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Ne yemeli{ 

Sebze pahalı, 

bostanlarda 
hastalzk var 

Et, sebzelerden 
daha ucuz ••• 

. Son günlerde, şehrimiz ve civarında sebze !ıçelerine yeni 
bır hastalık arız olmuştur. Alakadarlar bu hast.ılığın teşhisi 
Ye cjevasının tesbiti ile meşguldiirler. 

Hastalık c:var sebze bahçelerinin hepesinde aynı zamanda 
başlamış ve şehirde sebze bubramna sebep olmuştur. 

Bu mevsimde ve bu senenin sebze bolluÇunda kaba
im, patlıcanın , fasülyenin , domatesin ve müma;il sebzelerin 
gayet ucuz olması icap ederken, bu hastalık dolayısile kabağın 
okk_::ısını 25, fasulyenin 35, patlıcanın tanesini de beş kuruştan 
qagı almak kabil olamamaktadır. 

Konserve fabrikalarının mütemadi sebze mübayaatı da sebze 
fiatları iizeriude müessir olmaktadır. 

. Bahç~vanlar, h~stalıkla mücadele için bahçelerine sönmemiş 
~reç dokme~tedırler. Bu sebeple kireç fiatJan da yükselmiş, 
bır kantar kıreç 800 kuruş iken 1000 kuruşa kadar fırlamışbr. 

Maamafi dünkü yağmur bahçivanlann yüzünü güldürmüştür. 
Bahçivanlar, yağmurun hem hastalığın izalesine hem de yeni 
mahsul yetişme.sine hizmet edeceğini söylemektedirler. 

Sebzenin bu pahalıhgına mukabil, et ucuzdur, denilebilir, Fil
vaki sicakların tesirile 60 kurnşa kadar et satılmaktadır. En 
iyi et 80 kuruştur. Bu itibarla sebze, etten daha pahalıdır. 

"Teşekkür ederiz,, 
Oftulenn bu minnet sesh 
ni karilerimizc iftiharla 

ibla~ ediyoruz 

Of ve Stbmene fellketzedeleri için açbğımız yardım listesi 
kapandı ve bu listenin ihtiva ettihi «705» lira «75» kurut dlin 
lstanbul Hililiahmerine teslim edildi. 

Şurasını iftiharla kaydedelim ki, Karadeniz havaliafnde felakete 
tlıi'nyan kardeşlerimize yardım etmek için bir kısım halkımwn 
töaterdiği alika, bizi son dorece mütehassis etmittir. 

~Bir kuım halkımızın » diyoruz. Çilnkü bu liste neşredildiği 
&aman görüldüğü gibi, yardım yapanlar, nafakalanndan üç bet 
kurut artıran amele, gündeliğinden iktisat yapan talebe, ço
cu1 klannm boğazından esirgeyip bir tarafa ayıran memurlar 
o muştur. 

Bu sütunlarda, felaketzede kardeşlerimiz namına kendilerine 
teşekkür ederken: 

-« Meral\ etmeyin, deyoruz, bir yurdun, bin felakete kar
şı durur. 

Elbetlt• allalı sizin bıı yüksek kalpliliğini=i gôrmemezlik 
yapamaz. 

İşlediğiniz Juıytr, hiç bir 

Tetdclcn suyunun 
mcnbaı bozuldu 
Şehl'enıanell hududu 

haricinde olduğu için 
EmanPte de\ rPtllhnemiş 
olan 'l'aşdelen suyunun 
Alemdat1 h;indt.' hu hm m 
meni.mı bozularak su . ıu
lınuk bir halde ul\mald 
tlduğundan Evkar idı ı • 
lllPce bozuk olan kısı ı 
tlmJrlne kaı•ar verllml~Ur. 

::aman unutulma::.)) 
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Reisi cumhur hazretleri 1 
dün refakatlerindeki zevat 

.... ile ve Ertuind yab ile 
i Marmarada bir tenezdb 
5 yapmqlar, mateakiben Ya

lovayı tqrif buyurmQflardır. 
Gazi hazretleri bugün 

Dolmabahç.e 881'8)'1D1l avdet 
buJl,ll'DI.........,. 

Cemiyeti belediye 

Buf1:iİn ... 
Oktruva tarife
sini tadil edeeek 

Dıin1{Ü ~azetdcr, Cemiyeti 
beiediyenin bu günkü içtima
ında barem meselesini müza
kere edeceğini ve müzakeratın 
gayet hararetli safhalar arze
deceğini yazmışlardır. 

Cemiyeti belediye filvaki 
bu ğün içtima edecek , fakat 
barem meselesini müzakere 
etmiyecektir. 

Zira Emanette barem kanu
nu ancak bir sene sonra tat
bik edilecektir. 

Bugünkü içtimaın en mü
him müzakere mevzuu, ok
truva tarifesinin tadili olacak
hr . 

Oktruva tarifesi eski güm
rfik ta ifesiııe nisbetle yapıl
mıştı. Gümrük tarifesi değiş
miş olduğu için oktruva tarife
sinin de buna göre tadili icap 
etmektedir. 

Cemiyeti belediye ' bugünkü 

içtimaında işte bu meseleyi 
halledecektir. 

Oktruva tarifesinde yapıla
cak tadilat o kadar mühim 
değildir. Cemiyeti belediyeye 
teklif edilen şekil, eskisinden 
hemen hemen far~dar. Yeni 
tarifede huıl olacak farkın 
h1saedilmiyecek kadar az ola
cağıa öylenilmektedir. 

Cemiyeti belediye bugün 
~'-.Lı.dan mada bazı idari işler 
hakkında kararlar verecek ve 
bütçeden münakaleler yapı
caktır. 

Cemiyeti akvam. 

Firari Rumlar 
meselesini tehir 

elti,,,,,, 
Atina, 3 - Cenevreden bil

dirildiğine göre, Cemiyeti ak
vam katibi umumisi, dosya
larını ikmal etm{;k üzere, is
tanbullu Rum firarderinin mü
racaab ve bu müracaat ile ala
kadar emlak meselesinin mü
zakeresini meclisin gelecek 
içtimaın tehir etmeğe karar 
vennlttir. 

Borçlu mahpus
lar tahliye edildi 

Yeni icra ve iflas kanunlan
mn bugllnden itibaren tatbi
kına başlanmıtbr. 

Yeni icra kanununa naza
ran, borç yüzünden kimse 
hapsedilmiyecektir. 

Bu aabah saat 9,30 da 
müddei umumi Kenan, icra 
reisi Refik beylerle adliye er· 
kinından bazıları tevkifhane.ye 
giderek borç yllzilnden hap-
sedilmif olan mahkimlan, es· 
ki kanun infisah ettiği cihetle 
tabliye etmitlerdir. 

Tahliye edilen malıldimlar 
biiyllk bir sevinçle tevkifha
neyi terketmiflerdir. Tahliye 
edilen borçluların mikt.ıın yüzü 
tecavüz etmektedir. 

lep pelin 
dônüyor 

Paria, 4 (A.A.) - Zepp "n 
saat 2,25 feçe Limojdaq, S/20 
geçe. DıJondan ve 7 de Bal
clea c•Çmiftir. 

Parkta 
Çocıık bah·çesi 

bir haftaya .· 
kadar acılıyor 

Çocuk bahçesi lıazırlamyor 

-Şehremanetinin Gülhane 
Parkında tesisine karar verdiği 
Çocuk bahşesi bil' haftaya 
kadar açılacakbr. 

Parkın . muzika mahalli 
tamir olunmuştur. 
· Bahçede müteaddit kum 
havuzu vücude getirilmiştir 

Ayrıca muhtelif oyun alet
leri de yerleştirilmiştir. Bah
çede tahtaravalli!er, dönme 

dol,pbr, salıncaklar, mütehar
nk hayvanat şekilleri ve sai
re de vardır. 

Burada cuma günleri şehir 
muzikası da çalacakbrr. 

Bahçeye çocuk velileriwn 
otur'1ası ve çocuklarına neza
reti İçin bankolar konulmuştur. 

'ağmur 
Eyüpfe bir hay
li zarar ika etti 

Din sabah yağan fiddetli 
yağmurun husule getirdiği sel
ler, Eyüpte de bazı basarat 
Yapmıft:ır. Bilhassa İslimbey 
mahallesindeki 64 ev temamen 
su altında kalmış, bntün ev
lerdeki e,ya ıslanmışbr. 

