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on illil 
AKŞAMLARI NEŞROLUNUR 

on şartları 
Vilıi) eti r için: ~cııclık 1700, ltı 

aylık 900, üç aylık 500 kuruştur. 
liA:nebi n~mleketler için: Senelik 
.1000, altı aylık 1600, üç aylık 900 

kunıştur. 

1'<'l!{ra(- istanbul Saat 
l.azet~aniıcde intişar cılı ıı butL)u 

r11ztlann haJ.kı mahfu7.Jur. 

Ya.m lfled 
is. ııoı 
/dere işleri 

is. 3872 

Nüsnası bel· yerde 3 katot 

<iünıüşane civarında şiddetli bir zelzele ... 
180,000 İngiliz lirası 

Hükômet, Reşadiye 
zıhlısının taksitini 
bankadan istiyor 

Elyevm ingiliz filosunda çalışan Reşadiye 
Birinci ticaret mahkemesi mlihim bir davaya vu'ıyet etmia

bulanmaktadır. Davanın mevzuu ıudur: 
HGk6met, harbiumumiden evci lngiltere tezgAblanna Reşadi

ye dntnavtuu ıiparİf ettiği zaman bunun tabiti olmak üzere 
T&rldye milli bankuına 180000 lnglliz liruı tevdi etmiş, bi
Wıara umumi harp ilin olunmUf ve esasen sermayesi lngfliz 
olan ba banka, RCflldiyenin ıiparİf edildiii fabrikaya medrur 
taksiti Yermemiftir. 

Şimdi ılınk6met, 180,000 lngJli& lirasuu aynen talep etmekte, 
banka iıe bu parayı 180,000 Tllrk varakai oaldiyeai vererek 
ldemek fıtemektedir. 

Banka, bllkGmetimizle olan davalannın hakeme mtiracaat 
nretfle halledileceğini iddia etmfı ise de bu meaele hOkümet 
De banka arumda doğrudan dojruya ta!ıaddOs etmediği ve :::::b muta.._t vulyetinde bulunduju cihetle bu iddia kabul 

mamlfbr. Davayı birinci ticaret mahkemesi halledecektir. 

Evkaf ne 
Mütehassısın 

olacak 

· verdiöi 
rapor çok 
mühimdiı~ 
Bazı müeueıelerin 

lltvedilmesi 
istenmektedir. 

Evkafın aslahı için Avrupa
dan celbedilen mlltehaasas 
profesör M. Leymaa tetkili:a
tuu bitirmit ve raporunu bq 
vekllete vermiştir. 

Habir aldığımıza nazaran 
profesariin tetkikatına eski 
«Ahklmı evkafı. esas olmuı
tur. Evkaf mGdiiriyeti umumi
Jeal bu kitabı Fransızcaya 
tercGme ettirerek profesöre 
•ermiftlr. 

M. Leyman bu kitap llze
rinde yapbğl tetkikat netice
sini kanunu medenimizle kar
tdqtumlf ve raporunu ihzar 
ebnittfr. 

Haber aldaiımıza g6re ra
por 37 maddeyi ihtiva etmek-

~:-:!kınd Raporun muhteviyatı 
• mal6mat verilme

mektedir. Sabık Evkaf iid"-
rü umumiai olan meb'us mR~ 
tü beyin riyuetinde bir k~ 

Mlitevelliler cemiyeti ımuuui 
katibi 

da olduğu tanda idaresini 
tavsiye ettim. EaUea kanunu 
medeninfz bu bapta urihtir. 
Evkaf AYl'Upada ne tanda 
idare ediliyoraa burada ela o 
tarzın tatbfla icap edeceği ka
naatjndeyim. » demiştir. 

Evkaf ve mtltevelliler mu
hitinde devran eden şayialara 
nazaran; mOtehauaa dini mtı. 
eaeıelerin hışaat •e maıraf 
işlerinİD ayn bir daire tarafın
dan, ruhani memurlannm ta
yin ve levazınun muhafazası 
meselelerinin de ayn bir daire 
tarafından tedvlrine muariz . 
bulunmakta. dini idarelerin 
lağvına taraftar görünmektedir. 

1 Bir felaket 1 Yunan eşkiyası .. Şarkta ... 
Gr1111L'işa11edl~ çok 

şiddetli bir zelzele oldu 

Bir köy tamamen 
yıkıldı, nüfaı zayiatı 

meçbuL 

Gtımütane, 21 (Huauait -
GOmütueye merbut Şiranda 
diin çok tiddetli bir zelzele 
olmut, büyük zarara ve bua
ra sebebiyet vermiftir. Zelzele 
neticesinde 25 haneli Türnik 
köyii tamamen bi1< ile yeksan 
olmuttur. 

Sancada 22, Ulu Şfranda 8 
Miadanda 4, Hayderukte 3, 
Kozveren ve Kozağaçta birer 
ev yıkılmışbr. Nnfuaça ne ka
dar zayiat vukua geldiği meç
buldilr. 

Erkim hllkbaet felaket sa
basına gitmişlerdir. • 

Çok feci 
Bir adam, baıı 
taılara çarpa

rak ölda 
Çatalca, 21 ( Hususi ) -

Burada, evelki gtin çok feci 
bir kaza OfaıUf, qraftu Ali 
bey mle11ff bir ıekilde 61-

·~ ~-- ........... çot. 
ği abnın dizginini koluna taka
rak gezdirirken hayvan bir
denbire tırkmüş ve biçare 
adamı ıürilklemiye bqlallllfbr. 

Bu suretle b&fl ve viicudl 
tqlara çarparak aürüklenea 
Ali beyin kafa tası parçalan
mJt, beyni sokaklu. akarak 
çok hUin bir tekilde llmÖ,
tilr. Hadiseye ıahit olular, 
bundan vak müteessir ...... 
lardır. 

iki ecnebi ma
arif müfettlti 
Meslek mektepleri mafettlf

liği ile memlekete celbedilen 
mösyö ve madam Ru•atöle 
bu ay sonunda Ankaraya gi
deceklerdir. Her ikisi do ge
çen niaandanberi memleketi
mizde hizmet etmektedirler. 

Rwyada harp 
• luuulılcllJn 
Londra, 16 (A. A.) - Tok· 

yodan R6yter ajansına bildirili
yor: Japoıa matbuatuwa iatihbat 

nna nuaraa yakan MogoU.
tanda Sovyet hlkümeti yqlan 
20 ile 40 aruanda balmuua 
b&tün erkekleri ılllla aJtma 
davet eylelllİftlr. HOk6meti 
mezkire icabı halinde Çia 
hududuna SO bin ldtilik bir 
kuvvet sevki için teclarikltta 
bulunmaktadır. 

He;ler mrchur A verofun Bütiin valiler bir ifti-
" ~ nıa aktedeceklerdir 

oiullannı . yakalaniıya Aluıacaktedblrler.ba 
çahııyorlarmıf. mlzakerelerin nctı-

Rehineler, haydutlar tarafından dağa g6lıu;ulürken 
Yunanlstanda haydutluğun Y••-ietaada M. Venizelo-

alaJ jlrlldo;thıO. hatta Atina- 8Ull b6tliı te•atanı njmea 
naa cwtumda gOpe glhıdtız azım bir mrette faaliyet icra 
w,~utluklar yapıldığını bir etmekte olan haydut çetele-
bç glhı evel vak'a zikrede- rinden «laza» çetem, baba-
tii yazllllfbk. lanndan kOlliyetli fidye ko-

IJuflln de ıekavet tarihinde parmak iizere ktlçllk A•emf-
r.-aliDe çok faik bir Yanan lan dağa kaldanaak fikrl-
ba7dutluk badiaeafni naldede- Dİ kurmut ve « Pertali • 
ceiİI: aayffyeaiadea d&llfte hanlan 

T..tyanm Tarhala plarfae yakalamya karar Yermİftİr. 
dO• kilopnetre kadar bir me- Havalar aerinlenmlye bqla-
afede «P.ertuli• nammda gl- ymca Dk kafile olarak eyltllla 
..a. tiri• l>fr sayff,e varcbr. onuncu pi ..,S,ecl• laa-
H• 'Hile bir çok vakta hali rekt edea 130 kifllik bir ka-
mlnit aileler sıcak mevsimi labahk yan yolda mabat çete 
banlda geçirmektedirler. tarafmclu teYldf eclilmif, A-

Habtd ne imif1 veroftar arnDDf, buhmamaym-
Bu sayfiyede meşhur Ave- ca bu 130 kifl içinden 

ailftlf mwaplaruadan bi- .......... •Jalt. ~--
ri*inai ae gayet vaat arazisi da Ha.... - ..... 
ve çi\likleri vardır. Bu zatla halde «5» klfl1I ayırarak 
iki tane de, delikanlı çağına 1 dai• kalchnmtlarclar. giqn.. otlu mevcuttur. [ Mabadi 6 mca aahffede ) 

Şerirlerin 
EşkiyeHam
di deiirme
ni yakmıya 

Qidcrkcn 
Kahreman bir jan• 
darına nelerimiz 

ierafmdaa vuruldu. 

akıbeti 

Kutamonu, 20 ( H. M. ) -
G~ glbı bura köyleriaaden 
birhıde bir jandarma neferi 
biiyGk bir muvaffakfyet gös
terdi ve iç aydan beri hali 
firarda balwwı katil bir etki
yaya b.,U bir ciDayet iflemek 
llzere lkeıı, kanuna itaat et
mediii1çia atdlirdti. 

Ju. ~ rma Nuri oğlu Halil Ef. 
Vak'a fU IUl'etle obnuflur. 

[ Mabadi 3 üncü sahifede J 

ceaine f&"e olacak 
Marc1iD. 21 (Husutl} - Ge

çen aene olduğu gibi bu W 

ne de, Diyarbekirde, biriacl 
umumi mlfettifliie lllCll•P 
valilerin bir içtimaı olacdbr· 
Bu içtima biriDci tephacle 
vukubulacak, prk Ylllyetllrİ
nia vaziyeti. terakki ~. 
maarif, lllfaa. bel~ 
ab111ada ae slbl ifler ,ap&
mua IAzımrelc:lili, bilb•• 
aaaayi ..ı.uuada ne gibi itler 
ılrllebileceii ko.palacakbr. 

Bir dava 
Sebepsiz ayrı/q 
zaran olarak 
ne iskniyor? 
Romanya kanliçeii ~l':!

huretlerl Ameribp ~. 
ettiif zamı• hendNakde pllf 
Ye pkıpkh bir J&ftl ...... 
duruyordu: il. ..ı ~ 

M. Raal Alftra • ...., 
mlly.oner il. Norrialn km llİI 
Doıoti Norril ile -....e " 
........... Fu.taoa-• 
da Amerikaya giclea,... ...... 
dua kocuı aleyhine Wr taJlkr 
davası açarak ba'illlUJ• _. 
vaffak olmufblr· ~ hir ..,. 
bep yok iken kaJ'llllWl •rn1-
muana bir mm ftNIDIJ'lll 
ubık way yaveri, ljıemnit
tir ki kanlmlD kead'M .... __ .a-ı..;. .... 
aynim••· kayla ..--
ıirile olmqtur. Hatta ..,_. 

No_ı_ doer km kocumcld n•, ... eaclWnl 
aynlmayacak ohana k ·n1 
mirumdan mahrum ecleceii 

Je ilive etmiştir. 
Bu YaD,.t kaıtiupd.t bv 

manyah •• Amerika ~ 
keaeleriae .araeaat ... ,u. 
Sabık kaym pec1....- dt 
bin dolar zarar " IİJanl lıt
temektedir. 

Açtajı davaya .. ..- old 
ta, kaauuml. bal>.- _,.. 
ile keadiliaMD ....,. ola
rak aynlcbpu Jlilaetlllekteclfr. 

Ba ıekilde bir daft ilk ._ 
fa olarak açılmaktadır. 

t 1 

misyon tqekknl etmit ve mil
tehaasaam verdiği raporu tet
kik ey(emfye bqlamıştır. 

Şehrimizde bulunan mtıtevel
liler cemiyeti, mlltehua181D 

MtHebauıaın bu miitaleua ~----------• 

nezdine bir heyet gö9dermif
tir. Bu heyet Ankaraya 
ancak rapor ihzar edil-
d~en" aoma vaal olduğu 
lçm muracaatlanndan bir se-
mere hasal olmaDllfbr. 

Yalnız m6tehua11 cemiyet 
reial Nurullah beye: 

«- Ben raponpnu hazarla. 
dun. Bu raporda da Tllrklye
deki bil6mum evl afan Avnıpa 

yalnız m6altlman evkafına ait 
olmadıiı, biristiyan eYkafıu 
da faJDil olduğu söylenilmek
tedir. 

Miitebuaaa dini m&euese
lerin ruhani ve idari memur-
laruun o müesaeaeyl idare 
eden vakfın mltevelliaf ve ya 
mliteveW makamına kaim olaa 
vakıf idarai tarafmclu tayini 
llUlvafak .............. ..... 
murlann .............. .,... 

net itleri idare.i tarafından , 
lıriatiyanlarcla da bq papu
lıklar tarafından yapdmaam 
tecm etmemektedir. 

Profelarlhı mGalilmaa Ye 
hriatiyaa evkafım idare tarz-
larmm tuhidini de mltalea
lan meyanma ithal ettijt ri
vayet edilmekte, diyanet işleri 
riyuetinin ve bAfpapaalıklaruı 
lljYma ....... ~ ..,. 
lemaektedir. 



Son Siif 

•• •• •UN 
wpAfil.-ıl 

Dahilde: SON HABERLER \ 

Spor itlerimiz 
Kôzun pa.şa /iz. be)~tı

ıuıll<ı bulunu ·vorlar 
Spor i~lerinl böyle başsıs. 
gaye$IZ bırahmıyae11ğız. 

Sporla pek • yakından ali
ka dar olan ye sporu seven 
B. M. M. reisi Kbım paşa Hz. 
ıpor itlerimiz hakkında dü
tüncclerini öğrenmek istiyen 
• Refik spor » mecmuasına 
f&J&m dikkat beyanatta bulun
mUflardır. 
Kizım paıa Hz. diyorlar ki: 
•Spor itlerini çok ciddi bir 

tekilde takip ediyorum. Şuna 
emin olunuz ki, bugiin1<ü spor 
bizi beklediğimiz gayeler et
rafında tatmin edememiştir. 

Sporun ne için yapıldığını 

ve bir heyeti içtimaiye için 
lazım olup olmadığını bilmek 
IAzımdır 

Bug(in ıpor tcıkilitla idare 
ediliyorsa ve spor te~kflitlan
na yardım ediyona bükfımetfn 
bu sahada beklediği çok şey 
vardır. 

Hlikümet iki futbol maçının 
neticesinden daha ziyade spor 
çerçivesi içinde kuvvetli bir 
\farlık ve ne yaptığını bilen 
bir gençHk ve spor ordusu 
iıtiyor. Çok yazık ki bu anla-
91lmamıtbr. Spor bir heyeti 
içtimaiyeyi, bir milleti, bir 
dewleti muhafaza edebilecek 
en kunetli ailihbr. 

Cinayet .. 
Sof yada, aokak 
ortasında b;,. 

