
,:-. .. ....,,,.mnr"fır.,,,
rı
lec<! 1c fi 1'.ll ı ~
"''-•-'"'""u._,_,,
.. ._ __
daha
koptu
ve
ondan
suura
bir vaz:yete gelmiş, epey müdnın nerede inlediğini anlamıya
derin bir sükün başgösbrdi.
det delet memurları bile maçal~ıyordum.
Bazen sürekli,
BAKLA. 'OVA ıı.n tems::;
Ben,
zevcin
halini
gözden
aşiıırını zorlukla almışlardır .
bazen süreksiz olarak kulakaçırmayarak
mes'ut
facianın
Ayni
zamanda idare makinesi
ğıma çarpan çığlıklar, aradı
bitip bitmediğini öğrenme!:
ele bozulmuş olduğundan memğun noktayı işaret etmekte
istiyordum. Gözlerimin bütün
leket dahilinde şekavet son
gecikmedi. Evet; genç ve
kudreti
rfi'yetile
bu
tarasderece artmıştı; o kadar ki
mu~tarip ko~şum ikinci katın
sutta
bu:unurken
odaya
bir
köylerde
emlal sahipleri çiftsağa düşen odasındaydı.
s.nemasında
4
kadın, evin Rum hizmetçisi
liklerine gidememek vaziye- 1
Artık gözüm, oraya merİki
~aat
mütem'ld
kahkahalar
girdi,
güler
yüzle.
efendisine
tinde
kalmışlardır.
Fidyei ı
kiız idi ve mütemadi bir gölİki
canciğer
komiklerin
bu
seneye
mabsuı
yeni
filmi
şeyler'
söyledi.
İşitmemekle
bir
necat
talebi
maksadı
ile
bazı
ge hareketi, doğacak mahlük
beraber anlamıştım : Erkek
Yunan muteberanı ve ecnebiiçin çalışanları görüyordum
ve
veya
kız,
beklenen
yavrunun
ler bile dağa kaldırılmışlardı.
Her gölge benim için bir hfi,
nihayet
doğduğunu
müjdeliCeneral Pangalos yapbğı
viyet taşıyor gibiydi. Kimine
yordu.
darbei
hükümet ile iptidalarda
ebe, kimine hekim, kimine zeııç
8 büyük krsım ayrıca:
Üstümden
ağır
bir
yük,
yükuvvetli bir hükümet tesis
kimine valde diyordum. Çığ
reğimden
büyük
bir
yara
eder gibi olmuş ise de fır
lıklar koptukça gölgelerin hakısımlık mükemmeı dram
kalkmış
gibi
ben
de
sevinmiş
kaların şiddetli muhalefeti ve
reketi sıklaşıyor, lohus:ı oda1 de 3 112, 6 1/2 da gece 9 114 d~
tim. Hcmncvım ara~ına, hin
Pangalosun
aleyht:ırlannın
sında bir kargaşalık başgös
bir
çığlık
içinde
bir
mini
migizli faaliyetleri neticesinde
teriyordu. Feryadın kesilmes:••
u"
nin
daha
iltihak
ettiğini
öğ
mevkiindı:n
:skat
edilmiş,
le berabf'r bu hareketler de
renerek
memnunen
yatağıma
,
ondan
sonra
Papanastasiazalıyordu.
dönüyordum. Birdenbire irkilyo gibi fırka reisleri iktidar
Doğuran kadın için yüredim,
ve
bili
ihtiyar
"Lanet!.,
mevkiine gelmişlerse de memğimde büyük bir rikkat ve
diye
haykırdım
.
Doğan
çoculekette bir türlfi istikrar teesdoğum keyfiyeti için de hilkağun babası, çığlıkları henüz
te kar~ı içimde bir gayz vardı.
süs edememiş, cümhuriyetçiler
susan ve ıstırabı daha günlerŞu k ai ıstırabı çeken kadın
ve mutedil
cümhuriyetçiler,
ce
devam
edecek
olan
yeni
ııanki } ~.nınıda bulunuyormuş
terakkiperverler, mutedil dülohusanın
kocası,
hizmetçi
~;ibi üzülıiyordum. Onun solşünenler,
kıra!
taraftarı ııını: .n
kızla dudak dudağa gelmişti.
gun rengi, yaşsız ağlıyan gözü,
• !arı
ve
hatta
türemiye
M.
Turhan
iskemleye, katyo!aya veya zevbaşlıyan komünistler arasında
cinin kollarına asılarak sarsıla
mücadeleler eksik olmamıştır.
Ahf bey
sarsıla inleyişi, canlı canlı, gögösterilen Fr. Leharin şaheserinden muktebes
Bu keşmekeşler arasında
zümtln önünde dolaşıyordu.
İzmirde teftişte bulunan
•
Yunanistanm hariçteki itibarı
nam şayanı haytet filimde cidden muZayıf bir cinsiyete hilkatin
tapu umum mfidürfi Atıf beybir türlü eıki halini alamıt·
J .ı, ı.:,
ıaffer olmuştur. 12 kişilik Petroff Balahhmil ettiği bu ağır eza,
le fen heyeti müdürü Halit
mış, ve dahilen olduğu gibi
laykasını Lemich okestraaının iştirakile terennüm ve teganni
bana maksatsız bir zulüm gibi
Ziya beyin bugün şehrimize .
hariçte de mevkii haylı za'fa
ettiği operetin en güzel parçaları bütün temıtşakiranı teshir
geliyordu. Doğacak çocuk,
gelmelerine intizar olunmakuğramıttır.
etmiştir Her ak,am zengin VARYETE PROGRAMI
anawıı olduğu kadar babanın
tadır.
Yunan matbuatı vaziyetin