Bundan maada bahçivan 
Hasan ağanın ve Kazim beyin 
kulübeleri yıkılmıJ, Kizim be
yin, Hakkının, T anaşın bahçe
leri su altında kalarak hasara 
uğramışlardır. 

Y 4§murun cilvesi 
Din sabah lstanbula şiddet

li bit tekilde yağmur yağdığı 
halde, Pendik ve Kartal ci
vanıfa bir katre bile yağmur 
dü.tıfemiştir. 
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Nüshası her vcrde S kUrU~ 

Operatör Emin beyle l-lal<lı söz 
Kış bahsi 

. Çöpçü ugramı-
Fatm beyle bozı - yan yerden cöp 
şmak istemıyor \parası alını:mı? 

Bundan birkaç sene evel 
sabık ıehremini operatör Emin 
bey, kaşın fazla olacağı hak
kında bir kehanette bulunmut 
ve filhakika o sene kıt tesa
düfen fazla obcuştur. 

Dün Emin beyle konuşan 

bir muharririmiz, bu seneki kı· 
şın fazla olacağı hakkında 

Aptülfeyyaz Tevfik ve Fatin 

beyler arasında açılan müna
kaşadan bahsetmiş ve Emin 
beyden bu husustaki mütalaa
sını sormuştu. 

Emin bey, muharririmizin 

bu suali karşısında gülm~ş ve 
şunları söylemıstir: 

-- Şimdi ben böyle şeylere 

karışmiyorum. Bu b nim işim 

değil.. Fatin beyle benim ara

mı o:.çmak mı istiyorsunuz? 

Biı· t[ılıl(il( 
T okatlıyanın 

posta kısmı em
vali metrukeden . . . .,, 

mı ımış: 

~~ ...... .--... 

Boğaı:içinin Anadolu sahilin
de sakin olanlardan b r lalinı 
Şehremanetinin çöp parasına 

itiraz ederek bu paranm son 
taksitini vennemttlerdir 

Bunlar senede bir defa da· 
hi oisun evlerine çöpçfi uğra
madığını iddia etmektedirler. 

Bunlardan bir kısmı mü te· 
reken Şurayi devlet riyasetine 
müracaat edeceklerdir. 

Diğer taraftan evleri Alıilcle 
olanlar evelce Şurayi DeYlete 
m:iracaat ederek kendilerinin 
çöpleri sokağa dökmiyip deni
ze attıldan cihetle çöp parua 
vermemeleri lizım geldljini 
iddia etmişlersede Devlet fU6 
rasıuca Yerilen kararda c&tte
ye nazır sokak kapalan oldD-
ğu takdirde çüp parası verme
leri iktiza edeceği bildiril
mişti. 

Bakalım bu defaki miiracaat 
ne netice verecektir? 

~----.-lı. ~ 

ı ~lariciyede 

T okatlıyan oteli tarafından 
otelin bir kısmı, yolculara ko
laylık olmak üzere posta dai
resi ittihaz edilmiştir. 

Bu kısmın emvali metruke
den olduğuna dair bir haber 
alındığından Defterdarlık ida
resince bu husus hakkında 
lahkıkata başlanmıştır. 

Sahte yirmi 
beşlikler 

Son zamanda Mersinde 
kalp 25 kuruşluklar görülmi
ye batlanmışbr. Bunların ren
gi donuk, yazılan. nisbeten 
kalındır. 

Yeni bazı tebed· 
düller daha olda 

Ankara, 4 (Telefon) - T~
lis bq konsolosluğu mua~ 
Hüseyin bey vekalet eDJftPf! 
alınarak yerine Batum kançı· 

· de lan Hulusi, onun yenae 
vekalet evrak memarlanncfaa 
Abdurrahman beyler tayin 
ed'Imişlerdir. • ise 

Odesa kooaolosluguna • 
Atina ve Pire kançılan Hatif 
bey tayin edilmiştir. 

Tren kaza11 
Moskova, 4 ( A. A. ) - Bir 

yük tnni Kuan civannda yol-
dan çıkmlftır. Birçok telef •• 
mecruh vardır. 
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'2 Sahife · Son Saat--

. 
lskecede 

SON HABERLER 
Tiirk gazeteleri Yunan 
hiikiimetince toplattırıldı 

Dskecede Türkçe çıkıın Ye· 
ni Adım refikimiz Yunan 

hükümeti tarafından kapahl
mış, sahibi tevkif edilmişti. 

Vakıt, Cumhuriyet, Milliyet, 
Karagöz nüshaları da Selanik
te toplathnlmıştır. 
muhtelit mübadele komls· 
~yonundaki Yunan müşaviri 
Mamapulos ile bütün katiple
rin vazifelerine nihaye veril
miştir. 

Jr.illi iktisat meclisi tarafın
W dan hayat pahalılığı hak
kındaki rapora, oda umumi 
katıbi tarafından bazı çıkıntı 

şeklinde ilaveler yapı!mıştır. 
Bilhassa bu ilaveler de Nurul
lah Esat bey hakkında tarizler 
vardır. Katibi umumi Cemal 
bey Lehiatanda olduğundan 
avdetinde kendisinden izahat 
alınacaktır. 
mJaliye vekilimiz, müskürat 
WI umum müdürü ile bera
ber dün l:ımire gitmittir. 
rnlerşembe günü yapılması 
IYIJ mukarrer Haydarpaşa 
tramvayının vayı esas resmi 
cumadan ıonraya kalmışbr. 
DJimammızdaki Rus tahtel-
11:'1 bahirlerinden biri dün 
Marmaraya açılmıştır. 

mayri mübadiller idare he
yeti riyasetine Kavalalı 

Hüseyin bey intihap edilmiştir. 

mün Kemerburgazda, Yavuz 
köyünde ilk mektebi Vali 

bey açmıştır. Bu köyün dis
panser doktoru hakkında şi
kayetler olduğundan hakkında 
tahkikata baılanmıştır. 
lfQlıhhiye müsteşası şehrimize 
~gelmiştir. 
lrnleni maarif kadrosunda 
[gjbazı tebeddüller yapılmış
tır; bu cümleden olarak Trab
zon Maarif emini Eylp B. mü
fettişi umum iliğe, müfettişi 
umumi Hilmi B. Trabzon ma
arif eminliğine, İstanbul Erkek 
muaıtim mektebi miıdürü Mah
mut Ekrem B. Ankara orta 
muallim mektebi müdürlüğüne 
ve yerine Konya muallim 
mektebi müdiirü Hamit Zeynel 
B. tayin edilmiştir. 

D
:ı;mirde mahküm olan ko
münistler dün Diyarbe

kir hapisanesine nakledilmiş

lerdir. 
mudanyanın Çekirge kö
~ yünde parası olan bir 
kadın maskeli üç adamın te
cavüzüne uğramış, failleri o
lan Tahir, Ahmet, Veysel 
yakalanmışlardır. 

Dstanbulun ihtiyacatını tes
bit için meb 'uslanmız 

bugünden itibaren faaliyete 
başlamışlardır. 

mivani ali M. Muhtar paşa 
evrakını cıım~rteı.· den iti

baren tetkike başlıyacaktır. 
nJrabzon elekt.ik fabrikası 
lll!açılmıştır. 

mulgarların Botef takımı 
dün gelmiş, üç maç için 

için İzmire gitmi~tir. 

ihtida 
muamelesi 

Yeni ihtida talimıtnamesinin 
tebliğinden eve! mliracaat et
tikleri için haklannda muame
le yapılamıyan 400 küsur kişinin 
ihtida muamelesi talimatname
nin tebliğinden sonra tamamile 
ikmal olunmUflur. 

Şimdi de yeni müracaat 
edenler hakkındaki uıuamele
ler yapılmaktadır. 

BuQünkiı hava: 
Kandilli ruatanesinden 

alınmıftır: 

Bir kaza 
• 

lngiliz tayyaresi 
mechul bir cis-, 
· me çarptı 

londra, 5 (A.A.) - Şnay
der yarışına ittirak edecek en 
süratli İngiliz tayyarelerinden 
biri tecrübelerine devam için 
dün deniz yüzünden yüksel
meğe hazırlıınırken meçhul bir 
cisme çarpmıştır. 

Kanatlanndan birinin hasara 
uğrac'ığı zannolunmuş ise de 
tayyarenin muayenesi netice
sinde hiç bir zarara uğrama
dığı anlaşılmıştır. 

Yağmtır 
• 

lzmir civa>·ında 
da tahribata 
sebep oldu 

İzmir, 3 (A.A) - Dün şeh
rimizde hafif surette yağan 
yağmur, millhakatta şiddetle 
yağmış ve mahsullita mühim 
zararlar vermiştir. 