Sırbı vurdular 
Sofya, 19 - Dün Sofyanın en 

merkezi caddelerinden biri 
olan Kıral Simon caddesinde 
bir Sırplı itlaf edilmiftf r. 
Maktul, mezkur caddeden ge
çerken ilç kişi kendisine yak
laşarak sivil polis oldukları
nı söylemişler ve hüviyetini 
•ormuşlar ve bu sualin aka-
binde derhal üçü birden ta
bancalarını çekerek Sırphnm 
fizerine bop)tmıflar, yere ser
dikten sonra da bıçakla vücu
dünü deJik detik etmiflerclir. 

Bu cinayetin Bulgar Make
donya komitesinin bir intikam 

·cinayeti olduğu tahmin edil
mektedir. 

Bir dlleri dah• 
Sofya, 20 (A.A.) - Make

donya ihtilil teşkilibnm ecne
bi memleketlerdeki mümessili 
Y orgi Yamada öldürfilıııOftür. 

iki kifi katil olmak töbme
tile tevkif edilmiştir. Maktu
lün vak'a eanaaında hazır 
bulunan arkadqlanndan biri 
katillerden birini tqhis et
miıtir. 

Humma salgını 
Nuromberg, 20 ( A. A. ) -

Bir çok kimselerin hummai 
Bundan sonra ıpor işlerini tifoidiye tutulduğu bu vak'a-

b6yle bapia, gayuia bıralunı- lardan dördünün 6lümle neti-
yacap. Teşriniaanide Anka- cclendlği bildiriliyor. 

rada yapılacak kongrede bunu Mısırda vaziyet 
daha iyi görccekainiL Mem- Londra, 20 (Hususi) - ln-
leketfn kuvvetini, gençliğini, gilfz komiseri sir Persi Loren-
ıporunu daha iyi şekillerde le Masır kralı arasındaki mü-
idare edeceğiz. T ahaiaat ta zakerduden sonra, beklenilen 
Ycrecıl'!ÖİL Sahalar da yapbra- siyui buhran timdilik bertaraf 

-e- edilmi..tir. 
catız. Velhasıl spor bu mem- --"T 

le•ette çok batka bir şey Hıyanet 
olacaktır. mahkômları 

Spor iflerini senelerdenberi Belgrat 20 (Hususi) _ Ad-
tetkil't idue etti. Ve hem Uye namının teklifi üzerine 
Haimiı.i çıkarmadık. Y apılau Sırp lorab Alekaandr bir ira-
itJui ıördükten aonra artık de istar etmiştir. 
bu itlere nihayet vereceğiz.» Bu iradeye göre vatan hi-

mün Tepebaşı bahçeıinde yanetinden dolayı mabkôm 
boks maçları yapılmıştır. edilen Yugoslav tebaasllıın 

Son Küçük Kemal Sıtkıya aa- emval Ye emlikinin musade-
yı heaabile galip gelmiştir. resi emrolunmaktadır. 
Ripahl ocağı tarafından ter- Ayni karu, ecnebi memle-
llıltiP olunan vilayet sonba- kellerine firar edenler IMık-
har at k u dün Veli efen- kında da tatbik edilecektir. 
eli ça;.:1- yapılllllfhr. Sür- Meıal konferanıı 
han, Şahin, Primcrol ve Kısmet c;enevrt•, 20 ( A. A.) -
4 yanfm birincilipi kaun- Ot"yuelmll•~I mesai konre
mıtlardır. ransmm deniz işlerine 
lftitçiler din senelik içti- ait J•jllma devre~d .. 'l'~~rlni 
lfılmalanm aktetmitlerdir. evelln 10 uncu.ounu a•;ı-
kolll'enin 15 gtın sonra tek- hu-aktır. · 
rar toplanması kararla1bnl
m11tır. 
Nurye Muzaffer Kamil bey 
lllcevabımızı hamilen diln 
aabah saat 10 da Aerockspres 
fİrketinin tayyar~sile Boyükde
reden Atinaya mfttevecciben 
hareket etmiştir. 

m. M. M. reiai kizım paıa 
Hz. « Barem kanununda 

mebuaların tahaisatlarma hiç bir 
fey ilive edilmemiştir. Esasen 
mebusların aldıkları maaş de-
ğil senelik tahsisattır. Meb
uslar senede 3,60u lita tah-
sisat ve 1,400 lira Ankara 
pahalılık zammı alıyorlar » 
demektedir. 
Wafıa vekili Recep B. ken
Mldiıi ile görüşen gazeteci
lere : « Halen nhtım şirketi 
ve Şark demir yolları mesele
lerile meşgulüm. lstanbuldaki 
İflerimi bitirirsem bir haftaya 
kadar Ankaraya dönecejim.» 
demiflir. 

Bugünkü borıo 
İnsriliz 1007 ,00,00 Frank 

12,30,00; Liret 9,19,00; İsviç
re; 2,48,50; Dolar 48,18,00; 
Dahili 96,00; Albn 880,00; 
Ana dolu 23,00; Rumeli 6,50 
Tramvay 72,75; Düyun 199,50 

iş haokaııından nlınmışur. 

Beklenen lngiliz 
filosu 

Bir tetrlnievelde ,ehrimi.zl 
ziyaret edeceğini yazdığımız 
Akdeniz filosu başkumandanı 
amiral sir F rcdrik filtin ku
mandasındaki lngiliz donan
maıı şu gemilerden mürek
keptir: .Küvin Elizabet, tayyare 
gemi•İ Kuracus, üç destroyer 
ve bir amiral yatı. Deyli tel
graf gazetes;, bu hadiseye bil
hassa nazarı dikkati celbet
mektcdir. 

rnünhal meb'usluklar için 
~yeni namzetJer Fırkada 
kararlaıbnlmıştır. Namzetlerin 
Behçet, Sezai ve Cemil B. lcr 
olduğu söylenmektedir. 

Dktiaat vekili dün alqam 
Ankaraya gitmiştir. 

llort montaj fabrikua aene 
bqmda itlemiye bqlıya-

cakbr. 
Nehrimizde bulunan Irak 
laimaliye nazın Yusuf Gani 
bey dün memleketine hareket 
etmiftir. 
lll)dırimizde bulunan Sofya 
Dıisefirimiz « Türk-Bulgar 
münasebatı dostane olarak de
vam ediyor. » demektedir. 

Hüsrev beyin Prag sefirliği
ne nakli yeniden mevzuu bahs 
olmaktadır• 

v·uı1anl1Jara cevabımız 

Pazartesi 
müzakere 

ellerindedir 
son safhada 

Atina, 20 - Türkiyenin cevabınm pazartesi güni teYdilne 
İlltiırar edilmektedir. Tebliği müteakip nazırlar heyeti içtima 
ederek mezkur cevabı tetkik edecektir. 

TOrk - Yunan müzakerahnın son ufhasına girdiği 1alihiyet
tar mebafllde beyaa edilmektedir. 

(~emiyeti Akvama karşı 
Cenubi Amerikalılar bir 

ittihat mı yapıyorlar? 
Cenevre, 20 (A. A.) - Cenubi Amerika hllkümetleri mü

measilleri, memleketleri arasında Akvam cemiyeti haricinde 
olarak daha sıkı bir irtibat vücuda getirmek için Şili murah
haaı «M. Villeg01» un teşebbüsü üzerine girifilen mükalemelere 
de•am için öğleden sonra içtima etmişlerdir. 

Bu müzakerelerin pek yakında müsbet neticelere iktiran 
edeceği temin olunuyor. MurahhasJann, her sene ve ekseriya 
Cenevrede cenubi Amerika cümhuriyetleri mümessillerinden mü
rekkep bir içtima akdetmek, bu toplanbya elyevm cemiyeti Ak
vama dahil bulunmıyau cenubi Amerika cümhuriyetlerini dahi 

dave tetmek ve bu içtimada cenubi Amerika h6kümetlerinin hususi 
menfaatleri hakkında miiukeratta bulunmak niyetinde olduk
ları aöyleniyor. Diğer taraftan son günlerde teıebbüs edilen 
faaliyete devam etmek üzere üç komisyon teşkili de derpiş 
edilmektedir. 

Bu komisyonlardan birincili cenubi Amerika hükümetlerinia 
Akvam Cemiyeti mecli•inde münavebe usulü ile temsilf mese
lesini tetkik edecektir. ikincisi iktıaadi ve Gçüncüatı de siyasi 
meselelerle uğrqacakbr. 

Romanın zapjı 
yıl dönümü 

Roma, 20 (A.A.) - Roma
DJD zapb tarihinin yıl dönü
ml bir uzlqma mahiyeti ildi-
aap etmit, Papalık ve ltaijan 
bayrakları yanyana uılmıffır. 

lraka i~iklAl mi1 
Londra, 20 (A.A.) - Ma

lümattar mehafil, lngilterenfn 
yakında lraka istiklal bahşe
deceği mütaleasında bulun
maktadır. 

Avuıfuralya ve 
akvam mecllıi 
Cenevre, 20 (A. A.) - A

vuaturalya ihtiyari maddeyi 
imza etm.iftir. 

Cetıevrede bir 
ziyafet 

Cenevre , 20 ( A. A. ) -
Fransız murahhas heyeti ak
vam cemiyeti onuncu b6ytlk 
meclisi azasına bir ziyafet 
vermiştir. 

Cerhler çoğalıyor 
Dün içki ve kadın yüzün

den 4 vak~a oldu 
Son günlerde cerh vak'aları ı.iyadeleımiftlr. Dün gece dört 

vak'a birden olmuştur. 
1 - Üsküdarda Solabinan mahallesinde Topaneli sokağın

da 33 numaralı evde oturan arabacı Niyazi dün gece evine 
giderken önüne ayni mahallede sakin lbrahim çıkmış « - Bu-
radan selimsız geçilmez! » • 

dedikten sonra kamasına çekmiş lbrahimi üç yerinden ya
ralamıştır. Mecruh hastam~ye yatmlmış, can1ı yakalanmııtır. 

2 - Kasımpaşada Bahriye caddesinde kunduracı Ahmet 
ile kasap Ahmet bir kadın yüziinden kavgaya tutuşmuşlar, 
kunduracı Ahmet sustalı çakı ile kasap Abmedi karnından 
ehemmiyet~i surette yaralamıştır. Mecruh hastaneye kaldır
ılmıştır. Kunduracı Ahmet yakalanmış .. ·. 

3 - Şişlide Kozanın garinosunda rakı içmekte olan Necmi 
ve Ahmet isminde iki arkadaşla, S:rkecide Ankara otelinde 
oturan Hasan Sabrinin arkadaşları sarhoşluk yüzünden kavgaya 
tutuşmuşlardır. 

Kavga neticesinde Necmi ve Ahmet bıçakla muhtelif yer-
lerinden yaralanmıtlardır. Carihlerden Hasan Sabri yakalanmış, 
diğerleri ksçmışbr. 

4 - lstinyede oturan sandalcı Kazım ile sandalcı Eftim 
oobet meselesinden kavga etmışler, Kaıım sopa ile Eltimi sol 
kulağı arkasından ağır surette yaralamıştır. Eftim hastaneye 
yatırılmıştır. Sandalcı Kazım yakalanmıibr. 

Kadınlara 18kırdı atan Sarhot bir ıabıkalı 
mütecoviz yakalondr .. 

Haaköyde oturan matmazel Karagümrükte oturan sabı-
Zarohiye Sütlüce sakinlerinden kalı Bursalı İbrahim dün gece 

sarhoş olduğu halde scka~a 
Naci harfendazlık ta bulunmuş çıkmış, elinde bıçakla gel en 
vaki olan şikayet üzerine ya- geçene sataşmıya başlamıştır. 
kalanmıştır. Sarhoş sabıkalı yakalanmıştız. 

Sil3h1ar .. . 
Nicin eksiltile-, 
miyor, mes'uli-

yet kimde? 
Paris, 20 (A.A.) - Temps 

gazetesi yazıyor: Bahri teali
hatın tahdidi hakkında cere
yan etmekte olan müzakerat
taki betaetten, Frama mesul 
değildir. Bu betaetin sebebi 
lngiltere ile Amerika arasın· 
da mevcut olan ademi itilif
br. 

Hiç kim1e lngHizJeri men
faatlerinin ve emnü Hlimetle
rmın mubafmsına ihtimam 
ettiklerinden dolayı muaheze 
edemez. F abt lngilizler de 
diğer devletlerin dahi kendi 
selimetleri hakkında ayni hak
h kaypyu bfımakta olduk
larım ve kendilerine raci olma
yan mesuliyetleri reddeylemek
te bulunduklannı kabul ede
ceklerdir. 

Cenevre, 20 ( A.A.) - Bi
rinci komisyon, Akvam cemi
yeti mig)rile Parla mieakt 
arumda mitababt "e ahenk 
temini için lb.ım ıörll• 
tadilat hakkında tetkikatta 
bulunacak olan komitenin tet
kili hakkındaki layıbayı tasvip 
etmlftİr. 

Fırtına 
1 

• 
ispanyanın bazı 

aahillerini 
altüst etti 

Madrıt, 21 (A.A.) - Fır

tına, uhillcrde ve cenup eya
letleriyle timali sarki eyalet
lerinde devam edi70r. 

Y ılchnm iki ameleyi aklür
müf, ikisi de ağır aurette 
yaralanmlfbr. 

Londra·da mali 
bir rezalet 

Londra, 20 (A. A.) - Mali
yundan Hatri ile diier &ç 
pbam • Habi » gnıpmu 
teşkil eden ,edl fir'ete ait 
meaeledcn dolayı teftli edil
dikleri alyleniJor. 

Bu firketlerin biue temet
tüü stok ekaçenç komiteainin 
verdiği karar mucibince bun
dan blyle muamelitta mute
ber olmayacaktır. 

BulQaristan 
Sırbiıtan 

Sofya, 21 (A. A.) - Husu
le gelen bir itilaf neticesinde 
Bulgaristan ve Sırbistan mu-
rahhasları toplanacaklardJr. 

içtiler, Qürültü çıkor
dılar ve tevkif olun

dulor. 
Nuri ve Mes'ut isminde iki 

kiti dün gece T opkapıda Ze
nobun meyhanesinde gürültü 
ettiklerinden merkeze çağırıl-
mışlardır. iki sarhoş polislere 
tecavüz ve hakarette bulun
dukları için yakalanmıştır. 

İngiltere-Japonya 
Lonra, 20 (A.A.) - Resmi 

mabafilden alınan haberlere 
nazaran, büyi.k Biritanya ile 
Japonya arasındaki iptidai 
müzakerelere beş büyük dev
let :ırasında teslihabn tahdidi 
meselesini tetkik için kanunu
sanide toplanacak olan kon
feranstan evel baılanacakbr. 

Fakat, bu mükalemeler 
hakkında lngiltcre hükumeti 
kat'i hiç bir teklihe bulunma
mıştır. Bu hususta bfr davet 
vuku bulduğuna dair Tokyodan 
gelen telgraf uydurmadır. 

Gazi Hz. 
Reiaicümhur hazretleri dlll 

aktam Kadıköy ve Kalaaut 
açıklannda hir tenezztlh icra 
ve müteakiben Dolmabahç• 
sarayına avdet buyurm'Ufla,... 
dır. 

• 

intihar 
HiJsnü bey niçin 
kendini öldiJ.rda 

Dün Oskütlaı·da mües• 
sif bir lnlJhaı· olmu~, 
Hüsnü bey isminde hlt 
yüzbuşunız kalbine iitı{ 
kurşun sıkarak kcndl~inl 
ölclÜl"lllÜ~lür. 