! :: .
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V nizdos iptidalarda ıstig·
n:1kar bir VuZ ye takınmış ne
de ~ilftha;e vaziyeti müsait
görünce İKinci defa Yunan.1tana avdet ederek tekrar ık·
tidar mevkıini ele geçirmiştir.
Venizelos mevkiini tarsin
için yeni intihap yaptırmış ve
filhakika istediği gibi muvaffak olmuştur. Bunu mfiteakip
Yunanistanın
iktısadiyat ve
mal yatını ve ayni zamanda
dahili ve harici vaziyetini tanzim için faaliyete geçmiş ve
bu faıı.liyetin de semeresi
görülmüştür. Filvaki Yuns.niıı·
tanın hariçteki vaziyeti eskisine nisbetle hayli iyileşmiı
ve hariçten de Yunanistana
para celbini temin etmiştir
Fakat dikkate şayandır ki
dahili vaziyette layıkı vaçhile
salah husule gelmemiştir. Venizelosun Avrupada uğraştığı
ııralarda Tisalyada Ayan aza•
sından biri ile diğer birkaç
kimsenin esaretine müncer
olan şekavet hadis,.si ve eş·
kıya çetelerinin gerek Tisal·
yada ve gerek Makedonyada
hükümete meydan okuyacak
derecede cesaret göstermeleri ve diğer taraftan da bilh:ısı:a tütün amelesinin fazi
bu un uğu ınıntak:ı ar a ve
m ::e a Kavala ile Sclıinikte
komünistlerin faaliyetlerini tezyit etmeleri Yunanistanın ge-ne dahi!i bir buhran g çir·
mekte olduğunu göstermiştir.
Venizelosun en hararetli mü·
revvici elan Patris gazetesi
bile dahildeki vaziyetin veha·
metini vesile ittihaz ederek
Venizelosun idaresini şiddetle
tenkit etmiye ve Venizelosun
arkadaşları olan şimdiki na·
zırların, ezcümle dahiliye na·
zırı Argiropulosun aciz ve za'f
içinde bulunduğunu ya:ı:arak
kabinesini kuvvetli kimseler
den teşkil etmesini Venizelosı
tavsiye etmiştir.
Şurasını da kaydemek lazıın·
dır ki külliyetli bir yekun tu·
tan muh cirler gazeteleri ve
meb'sları vasıtası ile. yeni ta·
leplerde bulunduklarından Ve·
nizelosun harici vaziyeti de
müşkülleşmektedir;
m e a el3
Türkiye ile olan ihtilaf bir
tfirlü halledilmemiştir. Bütüıı
bu anlattıklarıma bakılarak
Venizelosun mevkii de pek
ıı<:ğlam olmııdığı tahmin edile·
bilir.
Esasen V enizelosun ihtiyarlamD!:ı ve sıhhatinin pek ye·
rinde o!m :ı.ı~usı da fazla fa·
aliyet göstermesine mani ol·
maktadır. Gelecek mektubu!!J·
da Yunanistanın iktısadi vıııi·
yetini hüliisaten bildireceğiııı·

Zck&i bey
Dainler vekaletine nal!lı l
göslerilen Müskirat inhisatl
umum müdürü Zekai beyiıı
yerine Defterdarlık muhake•
mat müdürü Asım beyin tıı•
yini takarrür etmişti .
Zekiii b ~y pazartesi gliıı~
Ankaraya gidecek ve yeJl 1
vazifesi hakkında Maliye ,,e•
kAleti ile temasta bulun•·
calrtır.

7.
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t1ü.ğiin lıedi,~esi
Biitiin Pa ris bıı işle ve
bu zşi takip eden talak
hikayesi ile nıeş[!y·ul
ol
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değil, bfitün
meşhur iki hemşire

Pariste

dünyada
dansôz •ar: «Dolli» lerl
Bu iki hemşireden birinin
iami Rozi Dolli, ötekinin Cennl Dollidir.
(Rozi) ye geçen ıene Kanada Roldelleri ismi verilen
Davis isminde bir milyonerin
oğlu Mortimer Daviı isminde
bir genç ~ık olmuştu.
Pariste « Kazino de Paris »
denilen meşhur barda her gece rakıa hünerleri göstererek
yüzlerce lira kazanan bu hemşirelerden Rozi, yeni peyda
olan ifıkının azim servetine imrenerek, onunla izdivacı kabul
etmiş ve evlenmişti. Bu izdivacı
bütün dünya öğrendiği için,
Parisliler arbk iki hemşireye
" Dolli hemşireler ,. değil
" Doıar hemşireler • demiye
başladılar.
Bu tavsifte de
haklı idiler. Çünkü Mortimer
Davia babasından aldığı milyonları,
gözünü kırpmadan
Roziye yediriyordu.
Mükellef kaşanelerde, saltanat otomobillerinin içinde
geçen en lüks hayat değme
milyonlan eritmiye kin geliyordu.
Coçen ağustoata inci bir
gerdanlık hadiıeai Parislileri
hayli meşgul etmifti.
Mortimer Davis, yeni kanıma
düğün hediyesi olarak
ne iatediğini ıormu9, o da:
- Bir inci gerdanlık! demiş.
Artık Paris kazan, Mortimer
«Son Saat» n

tefri ır8 sı:

Davis deni en genç milyoner
Aşık
kepçe, inci gerdanlık
aramıya başlamış, fakat bir
türlü gönlünün istediği gerdan-