Alaşehir, Manisa, Menemen, 
Kemalpaşa taraflarında kuru
makta bulunan üzümler tam
amen ıslanmıştır. 
' Zarar ve ziyanın mühim 
olduğu söyleniiiyor. Fırka erka
nı ve vilayet her sene tekerrür 
eden bu afetten mustahsili 
kurtarmak için harbi umumi
den eve! olduğu gibi üzüm 
kurutulan yerlerin üzerine tente 
çekmek iein bilfiil teşebbü
sata karar vermiştir. Vilayet 
iktisat ve Ziraat vekaletleri 
ile ziraat bankası merkezine 
müracaatta bulunulmuştur. 

Örtü için mustahsile verile
cek bezler bedelinin üç sene
de ödenmesi için çare aran
maktad . r. 

Ziraat bankası bu kfediyi 
yaparsa mustahsil gelecek 
seneki afetlerden mahsulatı 

vikaye edebilecektir. 

(~errıal bey 
• 

Ticaret odası 
katibi umumisi 

geldi 
On beş gün eve! Lehistan

da Poznan şehrinde açılan 

sergi münasebetile yapılan 

kongreye giden Ticaret odası 
katibi umumisi Cemal bey dün 
akşam şehrimize dönmüştür. 

Cemal bey kendisi ile gö
rüşen muharririmize şunları 

söylemektedir : 
« Sergi Avrupa mallan ara-

sında ticari münasebetlerin 
inkişafı için Türkiye, bulga
ristan, Yunanistan, Romanya, 
Çekoslovakya, Yugoslavya, 
Polonya ticaret odalan murah
haslannın iştirakile bik kon
gre yapıldı. Kongreye 139 
murahhas iftirak etti. 

Kongre 25 ağustos günü 
açıldı, 26 ağustos günll akşa
mı bitti. Her milletle Polon
ya arasındaki ve kongreye 
iştirak eden milletler arasın
daki münasebeti ticariyeyi 
takviye ve bunun inkiıafı için 
endbııenler teşkil edilmiftir. 
Bu encümenler birer rapor 
hazırlamışlardır.» Cemal bey, 
dedikodulara sebep olan 
Ali iktisat meclisinin raporu
na yaptığı ilAveler hakkında 

Dün azami hararet «28» 
derece, bu sabah «22» de
recedir. Bu gece rllzgir poy
raz hava ekseriyete açık ve 
yağmursuzdur. Diln yağan 

yağmur «6» milimetredir. 
• bir şey söylememiştir. 

Kudüs alıvalini tetkil{e 
bir heyet gidec.ek 

Londra, 3 (A. A.) - Daily Maylin siyasi muhabirine göre 
elyevm İngılterede bulunan nazırlarla mlistemlekat nezaretinin 
büyük memurla·,ı. Filistin meselesile meşgul olmaktadırlar. 

Karışıklıkların zuhurunun sebep olan amilleri yerinde tet~ike 
memur edilecek komisyona ora ahvaline vakıf tecrübeli zevat
tan terekküp etmesine karar verilmiştir. 

Beyrut, 3 ( A. A.) - Tam bir sükün hüküm sürmektedir. 
Efkan teskin için her tarafta halka tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

Londra, 3 ( A. A. ) - Müstemlekat nezaretinin Filistine ait 
bir tebliğinde Safadın şimaline müsadif havalideki huzursuz
luğun devamına ve Suriye cihetinden el'an bir takım Arap 
kuvvetlerinin gelmesine mebni Filistinin şimal ve şimali şarki 
aksamında kuvvetli bir tayyare filosu tarafından nümayişler 

yapıldığı blldirilmektedir. 
Londra, 3 (tt.A.) - Filistine gelen yeni İngiliz komiseri 

sir Percy Larain, ahaliyi sUküna davet eden bir beyanname 
neşretmiştir. 

Kadın alım satımı! 
Zengin bir ecneci, 10 bin liraya 

bir kadın almış! 
Para ile her şey satın alın

dığını bilirdik ama kocalı bir 
kadının alındığını yeni yeni 
işitnıiye başladık. Bakınız fı1-
tanhulda geçen böyle bir va
kayı slzede anlatalım da bu
buna bizim gibi sizde şaşın '' 
kalın. ' ,ıl 

Bundan bir müddet eve! 
1 

şehrimizdeki ecnebi bir mü
essese! maliyenin direktörü 
ayni müessesede çalışan 

ikinci sınıf bir ecnebi me
murun genç ve güzel karı

sına abayı yakar; bir müddet 
işi şöyle böyle oluruna bağla
dıktan sonra meseleyi kadının ı 
kocası çakınca iş biraz sarpa ı 
sarar. 

Nihayet günün birinde tara
feyn uzun bir müzakereye gi
rişir, enine boyuna göriişür 

Uç sarhoş., 
• • • 

nlU[l vıntrıı 

ve bir haylı mıızakere, muna
kaşadan sonra iş pazarlığa dö
külerek memurun genç, güzel 
kansı çocuğu ile birlikte 10,000 
liraya direktör efendiye dev
rediü: muamele bittikten son
ra da kadının kocası olan a
dam hüsnü rızası ile Avrupaya 
tahvili memuriyet ettirilir. 

Ne diyelim, Allah burada 
kalanlara dirlik düzenlik! ver
sin, bakalım daha neler göre
ceği7? 

Demekten başka diyecek 
bir şey yok! 

Sırası gelmişken karilerimize 
şunu da hatırlatalım ki aynı 
muamele burada bir daha 
olmuş, mütareke selelerinde 
zengin bir zat kocalı bir Ruıı 
kadı üıı mühim bir para mu
kabilinde böylece kocasından 
satın almıştı. 

bir şof~ör 

vtırdtılar 
Şoför Ali, dün gece Fenerden geçerken otomomili, kol kola 

giden üç sarhoştan birine çarpmış, bunun üzerine aralarında 
kavga çıkmıştır. Üç sarhoş, şoförü otomobilden aşağıya almışlar: 

- Ulan sen hem bize çarpıyorsun, hem de üstelik küfredi
yorsun, diyerek fena halde dövmiye başlamışlardır. 

Kavgaya şoför muavini Ferhat ta müdahale etmiş, müteca
vizlerden Hasan elindeki bıçakla şoför muavini F erhadı ilç 
yerinden ehemmiyetli surette yaralanmıştır. Mecruh tedavi altına 
a!mmıştır. Sarhoşlar yakalanmıştır. 

Elektrik teline 
dokundu ve 

bayıldı 
Cihalide Halit beyin odun 

deposuoda elektrik motörü 
ile odun kesmekte olan 35 
yaşında Yusuf dün dalgınlıkla 
elini elektrik teline dokundur
mUf, derhal hayılmlftır. Yu
suf tedavi altına alınmışbr. 

Ekmek ve yağ 
Pangaltıda Kurtuluş mahal

leainde oturan madam Sofiya 
dlln Şehit Muhtar bey cadde
sinde Kemi! efendinin dük
kiııından alıt veriş ederken 
bir okka ekmek, bir okka 
vejetalin yağı, iki çukulata 
çalmış, çıkarkan çukulatalar
dan birinin yere düşmesi üze
rine y. k~lı-'lmı<'ı-. 

Şehzadeba.şın
da bir man

f arcılık 
Ordu avukatlarından Osman 

hilmi bey dün gece Şehzade 
batından geçerken mantarcılık 
suretile 600 lirasını çarptır
mıştır. Zabıta mantarcılık ya
panlan aramaktadır. 

Anbara düşffl 
Şamandırada bağlı bulunan 

Alman bandıralı Kalapa va
purunun üç numaralı anbarıo· 
da çalışan deniz amelesindeıı 

Talha ayağının altındaki tah
tanın kayması yüzünden am
bara düşmüş, ehemmiyetii 
surette yaralanın 1° ı· 

• 

Iranda 
Otomobil kaza
ları halkı gale

_yana getirdi 
Londra, 3 (A.A.) - Daily 

Meylin Parls muharriri tarafın
dan bildirildiğine göre geçen 
temmuzun 15 inden Ağusto

sun 31 ine kadar 50 gün 
zarfında Franaada otomobil 
kazaları yüzünden üçyüz yirmi 
yedi kişi ölmilş ve 997 kiti 
yaralanmlfbr ki bu rakam va
sati olarak günde 9 kurban 
demektir. Bu hal karşısında 

heyecana gelen Franıa efkin 
umumiyesi bu gibi vak'aların 

tekerrürünü men için acil ted
birler ittihazını istemektedir. 