Hüsnü beylu sebebi hı
tlhıu·ı malfım deOldir. 
Mumaileyh bo busushl 
biç blı• vesika b11•akma
mıştır. Hu müessif te.~b
biisün asabi bir buhra• 
neticesinde vukua geldl
ğl zannedllmcktedlr. 

Hüsnü bey intihar eder
ken kalbine üç kurşu• 
sıkmıı, bunlardan ikisi 
kalbe glrml~llr. Yetişe 
arkadaşları bu kıymcUI 
zabiti kurtarmak h;ln der
hal Haydarpaşa hastane
sine nakletmlşle.rse d 
Hüsnü bey oı·ada vera& 
etml§llr. Hüsnü beyin s 
bebl intiharı öğrenilme 
için e\•ı·ak ve eşyası a 
ıulmı~, fnkat cüzdanın 
" 71') )) liradan başka b 
~ey bulunanıumışlıı·· 
IJlr m'lfrettlp te iJbnelı 

işledi 

Dün bir intihar hadi 
si de lı·an hastanesin 
önünde olmuştuı·. •il 
yet gazetesi müreUlp 
rlndeo Ssalt erendi 
dörtte lran hastanesini 
önünden geçerken sevdi 
ğl bil" kadına rasgelm 
ondan bh· ı>arça uura 
istemiş, takat bu lltlfa 
nail olamayınca kadını 

uözü önünde kendini i;I 
dürmlye kalknuş ve bir 
c;.akla oöüsünü delmlıl 
Ssalt eten<H hastane 
knlthrılmışllr. Yarası te 
lllcelldlr. 

.. 
iki kadın 

yaralı 
Merdiven k&ylinde 

çıraklığı yapan Ahmet 
akfam moto.lldetle ç 
sokağından geçerken 
içinde birdenbire dir•••ıırw"E 
nun idaresini kaybet ... 
o esnada aokaktau 
Burhan beyin ailesi Rabia 
mma çarpmışbr. 

Rabia hanım feryat ed 
yere yıkılınca Ahmet b 
ti:.n şaşırmış, altmdaki 
nenin tevkine muvaffak 
mamlf. Rabia hanımı s · 
ycrek yoluna devam ederk 
Katina isminde bir ka 
daha çarpmıt, onu da 
müddet sürüklemiş, muht 
yerlerini ezmif, nihayet 
bozularak kendi kendiae 
muştur. Kadınlar h 
kaldınlmış, Ahmet yak 
mıştır. 

Alman porlime 
Berlio, 20 (A. A.)

tağtaki fırkaların reisleri 
limentonun 30 teşri • 
içtimaa daYet ohm•••• 
rarlaştırmışlardar. 

• 
BuQünkü hAV 
Kandilli rasatane · 

abnmlfbr: 
Dün azami hararet 

derece, bu sabah «17» 
cecJir. Bu gece rüzgar 
lodos, ha•a a.çıkbr . 
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Kanalizasyonlara dair bir fikir 
Geçen gün bir zat ile 

görüşürken bahis, yer, yer 
çukurları gözünüzün önünde 
duran kanalizasyon meselesine 
intikal etti. Bu zatın ifadesine 
nazaran toprak altında duran 
çimento künkler, eğer uzun 
zaman içinden cereyan geçi
rilmiyecek alursa çatlar, harap 
olurmuş. 

Tutmak fay dalı 
tutmamak za
rarlı olabilir 

VİNÇ HANI 
Prenses ö~renecekti 
Delikanlının muhabbeti 
bir ~enç kalbin alelftde 
temayülünden mi ibaretti 

Türk- Suriye hu
dut komisyonu 

toplanıyor,, 

bereket 
Son saat dıin « sıirusüne 

l>creket » diye rak ların isim· 
lerini yazarf:en bir çoklarmı 
wwtm~ış. onwı için piyasada 
34 cins rnkt 11ar •diye_ yaz
ımşlı. Halbuki « Aşık • 
« f1mas » « Kayim » « sa.;: 
/on » « Hamursuz » gibi. 
birdenbire batıra gelmediği 
için dünkü listeye giremigenl 
kim bilir daha ne garip isinı~ 
li rakdar vardır. ra kaçak-. 
lara ne digeliın? Kolonyas 
kokulusrmdan limonata renk-ı11 
lisinc kadar onla,.Zda ilılimal 
30 - 40 çe§idi bulur. 

Bu münasebetle hatırıma 
geldi: Bizim kanalizasyon çu
kurları ancak dört sene sonra 
halkın istifadesine arzedilecek. 
Bu zatın mütaleası eğer doğ
ru ise bizim kanalizasyon da 
kullanılmadan bozulacak de
mektir Emanet fen heyetinin 
bu hususta fikri nedir, acaba? 

insan hatasının neden ileri 
geldiğine dikkat eden bir A
merikalı, tamamen takip edil
diği takdirde çok fayda 
verecek on esas düşünmüş; 
zarardan ziyade faide verebi
lecek olan bu esaslardan ka
rilerimizin de istifade ed~bile
ceklerini düşündük. Kaydedi
yoruz: 

1 - Bugün yapabileceği
miz bir şeyj yarma bırakama
yız. 

2 - Parayı kazanmadan e
vel sarf etmeyiniz. 

-19- Muluırriri: M. Turhan 
Hayır! •. Yüreğinde bir t.af- qaşendi. Hayab, biraz daha 

kınlık ve bir sarsıntı yoktu. tatlı, bütün qyayı ve eşbabı 
Lakin o yürek boş ta edğildi. biraı: daha lAtff buluyordu. 
Daha garibi, dört - heş saat Sanki bir gece de her şey 
evel benliğinde hissettiği ele- değişmiş, yahut her şeye bir· 
siklik te şimdi mevcut değildi. güzellik sinm işti. Oğlu ile mu-
Acaba seviyor da haberdar . taclmdan fazla meşgul olmUf, 
mı olmuyordu. Yahut sevgi, halayıklarma mülayim ve mül
muayene ile anlaşılmıyan bir . tefit görunmüş, adeta başka-

Mardin, 20 (Hususi) - Bi
rinci teşrin ayı içinde Türki
ye - Suriye daimi budut ko
misyonu ilk toplanmasını Be
rutta yapacakbr. 

Bu içtima iki taraf hudut
lannda asayiş ve mücrimlerin 
iadesi gibi mühim bazı mese
lelerin müzakeresi için akte
dilmektedir. 

Komisyon, Türle - Irak da
imi hudut komisyonu gibi her 
altı ayda bir toplanacaktır. 

Komisyonun jkinci içtimaı, 
Türk arazis;nde, münasip bir 
vilayette i~ra edilecektir. 

Diyeceksiniz ki im . ka.dar_ 
rakıyı kim içiyor? Kım ıçe
cek: Mustafa 

• Camilere dair 
Yolumun üzerinde tesadüf 

ediyor ve görüyorum: Bazı 
camilerden çıkan cemaat ara-
sında, üstü başı okadar pis 
iııaanlar var ki bunlann temiz 
api bahlan üzerinde otur
malanna nasıl miisaade edi
liyor? 

Fakirlik ayıp bir şey değfl
dir. Ve bu adamları zarurette 
b.ulunduklanndan dolayı ne 
ayıplamak, ne hakir görmek 
aklımdan geçmez.. Şu kadar 
var ki öyle pis bir adamın 

yanı başımda oturmasına da 
tahammül edemem. 

Hele. o patlak çorapların ara
amdan hrlamıt yarıklan kir 
~dolu siyah topuk manzarasına 
tahammül etmek bence müm
kün değildir. Acaba bu gibi 
insanlarm temiz cemaat hal-
kına karıştırılmamalarınm im
kanı yok mudur? 

Şeref Hüınü 

• Kuruçeşma niçin boşalıyor? 
Kuruçetmede oturmaktayı :n 

~ akat bir h_afta sonra, doğd~- · 
gumdanben oturduğum bu 
yeri terketmiş bulunacağım. 
Sebebi de ıudar: 

Kömür depolan Kuruçeşme
de tesis edildiğindenberi temiz 
hava teneffüs edemiyoruz kö· 
mür tozu dolacak diye pen
cereleri açamıyoruz. 

Böyle olduğu kalde günde 
liç defa süpürülen bir evin 
ber hangi bir yerine el sürse-

niz aim siyah bir kömilr tozu 
elinize bulaşır. Çamatır kurut
mak gayri kabil. Balkona çık
mak biraz nefes almak muhal. 

Bu hale tahammülümüz 

3 - Ucuz olduğu bahane
sile lüzumsuz biç bir şey al
mayınız. 

4 - Az yemek yediğinize 
hiç bir zaman müteessir olma
yınız. 

5 - işi şevkle yapınız, taki 
yorulmıyasmız. 

6- Kendiniz yapabileceği
niz bir it için hiç kimseden 
hiç bir zaman yardım isteme
yiniz. 

7- Gururla hodbinliğin aç
lık ve susnzluktan çok fazla
ya mal olduğunu unutmayınız 

8- Her işi baştan yapmı
ya başlayınız. 

9- Vehminizde mevcut o
lan şeylerle meşgul olmaktan 
vaz geçiniz. 

10- Hoşunuza gitmiyen bir 
vaziyet kartısmda ağzımzı aç
madan ona kadar sayınız. 
HfddetJj iseniz, behemehal 
yilztl bulunuz. 

Paylaşnıa 
• 

lngiliz - Ameri-
kan anlaşması 
böyle demekmiş 

IJerJJn, t 9 ..-- Matbuat, 
Aaaeı•tıı.o - ı..oJUz IHlbrl 
ltlhlrmı umum dünya si~ 
yaseı ile iktisadi ·menet ı
J•mm tokslml meseJcsJn
de daha vasi hir il mum 
mukaddimesi leJAkJd et
nw k l Pcl i rl(•r. 

Dağa kaldırı
lanlardan biri 

çıldırdı 
Atina, 20 (Hususi) - Etki· 

ya tarafından dağa kaldanla
rak fidyei necat almdıktaa 
soura serbest bınk.Jan bet 
kifiden birisi efkiya nezdinde 
iken g&rdOjil tazyikten mO
teeuiren aklım Oyııalmlf, deli 
olanıfl:ur. 

s. s. - Bu hadİ8eain taf
silitı baglbakl niislwmzda faz.
luile mevcuttur. 

4 diş .. 

kalmadı. Kaç aenedir k&niir 
depolan kalkacak diye bekle
dik, fikiyet ettik. Aldıran ol
madı. Müracaat!anmıza ce
vap bile veren bulunmadı. 
Artık uandık. Kmuçepneden 
hicrete karar verdik. Bebeğe 
blpmyoruz, bizim gibi bir çok 
aileler bafka yerlere gidiJor
iar. Eter ~meda ki
.. depolan ebediyen kala
caba keyfiyeti o ciYar laal
kına bildirmeli, onlar da bq
lannm çaresine bak1111lar. 

KUJUÇetmeli: 
Refik Mümtaz 

* ,, lrlflr• 

ÇengelköylQ Ha
fız efendinin ha
yatına mal oldu 

Karklarelfnde •535» inci pi
yade baclut tabana katipti ... 
deıa t.tifa ettim. Mu.tala ~ 
efeadinia lokaıatasında kebapçı 
ustalıfı yapbm ve hutaıı .. 
huebile oradu açıkta ka1!"1 
Şimdi münasip bir it anyon:: 

Son Saat kari 8&tunu 
vuıtuile 

Mehmet Niyazi 

K
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Pota Negri 

Yası yan Olii 
.) . 

Boğaziçinde Çengelk6ylinde 
HaYUZb&flllde sakin bakkal 
Hafız efendinin bir mlcldet
tenberi ditferi ağı *YOl"IDUf. Mu
maileyh l>erfeaiabe günii Kuz
guncukta ditçl Herant efendi
ye giderek dftlerini göatenaif, 
mumaileyh te Ham -efendinin 
4 elitini birden çekmiftir. 

şey miydi? Aşkı, aşkın büytk laşmıştı. Zaten sevginin ilk 
mevki sahibi kadınlarda ika müjdei tuliiu bunlardır, bu 

Şerir ... erin akıbeti 
[ 1 inci snhifeden mabat J ettiği tesirleri uzun uzun dü- değişiklik!erdir. 

şü?düğüne. göre o duyguyla AŞk güneşi doğmaı:dan evel 
alakası, hıç olmazsa sevmiye sanki zeminini hazırlar, hangi 
ve sevilmiye bir meyli olmak y&rekte yer tutacaksa onu 
lizımgelirdi. Öyle olmasa, bu ·tertemiz bir saha haline ifrağ 
mevzu üzerinde bu kadar ısrar 

eder. Seven, daha doğrusu ctnıemeai, bele Kupk beyı· n 
zl sevmek ıstırarında kalan insan, sö erini habrlayap kızannama-

her şeyden evci rahim olur, •ı, ona verdiği cevaptan telişa 
dftfmemeai ve bir kelime ile: hassasiyetine yükseklik gelir, 
Yakışıklı delikanlıyı düşünme- hayata irtibatı çoğalır, 

· imanlara muhabbeti genişler. mesı icap ederdi. Mademki Çünkü aşk iyidir. iyi ise 
onu dütünüyor ve onu düşün-
mekle aşkı babrlıyordu. De- tabiatile iyiliği istilzam eder. 

k ki Nitekim fena duygular da 
me • kendiaf de aşka doğru b6•ledfr, onlar da yap••tıkları gidiyordu. ~ ..,. 

S · H ytı;eği siyahlandınr. Meseli evınç · bu fikri netice 
öııllnde ciddileşti. Sedirin hasut bir adam her şeyi siyeb-
.. • d rek g6rtlr ve bütliu iıısanlara uzenn e eğik bir vaı:iyet al-

' dı, güzel başını avuçları ile husumet, kara bir husumet 
'nkarak kendisine bir hatb besler. 
hareket çizmiye girişti. Hü- Şen Sevincin o gün için 
kümdarlann da alelade bir yaptığa dik iş, Kuşak beyi, 

claVet: etmek oldu. Mamuk fnsan olduklannı, digw er in- • 
haMnin, çocuğu saklatma işin-

•anJardan · farldannın bol ye- de çevirdiği rol& •olamak ve 
yip içmekten, maişet kaygusu onun hakkında ne yapılabile-
çekmeyq, gülmekten ve eğ- · ceğint kararlaştırmak istiyor
lenmekten, ibaret bulunduğu-

' mı. ~a laer j...an. l(bi oaı. du. Gece, diğer beylerin_ ya-
lana da uzYi ilıttya~ra malı- 1ıınd'a bu bahıf açmamış ve 
.kômiyetten kartuJmıyacakları- açtıraııtmıştı. 
nı munaifane düşündü. Meşhut bir çftrmlin teşrihi, 

Bir zelzelenin sağlam bina• müprfmlerin tehidi meselesinde 
ları hakile yeksan etmesi gibi de. oJsa, teenni göstermeyi 
bir füsunkAr bakışın da eQ .Jıikmeti hükdmetc muvafık 
mağrur bir hükiimdar kalbini bulmuştu ı . Şimdi bu noktayı 

da anlıyacak ve ayni zamanda tarumar edebileceğine kanf 
oldu. O beğenmediği Türkan- güzel delikanlıyı görecekti. 
larm, Ayçiçeklerin birer alüf- Kutak bey, hlildimdann em
te olup çıkmalannda da hep rini tebellai eder etmez geldi. 
ezeli bir kailUDUD tesirini, aık dOnldioden daha edip, daha 
perİaİııin nakabili mukavemet h6rmetkAr görtınOyordu. İfa 
nüfu ....... 0 cr,•....la D! _____ ,_L ettiği hizmetten pmannamıı 

-... ._unna. PllllH::wu-., a Vwl.~t.hk peyda etmemifti. Bir 
kendisini ~en, aeYdijini de .r .aapn 
yanık b•lntlarile, halecaaL .az- kale gibi mltevazı. fakat ta· 
lerile ve bilhHıa bu geceki :.~en1.di.e. uilAne bir ve-
Zlllllll itira. ortaya koymaf ..,. 
olan Kutak beye bir g8n olup 
gönnl verebileceğine inanch. 
Ancak, A llahma ve ne&iae 
k l'fl ahtediyordu: Sene, çd· 
Oll'UIJ• 9Cne bir Ayçiçek 
hatan derekesine d&fllılyecekti. 