İt mahkemeye

dilşmilf ve

Rozinin boynundan insafsız
adliye memurları gerdanlığı
çekip almışlardır. Bu hadise
Parisin zenginler mehafilini
bayii göldürttüğü için, Rozi
Dolli tabii çok müteessir olmuştu. O kadar ki, neşeli Parisliler alay
ederler diye
değil
sahneye,
ıokağa
bile çıkamu olmtıfhı.
Elbet bu vaziyet böyle devam edemezdi. Parasını verip gerdanlığı kurtarmaktan
başka çare yoktu. Fakat bu
çareyi de bulmak kabil değil
di. Kanadalı Roldeller, oğlu
nun hudutsuz masraf,nı görünce, kılı bile oynamadan verdiği paranın mikdarını kesmiş-

'lS

Dora

1' fds

bağırmamak

ağzını kapattı.

için elile
Martinin yüzü

kırıımıştı. Saçları dağılmışb.
Elbiııeleri ıimsiyah ve toz için-

de idi. Pantalonu boydan boya yırhlmıştı. Zevcesine doğru
yürlldü ve sordu:
- Nihayet haber verdin
değil mi?
- Polise mi?
- Daha unutacak kadar
zaman geçmedi.
- Tekrar gittim ve yalan
söylediğimi itiraf ettim.
Kirli ellerini ..ıtmak için
atcte tuttu.
- Öyle oln gerek... Ben
banyo yapacağım.
Dora birdenbire yerinden
kalktı. Kocuımn yanma giderek elini cebine' ıoktu. Martin mtımaneit etmedi. Küçük
bir brovnin çıkardı. Şarjoru
llluayene .W. Bottu. Namluyu
kokladı. Sert bir banıt koku-

Amerikada " Conson Siti •
ıehrinde bir genç kız 100
dolar cezaya mablduıı olmut·
tur. Fakat parayı verebilecek
bir halde olmadığından mahkemeye geldiği zaman beraberinde getirdiği erkek arkadatından bu parayı istemiıtir.
O da yanında bu kadar p~a
b_ulunmadığını söylem iş, sonra
hAkime dönüp deıniştir ki:
- HAkim efendi, harpten
berı kullan dığım şu sun 'i bacak !ıizde 100 doiar muk bıli
rehin kalsın, ben t:ve gidip
parayı getireyim!
Kızla erkt.k beraber çık
mışlar, fakat o ünden beri de
bir d•ha gözükm mitlerdi11

A naı/ulwııı ıı lıer kuşesi nde
birer çocuk scırayuıııı yuk-

selmest için HiMA YEİ ETFAf,lN hepimizden
beklediği yardım.

ti. Yani her sene verdiği 20
milyon dolan birden bire bir
buçuk milyona indirivermişti.
Rozl Dolli, şimdi bemtiresinin ısrarı üzerine kocası
aleyhine bir talik davası açmıt bulunuyor. Herkesin yanında
hicaptan kurtulmak,
eskisi gibi serbest kalabilmek içini ..
Gerdanlık
hikayesinden
aonra, şimdi Parisliler bu muhakemeye bfiytık bir alaka
g!Jsteriyorlar. Fakat pek çokları da diyorlar ki: " Kadın
kocasına
itaata mecburdur.
Böyle alelide bir mesele için
mahkeme talak karan veremez.»
Diğer
taraftan Mortimer
Davis karısından ayrılmak istemediğini sarahaten söylemiş
tir. Bu suretle çapraşık bir dütllm haline giren bu meseleyi
çözüp açmak ve istediği şekil
de hallettirmek için Dolli Parisin en meşhur avukatlarını tutmuştur. Keza Mortimer Davis
tel Bakalım hangi taraf vekillerinin hünerleri galip gelecek?.

Rusyada
Kendi kendine okum11
yazma öğrenenler bir
mecmua çıkarıyorla-ı;
Ruayada Leningratta, hiç
bir muallimden den almadan
11rf kendi gayretile okuma
yazma öğrenenler bir mecmua
tesi.s etmitlerdir.
Bu mecmua kendi kendine
okuma yazma öğrenmit olanlardan madasının yazısını koymıyacaktır. Mecmua meşhur
Rus edibi Maksim Gorkinin
teıebbüsile meydana gelmiş
tir. Maksim Gorki vuku bulan
ısrar üzerine mecmuanın baş
muharrirliğini kabul etmiştir.

ıHiitercirni:

Fazıl
nılmış olduğuna kanaat getirdi. Heyecanla sori u:
- Gören oldu mu?
- Bilmem. Ne yapacaksın?
Diyerek çıktı. Dora tabancayı aldı. Bir daha muayene
etti. Silahı diğerlerinden tefrik kabil değildi. Cebine yer-

Urner

ieıtirdi.

lf

Yirmi beş dakika aonra tabancayı T aymis nehrine atarak döndü. Martin kahveaiııı'
içiyordu. Dor.anın girdiğini gllrtlr görmez elinden fincanı
bıraktı ve kalkb.
- Doğruıu paralan ihbar
etmekle delilik ettin. Dıtan
çıktın. Kapıda bekledim. Sen
gittikten aonra paralan aldım.
Stenforda götirdüm. Bia yokkeıı Geyvin gebııff, mulesef
eli bot dör.ıııilf. Llı.i .Gyledi.

- Bu. da l&yledi. Fakat
dialiyeeek vaziyette deiildim.

...........