Makdonalt 
lemiyeti akvam
da bir nutuk irat 

etti 
Cenevre, 3 (A.A) - Ak

vam cemiyeti bUyük meclisi 
saat 16 da toplanmıftır. M. 
Makdonald bir nutuk ıöyle

miştır. İngiliz baıvekili bu 
nutkunda 1924 seneaindenberi 
katolunan mesafeye dikkati 
celbetmiş, beynelmilel sulhun 

üzerine kurulduğu temellerin 
gayet sağlam olduğunu beyan 
etmiştir. 

M. Makdonald emnü selamet 
meslesinin vaziyete hakim bu
lunduğunu ilave etmiş, Paris 
misakının sulha ait yeni teş• 
kilatın yeni bir safhası olciu
ğunu söylemiştir. M. MakJo
nald lngilterenin sabık muttc
fikleri ile düşmanlan arasında 
hiç hır fark gözetmediğini, 
bir kaç gün evci zuhur 
eden geçici ihtilaflann Cenev
rede el birl:ği i;e çalıtmağa 

mani olmıyacağını tasrih et
miştir. 

M. Makdonald M. Jaspar
dan takdirle bahsetmia Lihey 
itilafının çabıcak tasdik edil
mesini temenni eylemiştir. 

İngiliz baş.vekili nutkunun 
sonunda İngilterenin Rendeki 
işgal ordusuna mensup ilk ta
burun gelecek hafta hareket 
edeceğini düşünmekle memnun 
ve bahtiyar ve müftahir oldu
ğunu beyan etmiştir. 

fzmirdeki komüniatler 
İzmir, 3 (A. A.) - Şehri

mizdeki mahküm komünistler 
bu sabah Diyarıbekire sevk
edilnıişlerdir. 

Vicahen muhakme edilecek 
olan Niko burada kalmıştır. 

Mekteplerde te
beddillat yok 
Ankara, 5 (A. A.) - Aldı

ğımız malumata göre mektep 
ve muallimler kadrolannda 
esaslı tebeddül yapılacağı hak
kındaki haberler doğru değil
dir. 

Kadro telmcdi 
Vilayetin yeni kadrosu he

nüz tebliğ edilmediği için ma
;:.~ bordrolan yapılamamakta
c: ı r. Yeni kadronun daha bir 
hdtadan eve! tebliğine ihti
mal verilmemektedir. 

Eylül 5 

Lavrens 
Meşhur casus in· 
sanlardan nef re~ 

ediyormuş 
Umumi harpte Araplar ara• 

sında oynadıiı rol ile meıbur 
lngillz casuıu miralay Lav• 
rensin meş'um hatırah henibı 
unutulmamış olsa gerektir. 

Son zamanda, tayyareci Şav 
ismi ile Efgan isyanını körükli
yen bu adam haber verildiğine 
göre Londra civaındaki orman· 
lardan birine kamp kurmuf, 
tek başına münzevi bir hayat 
geçirmekte imiş. Lavrens, bu
nun sebebini soranlara: 

«- İnsanlardan nefret ettiği 
için tek başına yaşadığı » ce-o 
vahım veriyormuş. 

Kartalda 
Halkı iizen bir 
harman mese

lesi var ... 
Evelce de yazmıştık: Bu sene 

Kartalda bir harman mesele· 
si vardır. Çiftçilerden biri, 
mahalle arasında harman yap
mak istemiş, mevcut mevzuata 
muhalif olan bu teşebbüs, hey
eti sıhhiyenin kararına iıtinaden 
belediye tarafından menolun• 
muş, fakat kaymakam B. in 
müsaadesile mahalle arasında 
harman yapılmıya batlanmış• 
tır. 

Şimdi bu yllzden o civar• 
daki evlerde tozdan ve huğ· 
day kılçığından oturulamadığı 
cihetle halk .Kartal mahkeme
sine müracaat etmitlerdir. Kar• 
tallılar, hakkın hakim olbuğu 
bu devirde, sıhhi mahzuruna 
binaen belediye tarafındaıı 
menolunmasıaa rağmen ma·• 
halle arasında harman yapıl• 
maaına hayret ettikleri gibi, 
mahkeme tarafından istenilen 
evrakın kaymakam 8. tarafın
dan henüz gönderilmediğini 
de söyliyorlar. 

Hakikat bu merkezde ise 
cidden şayanı dikkattir; Vila
yet bu mesele ile biraz meş
gul olsa fena olmıyacaktır. 

Asri hırsızlık 
Amerikada tlmdiye kadar 

misli görlllmemlş bir tekilde 
ve ıayanı havret bir surette 
bir hırsızlık vak' ası olmuştur. 
Soyulan yer çok zengin bir 
Amerikalının villisıdır. 

Villada bekçilerden başka 

kimse yoktur. Ev sahipleri 
yaz sıcaklarından kurtulmak 
için sayfiyeye gitmişler. 

Hırsızlığın vuku bulduğu 

geceden bir hafta evvel bir 
glln villanın üstünde üç tay

yarenin uçtuğu ve fotograflar 
aldığı görülmüş. 

Bir hafta sonra da bir gece 
yarısı villanın bahçesine ayni 
üç tayyare inmiş. İçindekiler 
bekçileri silahla tehdit ederek 
bağlamışlar. On dakika içinde 
villinuı yükte hafif pahada 
ağır bütün efyalarını soyup 
tayyarelerine ylldetmftler ve 
havalanıp gitmişler. Nereye? 
Meçhul. 

Amerika polisi bu tayyarelf 
hırsızları ele geçirememiştir. 

Bugünkü hona: 
İngiliz 1008,00; Frank 

12,28,00;Liret 9,20,00; İsviçre 
2,49,50; Dolar 48,12,50; Da
hili 95,30; Altın 879,00; A
na dolu 21,80; Rumeli 6,40; 
Tramvay 75; Düyun 195,75; 

İş baı·kasındaıı alınmıştır 

• 



5 Eylül 

B ev 
lc&p 

Tarlabaşı caddesinin -arka 
tarafında bir cehennem soka
ğı vardır. Burada, nasılsa bir 
seneye yakın bir zamandanberi 
uygunsuz bir kadın türedi, e-
vini randevu evi olarak işle
tiyor. Ekseri geceler, kavga
lar, müstehcen sözler bütün 
mahalle halkının huzur ve ra
hatmı selbetmekte ve telaşa 
düşürmektedir. Evelki gece 
gene böyle bir kavga neticesi 
bütün mahalle ayağa kalktı, 
polis ve mahalle bekçileri gel
diler, fakat maalesef hiç bir 
9ey yapılmadı. Rica ederim 
eoruyoruz: Bu ev ne zaman 
kapatılacak? 

Karilerlnizden 
A. Mithat 

lf 
Cene taksiler .. 

Bugün, nazarı dikkate bir 
daha koymak istediğim me
sele, şu otomobil meselesidir. 
Bundan gazetemiz, daha cvel 
birkaç defa bahsetmişti. Fa
kat bir netice alınmadı gibi 
görünüyor. Bu mesele yakın 
mesafelere şoförlerin müşteri 
götürmek istememeleridir. 

Filvaki Emanet, ta' si üc
retlerini indirmekle halka, 
büyük bir iyilik yaptı. Fakat 
her otomobile binen Büyük
dereye gitmez ya .. 
Yğmurlu bir havada, Köp

rüden yazıhanesine gidemiyen 
bir insan için, lstanbul sokak-
larında otomobiller bulunma
aının ne fa' deal olabilir? Ala
kadarların ehemmiyetle na-
zarı dikkatlerini celbederim. 

Haseki: Nurettin 

* Erkekler ve Kadınlar 
Kadınlara karşı erkeklerin 

he~ zaman nezaket gösterme
lerıne alışkın bulunan biz Ka-
dınlar, bilhassa bir müddet
t~n~e~~ ~u nezaketin gevşedi
jinı gorur gibi olmakla müte
essiriz. 

Mesela bir tramvay ve ya 
vapurda ayakta kalan bir ka
dına karşı bir erkeğin yer 
göstermek suretile hürmet 
ibraz etmesi ne ulvi bir hare-
kettir. · 

Bu sözümle, iş·n~en yorgun, 
argin dönen bir erkeğin, bir 
kaç dakikalık istirahat hakkını 
da elinden alalım demiyorum. 
Esasen böyle bir insan, ken
dini bilen bir hanıma yerini 
verse, o hanım bu yeri gasb
etmek ietemez. 