Hatta qk yolunda Arpaa 
h•hlnu da taklide tenezdl et
mlyecekti. Ne Ka,akla laemfl-
rq olmak zilletini kabal ede
cekti, ne de keadiaindea OD 

,.. k&çllk oLm ba ı&zel er
kekle evleneeekta7. S'eYpiai 
ylrejiade Mldam11a. aldaya
mazu bile o sevgiyi atlmJlah 
gibi temiz, yfibek Ye makad
da yqatmıya çalıfacakb. 

Onun ciddi tavurlan, yapb
ğa iftea prara kapılmamam 
ve o gece mazhar olduğu fiti. 
fattaa flllW'ID&IDU• preuesin 
gözlinden kaçmada Ye ani bir 

hevesi~ fU uldn, edip Ye bat
ta mahcup delikanlıya lzmek 
İstedi. 

Evet, atkım cesur bir ham
lei ruh De itirafa diret eden 
delikanlıya llzecekti. Bu flzDf, 
heaı apkane bir tecrlbe, hem 
fULaae bir intikam olacakb. 
Delfbnlımn muhabbeti ezala. 
ra mltehammil miydi, yoku 
bir gedÇ kalbin alelide tema
Y61Gnden ibaret olup ta kGç6k 
aanmtdarla lhliYerecek miy
di? 

-Bundan üç ay evel Taşköp
rülü Yosma namile manıf 25 
yaşlanndaki Hamdi, Taşköp
rünün Çaycevher köyünden 
Esat ağayı bir gece öldür
müş, silahını omuzlıyarak dağa 
çıkmışh. 

Hamdi, yapılan bunca taki
bata rağmen tutulamamış ve 
rast geldiğini tehdit ederek 
para ahmt ve qkiyabğa bq
lalDlfb. 

Hamdi, civan haraca kesi· 
yor ve birçok köylüleri ölüm-
le tehdit ediyordu. Geçen 
gece Hamdi Kastamonunun 
Eseler köyüne gelerek bir 
yere gizlenmiş ve köylülerden 
birisini yanma çağırarak muh
tara haber göndermiş ve yftz 
lira iatemittir. 

Hamdi, o gece ayrıca civar
daki değirmenin sahibine de 
bir haber göndererek iki saat 
kadar yüz Jira bulup gönder-
mezse değirmeni yakacağını 
bildirmiftir. 

Gerek muhtar, gerekae d~ 
ğirmen sahibinde derhal Ham-
diye verecek yüz~ lira oJ.. 
madığı için te)Jp l>qlmnlf· 
Iarchr. Bu korku esnasında 
muhtarın odasına omzu silih-
lı birisi_ gelmiş ve kapıyı çal
m•ştır. Muhtar parayı vaktin· 
de tedarik edemediğı için 
Hamdinin kendisini öldürmiye 
geldiğini hissetmiş ve 
kendisini evin en gizli 
b :r yerine saklabrken 
Uf&klanm kapıyı açmıya gitn· 
denniftir. Uıaklar bin bir 
korku ile kapıyı açtıklan za
man eıkiya yerine bir jan
darma neferi ile karşılaşmış
lan:br. Bu jandarma vazife 
icabı k6ye gelen ve fazla 
yorgun olduiu için geceyi 
k6y odalanacfa geçirmiye te-
tcbbO. eden Tadoğlu kara
koluna mensup Nuri oğlu 
Halildir. 

Upklar vaziyeti jandarmaya 
anlatmıtlar ve Hamdinin ne-
rede İle fimdi doğinneni yak
maya gidecejiai .&ylemftlerdir. 
Jandarma neferi fazla yor
pnluğuna rağmen bir er -
lr•Dlh•rp gibi vaziyeti kavra
IDlf ve derhal bDkmlioll Yer
miftir. 

Her teyden evel gecenin 
koyu karanlıpda değirmenin 
yoluna gftmİf Ye orada m6aıa
aip bir yer bularak puau kur-
11111fbır. Biraz bekledikten aon
ra etkiya Hamdi değirmeni yak
mak llzere yoldan pçmiftir. 
Bunu _g6ren janclarm Halil : 

- Dur, aen kimsin ve nC4 
reye gidiyonua. Ben jandarma
ynn; emrini vermiftir. 

Sen 
Betı 

o 
Biz 
Siz 
onlar ... 
Yani şampanya, vis~I, ~ok· 

feyl gibi birinci sınıf ıçkilere 
u;ıınamıyanlar gelsin rafa 
deyip akşamları, gönül kan
dillerini bıı seksen çeşit ko~u 
alkolle yakıyor, günı1n _ b~n 
türlü yorgunluk ve üzünlıısu
mı bunlarla uyuşturuy~rl~r 
ve zavallılar rakıyı kendll~~ı
ne bir nevi sinir, rulı ilacı 
zannederek hezeyam mıirlei!i 
boyluyorlar. Bereket _versut 
tımarhane birkaç senetl..ır trfl
vası manzarası gıi:::tl bir ~ 
re naklolundu, eskisi !~ıbl 
meyhanelerde sapıtanlar .1 op 
taşuıuı kasvelli Jıücrelermde 
biisbıitün zwanadarı çıkarak 
Mazhar Osman beyin gu·lfo
ğma atılmıyorlar. şimdi Ba
kır kiJyıi kırlarının açık .w.t{ 
hauası içinde doktor Fahr 
Celfıl beyle edebi mıirıakaşa
larla uakil geçiriyorlar. .. 

Geçen grin Kum~apl ~araf
larmda büyükçe bır evuı ku-: 
pısmdan kıif etli11i bo~ rakı ff• 
şeleri ilr! dolduran dir Yllhıı- • 
di kendi kendine şöyle S<lyle• 
nİlJordu: . 

·_ Tam alf mış beş şıŞll 
İçinde okkalik var, yarım 
okkalik var, yuz diremlik 
var. Bımlarin dolusu en a~ 
ğı elli lira fular. Para bır 
şey değil ama. g~lib~ .b" ev
de su yerine raki ıçıyorlar. 
Cımki ! e. en ay _baıi yine ~ 
kadar şişe almiıtım buradan • 

Yalım= o evde dejil, raA~
m n nevileri lrergün böyle 1~ ra: dlllıa f azlalaşlıkçu ga 1 

İslanbuldaki pek çok evler 
su yerine rakı içmiye başl~ 
yarak/ar. 

2 torpido 
Yunan maneo· 
relerinde sa· 

katlandı 
Yunan denizinde = 

donanJUMU• bir hafta ..,.._ 
siren manewelerl laitalB 
duğundan 6loya tefkD ~ 
gemiler Korfo aa-da 
rahat etmektedirler. 

Bu manevreler e-•ada iM 
torpidonun makineleri pW, 
hğa uğramlfbr. 

Ba ahtü peymandan aonra 
premee memnwıdu. Rmlar 
ylizlladen tehaddüd kuvvetle 
muhtemel olan hailenin sanki 
ann abnDllf gfbi seviniyordu. 
Çiiokü benliğinde biaıedip te 
üzülegeldiği nokaamn teVgİ 

olduğuna anlam•ı. kimi NYC 

bileceğini teabit etmİf ve bu 
sevgiden iffetine, tahtmm ,e
refine bir leke ba!af111am•11 
için de nefaini hazırlamıf b. 

Prenaea, bunu tecriibe ede-
cektl ve o GztU&rken kendisi .. 
nin blltGD bir gece çektiği 
iizüottiolha 6dl ahnacakb. 

Hamdi jandarma kelimeı!ni 
dayar duymaz sesin geldiği 
tarafa sllibmı çevirmiş ve dur
madan ateı etmiye bqlamış
tır. Jandarma da bu vaziyet 
karfıamda silahına sarı~mlf o 
da ateşe bqlamJftır. 

Şehrimize g_elen 
Lehli zt:ıbıtler 

GOzel dul, vehleten doğan 
bu fikre tebaan tahte bir ta
•bbns göatenlf, KQf&k beyin 

reveraularma mukabele et-

Tam yanm saat devam e
den müsademeden sonra eı
kiya Hamdi bırkaç yerinden 
yaralaDIDlf ve llilllımı elinden 
bırakarak öbaOttlr· 

0 .. Lematandaa ıebrimiıe 
ail ı u~ ile beraber bir zabit 
~~ gelmiftir. Lehli zabi!· 
ler aileleri ile beraber ıebri
mizin faYaDI temap mahalle
rini gezmektedirler. 

Filminde 

Bunun iizerine Hafız efendi
nin ağzından mlitemadiyen kan 
gelmiye batlalDlf ve her ça• 
reye teveunl edilmesine rağ
nıen kanın durdurulmauaa 
iınkln hasıl olmallllf, ve dün 
sabah Hafız efendi vefat et
nıiftir. Cenazeyi muayeneye 
gelen Hükümet tabibi caedia 
Morga nakli ile mezkür Dişçi 
hakkında tahkikat icrumı 
tebJit etmlf ve ceaet bup 
Mo'I'& glnderilmiftlr. 

Glbaef doğarken $maç H. 
ayaktaydL YGzU tellt pzleri 

m,di. Kaşlannı çatarak, sura

tını 'evirerek tana bir vaz: 'ı J 
mDnfaiJ ahit. 

(BlbBedl) 

Bu mOsademede bumu bile 
kanamıJ&D jaiaclarmaıw:a aakti 
mlklfatla taldfüı• teı_ebbOa 
edO.iftir. . T· il. 

Zabitler bir milddet ,ehri
mizde kalacakJvcht. S&il la
pfet aJtlllclA an.Ut ..... 
~"' 
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4 Sahife 

-

• 

c r· hasım y 
Snayder müsabakalarında hazır bulunmıy an 

• • 
Fransa, lngiltere ve It~lyaya meydan okuyor 

Fakat Şna yder galipleri 1hu tel{life 
• 

yeti kabul etmeleri fttplaetidfr. 
Zira daha dün yapılan bir 
müsabakaya ittirak etmiyeu 
Franaılann habrı için kazan
dıklannı tekrar tehlikeye koy• 
malan elbetteki mümkün de
tiJdir. Hele akıllı işi hiç. 

cevap 

._ -

vermediler 
• 

• 

Şnayder rnı'isabakal rı rını tesis eden ve geçen 
sene Pariste ölen lak Şrıa;·derin ortaya 

Bundan dolayıdır ki bu mli· 
ıabakayı Fransalar kendi ken• 
dilerine yapmak mecburiye
tinde kalmıılardır. Müsabaka
nın deticeai dlia belli olmuş
tur. ve Bemar de Pericur is
minde bir tayyareci birinci 
ıelmiftir. Bu zat SOOO lira 
mükafatla 1000 lira kıymetiD
deki kupayı kazanmlfbr. İkinci 
teyyarecf Şaldir. Gelecek ae
ae mükafat 10 bin liraya 9" 
kanlacakbr. 

koydu§;u son kupa 
Geçenlerde düny&Dlll en 

aliratU tayyareleriuin yarışı 

yapıldı ve lngilizler birinciliği 
kazandılar. Bu yanşa Ameri
kalılarla Fransızlar da girecek
ken Fransızlar hazırlanama
mak yüzünden, Amerikalılar 
ise yaptıkları tayyarenin tec
r6beleri yapılırken iyi netice 
verme•esinden dolayı müsa
baka harici kaldılar. 

Her ne kadar F ranswar bu 
müsabakayı bir ay ıeç bırak
bnp lıa.urlıklanm bitirmek 
iatedilene de lngilider buna 

Paris 

muvafakat etmediler. Ve böy
lece Şnayder kupuı ismini alaD 
müsabakanın zaferi kendilerin
de kaldı. Bu acıyı unutamıyan 
Fransızlar, fİmdi bir bava 
müsabakaı tertip etıniılerdlr. 
«Bol hava mitingi» lamiai 
verdikleri bu müsabakayı, 

Şnayder kupUUUD bir neTİ 
intikamı tekline aokarak lngiliz 
ve İtalyanlan boy lllçllfmiye 
davet etmiflerdir. 

Franswarla boy ölçftfllıek
teıı çekinmemekle beraber 
lngiliz Ye ltalyıuıların bu da-

Bir lutvtt yttpuru 
Franııanııı Antip limam•da 

ıayet büyük bir deniz tayya
ruinin iDfuına çalııılmaktadır. 
Bu tayyare iç mot6rltl ola· 
cak, 10 yolca tafıyacaldır. 

Jluibol 
lııviçreDİn Zlrih takımı, ma

ruf Franaız «SW11 takımını 

İngiltered~ yapılan Şnayder müsabakalarından iki intiba: Birinciliği 

ı 
kazanan lngi.liz tayyaresi "e yarı/ sahasından bir kısım 

ikiye kartı blrie majitp et- ı Teni• ı bu ıenuin Amerika teala 
mittir. Methur A•erikalı Til.Jm ..-piyonlujunu bıee•lfbı'· 

zabıtası bu muammayı damı halledemiyecek? 
Lil istasyonunda bir bavul içinde bulunan ceset kime aittir, hala anlaşılamadı 

Ölümünden 

Parla zabıtuı Lil istasyo
nunda bulunan cesedin 
bliriindliğü esrar perdeai-

Dİ henüz yırtamadı. Fakat hü
viyetini kat'iyetle tesbit etti: 

Bu biçare hakikaten muha
ılp Firedr:k Flgodur. Müdü
riyette muvcut parmak izinin 
kartılqtırılmaııı, bu noktanın 
ıliphe kalmıyacak bir tekilde 
anlqılmas1D1 temin etmiıtir. 

Naaıl öldüriildüğüne gelince 
Morıda yapılan fethi meyit 
çok kuvvetli bir adamın . mak
tulün boynunu sol kolunun 
arallDa sıkıştırarak tazyik et
tiği, ıağ eli ile de sert bir 
cisim alarak kafasına vurdu-

tiu anlaşılmıtbr. 
Cinayetin nerede yapıldığı 

bili tamamen meçhuldür. A
partıman kapıcısının anlattığı

Da ıöre: 
Rigo eylfillln 7 inci cumar

tesi günü bir telgraf almış 
açıp okumuş « Y ann içindir, 
acelesi yok» diyerek dairesine 
çıkmıt, ertesi gün sabahleyin 
eline bir otomobil lastiği ala
rak gezmiye gitmiş ve bir 
daha görünmemiştir. 

Kapıcının zannettiğine göre 
o dakikada Rigonun maksadı 
bir tarafta saklamakta olduğu 
küçıık otomobiline binerek bir 
pazar gezintisi yapmaktı. 

Kapıcının bu tahmini, oto
mobil kısmı müsl:esna olarak 
doğru çıkmıştır. 