-~~~

Lütfen si'!: ele Leysinin
saat kaçta öldiirüldüğünü söyler misiniz?
.
.
. .
Sekizde...
Martin, Dora çıktıktan son- Saat tam sekizde Vin
ra kendi kendine:
caddesi
polis merkezinde
- Kadınlar ne garip mah- ' idim.
luklardırl..
- Polis merkezindemi idiDedikten sonra şezlongu
niz? Tahkik etmeniz lazımdı.
nu fÖminenin çıktı. Başını elBu sırada Dora girdi. Zevlerinin arasına aldı. Derin düc: ne hitab~n;
ıüncelere daldı ..
- Mister Şanon niçin gelve ilave etti:
- Haydi öp te yat... Bu.. çok yoru.1dun ...
gun

. .

.

.

.

lf

miş?

Sabah Martini soğuk küllerin karşısında buldu. Kapı
vuruldu. Hizmetçi girdi. Biriıinin ker dis' ile görütmek istedijini h'lber verdi. Kız sözfinü bitirmeden Şanon mütebeııaim bir çehre ile!
- Sabahlar hayırlı olsun
miater Martin..
Diyerek odaya girdi. Elindeki ıigara kutusunu Martine
doinı uzatb ve illve etti:
- Bu aizin mi?
- Evet. ••
- Lütfen aize alt olan ba
tabakanın Ley.mm alcl6rftldtli6 eve ıwııl jiltijiui hah edermlshm.

-

Leysiyi benim öldürdü-

ğiiıııfi zannetmiş.

~

Sen

dün gece evden
çıkmadın ki...
- Y o.... Misterin ffipheaini
kuvvetlendiriyorsıın. Dün gece
evden çıkbm. Fakat cinayet
icra edildiği vakit polia merzinde idim... Her nasılıa tabakam Malpaam dammda buluıımDf.
Şanon ırftlerek

aordu:
. - Malpasm dammda bu·
hmdoğuıın kimden haber a)..
dınız?

-

-

....

Telepati hadfııılli ..
e.. llJlemeclim cllJw-

ihtı

Holli vutta

al!

Sinema payıtalıtını alu1st
eden şey kanlı bir rLrbellC:
değil, sadece seslifiliııtlerdzr
Emil Yanings, Klara Bov, Greta Garbo ve
daha birçok san'atkarlar sinemada11 çekilnıek
tehlikesi ile karşılaştılar

Haber aldığımıza gllre Şeh
remaneti tramvay, elektrik ve
su gibi ıehrin umumi ihtiyaçHolivutta lhtilAl çıktı:
lannın başarılmasına ait hizVakıa Avrupanın bir köşemetlerle esaslı surette alakalinde oturanlar bu uzak mem~
dar olan imtiyazlı ıirketler
lekette topun, tüfeğin ve
hakkında
ciddi bir kontrol
bombanın ölüm ve ateş püsusulü tatbik etmiye karar verkürdüğü haberini almadılar,
miş ve bu hususta derhal haparanın tabiatle birlqerek
rekete geçmiftir.
cennet haline getirdiği bu şeEmanet bu şirketlerin mu' birde kan da dökülmedi, fakavele ve imtiyamamelerile
kat senelerce meaainin vücuda
bugün için ya ptıkları iti ri , getirdiği servetler ve şöhretler
inceden inceye tetkik ve muyıkıldı, yıkılanların yerine de
kayeseye başll!mıştır .
yeni servet ve y<ni şöhretleBu tetkikat netic sinde, şeh
rin kurulmasına başlandı.
re ait umumi hizmetlerin baBu cümleleri söyliyenler sişarılmasını üze rine alan imtinema diyarında bir tetkik se.yazlı şirk Uerin, eldeki mukayahati yaptıktan sonra m mvelename ile çizilen vazifeleri
leketlerine dönen Fransız sar.'noktası nokta na yapıJl yapatklirlarındnn Maka Vokorm adıklan meydana çıkacaktır.
bey, ]an Limur, ve Abadi
Bu suretle taahhütlerinin her
d' Arrastir.
hangi birini ihmal eden imti~
Bu zatlar sözlerine devam
yazlı tirketler hakkında, gene
ederek demif!erdir ki:
eldeki mukavelenin hüküm- Amerikanın bu sinema
lerinden
ıatifade
olunarak
şehrinde ihtilalı yapan ıey,
hukuki ve kanuni muameleaadece
sesli filmin çıkması ve
lere girişilec ektir. Bu hususta
ıesaiz filmin de rağbetten
şirketler komiserliğine de sıkı
düşmüş olmasıdır. Neticede
emirler verilıni.ştir.
sinema seısiz iken birer yıldız
Bu sabah liğrendiğimize
addedilenler arasında ıesleri
göre, bu ıirketlerden birine
güzel olmıyanlar, daha doğru
ait tetkikat bitirilmiş ve bir su sesleri iktibasa gelmiyenler
çok esaslı ihmal noktalan
Amerikayı terketmek mecbutesbit olunmuştur.
riyetinde kalmışlardır.
Neticede,
mukavelename
Bunların bqlannda Emil Y~
ile taahhfit ettiği işlere hiç
nigs vardır. · Düşününüz bir
defa, Şehvet kurbanı, Vatankulak asmıyan bu şirkete ağır
perver, Şerefin gurubu fibir ihtarname yazılarak hiç
limlerinin
mübdii olan bu
vakit geçirmeden yola gelmesan'atkar daha dün denilecek
ıi, aksi takdirde derhal kakadar yakın bir mazide diinnuni muamelelere başlanıla
yanın en büyük aktörü sayılır
cağı bildirilmiştir.
ve bu itibarla azim ıervetler

Yanağını uzattı

rat...
~fu lı o rriri:

Bir adam bor- Şehremaneti şircuna mukabil ketleri yola gebacağını bıraktı tirmiye karar
verdi,,
ama ...

lık bulunamamıştı.