Fakat muaşeret kaideleri 
arasında, zannediyorum ki bu 
nıütaleamın bir yeri olmak 
lizımdır. Erkeklerin bu sözü
me hak vereceklerinden emi-
nim. Emine Süreyya 

* Bazı vapurlara dair 
Hususi bazı vapur kumpan

yalan daima Seyrisefainin re
kabetinden şikayet ediyorlar. 
Son bir vak'a dolayısile bun
da haklan olmadığına inandım. 
Akrabamdan birisi Samsuna 
gidecekti. 

Gazete de o gün için mu
ayyen saatte vapurun hareket 
edeceğini bildiren ilim okuduk 
vapur acentasına gittik. Bilet 
ücretlerini ilandaki ücretten 
bir miı!l faza olarak aldılar. 
Vapur ılina göre saat beşte 
kalkacakb. Alb saat teehbür
le kalkb. Giden akrabamdan 
gelen mektuba nazaran vapur 
ilan edilen iskelelerden birine 
de uğramamış. Bu olur mu? 

Aksaray Vasfi Rifat 

• Bir hayır sahibi çıksa ... 
Şehremininde Denizaptal 

ma~allesinde Masura sokağı 
eıl.ı kaldırımlarile, fenersiz, 
elektiriksiz halile geceleri 
geçenlere bir kurunu vustai 
aokak haşyeti veriyor. Bir 
elektirik lambası konsa, ' : 
kaldırım tamir edilse .. 

Bunu yapacak hayır sahibi
ne dua edeceğiz. 

Necati Cemil 

Kil. os yolu 
ilk baharda 

kafranlanmağa 
başlanacak 

Sarıyerden Kilyosa kadar 
olan yolun Uç kilometroluk 
kısmına, her bir kilometro 
ayrı ayrı olmak üzere, katran 
dökülmüştü. 

Tecrübe mahiyetinde yaptırıl
mış olan bµ kısimlardan Sa
rıyerden itibaren olan üçüncü 
kilometredeki kısım hepsinden 
m\ıvaf ık görülerek bütün yolun 
ayni şekilde yaptırilmasına 
karar verilmiş ve keşifnamesi 
hazır!anm :ığa başlanmıştır. 

Bu sene inşaat mevsimi geç
mekte olduğundan ilk bahar
da hemen ameliyata başlana
caktır. 

Yüz ellilikler 
arasında 

Yüz elliliklerden, Müstafa 
Sabri ile avenesinin Gümülci-
nede ora Türklerini ifsat için 
çalıştıkları malfımdür. 

Ahiren alınan malumata 
göre, bu mfifsitler son gün
lerde fena halde birbirleri
ne düşmüşler ve aralarında 
devam edip giden kavga
larla kötü mahiyetlerini 
büsbütfin açığa vurmuşlardır. 

Bu hadiseler üzerine Gü
mülcine cemaati Mustafa sab
rinin oradaki mektepte mü· 
dürlük eden oğlunu mektep 
müdürlüğünden azletmişlerdir. 

İskeçede çıkan Yeni Adım 
refikimiz bu hadiseden bah
sederken Hafız Salih ve hem-
palarından Hoca Galip ve sa
irenin bu meselede daha zi
yade ileri giderek Mustafa 
Sabriyi Gümülcineden çıkar-
mak üzere harekete geçmiş
lerdir diyor. 

Susuzluk 
Terlcos suyu dün 
gene neden ke

silm işfi? 
Dün İstanbul cihetinde Ter

kos suları birdenbire kesilmiş, 
ancak gece yarısından sonra 
akmıya başlamıştır. Bunun se
bebi, kanalizasyon şirketi ile 
T erkos şirketi arasındaki bir 
ihtilafın halledilmiş olmasıdır. 

Kanalizasyon şirketinin 0-
dunkapıda ki tesisatı yapılırken 
T erkos şirketinin bundan tam 
«40» sene evel döşediği «300» 
lük ana borudan « 10» metre
lik bir kısmı kanalın içinde 
kalmış, kanalizasyon şirketi 
terkostan borusunu buradan 
alınmasını istemiştir. 

Terkos şirketi, 40 sene e' e · 
hükümetin kendisine boru ferş 
etmek için bu istikameti gös
terdiğini bildirerek ancak 
masrafı verildiği takdirde bu
radan kaldlı."abileceğini bildir
miş, nihayet bu ihtilaf Şehre
manetine aksetmiştir. 

Şehremaneti, iki şirket ara
sında hakemlik yaparken me
seleyi halletmiş ve nihayet 
dün boru T erkos şirketi ta
rafından ayni istikamette bi
raz yukarıya kaldırılmak su
retile kanalizasyonun üzerine 
çıkarılmış, bu ameliyat dola
yısiyledir ki sular «10» saat 
kadar kesilmiştir. 

Türk - Suriye 
hududu 

Ankara 4 (Telefon)- Tür
kiye - Suriye tahdidi hudut 
komisyonu azalannın bir kaç 
güne kadar hududa hareketle 
vazifelerine başlamaları mü
karrerdir. 

[İnkilap tiyatrosu] operet 
temsilleri Betiktqta yeni 
parkta bu akıam [Amca bey] 

operet 3 perde 

Son Saat 

"Yurt elden gidiyor!,, 
• 

Daha diin eteaim · zi öpen 
R s kınazları bizi öl ür

mek istiyorlar. 
- 2 - Muharriri: M. Turhan 

Yedirmek ve içirmek, idare 
düsturlarının en mühimmi, mu
vaffakiyet vasıtalarının en kıy
metlisi sayılmıştır. Sabi, mük
rim; yani sofrası açık, in'amı 
bol olmıyan, hükumet adam
ları, alelekser, halkın nefretini 
kazanmış, bir taraftan çalıp 
öbür taraftan savuran «erbabı 
kerem» ise daima muhabbet 
görmüştür. Eski müverrihler 
bile, devlet ricalinin ef' alini 
muhakeme ederken hep bu 
noktayı göz önünde tutmuşlar
dır. Sahi veya hasis! İşte .bir 
devlet recülünün en büyük 
meziyet veya kusuru. 

Duygusile , idrakile değil 
midesile yaşıyan miJletlerin 
bu telakkiyi beslemelerJ gerçi 
tabiidir. Fakat bir devlet ida
resfoin midelere istinat ettf
rilm~si ne kadar hazindir? 

Sevinç hanımın da taallüm 
ve ya tevarüs ettiği hikmeti 
idare düsturlarının başında 
«yedirmek ve içirmek» vardı. 
Bu sebeple o emri vermiş ve 
hizmetçiler , altın ve gümüı 
tabaklarla salona girmişlerdi. 
Tabaklarda at eti ve darı çö
reği vardı. « Yarıcı » denilen 
hademe, yanlarında asılı d~
ran bıçaklarla etleri kesip 
dagıdıyorlardı. 

Yalnız prensese, en yaşlı 
bey tarafından et ve çörek 
taktim edilmişti. 

Kuru et, ellerde kir bırak
mıyor olmalı ki salona leğen -
ibrik getirilmedi. Erkekler, 
kalın ellerini koyun derisin
den mamul caketlerfne sür
mekle, kadınlar narin parmak
larını yekdiğerine sürtmekle 
iktifa ettiler. 

Gene prenses, istisnai bir 
hareket olmak üzere halayık
lardan birinin uzattığı sırma 
kenarlı çevreyle ağzım ve 
elini sildi. 

Arlık mideler, an'anevi rüş
vetlerini almışlardı ve şimdi 
bütün huzzar, gözlerini tahtı 
üzerindeki dilrüba mahluka 
dikerek bekliyorlardı. 

Prenses, uzunca bir müddet 
düşündrkten sonra ayağa 
kalktı. Kulaklarda bir girye, 
hıçkırıksız bir ağlayış tesiri 
yapan mahzun bir sesle: 

- Kazanlılar! - dedi - Yurt 
elden gidiyor! 

Kadınlar ve kızlar, bila ih
tiyar, içlerini çektiler ve der
hal nemlenen gözlerinde par
maklarını dolaştırdılar. Erkek
ler vakur bir teessürle baş
larını iğmişlerdi. 