Filhakika Rigoyu eylülün 9· 
uncu pazartesi günü Paris ci
varında · Montüröy köyünde 
ıörenler olmuş ve tahkikat 
yapılınca maktulün bu köyde 
altı bin liraya küçük bir ev 
almıya teıebbüs ettiği ve 
evin ilk taksitini vererek anah
tarını tesellüm ettiği ve niha
yet pazartesi günü de yanın
da iki kadın ve iki erkek ol
duğu halde öğleye doğru bu 
evi gezmiye geldiği anlaşıl

mıştır. 

Rigoyu gllren ve tanıyan 

bu köy aaldnlerindeıı bir bak• 
kalııa kansıdır. Bu kaduwa ifa-

evel ve sonra maktulü anyanlar takip ediliyor, 
onlan ele geçirebilmek imkanı da yok! 

fakat 

desine nazaran Rigonun ya
nındakiler ecnebi ve ağlebi 

ihtimal Lehlidirler. 
Diğer taraftan polis me

murlan Rigonun Paristeki e
vinden Pazar aabahı değil, 

Pazartesi sabahı çıktığını ve 
bu noktada kapıCUWl ı..tıra

sında aldanm11 olduiunu da 
tesbit temişlerdir. 

Şu halde vaziyet sarihtir: 
Maktul Pazartesi gliali aa-

babı evinden çıkarak yamnda 
fki kaclın ve iki erkek oldu
ğu halde Monttıröy köyüne 
gitmiı; öğleden sonra henüz 
anlatılamıyan bir yerde 6ldll
rülmilf ve hemen bir sandığa 

konularak Lil tehrinde hayab 
bir adrese 11Snderilmek 6zere 
ıimeodifer llta.syoaıma teslim 
edilmiştir. 

Fakat ·katil kimdir Ye bu 
blçıireyi nerede ve niçin 6ldtir-

mfittlr, ba henliz anlqılamr 
llllfbr. Maalesef elde bir ip 
ucu da yoktu. 

Ş6.phell ziyaretçiler 
Apartıman kap1C11ının anlat

tıjına ıöre pazartesi günl 

=
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Deve ye fil fllreltlnnek Hlndiatanda balkın iptilA derecesinde rağbet ettiği ıpordur. Ele geçirilen tarihi vesikalar bu ip
tilinm bflh .. 11 16 mcı uarda klik Aldığım ve o zamandanberl tiddetini muhafaza ettiilni ıröltermektedir. Resmimiz ahiren 
blltiD tehirlerde yapılu bu am ,tlretlerden ild intibaı teabit etmektedir. 

jıuıu aiylemeden çekilip ırit-
miftlr. Gene ayni günde, fr 
kat bu defa öğleden ıonr9 
bet genç hep birlikte ielerek 
Riıroyu arallllflar, ve «Bil 
adam da hiç evinde bulur 
maı» diyerek çekilip ıitınlr 
)erdir. En nihayet aah gü.,I 
sabahı fakirane aiyinmit bit 
kadm gelmif, Riroyu ıtO' 
l'lllUf bulamayınca: 

- ismimi ıöylemiye lilzU .. 
yok eıkilimi tarif ediDiz _. 
lar, lcendiaini bekliyorum, ın 
laka ıelsin, diyerek gitmifll'• 

Bu yekdlğerini takip ed 
esrarengiz ziyaretçiler ile Mal" 
türöy kllylinde maktule re 
kat eden iki erkek kimle · 
Zabıta bunları aramakta: 

- Cinayet ile alakalan Y 
ise kendiliklerinden mürac 
etıneleri lazım olduğunu · 
etmekte, fakat biç birini 
bulamamaktadır. 

Bu dtt klml 
Zabıtanın aradıkları y 

bunlardan ibaret değildir. 
zun boylu bir adam d 
vardır ki Rigonun llldiirol 
ğü anlatıldıktan ve gazetel 
de yazıldıktan ıonra Ap 
manına mliracaat ederek 
çareyi ıormuı: 

- Kendisine mektup 1 
dım, telgraf çektim, beni 
liyecekti demiş, fakat 
cıdan: « Efendi, siz hiç 
te okumaz mısınız, Riıro 
!edilmiştir.» demiştir. 

Bu adam kimdir? b 
aramış fakat onu da bul 
mıştır. 

Görülüyor ki Fransız O 

sı cidden kanşık bir 
karıısmd.tdır. Bakalım 
na11I halledecek? 

1 



Kışa 
Bu 

... VE 
İngiliz zevkine. göre 

yeni tarzda 
tefriş edilen evler 
Safda oturma oduı, ıolda yatak, at•lıda 

yemek od•l•n 

modası, şapkalar • 
yenı 

• 

1 

dtinyamn ldlrk urfiyatma ., .. 

tifemiyecejindea elit• •• 
leketler, aanayiia kıymeti 
ktirkleria taklitlerini yapllUJll 

!..:-.le 
bqlamlflardır. Taklit ...--
en ziyade hizmeti dolmuD 
tavpndır. taklit 

Tavpndan yapıhmt d .... 
bin tOrlil, bugibl k 
b b •• •t L _ ı...:ı,:5inden far • a ayıgı, naauu 
edememektedir. 

Klrkltı mantolardan ~ 
ederken bu maatolann biçi -
!erini yazmamak olmaz. • . 

Lütr mantolanıa biçimi ıti-
barile vasfı mnmeyyill :;, 
olmalandır. Mantonun cep, 

ve verevlerfne • mo~.:.ı 1:°~ 
mak bu seneauı onjJ 
!erinden biridJr. 

Pli .. tilAsı manto)'• da af. 
ıp Arbclaa 

rayet etmft\f r • . ' 
d Uele kadar ınen omuz an · lil 

veya yakadan uzanan P ;~ 
mantolarda çok tesadnf e 

mektedir. kim-
Kadın modasinda bazı 
le ure muvazene vardır. se re ffu 

Elbisenin bir kısmı uzarsa 
mutlaka tuvalet teferru tında 
başka bir kısım kısa ır. 

Bu sene kış mod sı tuvalet
lerinde eteklerin arkası veya 
yanlan uzuy~cakbr, denilm·
tedfr. S.. vaziyet brfıam.la 
maa~ ~ 
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l ikiye 

Şevici 

- Osman Cemale ıtlwf -
( lilı•inei J,ısım ) 

Ümmüflıevl Haudadm 
en lllP~hm· SC'VİCi kadm
larıııtl.111 hiri-.;iycli. Otuz 
]JP~iui fJP<:l\in olıhıiJu hal
de şahan•~ uüzPlli{iindPn 
Jwnüz hir 1f'rr<' ini hile 
Jrnybl'lmiyen hu dul im
dm hflt·si ,.c fendi saye
sinde fwrkP.sl li.<>l'f\UI muş
hı. Onun ay:ırtmadıfjı 
!JPllÇ luz yoklu: 1\Iahhu
bcff11'f ic.·inı'e namlı vezir
leri a, Zt'nuin hazirnanıa
rm muf na~sıp h~.ulınlarm 

luz!arı sayılıyordu. 

~imdi d(• z:ıpliye nnzırı
nm r,ızı, ~a{ilfadm incbi 
•\•him<'Yf"' uöz koyınu'ihı. 
hlc hiz hu hil\ay<"de 

Cmmülhl'\'lin, <lii{jfm <JC'
cesi ldzı lrn\·1r:ıl lıusu-,i 

hir iayiuh~ :.a"ııl ~wv;C'İ ol
duğmu~ c.mfala<•aflız ••• 

« •.. ir\.ısi tfp usulea dü
fiün J,alahnlıfimdan sıyrı
larak f,apıya dofiru fl~r
Jcdil<•r; n~ Jrnranhı~ıar 
içinde J,ayholdufttr. üm
nıülhevl, yolda, hir uü
vercln {Jihi lilriycn genç 
Juzm 1\ohından tutmuş, 
lıcyecandan fıo{iulan fJir 
se le .şu sözlt•ri süylüyor
d u: 

- 1 t~ı>tnılzin içinde 
nıüthiş bir şefıl·et ırrıu 
vatar. Hu ifrit ha7.Jm fili• 

durur; ve bizi kendi ine 
ranı edC'r ... işte şu daki
Jrnda hem tamamile onun 
pençerc~ iodP} im. Sana 
sahip olmaclıkça o ırru 
yallşmıyacak .•. fi'akat da
ha evci s<'nl sevicilerin 
alyinine ~;ülür<"'yim... Ev
Yeh1 bizim dinimize gir!.. 

Hu sırada dur ve lm
ranhk bir çıkmaza girmlş
lPrdi. Ko --·unan dC'mlr çl
,·ile.rJe kc kmah, tunç 
halk, h hüyfiJ bir lrnpmm 
önünde durdular. Çok 
d<'rinden ncaip ve e ra
ı·cn(Jiz bir musikinin bo
?Juk nağmefcrI işitiliyor
du. 

f'mmülhevl kapıya ke
sil\ J"csik vurarak parola 
verdi. · npnım • {jır kana
dı ilı:f it.işi OC'Çecek kndar 
aralandı; ild. i dP O<'Çtiler; 
sonra kapı hit; SPS çıkar
ınadan IH•ndili{jiııd n lrn
pıuuh. · nr ıhk bir kıh
çenin yollarımlım yürü
ınlye b .. 'adılar. Ge ') kL
zuı ·a)bi halecan re nıe-

ld. çrrpmıy ·ı·; oöa ·ünü 
:ırçahya "4li' gihJ oluyor

du. liiı•, z . nur,\, sırlar· 

nbt•rl 9bJidcn yizliye 
icra ed il('ll PSrarcnglz bir 

yln göa • •k, k ndt ı de 
bun işi ira · tf<•cekll!. 

* nurası İf><'ldN· ve hah-

A A. • 

yını 

hır '1 d.ü::ı,•nnıiş, lav.ant 
nalHşh fe,·lrnlfüle loş, ge
ni~ bir divan ıaneydi. · c
narda hlr nümüş şamdan 
it;inde kalın lıi mum 
yanıyordu. Orf a yPrde 
hüyüli bir hakır n1anoal, 
mangalm önünde bağdaş 
ku rnnıs bir ı,adm vardı. .. 

lnnualm ateşinde n1ü-
lamadly('ll {Jiinhik \'e bo
hur yalı:ılıyor; bir liö~c
den {JÜl'Ülll~liy<'n lef~Pl'İll, 

zillPrin V<' darhulrnlarm 
valı~i nlH.'lltJİ yül"seliyor· 
du. 

.Manualm haşmdal"l lrn
dın oirt•11IPre dönüp haJ"
n adı hil<•... H•şp "ÜilC
r•'f\ t;ıf,,uı dımıanları u
zun uzun çef\ti. Ara sıra 
da f,oıtuk altlarmı Ye a
vnçl.ırmm içini dun.ana 
tutuyordu. Fal\aı, bir an 
soııı·.t, mul,n,·<'nH..•2siz hir 
les:r •dlında hirdPn du
daklarmın .keırtrmda ha
nr lıir kt•Jlül" belirmişti. 
Hu sırana klişedeki e rn
renn iz mu iki bü bütün 
t izlcışli; kulal"hırı sağır 

edecek, ruhu .kudurta
cnli bir h.H alth. Ayağa 
JrnlJmn lmdm adunlarm ı 
hu nıusil-iye uydur:_. ·ak 
genç. h-ıliirl'ye do{jru yü
rüdu; onu hilelilerindı~n 
Jmvradı ve gözlC'rini göz
lerlne dikti. Sonra J ızı 
~itldelle liendisine do{jru 
<_·t•kerek tüten mnngalm 
yanma siirüklnrli; \·e alo
şi u~nc kızm etelil('l'İl0 

''rtcı- k onu en ince nıe
sarn alma lrndar lüs üledi. 
mıra Y~re oturdu ve na

rin bir· kuş gihi titriycn 
vücudu kucağma alth; o
nu ikiye hüktül\t~n sonra 
alnmı, ,.alrnklarmı, omuz 
başlarmı ve l\oll, rmı o
fiuşturnuya haşladı. Elt 
f Prlerlni lnıvvet ile oynatı
Y•lr el ,. ayak parmak
larını çıllnhyordu. ~ oııra 

avu<;lurım luzın boynuna 
gözlerine, (•nsesine ve 
göhe{jlııin üz~rino sürdü; 
kulafjma e{jilerPf~ şu lc•k 
k<•limeyi fısıldach: « Git! n 

GPnç· k;z, e\'n•lfı, mc·r· 
mPrden bir Jwylı.cl flİhi 

harPl•elsiz tlurcf u. Yfızii 

halmumu gibi arı, uöz
IPrl dalnın ve dumanlı 
illi. Sanki vfrcmhmrlan sı-
cali hir m;n•i akı"·or· 

.. .r ' 
meçhul h'r kuvvot bndc-
nlnl kısa. ç oihi sılu~~or
clu. 

l'akat bu 4;0li d<•,·um el-
ınPdi; e ra~euolz ve vah
şi 111 ikinin • lı ngi onu 
ft• ·ri ihtiyari . ürükledi; 
ve o nç. ·ız, lioltarı ha
vada, c çl.srı knı·ına J· rı

şık ı·al·splmlye ha,:ladı. 

Bir rnüddel böyle dönd•i; 

M.Wuırriri: Horis löblan 

Kız, bıçağ nı 
Jeriko 
·çe ece 

ı o 
diyordu ... -------Ellen-Rok muhavereye mu-

dahale ederek : 
- Hakkın ar, Paskarell~ 

eledi, fakat bu akşam buray 
gelece v inden emin misin? 

- Evet. 
- Maksadı ne? 
- Öğrediğime göre Lüdo· 

vik iki haftadan beri burada 
ga~oohık etmektedir. 

- Lüdovik, Jerikoyu tanı
JDJyor u? 

- Hayır, vakıa oııun mai-

yetinde bulunmuşt fakat muh
birlik gibi vazifelerde kulla
nıldığı için hep uuktan hiz
met etm~? Jen1<onun ö ümün
den sonra da Boruf yanın
dan ayrılmamı .•. Ve buraya 
kapılandıktan sonra 
zel Manolsenin hareketini tet
kik etmiş, bütün itiyatlarını 
öğrenmiş.. Şimdi ba gece 
Bonifası otele alacak? Hi%
metçilere mahsus odadan 
bu kata kadar çıkaracak ve 

• 
! 