Nihayet iki kuyumcuda birleştirilerek tek bir gerdanlık
yapılmış ve Rozi hanıma hediye edilmiştir. Bu
gerdanlık
Mortimer
Davise
tam 7,000,000 franka malolacaktı.
Mortimer bu kadar
parayı birden veremediği için,
işi senede raptetmiş, fakat
hanımefendi de, gerdanlığı narin boynuna takıverınişti.
Senetlerin vakti gelince,
babasından
kan para koparamayınca bedelini ödiyememişti. Öyleyal Daha geride
ne azim masraflar var.

ıha yet
•

e 11n

GUN DE 10 PARA

Rr,_i Dolli ve Morlimer Davis
Yalnız

•

1

kazanırken, sahayı

bırakmak

bllfkalanna

ıztırarını

duymuş,

ve kalbinde bir ölüm matemi
ile memleketine dönmüştür.
Klara Bovun sesi de mahalle çocuklarının ahengini habrlattığı için ayni vaziyette
kalmıştır.

Dilnya yıldızlarından biri
Vilma Banki de ıöh
retinin guruba bqladığını görmüftür.
Jak F eyderin nezareti albnda çalıtmakta olan Greta da
Amerikadan ayrılmak tehlikesine maruzdur.
Ziya ve boya sayesinde
yapılması
yüzün fotojenik
lmkanı'la mukabil sesin güaayılan

-

Öyle ise

rüya

görmü-

şündfir.

-

Mesele tevazzuh edinceye kadar nezaketinizi muhafaza
etmenizi rica ederim.
Hem tabakanızın oraya ne
münasebetle gittiğini söylemelisiniz.
Dora söze kanfh:
- Ben götürdüm.. Geçenlerde Leysinin evine..
Leysi nın evinde değil
Malpuın damında ..
Martin kendini müdafaa etti:
Dün akşam Leys! ile
görüflllek üzere gittim. Kapı
dan giremediğim için damdan
atmak çareaine bq urdum.
Maaleaef damda nöbetçi varmlf.
- O kadar yiikaek yere
nasıl brmandın?
- Zaten bütnıı

marifetim

duvarlara tırmanmaktır.
- Haydi 8İJİDİAİz merkeze
,ıdiyoruz..
Şanon Martini•
Jediğiai biliyordu.

~~

zellqtirilmeai
Mradyoj~~"
olması veya bn hale ıetiriJmesi sun'I tedbirlerle mümkWıı
değildir.

Sesli filimin baıı san'atkiıları sahneden ayrıinııYa mecbur etmesine mukabil, bazı
san' atkarlara da yeni yeni,
ümitler getirmiştir. Ez cü~e
Bessi Ulve clvevm gösterilmekte olan ve. "Brodvey melodisi» ismini taşıyan filim
ile yeni bir 9öhret ~ıruştır. Fakat anlaŞJlao
sizlik bu sıın'atkann Y ~sını bırak am ya awıetmlf
ola ak ki, biçare geç~!erde bir et
bil ka as 0 a
mühim• bir s· rette yaralaıı-

tt·

mıştır .

Sesli fili m s&yesinde önlerlne yeni bir i tikbalia kapısı
açıln.ış olanlar arasında başhca J orj Bao r• :, Evlin B~t
Olga Baklanova, p0 vel, Anıta
Pag, Silviya Beker, Llli D~mita Morla Şevalye gibi ıan •
atk~ların isim'eri sayılabilir.

Mas arda
olduau gibi
İsviçrede

bir ÇO·
cuğu karla/ '
kaptı

İıviçrede Matyas isminde
birinin küçük bir eı kek çocu•
ğunu, koca bir kartal bahçe•
den kapbğı gibi kaçmışbr.
Anneai hemen karakola kOf'"
muı, ağlıya sı:ı:lıya ınese!evilllll
latmıı jandarmalar h1111a bir
türlü inanmamıflar, kadını deli zannetmiflerdir· Kadın esi gün gidip ınahkeme huzu·
runda yemin eiıniı ve ancak
ondan ıonra tahbarriyat b..lamıştır.

Arıyanlar o civardaki bil•
tnn dağlan dolatmıtlar• bil'
çok kartal yuvası bozmUflar,
fakat.,çocuju bul•=••!flardır.
Şimdi guetecilerin verdlf
leri malümata pre za~I
ana ve babaya , teaelli ıç n
İsviçrenin her
tarafından
hediyeler gelmektedir.
yalaııını

tastik
eden yalınız Koınser. değil'
merkezin resmi dcftende ŞaMartinin

nona:
. d
- Partiyi kaybettiDI e..
. d u. Martin Şanon
D ıyor
. dun
bir an ·çln sersemlemesın en
istifade etti.
- İsterseniz oe kıyafette
geldiğinide sorunuz.
Komser gfilerek.
_ Evet tuhaflık balosuna
gidenler gibi giyinmiftisiz.
Martin müstehzi bir tawrla ıordJL
- Meııınun oldunuz mu?
Şanon cevap v.:rmedi. Ko
sere döndü:
- Saabnız doğ'nl mudur?
- Şimdi doğru.
_ Aniayaınıyorum.
_ Dlıı alc9am mister Martinin uimelfnden ıonra daı
dupıınn farkına varabildik.
/
Fakat uimetinden evel mi yok•
aa aonra mı durd

yo........_..~
-

Ne,w Martin

.. ••••• _..

-MIJ'wııl!fl!~·~.

'r enı

açı

an

BİRAHANE ve

LOKANrfASI

.o

Beyoğlunda istiklal caddesinde Şık sinema :karşısında
en nezih, en tık ve en kibar birahane ve lokantasıdır.