Prenses, müteheyyiçtı, rengi 
sararmış, ellerine bir titreme 
gelmişti. Sedası gittikçe kuvvet
leniyor, yüksek bfr tınnet alı
yor ve gözlerinin iltimaı da 
sesindeki sertlikle müteraflkan 
derinleşiyordu: 

- Evet, Kazanlılar! -diyor
du- yurt elden gidiyor. Daha 
dün elimizi, eteğimizi öpen 
Kinazların [Rus çarlarının es
ki unvanlan) hain dölleri yur
dumuzu yıkmıya hazırlanıyor. 
Yüz elli sene evel Moskova 
sokaklarında kişniyen Türk 
atlannın nallarına alıniarmı 
süren, bize her yıl haraç gön
deren, bir Türk kürkii, bir 
tatar külahı önünde yüz üstü 
yere kapana11 o ürkek kinaz
lar, bugün bizi yel değmiş 
çöpler gibi havaya savurmak 
istiyorlar. 

Kinaz Yuvan [Eyvan] iki yüz 
kere bin asker düzmüş, üzeri
mize gelmiye hazırlanmq. 

Ben, uzakta kümelenen ka
ra bulutu size gösteriyorum. 
O buluttan evlerinize ölüm 
saçılacak, o buluttan malınız, 
mülkünüze ateş dökülecek, o 
buluttan ırzınıza, namsununza 
çamur yağacaktır. 

Kadınlar ağlıyor, erkekler 
yere b~kıyordu. Sevinç H, se
sini biraz daha yükselerek sö
zünde devam etti : 

- Atlarımız dile gelse kendi 
dedeleri ıin Moskofl · ra attiklan 
çifteleri size öğüne öğüne söy
liyebilirler. Siz, o atlara bin
miş, beş - on kere Moskovayı 
yakıp yıkmış erlerin evladısı
mz. Şimdi oradan, dedeleri
nize yıllarca boyun iğmiş olan 
bir ülkenden kopup gelecek 
sürülerin önünden elbette 
kaçmıyacaksınız. <'Altın ordu» 
devletinin elinize gelen namu-
sunu elbette lekelemiyecksiniz. 
Ben bunu bilirim. Hepinizin 
yurt için güle güle ölmekten 
kaçınmıyacağınıza inanının. 

Çünkü babalarınızın kanını 
taşıyorsunuz. 

Fakat savaş, yalnız yürekle 
olmaz. Biraz da hesap ister. 
Ateş bile cUrmü kadar yer 
yakar. Onun için düşunmek 
lazım. Şerefle ölmiye hazırla
nalım, lakin, şerefle yaşama-

nın çaresini de araştıralım. 
Düşman bin ise biz biriz. 

Onlar yanık irmak gibi, oka 
suyu gibi sonu gelmiyen bir 
seldir. Biz sayısı belli bir 
yığmız. Birimiz eksUince y~ri 
boş kalır. O çoklukla bu az
lığın açığını kapamak için dü
şünmeliyiz. Sizi, bu maksatla 
topladım. işte derdi söyledim, 
~ermanını baş başa verip an
yalım. 

[Bitmedi] 

* Dilnl,u tefrık.:nıızın birınci sütu-
nun oltıııdol,i 6• satır, ayni ~ütunun 
tnın c65• inci satırı altına girmek 
icnp ederken clıve uğrnrnıştır. İtizar 
'c tashih <'d<'rİ7. 

Hayvan sergisi 
hazırlıklan 

Ankara, 4 ( Telefon )-
27 Eylülde a~ıhwak olan 
hayvan sergisine alt pa
vlyonlarm lnşasma baş
lanmı~l ır. 

Gaip çocuk 
Evelki gün Un kapanında 

Ahmet isminde 10 yaşında bir 
çocuk kaybolmuştur. Ahmedin 
bir kolu çolaktır. 

Bulanların Uukapanında Sa
lıh paşa mahallesinde 60 nu
maralı eve getirmeleri insani
yetnamına rica olunmaktadır. 

Yunanistandaki 
Fransız askeri 

heyeti 
!Atina, 4 (Hususi) - Yunan 

or~usunun ıslahı ile meşgul 
Fransız askeri heyetinin mu
kavelesi bir sene daha temdit 
edilmiştir. Heyet reisi jeneMI 
Brayon vazifesinde ipka olun
muştur. 

Merhum Irak 
el çis" nin aileıi 
Ankara, 4 (Telefon) - Ge

çenlerde f stanbulda vefat eden 
Irak elçisi Neşet beyin beş 
nüfustan ibaret ailesi memle
leketlerine hareket etmiflerclir. 

Yeni garaj 
Temizlik işleri 

vesaiti için 
yapılıyor 

Şehremaneti bütçesinden 
münakale yapılarak Fatihte 
İtfaiye garajı arkasında yeni 
bir garaj inşası tekarrür etmiştir. 

. Yeni garaj tamizlik işleri mü
dürlüğü emrine verilecek ve kırk 
otomobili istiap edecek vüs
atte olacaktır. 

Temizlik işleri müdürlüğün
de elyevm «30» kamyon, are
z5z, nakliye ve çöp otomobili 
vardır. 

Bunlar muhtelif yerlerde ve 
kira ile tutulan garajlarda 
durmaktadır. Yeni garaj ya
pıldıktan sonra hepsi bir ara
da duracaktır. 

Bir firari ve 
hırsız 6/durüldu 

Sahife 3 

Yel ülürdu 
Su ötH Ü 

Uelediyenirı allı aydu~ ya
pamadığım mul arek yaymur 
yarmı saatin içinde, lı.em ~e 
ne mrikemmel !Japiıl Bır g~rı. 
eve/ bakkal JJod< sun kırlı 
611/ıiğtine benziyen İslanb.11-
lu11 suya lıasrrl çelıresı~e 
derhal nur geldi. Dua edel1•1'!_1 
de Nasrellin Jıocanın dedı9i 
rıibi kışa /\adar gorup göre
ceğimiz ralımel bı: olmasın. 
roksa bu hızlı yaynwrla ka
baran toprak bugun yarın 
tekrar kıırur da yeniden toza 
inl.."lMp ederse arlık Kasımın 
srlrekli yağmrırlarma kadar 
çoğıımuzım eme kulanı. ye
niden bekar uşaklarınm gom
lek yakası gibi azar, rengini 
atar ve bir daha da ne kay
nar sıı, rıe de değme sabun, 

soda Jwyreder. 
Fakat, Jıavamrı yağmr~r

dan sonra devam eden şıd
dclli sıkmlısına bakılırsa ga
zetelerin lef rikaları gibi bu
nun mabadi vara benziyor. 
Aman olsun, aman olsun, 

Mersin, 3 - MilkeıTer as- scl·rin ııezafeli namına be~· 
ker firarisi ve meşhur hayvan • k t h n 
hırsızı Tarsusun koca bucak gun yağsmf ... Fa a .ergu 
köyünden Mustafa oğlu İbra- böyle bir miktar stireklı ya!/-
him, jandarmanın dur emrine mur yağar da ortalık ken:i-
itaat etmediğinden atılan ıi- liğinden temizlenirse kor a-
llhla maktul düşmüştür. rım ki yarın belediye, eı1l~r .. 

Samsunda bir cinayet den, dükkanlardan tan=if a 
resmi istediği zaman şu ce-

Samsun, 3 - Bayburtlu Ah- vaba maruz kalmasın: 
met isminde birini Gazhane el 
karı11ındaki bahçelerde taban- - Ortalıkta ne varsa y 
ca ile üç yerinden vurup öl- ıifürdti, Sil gölıirdü, sen ne 
dürdüler. Katiller aranmakta- ı emıi istiyorsun? 

K6roğla 

dır.--------~-----:--:---

Otomobillere dikkat! 
Şoför muavini ~ult!?J• 
ması iyi değil, çuoku ... 
Ecnebilerin kira otomobille-

. rinde şoför muavini yoktur, 
evveli kanunen yasaktır, sonra 
da bu memuuiyyet bizzat miiş
teri tarafından takip edilmek
tedir. Bunun başlıca sebebi 
bir müşteri tarafından binilen 
bir otomobilde iki şoföriin bu
lunmasının daima ve bilhassa 
şehir hariçlerinde muhakkak 
surette tehlikeli görünmekte 
olmasıdır. 

l,te bu umumi kaidenin tat
bikına dikkat etmediği içindir 
ki Pariste Santinelli is~inde bir 
İtalyanın başına gelen vak'ayı 
Fıransız gazeteleri biraz dJa bu 
adamın kendi kusurundan 
mOtevellit addetmektedirler: 

Liyon şehrinde oturmakta 
olan bu zat, geçen giin Parise 
gitmif, istasyon civannda bir 
otele yerleşmif, sonra muhte
lif itlerini görmek fizere pay
tahta yakın köylerden birine 
gitmiş, akpma kadar kaldık
tan sonra bir otomobile bine
rek parise dönmek istemiştir. 
İtalyanın kabahati, otomobile 
binerken Pariste nmumi kaide 
hilafına olarak şoför yerinde 
iki kişinin oturmakta olmasına 
dikkat etmemit ve bittabi 
ikinci adamı ind!rmek teşebbü
sünde bulunmamış olmasıdır. 