Fakat çoğu 
te rar it ·bar 

kazandı 
Son bir sene zarfında iflas 

edip te vaziyetlerinin tasfiye
sini istiyen muhtelif ticaret 
müesseselerir.in adedi1 tamam 
43 e baliğ olmuştur. Maamafi 
bunlardan bazıları alacaklıları 

ile uyuşmuş ve tekrar itibar 
kaµııarak • erine devam et• 
aıişlerdir. · 

Avunduklar müessesesi bu 
adetten hariçtir. Bu müessese
ler şunlardır: 

Atiko zode i'Aurat, Vahram 
Seb •hyan, saatçi oğlu İstavri 
~ikael Kdmççıyan, Hacı Karun 

Tıbrizi, Kamik Aslanyan, İsak 
Ce uhe, Hindi 7ade Osman 
Andon Eskinabi mahduıman 
ve şHrekisı T ofiro ve l .ano
el, işeci İJya l..uit Eskinazi 
Levi ve şürek2.sı Davit, 
nazi e Jak Levi, Nesim Levi 
Haa Ve i zade Cemil, uzaf-
fer, Suha Seliın ve şt-rekası 
Avnm Pino ve Anadina Levi 
Fr«telli Serra, Yero Salmi ve 
şeriki, Cevahirciyan Havit,İsak 
Salam, ha k komisyon idareha
n~İ, kasap zade Emin, Rella 
şirketi, ak uıda ahmut ve 
Teodor Şaklam, Y orgi Cera-
hidi ve Kiriyako, Ad n ıtri
yat mağazası, Y o op efos, 
İbrahim Lütfi ve Kemal as, 
Kalpakçıyan, Hiyatorolos V.-e-
lis. Sokrat Kostantinidi ve 
İsak Menda, Hanri Yeruzalıµi, 
Hacı Hasan Kı.zvini_ Nesim 
Mizrahi, Apostol Polaçini, M. 
D. ŞirinyQD, Rıfat Ethem1 

Glinidis biraderler, . Kuku
lao, Keçeci ude Turgut · ve 
şeriki, Hacı Şerif efendi. 

sonra, ausızm, yalnız . au 
elinin ü tüne i~tinal ede
rek v1cudiinü hava -a 
kaldırdı; ,.e ı ıahir ı;ir 
ral\lrnsc nihi. bfıttuı ,.--
<'ll(lilfl IHl\'acfa hir « li~l'1 
miikfıfi ,, <:izt1i. (J,: defı 
hürle J\t•ndi üzerfndc 
dündü. lusiki 1 • bu sı
rada <.~ııum bir kız Ra
zanmısı ı. 

G~nÇ lı:ıı ayali ·· l .. ı sı -
rmh; ,.e hir han1led es .. 
valmu, uünıh•{iini boyd.tn 
lıo\ a Yırt h. Oı tc et, ('Lrll . . . 
c;ıplaf· kttlmıştı. ·as.>min 
\"Ücndü üz<"rinde siy• h 
sıu;ları daloc lanı. ·or; oo
clNıi a ip hir ... •.n·eu 
zangır Z.'lHfJır titriyor 1 ... 
Hir niye . on~.ı da, ı, -
im .·ız, lrnhnıh üs1üne u-
\"arlandt. • .. 

J usfl .. i dC'rhal ~ u:~ ıu!!'; 

orı hğı d rin h 0 r .. e . iz
lik ·aıılmnışh. Ju L·w'ir 
şanıdand• ki Dl un d eri
dl, süuciü. Ye silıil'll man
nahn ruzıJh{j nda Cmnıür
fıp,·Jin gi'tfgc. f genç krzm 

c nma uz. nd '· 
Ce18leftn Ekrem 

her Cumartesi günü gecesi 
hizmetçinin sinemaya gittiğini 
bildiği için tec:laırik ettiği 
ikinci anahtarla kapıyı açarak 
adamı bu daireye so acakııuş. 
Maksatlarını anlıyorsunuz ya, 
madalyonu ele geçirmektir. 

- Sadece bundan mı ibaret? 
- Evet! 
-Muayyen saatleri ar ? 
- Evet, tam biri lark 

geçe gelecekler. 
Ellen - Rok aa · 
- Demek on beş 

2, ded~ ala 
fila ' söyf el 

- F" • 
d- -

o çdcc-

yapılacak 

• 

•• 
Muayene için 
tu al n yol da 

sakattır 
Geçen gün süt meselesin

den bahsettik. Bu işi iyi tet
kik etmiş bir zatın. baytar 
mektebi dahili hastalıklar mü
derri i Samuel beyint sütün 
pahalılığa doğru gittiğ ·ni he
sapla ispat eden sözlerini 
neşrettik. Bu mün.;ısebetle 
Samuel b y, süt işinde, diğer 
mühim bir DGkt ya temas 
ediy.Jr ki bu da sütlerin mu-

yenes"nde takip edilen sakat 
usu.dür. 

Bu zat diyor ki: 
- « Emanetin sütlerin mu

ayenesinde tatbik etmekte 
oid ju usul hiç bir va İt 
vatandaş!aru&ızın iyi ve sı!-> n 
bir süt içmeıerini temine kafi 
değildm. 

Emanet tarahrnian yap 
nayenede yalnrı: yc?ğ m .,dan 

aranmaktadır. 

Bu ay e sıhhi ~-
S~ ~ o uğu anasın as iye 
noktai nazarından o duğu gibi 
bakteriyoloji no ctai nazanndan 
da muayene edi.? ~ • ta
biide bu!unan ·ıaoplarla 

anzi olarak süte kanşan ve 
hastalık doğuran mSboplar 
da ıdır. 

Süt va.sıtasife insana verem, 
şarbon, katai hümma, malta 
hümması1 tifo gibi bir çok 
hastalıklar intikal eder. Bu 
hastalıklardan kaçınmak için 
Emanet heyeti baytariyesi 
hayvan sağlık nizamnamesinin 
( 93 ) üncü madd~İnin « c » 
fıkrası mucibince - - bu 

o tai nc;zardmı da muaye
neye tabi tutmalıdır. 

Yüksek baytar mektebinde 
mü emmel brr tahliliib gıda
iye laboratuvarı vardır. Emanet 
böyle bir müessese vücuda 
getirinciye kadar bu labora
tuvardan istıfade edebilir.~ 

Kiralık hane 
Her · ve ikametgaha el-

verişli bir bina kiralıktır. Ba
l»ali Son Saat gaıetesmin 
tahliye ettiği binadır. Talip 
olanlar aka Hikmet 

. &nk 
Tarihi t • • 1906 

:\Tiı ,; fori. Dresdner bank A. 
fh:ı,.en~ h:ınl: Ferııyn,. .. a
on:ıl bant': tU:r Dö ~nd. 

?ertez-i: Ptt-~f.n; fil ~cieri: Ibm
hmg, f ;ı;uıbu} «~ \.t: i n
hul•,. lznur. 
G:tbta kısın µ:l -fon: Beyogtu: 

247. 24.\ 6&~. (ı 5 
i t.ınbul kı mı telı~fon: i,,1anhu• 

2842, 284.J. • 
Dcpo;ıu: lsuıı bul Tütün giim

ni~ii. Tdcfc ıı fstıınlıul 3~. ı 
Bıluınunı lı mu3nrlm ie-

r 
Bugiin ltalyanm idaresi af

bnda bulunan on iki ada ki
lisesin· F er başpapaslığmın 

dinden çıkarılması i~n bazı 
- kereler cereyan etmekte

dir. 
Va1'tile aydettiğimiz bu 

müzakereler Fener namına 
ü.ç kiş·Iı bir heyet, İtalya 
nrunma da on iki ada va-

rsinin ~ona adli me-

mura ELa arasında cere-
yan m te · di Tar af eyn, son 

zarn;:;nda, bu us•·stn mutabık 
~ı:u.ı..;;" f t on iki adaya 
nıb:m~ serbesti verilmesi üze-

• :L -tda - ede son ·a-
ran, • «Smob> meclisi 
tasdi e emiştir. 

no da ciddiyetle na.zan 
ib"bara alınmak lizımgelen bir 
meseiadir. Ve Fenerin, iddia-

pr · ci sahifeden -bat] 

Şimdi hunların serbest hıra
lmast i · 3 mily drah

mi istemekte (bizim para ile 
75 bin lira aksi tald rde 
rehineler kafu!annı ~ eserek 
akraba ;rnna gönderm le teh
dit dirler. 

Son zruna.nl ajans tel-
aflannın da settiği hay-

dnf uk disesi fote budur. 
Hfikfimeiin cevabı 

Geçen sme gene bir Yunan 
meb 1\30 dağa aldırılmış, Yu
nan h::kümeti bir milyon drah
mi vererek bu damı kmtar
ımştı. Bu misale istinat ederek 
b defa dağa kc!ldırılanlarııı 
aileleri de haydutlarm endi
lerinden f'stediklerl «3& milyon 
drahmiyi Y - - • etinin 

j vermesini ist · ~e l 
Venizel b • eti bu talebi 

' 
reddetmiştir. 

Şimdi, bu aileler, toplaya
' bildikleri bir milyon «200» bin 

drahmiyi çıkın yaparak dere 
tepe demeyip haydutlan ara
makta, parayı verip akraba-
larmı k rlannıya çaf ışmakta
dırlar. 

Bir karikatür 

•• 

TI -
c 

y:ı 

s: hi..'ifma Yunanistanın tali· 
ıı:atı j :reket ew-· . va-

g.. ktedir. 

Çünwü bo aync J-a, mu
rc;; •• h:ıs aza.an muvafak:ıt et
t · n.-Jeri ha.de Sinot mee.tİ • ret 
va~ verrarştir. Bo haJ, Ro

m:cya Kal'Şl hoş g&ünmek, 
fal; ~ 'let ~cilsi 
m..~t etmi} , ben. e 
yzp J ? >) den ~ a 
00 raan~ if 'e: eca Iüi? 

Feiler · odu:run son 

F> 

m~h:er.xı!idi. mchut :n 

hl.:: ~ ... kt:clludur. c ";yoSt 
m ···tuh unda_ dini muhtariyet 
veı m:e'c için hiç. bir siya.si, iç.
timai sebep olmadığım kayt 
ve hassatan bu noktalar üze· 
rinde ısı-ar etmiştir. 

• e 

y 
• 

Fakat hadise, gerek d ·de 
gerek hariçte ço fena: bir 
akis yapmıştır. Bilhassa gaze
telezden biri M. Venizdosun ik· 
tidar mevkiine gelirken «Ben 
Yunanistanı dört senede tanın· 
maz bir le getireceğim!» 
sözünü parmağına dohımış 

hücum edip cluruyo . Ayni za
manc!a başvekilin neşrettiği 
bir J; a • - e de şöyle bir 
vaziyeci veriyor: 

«it Venizelos bir elinde 
«tam ·rat» diğer elinde c· tik
raz» yazıh iki ç:::nta ile Yuna
nistancı avdet ediyor ve Yunan 
topra~na 8} basar basmr ı 
haydntl .. r ile karşılaşıyor, elin
deld t an bıra nyort elle
rini yukarı a! 'ır 1 or ve 
« H .... ,. t 

nınmıya • bir 
diye bağırıyor. 

Bu da bfr "Sap 
D iğer i:r gaz.ete de 

130 ;- 5 = 26 · ini 
yaııs na seı·liivha ittihaz ede" 
rek 130 kişinin 1 aralarmdll 
pürsilah bir aşı oJduğtl 

halde S kişiye es· olmalarıoı 
Yunan kahramanlığüe mütC"" 

ip b ' uyor, riyui hesap'" 
lar da ehemmiyetini kaybet .. 
miştir. diyor. 

llii~ .~ k: br ·an o!n r 1 1 rın gden haberler· re~ işin lroın:ik tar 
Hadisenin bir de konıil< 

cihetleri var: Çeteler tarafın'" 
dan tevkif edilen 130 kifil~ 
kafile meyanında bir zabit -.;5t' 

mJŞy çe e eha dı. diz çökiiO 
dediği z b zahit 

dedi. 
Yakit: yak! or-

du, vakıa yapılacak mukabele 
hazırdı, fakat bu mukabeleyi 

kurtarıldığım bildiriyor. 

düşmanın plıinma göre daha 
müessir bir tarzda tanzim et

k la:ıı ı. Salona dönci-kr, 
Ellen - Rok İtalyan kızma son 
bir l sordu: 

- Paskarella biraz tafsilat 
ver: Matmazel Manolsene şa
rap içmemesini telefon ile. tav
siye etmekten maksadın ne 
"d'? ı ı. 

- Ben ilk zamanda mat
mazel Manolseni zehirlemele-
rm en or m , f t bil-
ahare. içecegı rahm içine 
UVlilStııırucu bir madde oymak 

duklanm öğren-
• • otelde garson 

nm an isti-
L- ovik yapa-

knlaunla işittim, bu 
nvııMnn:KD matdde tesirini an

anolsen oda
birkaç dakika 

- erecekti, miktarı 

-re esap edilmişti. 
(Bitmedi) 

etınedı2' 

ilk kafile 
unııııanıa.k bahüyarll' 

aii sayfiy · dige' 
kısım halkı, h · yi d~ 
duy 200 se e evel 'Y1 

pılmış olan Avero n t~ 
na kapanmışlar ve T ırhalacll 

0 
ku etli bjr askeri müfte~ 
gelinciye kadar 'ki gün, orj .ı 
kapalı kalmışlardır. Yiy:; 
İçe<: ta ton eski :ıa ti' 

ngall dan ·çeri alJJJ11 

gazeteleri b•d gl' 

di ol cağında ~ 
wumnaaığmı ilive etıd 

ı 

i 
il 
e 
g 

t 
ç 

b~ 
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Nilıat intibaı~ edp,cekti 
Şimdi hayalinde yaih 
bir ip ve üç ayaklı bir 

a~aç taşıyordu ••• 
- 120 - Mnharrirl: M. Turhan 

Kararı kat'ileşüği için ııbrar memesini haklı buldu ve son-
hastalığmm «ham mütekad.. ra da onu kıskandı. Kabil 
dlm» denilebflecek bir anını olsa, kabul edileceğini bilile, 
Y•tıyordu. Sakinleşmiştf1 göğ- bu tanımadığı adamın ıtlak ve 
sündeki yanıkhldar, başmdakr yerine kendis!ni,ıı idam olun-
hoşlukiar, damarlarındaki te- maaını teklif edecekti. 
Şcnnüçler zevale yüz tutmuştu. Mahkümu sehpaya çıkanr-
Kavi, mutmain ve müsterih larken seyircilerden biri ya-
adnnlarla camiye noğru gidi- nındakine fısıldadı: 
yordu. - Zavallı adam, şimdi tıpır 

Hükumet konağının önün· . tıpır ihtilam olacak. 
den geçerken küçük bir kafi· Nihat bu ıözi duydu Ye 
lenin matemi bir ıükün ile tanımadığı halde o herife 

sordu: 
daireden çıktığını gördti. Ka- _ Sahi mi? 
sabada en son açüan ve en 

- Elbet sahil iple asıJan 
evel kapanan kapı bu kafile- adam can verirken ihtilam 
nin çıktığı kapı idi. 

olur, ölüm acısı duymaz. 
Bugün o kapının seherle _ Sebep? 

beraber açılması dikkatini cel- -Sebebini bilir miyim ben. 
betti. Malumdur ki mustarlar Öyle diyorlar. 
bir fikri sabitin ~abkumu o1- Doğru veya iğri, bu aöz, 
rnakJa beraber ıuurlannı kayb- Nihat efendiyi adeta gıcıkladı. 
etmiı değildirler. O fikrin ıev- Aylardanberi unutmu§ olduğu 
kJ albnda hareket ederler, ilemler, şu veya bu fahiıenin 
fakat yapbklannı bilirler. Ya- koynunda alınmıt hular, bay-
ni, hastaların şuuru, bir fikrin vani raşeler göıtinün önünde 
mağlübudur, yoksa erimit de- dolaştı. Ôliirken gene o şekil
ğildir. Nihat efendi de ölmek ·de ratedar olmak botuna 
fikrinin reddi nakabil tabak- gitti Ye Mil kararım da bir 
bümü altında bulunuyordu . mahkumun sehpası dibinde 
Bu noktadaki ziyaı iracisine verdi. İple intihar edecekti! 
rağmen bittabi görüyor, dü- Biraz sonra malılmm aaıl-
şünüyor ve anlıyordu. Tesa- mış ve elim bir ihtinakm tily-
diif ettiği küçük kafilenin ler ürpertici aatırahını dakika-
sessiz yürüyüşü üzerinde de larca çekerek, saniyede bir 
pürüzsüz imali fikir edebili- kere ölüp gene dirilerek güç-
yordu. lükle boğulup gitmişti. Dili 