Beyoğlunun

ASRİ ŞIK ORKESTRASININ
Daima taze ve nefis

bugıin

Lİ

meşrubat

1111

........." """""''"""-

Müsamere

Büyük Tayyare piyangosu

Sinop limanı dahilinde ( incir önü tahaffuzhane, Çoban çeş
mesi, Yeni çeşme, Tirmi dere1i, Kayser Kumkapı, T opane,
Gtilüm oğlu, Kömür iskelesi ) nam mahallerde dalyan kurmak
ve sair suretle balık avlamak için mezkiır mahallerin -3- seaelik icari 15 Teşrinievel 929 tarihinden itibaren 17 Teşrini
aani 929 Pazar gününe kadar bir ay müddetle müzayedeye
konulmuştur. Muhammen kirası -300- liradır. Teklif
edilen
bedel haddi layık görüldügü takdirde yevmi mezkürda saat 15
fe ihalesi icra edilecektir. Talip olanların fartnameyi görmek
daha fazla tafsilata almak üzere İstanbul ve Sinop Defterlarına mllracaat eylemeleri.

Büy k
00

Yf"rİl~n

Hasan bey ta-

ilin sahibi Ha§&U

DARÜTTALİMİ MUSiKİNİN
\'cznrcllerJrL..i

Her Pazar ak~a ıuı
Her salı ak~anu

No 13 Telefon, Beyoğlu 1293
Asri, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal eden son sistem
ve elektrikle müteharrik fabrika, Taksimde, Takaimkııla
No 48 Telefon Beyoğlu 1801.
SERİ ve iTİNALI TESLİMAT

t•:lt:ktrik ve terko!ilot

trk

yataklı

odalar

SBğlom

1

er ciheti taahhüt olunur ~~h~-~~ ı:r
aliye

,-ek<t1etiı1dc11:

senesinden W27 mali senesi nihayetine kaar milli hükumet bütçelerinden niatlubu olanarla gerek nıilli hükumet ve gerek sakit hüumetin biitçe emanatı ve adi emanat hesapmukayyet alaca<s-ı bulunanlar, Şubat
ihayetine kadar arzuhal ile bulundukları
.., ..,..aJlin en büyük ınal memuruna müracaat
leyip yetlerindeki nıatlubat vesikalarını vere! mukabilinde müracaat vesikası almaları
zımdır. u müddet zarfında müracaat etmeiş ve vesika alnıamış olanların iddia ettikleri
t 18 numaralı kanun mucibince katiyen
lehine sakıt olacaktır. Şubat Y30 nihaye.,.,,~ ra hiç bir mazeret kabul edilmiye~e
n a acak i iasında bulunanların 930 sene~n evel bulun
rı mahallin en
...._...l memuruna müracaat 8tm r.i ilan
336

Sultanahmet,

iaşa

cdilıııiııir.

ııhoıııııan

türlu·.,.ınde

'4o2

Sultanahmet birinci sulh
mahkemesinden:
Müddei Haydarzade Mahmut efendinin müddeialeyh
Kasımpaşada kahveci Mahmut
çavuş sokağında Kadri ustanın
haneS!nde mukime matmazel
Frida Azoz aleyine ikame eylediği 65 lira davasından dolayi müddeialeyhe tastir kılı
nan varakai davetiye mt-zburellİn
mahallf
mezkiırdan
çıkıp gitmiş olduğu ve ne
tarafta ikamet ettiğini bilen
olmadıiından mubaşiri tarafından şerh verilerek bila
tebliğ iade kılınmış ve bittalep müddeialeyhe bir ay müddetle ilinen tebligat icrasını
karargir olarak yevmi muhakemenin 12 kinunuevel 929
tarihine miiaadif perşenbe gü·
nü saat 13,30 talile kılınmıt
olduiuııdan
mumaileyhan
yevmi muayyende bizzat ve
yahut
tarafından
ınusad
dak Yekiletname ile vekil
ıönderilmesi Ye aksi takdirde
muhakemenin gıyaben rü'yet
olıuıacaiı teblit makaınııa&
kaim olmak llzere keyfiyet
ol-.

j,__

lhhatı- "ı

l\fnhınut

MerkeL acenıası : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2 362
Şube acentası : Mahmudiye
ha_ıı_ı_a_ıı_ın_d_a__ı._ıa_ıı_b_u_ı_2_7_4_0_
1

·''" sah!hint! ıniır·ıa;ıt

üı>eratör
Ahnıet Burhan:ddiiı

ı nlalya

posla it

(A. A l·ARTA) Yapuru 10
da Galata
rı'.ıı ıııınd.ın hırekeılc [ lzmır,
KJlluk, Bodrum, Rado;, Fct.
lıive, hnikc, Antalya J ya
gidecek ve doııiiştc mezkur
ıskckkrle birlikte [ Dalyan,
~larnı;n~ ' s,ıkız, Çan.ıı.kale '
CeFbolu J ya ugrayarak geletcşriıııS<lııı l';ı~ar ı o

cekıır.

TRABZON BİRİNCi POSTASI
( CUMHURIY!~1 ) vapuru
Pazartesi ı 2 de
Galata rıhtımından hareketle
[ lnebolu, Samstın, Gireson,
Trabzon , Rize , J lopa] ya
gıdecek Ye dönu~te Pazar iskelesile [Rize , Sürmene ,
Trabzon , Tirebolu , Gircson ,
Ordu, Ünye, Samsun, İne
bolu, Zonguldag j a ugrıyarak
gelecektir.
Hareket glın[, vuk alınmar.