Otomobil köyden çıkbktan 
bir müddet sonra bir ormana 
aapmlf, ormanın tam orta yerine 
gelbiği zaman birdenbire dur-
mcş şoför inerek motöre b~
miş,' küçük bir tamir v~. dem1!. 

Müşteri de bu tamınn neti-
cesini beklemek üzere fnmİf 
ve iıte bu ıır.,la ıof6r ye
rinde oturmakta olan ikinci 
adamın taarruzuna marm 
kalm.ştır. Bu ikinci ıof6r ar
kadan dolaşarak ftalyanm 

ll . . tutmuc birinci şoför e ennı Y• • 

de adamın burnuna bir fite 
kloroform dayamıştır. 

M.. sı. Santinelli •ak'ama oayu iinkü 
arka tarafını bilmiyor, ç il 
derhal bayılmıt ve gSzOn 

k d. ini kara· 
açtığı zaman en 18 

kolda bulmuştur. 
Kim bilir ne kadar sonra o-

. d a'ar bay· radan geçen ıan arm akta ol· 
gın bir adamın yatın 

1 
6-

duğunu görünce kal:r:. aJ· 
ye götürmüşler ve t vı a-
tına al1D1Şlardır, ltaly~ 1 zerinde bereket versın ~z a 
para bulunmadığı için . ugra· 
dağı ziyan 50 liradan ~~~ret 
kalmıştır. Santinellf bfndıgı o
tomobilin numarasım ha!1'la· 
mamakta olmasına .r~~~ 
birinci ıofarün qkllını ~,.. .. 
edebildiği için zabıta tımdl 
bu adamları aramaktadır. 

Londra sefirimiz Bir kız namusu· 
un silahla ve hariciye 

m'iisteşarı 
Londra sefirimiz Ferit ve 

hariciye mlisteşan Numan Ri
fat B. ler bu sabah A.nkara
dan ıehrimfze gelmiılerdir. 

Hariciye müsteşan, Baş ve-
kil ismet paşaya Yunan ce
vabı hakkında ma)ümat ve
recektir. 

Sulama işleri 
.AnkHra, -i ( Tt•leron )

Sularım i•.lc•ı·:nin h•tlilkatı 
de\ am <"t uu. kh•dir. 1·a -
kında, Pnhtllıd~ıkl bendin 
lrnnallorı a<:llmıya başla• 
nacak lir. 

kurtardı 
Adana 3 - Kara t..Iı or-

man me.;.uru SOleyman of~~-
dinin kızı Cennet H. kendİ 
ne taarruz eden fbit oğ!İdn b
rahimi kurşunla vurup r
dü ve Cennet H. muayene 
edildiği zaman bakire çıktı. 

Meclis matbaası 
Anl"arn, .t ( Telefon )

.lHeclls matbaası için fır
ka binası arkasmda yeni 

ı 
bir mahal inşa edilmek• 
ledlr. Matbaa son sistem 
olacaktır. 
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Zeııg·in çocıığ·u «Bülent>) in meı·hameti 
Çok şey! Dünyada pasta, çukulata yemiyen ve 

ha!. Bu, hiç kabil mi? 
Bülent çok zengin bir aile

nin çocuğu idi. Henüz altı 

yaşında bir çocuk .. 
Her :ıengin çocuğu gibi hiç 

bir şeye sıkıntısı yoktu. Evde 
bir dediği iki olmuyor. 

Bülent ayni zamanda boğa-

zını da çok seven bir çocuk
tur. Her sabah, öğle, ikindi 
ve akşam yemek ve kah
valtı yer. 

Bir gün, her gün olduğu 
gibi dadısı ile beraber evleri
nin karşısındaki parka çıktı. 

kalan çocuklar da var 
Vakit ikindi idi. 
Biraz oynadı. Koştu, çem

ber çevirdi. 
Karnı acıktı. Hergün ikindi 

üstü parka çıkar oynar ve 
dadısının kağıda sararak ge
tirdiği kahvaltıyı yerdi, 

Bugün de dadısı 
paketini çözdü ve içinden bir 
çukulata, bir pasta, biraz pey
nir ve ekmek çıkardı. 

Bülendin karnı açtı. Fakat 
o çukulata yı pasta ve peynir 
ekmekten daha çok severdi. 

f 

1 

Hemen çukulata paketini açb 
ve yedi. Çukulatadan sonra 
pastayı da yemek için eline 
aldı. 

Tam bu 

Acıdı, çünkü Bülent obur 
olmakla beraber çok iyi kalpli 
bir çocuktu. Kız çocuğunu 
öyle bakar görünce dayana
madı, yanına çağırdı. 

Cel .. al bu pastayı ye .. 
senin olsun. 

Fakir kız bu cömertlik kar-
şısında güldü. 

- Teşekkür ederim .. dedi: 
Bana pasta yerine peynir: ek
meği verirseniz daha ziyade 
sevinirim. 

Bülent adeta kulaltlarına 

0 

~ 
inanamıyordu. 

du!. 
nasıl olur-

O.. çocuğa ala pasta ver
mişti. Halbuki o, kendi sev
mediği ekmeği istiyordu. 

-Niçin, dedi, niçin pastayı 
istemiyorsunuz? 

- Çünkü iki gür,dür açım. 
Ekmek pastadan daha iyi kar
nımı doyurur. 

Bülendin hayreti gittikçe 
artıyordu. 