İki jandarmayli bir polisten simsiyah aarkıyor, fendz göz-
iki de başı bozuktan mürek- lerinde söntık bir elem ağlı-
k l yordu. 

ep o au kafileye yetiftiii Nttu.t Ef. da.. fazla dm--
zaman o batıbomldordan bi- madı. Camie gitmekten fent-
rinin elleri iple bağla bir gatJe geri döndü. Hayalinde 
mahpus olduğunu gördü ve yağlı bir ip ve üç ayaklı bir 
gün doğmadan sokağa çıka- ağaç tqıyordu. Hızlı ac:hm-
nlan bu mahpusun bir idam larJa evine doğru giderken 
rnahk6mu olduğunu a1ılamak- hep onJan görüyor, tanımadığı 
ta da güçlük çekmedi. adamın iple asılanların tatlı 

O gfinlerde idam cezaları tatlı titriyerek can verdflde-
Pek sıkla§mışb. Umumi mey- rine dair söylediği söz, kula-· 
danJarındzn günlerce darağacı ğmda çınlıyordu. 
kaldırılmıyan kasabalar vardı. Sehpanın bulunduğu meydan-

Harpten istifade ile dev- dan bir ıokağa kıvrılacağı sı-
letin dahili emniyetine sui _ rada maalubun cesedini uzak-
ka ~- bb d tan bir kere daha anrmek i1-1~ tqe üa e en bazı o-
anaauın ve o meyanda ha- tedi. Başmı çevirir çevirmez 
Yat pahalıbgv ından mlltevellit gayri ihtiyari bir nidayı hay-

ret çıkardı: 
lllaişet darlığını dağ batlann- - Sen ha ıen. burada ne · 
da adam 80Jm~kla telafiye anyonun? 
çahtan beyinıizlerin te'dibi ve Kiiçük Muzaffer, JAkaydane 
terhibi için kanun da dara-
v cevap verdi: 
gaçlannı seferber etmişti. ld - Adam asılacağını işittim. 

am mahkumunu ve mey- Seyre geldhn. 
d~ulıkta da darağacını gören - Amma seyredilecek ıey 
Nıhat, adeta keyiflendi. lıte bulmuşsun. Tatlı uykunu boz-
6ln ek için iyi bir nümune gö-- masan daha iyi olmaz mıdı? 
riiyordu. Artık camie gitmek- - Sen de gelmifsin baba 
t\!n fariğ olmuş ,.e sehpanın beni neye tulr ediyorsun! 
ta dibine sokularak mahkü- -Tazir etmiyorum oğul. Böy-
nıun nasıl can vereceğini te- le şeyler seyre değmez diyo-
nıaşaya hazırlanmışb. Bir rum. Ben onu g6rmiye değil 
adam as~lacağını haber alan camie sabah namazı kılmıya 
~erak 

1

sahibi İnsanlar da tek gelmıştim. Her neyse. Karşı-

tt~k g~miye, meydanlıkta in- }aştığımız. iyi oJdu. Şöyle bir 
ızamsız biJo bal'-- t k"l kahveye gidelim, kal'fllıkb hi-
. b aa eş ı et- el 

mıye •tl•m•lardı. rer çay iç im. 
Nihat E. btittba dikkatiJe Nihat, ruh.:n taşıdığı ıslıra-

mahkumu gözben geçiriyord rm - biraz evel işaret ettiği-
Herifin batı eğik, om··-•-~.· lllİ2 veçbile - hazzı mütekad-
d -..... elim devrine girdiği Ye hele 

ütOktü. Beyaz gömleği giy- nebi için bir de ölüm teldi te-
mele için kollarım kaldıramıyw karrür ettirdiği için neıeli idi. 
ve ancak jandarmalann icba- D&nyaya gözünü yummadu 
rile resmi kefenini vilcud&ne nel oğlu ile baş başa konuş-
ıokabiliyordu. mak, içinde doğup büyftdttift 

Nihat onun korkak!tjmdan kasabanın son defa sabah 
ipiida iğrendi. Ölümft sttkfm hayatmı görmek, acrimit " 
ile ve hatta inşirah ile kabul ya sevil\Demiş aşinaların bir 
e~emiyen soJuk yftzltt, fersiz kısmına uzaktan ol.ua bir •e-
gozı·· k v • da b1tkstı u..ourmak iatiyGrdu. u er egın yüzüne tilkiirme- - 7 

nıek · · d d Bu veda xevkini, camide ibti-
t ıçın u aklarını ısırdı. Mü- sas ve imlilıas edecekti, ıim-
ealuben herife acıdı. Namusu eli bir kahve pe1k-.ilıde bu 
Çabomı~ bir adam oİmadığın" zevki lmıya haz.ırlamyordu. 

zaran ölüme hahif göder· (Bftmrdf) 

Son Saat Sahih 1 

==Beyaz saray_ 

Ameı~ika .. 
Reisi cümhurun 
evine nicin bu , 

• • • 
ısmı vermıı 

Amerika Cumhur reislerinin 
sarayına niçin beyaz ismi ve
rtlmtt? Bizfm gibi badiıenin 
eweltyatım bilmiyen bir dip
lomat Amerikaya yeni tayin 
olunmuş Ye Amerikan harici
yesinden bunun hikmetini 10r
muş. itte kendisine verilen 
cevap: 

1812 de İngiliz - Amerikan 
harbi esnaıında lngiluler Va
tington ıehrini zaptetmişler ve 
şehri ateşe vermişlerdi. 

Reisicümbur sarayı taftan 
yapılmıştı. Bir zarar görmedi. 
Fakat. dumandan ıim ıiyab 
oldu! lngilizlerf mağlüp eden 
Jakaonun teklifi &zerine bina 
beyaza boyandı Ye daima bu 
rengi muhafaza etti. lıte bu 
binaya beyaz saray denilmeai· 
nfn hikmeti budur. 

·sıhhat. 
Bir ıehrin en zi

yade hangi 
semtindedir 

Ta~ların 3ırrı := 

Esl{ileı· l-lavret 
.. ı • 

Elmasla z'iimrü· Hindistanda 5 
. . k yaşındaki kızları 

te nıcın ıymet l l 

1 Ne hesap? 
Çiftçiler, tayya· 
relerden hoş· 
lanmıyorlar , . l . a an ar var 

Verır ermlŞ Bazı Arap ve Hint memle- Amerikanın Kanıas viliyetl 

Elmas gibi, yakut ve :ıüm- ketlerincle erkek olsun1 kadın münbitliği ile maruftur. Aha-
rttt gibi taşlara insanlar niçin olsun, gençleri erken evleıadir- liııi hemen tamamen çiftçidir' 
bu kadar kıymet vermişler? mek adet olmuttur. Bu hal, arazisi •ardır ve hayYan bea-
Bugiin her biri birer ıenet bir az da tabiatin bir icabıdır. ler. Son umanda ·bu çiftçilerle 
değerinde olan bu taflann Bu hal sonralan aui istimal buı hu1USi tayyare firketl~ 
kıymeti, ilk umanlar, nadir edilmiştir. Son %amanda ali- arasında mllbim ihtiliflu çlk-
olmalarından ileri gdmemif. kadar hükumetler bu evlenme ......... Ahali, tayyarelerin ..ı.-
Bau kanaatler neticesinde bu ., ..... 
ehemmiyete almışlar. Bunu yaşını on altıya çıkannıya te- çak mesafelerden uçmaam~ 
izah eden bir İngiliz müte- şebbüs etmişler ve bunun istememektedir. Bunun ebebı 
hassısıdır. için bilhassa Hind:atanda tet- fU imiı: 

Bu adamın beyanına göre kikat yapmışlar. Görülmüş ki Tayyare gürültüsünden ür-
e.kiden elmas, bir bekaret Hintte 5 yaşından aşağı olan ken hayvanlar, adeta çılgına 
nişanesi addolunmut. Eğer bir evli kadmlann adedi tam dönüyor, .zaptedilemfyor, bu 
elmu taı, kolda, bilezik ha- 218 bindir. 
linde taşınmak için hediye Bunlann 15 bini de duldur. da bayvanlann uyıflamasını, 
ediline kuvvet verir, fena binnetice çiftçinin zarannı mu-
dlflbaceJeri giderir. Ayni za- 5 ile 10 yqında olup ta gene "k hükti 
manda veba ve :zehirlerden evli bulunan kadınların adedi cip oluyormuş. Amen -
f t d 2 102 meli'le kadar akseden bu da· s yane e er. milyondur Ye bunlann 

Büyüden muhafazaya yarar. bini duldur. 10 ile 15 yatın- va, tayyarelerin gayet yilk-
Ayni zamanda zevcin kadına da olup ta evH olan kadm- seklerden uçmalarının karar 
karşı olan atkım tazeler. albna alınmall auretile halle-

Bundan dolayı eskiden el- lann adedi 25 milyondur ve 
mua banşma tqı derlerdi. bunlann 4 milyonu duldur. d=ll=m::İf=..;:tir~· ,;..· ---~---

Zijmrüt ise ümit alametidir. Kadınlar.. N ebı·ı bey Araplara göre göz hastahkla-
rma ve yılan ıaırışlarına kartı 
devadır. Kiiçük yllştaki bazı k b Mı /, J 1 •k • Cİ 
çocukların zümrüt gerdanlık Meb'uslu ve e- a acıeıe ı ın 
laflmaları bundandır. hh 

lediye işlerinde mura asımız 
Seyri scf Ain değifiyor 

Şehirler kalabalıklqtıkça mh- .. ________ .. 
Merkez a.:c:ntası : Gal.ıt:1 

hl tartlar da o nisbette azalır. 

kaçı ~alıı ıyor 
Bfttün dünyada, belediye aza

bğı, meb 'usluk gibi umumi 
hizmet vazifesi allDlf kadmla
nn adedi 5 bin tahmin edil

Haber aldıjımın göre, md
teJit mübadele komiaJonum
dald Hdnci murahhuanm N<
bil B. bqka bir vasife1e 
naldedilecek Ye yerine Moı· 
kova sefareti milıtetarı Nu
rettin Ferruh B. tayin oluna· 

köprü başında. Beyoglu ~ 3 62 
Onun içindir ki bir 9ehirde Şube acentası: Mahmudiye 
mümklin olduğu kadar sıhhat hanı ahınd:1. 1stanbul 1740 

prtJanndan istifade ederek Amalya postası 
oturmak, herkeain dikkatini 

( KONYA ) vapuru 22 
celbeden bir mesele olmuıtur. Eylül Pazar ı o da Galata 
Bu noktayı tahkik etmişler rıhtımından harel<et1e [ Jzmir, 
ve görmüşler ki bir ,ehfrde K fıllük, .Bodrum, Rados, Fet-
oturulacak en iyi yer o şehrin hiye, Finike , Antalya ] ya 
garp tarafıdır. Zira rüzgar en gidecek ve . d?nfışte ıne~k~r 
ziyade garpten eaer ve bütiln iskelelerle bırlıkte [ Andıflı , 
kokuları, dumanlan ,ark tara- Kalkan , Sakız , Çanakkale , 

Gclibohl ] ya llğrayarak gele 
ima .....ap gOtar&r. Onan için- erktir. 
dir iri bir ev 1aptmldığı za-

man mutfag. dai?la prk cep
heainde bırakmalıdır. 

Kahveye rağbet 
artıyor ..• 

Son zamanda bütün dünya
da kahve sarfiyatı son derece 
artmıştır. Bu miktar altmış iki 
senede 47 tondan 1200 tona 
çıkmıştır. 

Hantal zade Tayyar , apurlan 

~ YV ALIK iZMIR postası 

~ 
Tayyar 

vapurıı 

22 cylul 

PAZAR 
gftrıfı ~aat J 7 de Sirkeci nh-
11mmdan harch:tle [Gelibolu, 
Çanakkale, ve J(örfcz tarikilc 
Ayvalık , Dikili ve İzmir] e 
azimet ve a\ det edecdnir. 

Dikkat : Pazartesi günü 
[ Edremit ] e muvasalat eder. 

Yük 'c yoku için Eminönü 
Reşadiye caddesi Rıhtım ha
nındaki idarchanc:ıinc müracaat 
Td . . İ<tanbul ı 977 . 'ı o\:u 
h.lw \':ıpurda d.ı \'erilir . 

l RAB ZOR BİRİNCi POST ASI 
( KARADENiZ) vapuru 

23 eylül Pazartesi ı 2 de 
Galata rıhtımından hareketle 

4 İ 1ntbolu, s~ııusun, Gireson, 
Trabzon , füze , Hopa ] ya 
gidecek \'C tlönüşte Pa1 .. ır is
kclcı,ilc [ Rizl' , Sfırınenc , 
Trab:wn, Görele , Gin.:son t 

Ordu, Ünye, Samsun , lne
bolu, Zonguldağ] a ııgnyarak 
Belcccktir. 

M:ırekct ;..:-fınlı yt"ık alınmaz. 

Yelkenci 
VAPURLARI 

KARADENiZ POSTASI 

Anadolu ""Jlllfll -22 eylul 

f gUııü !:~~~'!umu~ 
dan hareketle Jogru [Zongul
dak, Jnebolu , Gerze , Sam
sun • Ordu , Giresun , Trab
ı<_m , Si.ırmcnc \' C Rize J ye 
gıdecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kcnci hanında l<:iin :ıcemcsine 
mıır:ıca a.t. Tel t~ı ,mdul l s 1 5 

mektedir. 
lngiHz meclisinde bunlann 

adedi 13, Alman meeliainde 
33, muhtelif Almu meclislerin
de 74, belediye meclisinde 120t 
feministliği ile maruf lıveç 
mecliahade 3, Noneçte 1, be
lediye meclislerinde 189 dur. 
Çekslovakyada ve F ransada 
tek bir kadın meb'ua Joktur. 
Buna mukabil Çeklerin bir 
tehrinde b&ttba belediye aıaıı 
kadındır. 

Malumu ilam ... 
Londra, 19 - lvlling Stan

dart ıueteıi lngilterenin Filia
tin mandallDI terketmek niye
tinde olmadJtuu yazmaktadır. 

cakbr. 

Doktor fETHf 
<.:errahpnşa Hasurnc!ı 

Bakıuiyo}oRu 
Kan ( Va11ııernınn t1:2mfılu ! 

.idrar balgam cerahat tahlillcrı 
' • 1 ile haualıkJarm huııusı aşı an y11-

pıhr. Tdelonl11 mah'.'ımat •~' 
takdirde tahlil edilecek m~•t al 
drıılarak biluhnra nıpom taluliın 
eJilir. • d A. 

Muayenehane: Bcyoglun o, ga 
cnmiiııın ka~ıını-ıda 

1 
r. ·~4 Tclrlon: Be) oğ " .,.: 

Kappel 
Dinyamn 

en 

M&kemmel 
Yazı Makinesi 

Hususile Fransız hükumetinin takdir ve 
tercih ettiği makine 

Hafif,, Metin ve Sailam 
Her ciheti te- VE taksitle 
ahhüt olunur. satılır. 

Ttirkiye Umumi Acentaaı t 3356 
Y. Şinorkyan: lstanbul; Sadıkiye Han 30-33 TeJ. st. 