11 teşrinisani

9-11
lO

teşrinisani 929 tıadınlara

"

erkeklere

Türkiye Scnisefain idaresı
mütekaidin, eytam ve cranıi
linin birinci teşrın 929 nıaa~
lan bal~da muharrer günlerde
verilecektir.
Kiralık ınobilyeli apartıman
hndıklıda

tramvay oadde•inde

bır

tarafı eabıl Fındıklı aparumanuıda ·l

numarada tamam <jya i1e bir daire
kiralıktır. Güzel balkoıtlan, elektırilc,
havogıızı ve telefonu vardu. içinde-

kiler

m

hastaııe•i

Muayenelı•ııe· Beyoğlu,
tane~i

operatörü
Rus oefare-

karyıstnJa

348 numaralı
aparumam 8 nu-

~uriyc c:ar,şı"ı
nıarada.

Telcfoı:

Bcvoitlu 1615

. / ...- - - - - - - - • • •

=:=;.ı1 Doktor FETHİ

~~y;;;
VAPURU

ıq/ı3-,ani

ııuha11rsı

I-iruzu11a

Cerr:ı.hpafa

Güzin Han

elcktrık

lıa\idır.

İndli <,.anı~ <okal. 9 ı.umnrafı haae-

Hantal zade Tayyaı Yapurları

ınücehlır..•z

iknnıetiııe dr
Binaenaleyh
aile
son de-rece el\ crişliJir. J.~h, eı ~ ücretle
knydedilir_
n1 ve istrah ıl•.lİ cırzu cJ~n ze\ u
tı kıran1ıı1 te;.rineri lendi n1cı·fa.

~ft·lefo1t

Hofif, metin ve

6 oda, nıutf.~,
.ınyo,
trrko11 vesaire uıü,•en1il3.tı

Osman efendi idaresinde

yanında

J

-

KİRALIK HANE

lrrc g•·zıııclrri iddiamızı ispata kiridir.

taharctile ınii~h:rlierıııiıı
nıazhan ıuL.din olaı~ oH·İİnıize bu
Je.fa uıliı:ethlcılen hanyo 1ııaha1lile

AdreA

N~IZ hükuınetınlıı dahi takdir ve turcıh ettiği makine

u:ıın-ııı::.-.

küıat merasimi yapılacaktır.
İıufade~iııı arzı.. <>dcu 'e pİ)'ıtsadaa daha ucuz.. zıırif ve sağlanı nıohilvn
alıuak İ8lf'ye11Jı·rin her ha1Lle bıı ...ka vere ııgnuııadan atı~ yeriıni:rj bir

ııt'zufı,:t \'~'

Sultan

it 1-R

L

Orta Oyunu
Karaeöz

Mahmudiye oteli

Mükemmel yozı
mokinesi

ortalannda
müthiş bir dram
Tafsilat el iliinlarındadır.

~Jlonıında

- - Galata postanesi

doktor

Karadeniz

20 ikinci tetrinde

• DEA( -~

Hamuı

Şarlatan

"Marangozlar mobilye saht yeri•• nin

KONSERVALARIDIR

en

Ayar

ceıniyctinden:
Cemiyetimiz idaresinde açılmakta olan:

atl~lrt ık1iza.'-111dandır.

Dünyonın

Ahmet Vefik
pap merhumun mqhur
piyesi

l\larangozlar

o

T&tfin inhisar idaresi Kuruçeşme yaprak tüti:n anbarı bah'11de inşa edilecek anbar kapalı zarfla münakasaya konultur.
zlr.iır inıaata ait proje ve şartname ve sairesi 15 lira
bffinde verileceğinden taliplerin idarei umumiye mimari
esine muracaatla almaları ve 16 kanun evci 929tarihinde de
annı Galata da

tarafından

..--BÖYÜK İSTİFADE.--.

Beyoğlu, Asmalımesçit,

müdürlüğünden:

N1111t, Fahri, beyler

Galatada Hüdavendiğar hanında emvali metruke anba,ında
mevcut zikıymet eşyayi beytiye ve saire 9 - 11 - 929 tarihine
müsadif cumartesi günü saat ondan oniklye kadar bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin mahalli satış komisyonuna müracaat
eylemeleri.

Hacı

umum

*

Eşya sahlışı

oerlivhaıu altında

SOFİANOS
•
MOBiL YE MAGAZAsım ziyaret ediniz.

.__"'4,,n inhisarı

lira

İstanbul emvali metruke müdürürlüiünden:

ucuz mobilya
Mobilya almazdan ve ya sipariş etmezden

iıışaatı

beylerin iıtirakile orta oyunu, çifte hamamlar, yangın
zllhur ediyor, sahnede baldkt tulumba ve tulumh.
Cllar, aynca varyete, dans,
konaer, tafsilit el iliıılann
dadır.•

Konuk

Teminatlı

Anhar

Şevki

Fahri,

Ayni tiyatroda aalı aktamı

Kolonya etikHlcrimın Üskudard•
şekerci ve koloııyatı ! !asan efendi
tarafcndan taklit cdildığini ilı\n etmı~
İ'Cın de yapılan tahkikattan humııı
doğru olmadığı aıılaşılıırak hu piı
den rcııciJe dtığım Hasan dc<11Eııiil
kalbını kemlı ıııe t"rzıye \·ermek :,Q.
retile mc~cıe, ,,. nihayet \'erilerek 11nı.
b.akf'menıizdt'n sa: h rı<.1.1ar e<lil~!(i
ırlıı olunur

{>ksOrenlere Katranı Hakkı Ekrem

1'011111..