Konservatuvar müdürlüğünden~ 
Yeniden talebe alınacak ve eski talebenin kayıtlan yenı

lenecektir. Cumartesi, Pazartesi ve Pe11ernbe gilnleri 13 den 
16 ya kadar müracaat olunma.11. 

Kayıtlar Eylftl sonunda kapanacakbr. . 

Şehir bandoıtı için de talebe a!ınacakfır .. 
.. ---~ Ayni günlerde müracaat olunması. 

,, 
TURK SPOR 8İX:!:!~~r 

YaJııız sporcufarı değiJ, yalrıız gençleri değil, diişünen 
herkesi alakadar eilecek. 

Yakında çıkıyor 
---------:.-----~-- . . ----
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Yeni Fordun f!i1Leçar;ıan llaJsa!Orından birilitmamill: 
kapnll Altı. Fren Sistemininmillemme!(rel ve_emnwetldir 

;y E."111 FOROlJ kııllaııırf;en her •ey
~ den evvel nazarı diHatıniıi celbe· 
,den şey allı rren sislenıiııın ııni, sessi• 
ve tatlı rakal kal'i lar>cluki i'leme•idir. 
. • Bu sislem frenler azıınıi eııııtivel 
temin eder. Durup dururken 'i~le~e

Jmeı:lik gibi bir arıııı gosıereınez. Çon- ' 
,.ki gerek dört tekerlek uzerindeki ' 
ıem~iyet frenleri ve gerek hıınela 11 

ımlislakil olan el frenı ikisı ele miha
ınikl dahili inbisallı , ıanıamilc kapalı 
\neviden oldukları için çanııır.,u, kum 
f!frea gibi frenin bozulıııasını intaç e< 
,den teylerden lanıauıile ınalıfoıdur. ·~ 
~\tBcı frenlerin foide,i çoklıın heri 
anlaşılmı~ ,-e tasdik edilnıi~tir. ihtira 
ıve imal noktai nazarıııdau dııi ma en 
~eni ve en mükemmel .,,. •·ıırsıı onu 

r'Uu resim yen• 1-·ord frC'n ayanndakı kolayhtı• 
. ttmln tdtn vidanın yenai g6ıtcmıtk~edır / 
tDu vida çtvrHdikçe eklik• diye çıkard&,. ı•.1 
~aya dikkal C'dtreok fren ayannı yapntak k•t' 
•bıldlr. Hrr lhrlü ayar frenler ıopk ikcq )'•• 
,.pıh11ak r•ıım;fJ!- - - ... ~ 

'tatbik etm<'k ,.e hunu da nııitemadi 
tekemmüliıl saOıalannı.lıın geçirme!\ 
suretile böyle nıllkeınnıel rrenleri si
ze \eni FORO olomohilinde 'ermek 
kal;il olmuştur. · 

reni FOHOun göu çaqıan husu
siyetlerinden 'e lıelki ele oıomohil ;. 
malinde en lıar11 lıir luakki adııııı, 

hııddi zatında sade rakuı hir misli da
ha olnııyan lıir !arıda arka tekerlek· 
lerdc iki ıniislakil fren lertibalını ih
ll\a eden fren taslarının ~·aı>ılışıdır. • 

On tekerlek frenlerinin yapılışı d11 
calihi ı.likkaıtir. Bu frenler de ıama
mile kapalı \•e mahrı11.1lur . Bu ~ureı
le frenlerin i,şlenıesini temi~' eden 
marsalların meşin mahrazıılar lçiııde 
snrılmım gihi ruuğlAk ıerlilının lılzum 
brakılmamışlır. Fren inıalindeki lıu. 

sadelik frenlerin lıoıulnıadun ıııunln· 

zum ,.e nıükeınnıel işlc:nc•ini,ınu

kn,enıclini . ,.c tla~~111111a~ı111 ,._ teuıio 

ed~r. ·t 

• • 

f • ~lüşlerek bir· merkezden mü ıesa' ' 
·•·i~en açılıp kapan3n fren kasnnkları' 
FORDa mtthsus ayrıcu lıir mükemru .... ; 
liyeııir. Bu tarzı imal sayesinde. fren 
pedalına )'Opılan harir a~·ak tazyiki 
fren kasnakları ile fren tasları nra-
11nda lam •·e muntazam bir temas 

Bllh•••• kalabalık, izdi11.amlı yerlerde Fordun altı fren ıitlcmini takd&r cdcrsioız.. Urbrcya~ . 
jıa JUll!lllf'lkhgc, vil<• dt&iıtlrmtkltkl kolaylık olomobili iJart tdtrkta nuan Jlkkatt ahn.

cak çok mühim arnilltrdlr. 

kabil olmaktadır . • 
.. bu meaafe böyle lıir kutur i\·in ci<I· Freıı kasnakları kendi başına yeni 

fORDun nasıl bir miıkemmeli\·et •·e den tayanı ılikkatlir. Fren mekaııi>.· 
intizamla yapıldığınn bir delilbi~. · -' ·ınıısının üzerinde işlediği plaka soğuk. 

Bu kasnakların kntru 28 saolimcl- ı;eliklen yupılmış • ve pnslanmai(a, 
're olduğu halde bir milmetrenin .0005 ını'ıni olmak için kadmium (C~f!llllffil 
derecesine kadar Hkla,tırılmıflır ki + "kile ôrtQlnıOştü~~J 

,; • 4 -

......... - ~ .... 
işte lıu ~elıcplerden doluyıılır ki 

,·eni FOl\O frenleri hu kadar nıunıa
;,ıım. nııl f11knt tallı ve t'rnin olarak i · 
ler urıık lıir el \'t\"ll ft\'Rk 
lttz~ikı ile derhal ~nıriniıe ~\ 
.i\ıHll ••rh•ı· • ,,,,' 

FoRD MoTqR CoMPAN" ExPORT.s~:INc." ISKENDER,YF. · MISIR 

Yeni /'ortl arabasının baır hususi}'tlltrl/ 
Akait ııe ahenktar hatlar 

Renk intihabı 
'Saatte 95 ile 105 ltilomelre sül'al 

fO beygirlik motör 
Cabuk hızlanma 

Tamamile kapalı altı fren sistemi · 
Yeni anani makaslar 

Houdaille marka hidmlik amorh'söıler 
Parçalunmaz Triplex camlar 

a.~gari ma.<raf/a çok dayanma 

Frenleriııi/.in her lilrlo ani ur11ıo·. 

lardHn tnıııaınile masun oldugıı fikri' 
ve cınnheti oloınohil ze,·c1iııi ne ka· 

• 1 
dar artırır! · · 

Fren nyurlurının kolaylıklıı \I' hiç· 
lıir parı·n sükmeden, hususi lıir alet 
kullannıağıı nıuhlııç olmadan yaıııla
lıilınesi yeni FOlllJ frenlerine ııııılısu~ 
bir lın,ıısiyellir. Dorl tekı·rlel, lrcııi 

plnkasıııııı ılı~ l11nırıııdM bulnıınn dılrl 

kö~e hir vidıının sagıı ''eva solu rev• 
rilmesile •·apılır. nu ,-ida o suretle ' . 
y11pılnııştır ki her di~ çevrildikçe 

'"l\lik• ılive ses verir, ve dört teker• 
\ kk ııyun. bıı sese göre tanzim edilir' 
ı · imdat ,·eyıo durma freni tabir edi· 
len el frenleri pek o kadar ihtimam 
ı~dilnı~e muhtaç dejlildir. Mamafih,; 
hunlara da arat.la IJir dikkat etme~ 
lı'ııımı.lır . Fabl'ikırnııı sıkı hir konlrolu 

• ıİ.llıİıdıo ı;.lı•ıııı FOlll) ncenla 
nıziı ml\rn~ıİat <'eliniz, t•lonıo • 
lıilinizdeıı a1.ami zevk.hizmet 
ve menranl lemin eıınek içiıt 1 

FOl\I) acentaları lb•rngelen 
·teşkiltUa maliklif' ' ' 

Norveçyaııın 
baş mahsulii 

lıalis Morina balığı 
alt>ınşümul marka Hasan balık Yağı 

Cayet taze olarak gelmitfu. 100 kurup 
kiloluk ıiıelerde HASAN ECZA ı>EPOSU 
toptancılara bUyllk tenzillt. 

HACI BEKİR ZADE ALİ l\1UHİ1TİN 
müessesei ticariyeai 

l\fevcut şubelerine zan1imeten pangaltıda 

Bir ıube 

<.;ilıaıı :;;llmul 

(l\1ANDLEBERG) 
Empermeablize gabardin 

PARDESÜLER 
gelnıiştir. 

Vücudu rüzgılrtıı l<•sirlııo 
muhafaza eder. 

Hafif ve giyinn1esi kolay 
Yalnız Galat ad• Karaköycie 
Voyvoda caddesi kar~.-ıııJa 

EKSELSIOR 
88ynk elbiae maiazuında .atılır. 

lngi!iz bi~imi gayrı müntehap v~ 
muhtelif çe~itltrde 

jkostümler ve pardesüler 
ve muşamba daire inde hanımlan mahıUI 

Jayet milntehap ve 111n moda 

ipekli mutambolar 
dahi ,· orılır 

Tl·:Dil"ATT.\ TESHiL.\1' 

1 - Avrupamn en meş· 
bur ıınai müesseıclerioden 
ıretirttiği den vuıtalarile 
ciddi ve ilmi eaaalar daire
ıinde tedrisat yapan yegane 
milli bir meslek mektebidir. 

2 - Yeniden BUHAR, 
MOTÖR, DiZEL ve ELEK
TRİK 1Qbeleri açılacaktır. 

3 - Bu şebelere intisap 
edenler kısa bir zamanda 
en fenni ve en mükemmel 
KARA ve DENİZ MAKİ
NİSTİ sıfatını iktisap ederler. 

4 - Sinleri küçük olan· 
!ar için bir senelik İHZARI 
SINIF vardır. Bu ıınıfta 
mesleğin temelini tetkil 
t:den ilk bilgiler öğretilir. 

S - Yeni sene tedriaa· 
boa 12 birinci tqria 1929 
da bqlaoacaktır. Talebe 
kaydına bıtlanllllfbr. Her ır&n Gala tada M lir hanede 
1an hanına bitlfik olan mektebe müracaa' edilebilir. 

istanbul vilayeti defterdarlığı ilanları 

Semti meşhuru 
Kuruçeıme Boğaziçi 

« • .. 

Mahallesi 
Kuruçeşme 

Sokağı 
Kireçhane 

No 
• ve 2 l 

6 

Mnıtemilit 
Muhammin 
kıymeti 

Cinsi mülk Lira 
Maa bahçe 3450 

ve taksimatı 
Zemin katı bir taş· 
lık bir mutfak bir 
hali birinci katta iki 
oda bir sofa ve 104 
adet eşçan m6smire 
ve gayri müsmireyi 
havi 22 dönüm bahçe 

Harap hane 500 Toprak altı; odun, 
köm6rlük zemin katı 
dört oda bir sofa 
hali birinci katı dört 
oda bir aofa hali 
bahçe: Mutbak ha· 
mam harap. 

« « « Zihcirli kuyu 1 Tarla 1000 20 dönüm tarla 
Ballda muhammin kıymeti ev .. f ve mliftemilitı muharrer maa bahçe köşk hane ve tarla 

ayn ayn 2 Eyini 929 tarihinde• itibaren yirmi gün mllddetle mOzayedeye vazedilmiftir. Bedeli 
ihalenin n11fı ihaleyi mnteakip OD glln zarfında ve Dllfı diğerine tarihi ibaledu bir aene aonra 
alınacaktır. Taliplerin yiizde yedi buçuk teminah muvakkate akçelerile müzayedeoiD hitamı olan 
21 Eyltll 929 tarihine mnteeadlf camarteai günü aaat on altıya kadar Beyoğlu Malmnd6rlüğüode 
mlltqckkil satıı komiayonuna mllriıcaatlan ilin olunur. 

• KİRALIK KULOBELl KAR KUYUSU: Şitiide İzzet paşa gazinosu yanında senelik muham· 
mea kirası 60 liradır. Mlzayede 29 eyli! 929 pazar gtınll aaat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. 

. 
Kı\RTı\ ' '"~ARK.A':ı 

HUTÇHI N 80~ 

( .882) 

Beyoilunda 

Londra Birahane ve Lokantası 
ıı Eylül Pazar Qünü açılıyor 

12 kifiden mııreİlkep 
Türk Aile Muıiki Birliti 

Her akşam saat ı b dan 24 c kadar terennüm edecektir. 

Daruşşafaka müdürlüğünden: 
Talebenin yeni den aenui den le•ıwmı münakua ile alı

nacatmdan talip olan klğıtçıların pey akçelerile eylülün 24 üncü 
qlı gönü saat dokuz buçukta Nuruoımanlyede cemiyeti tedri· 
aiyei la!imiye merkezine ıre.lmeleri. 

Danınafıka talebeıi için çamaşırlık 70 ıaatimetre eninde 
2100 metre amerikan münat.ua Ue alınacağından talip olan· 
!arın aym p aaat on buçukta yukandaki adrese gelmeleri. 

Darutpfaka talebesine müpakaaa · ile kıtlık dahilt e.lbla yap
tınlacaktır. Boz ye ya kahYe renginde yerli malı lmmqile 
dtkmell mlteahhide aittir. Talip olanı- kumq numuneleri 
alarak aym flade saat 11 de yukarıdaki adreae gelmeleri. 

()peratör 
Ahn1et Burhaneddin 
Cerrahııaşa hastanesi operaıöru 

Muayenehane: Beyoğlu, R•n seforc· 
ıauesi k,ır~ı'lında 34d nuınaralı 
:-ıurı)'C ~·arsı!'lı apnrtıın:ını 8 nu~ 

ınarada. 
Telefon: lk)'o~lu 161:; 

Restoran 
A \'rupaıun en ıuüleuuncl loksll'" 

talarl <lcreccsluıle iyi ve nefiı; )''~uıek. 
iotiyeııler bu kere Sirkecide tramv• 

. h b' d cacl<lcsinde c•kı posla ane ınasın 

mücrdded•n küşat edilen • Reeto..,ıl 
\ c 1\ufe " yu tt:?rif buyursunlar 

Doktor Fevzi Ahmet 
~'rcng~ bdsoğukluğu, cilt, prof< 

taı, zarı tcnasill ye kıJın hısU· 
lıklırıııı en son us.,IJorle az bıl' 
zamanda milsaiı şeraitle ıedıvı 

eder. 
Adree: Babıili Çağaloğlu yokut 

kö~e baıı numara •t:J 
Telefon: lstanbııl 3R?•ı 

A\·rupa seyahatinden a,·det c 
Alınany• nisaiye 'e 'cildiye 

cemiyeti a7lsından 

Dr. A. Ası 
Hasıalanııı her gün 15·17 ye ka 
Şişlideki hususi hastahanesinde k 

etnH"kledir. Tel. Ht•yoı;lu 2221 

Kadın haatalıklarl 
hekimi: Doktor 

CEMAL ZE 
Her t lrlil ka.Jıı raha sızlıkl 

ıu ciddi surette tedavi eder. . 
zade başında Jo'eyr.ıya caddest 
numara. Çar~anıba gilnktı 
rayıt pttra ıı baı<ıltr. 

17 Rebiül&hir 1 

1 'akviuı 
Günct 5,41 :\qaıtı 
Öğle Ji,09 Yatsı 
lkin~i 15,4-0 İmsak 

Mes'ul mildilı 