Naşit,

Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000
ikramiye Ye 10,000 Liralık bir mükifat.

turnfıııdşıı ıckıılıi.

bey

1929

l

akşamı

pazartesi

ikraıniye

45,000

l!lektlrik •..ıııaeıeriyı. İJeİ.otakıua-. ldlar
urııaı. prootat, ldılnılilıtldar, ıı.ı ...-illi dit ve tııe,.ı,ı ._. ...... lıfer.
KualıOydt ~ lırw llAUlda 34.

g17.~t<'1r.re

1.,eşrinisaı1i

11

Şehzadebaşında,
Millet
tiyatrosunda teşrinisani (11)

keıid~=

Yedinci tertip dördüncü

Dok tor A. kutiel

taklitçilik

Kadısı

Komedi 6 tablo
wııııı.---.m·

gayet büyük
Ye parlak dürbllnlli zarif fotograf makinelerimiz gelmiftir,
muhayyer ve teminatlıdır, tecrlibeleri yapılarak teslimi teahhüt edilir.
Merkezi : Asmaaltı Yıldız
Han
Şube : Eminönü, (Sl) numara Mehmet Ruhi bey mi:.•
esaeseleri.

Balıç .kap ula Ec1.acı

tiyatrosunda

Aynaroz

Beklediğiniz

r:ı.fından

Tepeoıışı

11111111

Fotograf

Sinop defterdarlığında~

mat:ne
saat 15.30 da

lI

Herkesin tablatine muvafık fapkalar rekabet kabul
etmez bir surette yalnız mağazamızda bulunur.
- - Galata Karaköy No 1

lştirakile ho9 bir vakit geçirmek istiyenlerin teşrifleri tavsiye olunur.

ca

at 21.30

a

pazar

günü saat l 7 de Sırkeci rıh
tunından hareketle [Gelibolu,
Çanakkak ve Körfez tarikile
Ayvalık, Dikili ve İzmir J c
,ızıınct ,.e avdet edecektir.
Yük ve yoku için Eminönü
Reşadiye caddesi Rıhtım h,ı
ıııııdakİ idarehanesine müracaat
Tel. İstanbul ı 977 . Yoku
biicıı 'apıınb da verilir .

SOÇE'rA İT AL YANA
Dl SERVITS MARITTlMl
( lZEO) va·
puru 9 teşrini·
sani cumartesi
[ Napoli, Marsilya ve Cenov a}va gidc.:ektir.
( HRAZILI·: ) vapuru 12 teş
rinisani Salı ( Sitın.ır leYant
ekspres) olarak L Pire, Napoli,
l\larsilya ve Cenova ] ya gide.
ccktir.
( SARDENYA) vapuru 14
teşrinısanı
Pcrşcnı be ( Sitnıar
Soria cksprc') olarak [ Rados ,
Mersin , l!'kcndcron , Trablus ,
Bcyrut , l layfa, lskenderiyc,
:\lesina , Napoli ve Ceııova J ya
gidecektir.
Tafsilat için Galatada merkez
rıhtım hanında umumi acentesıne müracaat. Tel. Beyoğlu
771 - 772 \'C ya Beyoğlunda
Perapal.ıs altında Natta
Nasyonal Türkiş turist acensiyc
Telefon Beyoğlu l 599 ve ya
Tokatlıyan karşıı;ında beynelmilel
yataklı
vagon kumpanyasına
Tel. Beyoğlu .:ı 55 o ve yahut
lstanbulda Eminönürı9e lımir
ııok~nda 8 numarada acente
vekiline muracaat.

Tel. fstanbul 779

Cerrııhrıı~a

1lasrnııesi

Ba~. ıcriyoloğu

( \ a.sserıııaıı teamülıı )
b:ılgıım cernlıat tahlilleri
ilı: lıallau. Jaı ın hu1u.si a~ılan J-apılır. 'l'elcfoııla nıalı\mat veril İj'.!ı
Kan

1

idr•r.

takdirde ulılil edil cck mcvat al.
rnporu takdim

•lrııiırılc bil:llıarn
edilıc.

Mua)euchune' Beyoğlunda, Ağa
.:anuının ka~ı11nda
'J' ·lefrııı, Beyoğlu S:H

Kadın hastalıkları

hekimi:

Doktor

•

CEMRL ZEKi
Her türlü kadın rahatsız
ciddi, ~eri ve muvafık bir ıekilde tedavi eder.
Maçka palas ikinci kapı
No 14
Her gün öğleden sonra
lıklarını

Doktor Feyzi Ahmet
Frengi, l>choğuklıığu, cilt, prostenn'ilil \"l' Ladın hast.ı~
oıklarıııı en on u~ull.:rle
az bır
ta~. 7.afı

ı:aınu11da

uııi-ıait

şeraltle

tcda\'ı

··Jer.

AJres:

IJa~"llı

~:ağıloğlıı yoku~ıı

köşe bn.-l'ı ı:ı1111ııra 4:~
'J'eief••ıı.

J,.

nbı•l 38'l<ı

Doktor S. fresko
MU\'H.IJI'

\C

KADIN

Koıısoltusıon •aaıleri

Mnda

Beyo~luıula

·

l<ı-17

<;ofyalı

gıııda 12 n'•ın.c:alı

1 numaralı

llAtiT \

!llUTlmA~!'>bl

LlKLAIU

aro
soka

fayidıs Haıı

Jairesı.

Tclefoıı

Beyoğlu 2917 . . - - •

1 akı•i11ı
(, üneıo
llğle

6,JI
11,58

lk•ndı

14,<~

A~~a

17,()()

YaL'1
lnod<

18~'19

4.;; 1

l•-.....------1
K '"'"'

Mes'ul

müdüı

1

Selim

R.ağıp