Nasıl olurdu. Demek dün
yada yemek yemiyen, kah-

~~~f F~ ~.,,,!'...,,-:'. .. ~- - ::'\_ 
. (7!. ']J:ı. ı-,. . .:..~ •. - l~ . . L 1 ~ ~ _ , 
,~,~, - ·ev 

va:tı etmiyen,aç kalan çocuk
lar da vardı ha!. Hiç bu kabil 
mi idi? 

Ekmek ve peynirini fakir 
çocuğa verdi. Çocuk kıt
lıktan çıkmış gibi ekmeği yedi. 

Bülent ona pastasını da ver-

EylOI S 

aç 

di ve: 
- Ben her akşam üstü bu

raya çıkarım. Sen her gün gel 
sana kahvaltımı veririm. Dedi. 

Fakir kız çocuğu sev·n~ se
vine gittikten sonra düşündü. 

Çok şey.. Okadar sev-
, ·ı~ 

...... ,,, .... l 
re.: • -
~ 

diğim pastayı yemedim ondan 
mahrum kaldım. Böyle oldu
ğu halde içimde pastamı ye
diğim zamanlardan daha fazla 
dir sevinç var. 
. Her iyi insan işte böyledir. 
iyi bir şey yaptığı zaman 
kalbi sevinç hissi ile dolar. 

Küçük . oduncu ile nehl perisi 
Yalan söyliyen kaybeder, doğru söyliyen kazanır 

Bundan senelerce evel; kü
çük çocukların annelerini, ba
balarını üzmedikleri zamanlar 
idi. 

Bir gün yolum küçük bir 
köye düştü . Oturdum, bir az 
dinlenmek istedim. 

Etrafımı hemen sizin gibi 
bebekler aldı. Kimi beyaz 
sakalıma hayretle bakıyor , 
kimi daha yeni gördükleri bu 
ihtiyarı hayretle süzüyordu. 

Birden birisi atıldı ve ~ordu: 
- Sen neden ihtiyarsın? 

Bu beyazlar ne? 
Sakalım onlara tuhaf gel

m:şti. 
- yavrum, dedim. Ben ana

mı, babamı çok üzdüm de 
ondan sakallarım ağardı. 

Orada bulunanlardan biri: 
- Demek Ahmedin saçları 

da böyle olacak. Dedi ve ri
cam üzerine şimdi benim size 

anlattığım hikayeyi bana an
lattı. 

O köyde Naci isminde fa
kir fakat terbiyeli, nazik bir 
çocuk varmış. Kendisi bir 
oduncu çırağı imiş. Bir gün 
odun kesmek üzere baltasını 
almış, gitmiş nihayet bir 
derenin yanında gördüğü 
bir ağacı kesmek için durmuş. 

Biraz odun kesdikten sonra 
baltasını elinden dereye dü-
şürmüş. 

~~, 
1 ~ 

1 
1 

1 

l\.arırıı:ı sdıef1sİ:: olarak kesmiş, parç<1 parça dmişsini:. 
"cbıpsız clt•[Jil lıôki111 efendi. lJuııa bir luuıık bile par

ça/1111111s1111 bi/1111yors:ın dnli .. 01111 i.~put e/111ek isleclim. 

T avşanııı nesi
ni seversiniz? 
Lokantada: 
irkek - Tavşanın nesini 

seversin? Kızartmasını mı, 
y .ıhnisini mi? 

Metresi - Kürkünü! 

Bir mektup 
K.. bey arkadaşı M.. beye 

yazıyor: 

«Azizim, 
Ağzıı:ada bir çıban çıktı. 

Gel beni gör. Sana uzun bir 
mektup yazmak isterdim. Fakat 
doktor konuşmayı menetti. 
Sela•nlar!» 

Celal M. begin 
cevabı! 

Celal Muhtar beyin hasisliği 
meşhurdur. Geçen gün resmi 
bır ziyafetten çıkarken kapı

nın öulinde duran bir dilenci 
başından şapkasını çıkararak 

uzattı. Yani para, sadaka is
tedi. Celil Muhtar bey hiç 
oralı olmadan fU cevabı ver
di: 

- Teşekkür ederim uizim 
benim şapkam var. Şaplwuz 
ıizin olsun• 

Baltayı aramış, fakat bula
mamış. Nihayet ümitsiz bir 
halde orada ağlamıya başla-
mış. 

Kendisine acıyan 
risi çıkmış neden 
sormuş. 

Nehir Pe
ağladığını 

Baltasını kaybettiğini du -
yunca tekrar nehre dalını ve 
bir altın balta ile çıkarak 
sormuş: 

- l3u senin mi? 

-

-

ce 

j - Hayır. 
Gene dalmış ve bu sefer 

gümüş hir balta ile çıkmış: 
' 1 Bu senin mi? 

- Hayır. 

Üçüncü 'lefer çocuğa kendi 
baltasını verirken Altın ve gü
müş baltayı hediye etmiş. 

Faka burada Ahmet ismin
de tenbel haylaz bir çocuk 
daha varmış. O da bu Altın 
Baltayı almak hevesile kalk-

~.~ 
y::.:, ı=~ 

er. . 
~ 

~ G; . 

• 
ı zıl 

- Yaıırıını sen nıürebbiyeni sevmiyor nııısıın? Baldırını 
çimdik/ı:ıııi •·sin. 

- Scviy~rıım ıııııa. Sade /ıabwıı yi/ıi yapmak isledim. U 
da lıeııı seviyorum dedi Jıe111 de baldırım çi111ılikleclil 

Hesap doı·si Benim sayemde! 
Hoca Ahmede soruyor: 
- - Babamn bana on bin 

kuruş borcu olsa ve bunun 
bana ayda bin kuruş olarak 
ödemek istese, haç ayda öde
ye bilir? 

Ahmet: 
- Sekiz on senede! ... 
der. Hoca öfkelenip Ah

mede: 
- Yahu! hiç hesap bilme

yor musun? 
Ahmet cevaben ve surat 

ederek: 
- Belki hesap bilmeyorum 

ama, babamın tabiatini pek 
glhel biliyorum!.... Der ... 

- Ahi. seninle evlendiğim 
zaman ben ne eşek adam imi
şim. 

- Şimdi değil misiniz 
- Hayır. Artık akıllandım. 
- O halde bana minnettar 

olmalısın. Benim s~yemde akıl
lanmış oldun. 

Çok mühim! 
- Gazetede ne havadis 

var. 
- Çok mühim bir haber. 
- Nedir? 
- Bu ay zarfında evlenen 

kadınlar erkeklerden fazla 
imiş!. 

mış ayni yere gitmiş ve bal· 
tasını nehre atıp ağlamıya 

başlamış. Bunun fena bir ço
cuk olduğunu bilen peri Ah
mede bir ders vermek istemiş, 
gene çıkıp sormuş: 

- Neden ağ:ıyorsun. 

- Baltam nehre düştü, 
peri gitmiş. Ahmedin baltasını 
getirmiş ve sormuş: 

- Bu senin mi? 
Hayır. 

ikinci sefer ıümüş balta ile 
çıkmış : 

- Bu seninmi? 
- Hayır. 
Peri üçüncü defa bir altın 

balta ile çıkıp sormuş 
- Sakın bu senin baltan 

olmasın? 
- Evet, evet. Bu balta be-

nimdir. 
- Onunla konuşmayın. Fa
F akat peri gülmüş ve: 
- Yazık ki sana bunu ve

remiyeceğim. Çünkü bunu ben 
namuslu adamlar için saklı
yorum. Haydi güle, güle git. 
ve hep yalan af y · e. Fakat ona 
acırım ki bundan sonra arka· 
datlarını yalana alıştıracakııın. 

Ben buna ıöyle cevap ver· 
dim: 
kat öyle sanıyorsunki onlar be
ni dinlemediler. Çünkü hala 
yalan söyliyen çocuklara rast 
geliyoru· . Dı d · 

Eşyalarımla gidiyorum diye merak elmeyin. Borcum 
borçtıır. Relıin olarak kuruııı size bırakıyorum. 

- Rcıuıılıırııız11 bıraksanız daha iyi. 

Sonra kazaya 
.,, 

ugramasın 

Bir köylü İstanbulda bir 
d'şçiye giıler, dişini acısıL ola
rak çıkartmak ister. 

Dişçi - Hiç merak et-neyin. 
Ben size dişinizi çıkarmadan 
eve! Protoksit d'Azot koklatı-
nır. 

- O nedir o? 
_,_ ilaçtır, kokladıktan sonra 

canınızı bile çıkarsam farket
mezsiniz. 

Köylü derhal elini koynuna 
sokup kesesıni çıkarır. 

Dişçi - Zahmet etmey!n. 

Ceza mahke
mesinde 

Reis - Kannı dövmüşsün! 
Bundan maada bulut gibi saı•• 
hoş imişsin! Bir diyeceğin 
\ar mı? 

Maznun - Efendimi Sarhot 
olmad:ğım zaman dayağı ben 
. ' yıyorum .... 

Parasını sonra verirsiniz. 
Köylü - Hayır, para ve

recek değilim, ancak kesemde 
kaş kuruşum var .. Onu peşin 
sayayım da sonra bir kazaya 
uğramasın. 
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İnsan derisi arruuyor. 
A inı bir karış deri~ini 
yt'iz d ii.rtnek. 111 u kahilin
d e .5.((1() f ranlr ka:::an
nıak islerse nıiiracaal 

etsin! 
Madam Emmo Galcyager 

isminde ve Şikagoda çok zen
gin bir kadın var. Henüz çok 
genç ve oldukça da güzel o
lan bu zengin iradın bir gün 
bir yangın kazası neticesi 
boynundan topuğuna kadar 
bütün vı.icudu yanar. 

Derhal Amerikanın en ma
ruf doktor ve cerrahları da
vet edilir. 

Para bol!... Binaenaleyh 
doktorlara: 

- Benim vücuduma yeni 
bir deri yapın! 

der. 
Doktorlar hemen kolları, 

paçaları sıvarlar. Fennin bü
tün ihtiralarını tatbik ederek 
zengin kadının yanmış vücu
duna yep yeni ve eskisinden 
daha güzel bir deri yamarlar. 

Nasıl mı? 

Diri insanların derilerini 
vücude aşılamak suretile .. 

Böylece tam yirmi üç kişi
den alınr.aış yirmi üç parça 

deri zengin kadının vücuduna 
yapışhrılır , aşılanır. İşin asıl 
g~rip ciheti bu yirmi üz kişi
nın ayrı ayn yirmi üç millete, 
yirmi üç ırka mensup olma
sıdır. 

Ancak daha aşı için deriye 
ihtiyaç vardır. Kadının vücu
dunda yirmi beş santimlik yer 
açık kalmışhr. Bunun için de 
gazetelere ilan verilir. 

'<Beyaz, yumuşak, temiz ol

mak şartile yirmi beş santim 

kadar insan derisi satın alına
caktır. Derisini dolgun para 

ile satmak arzusunda bulunan
ların vakit kaybetmeden mü
racaatları .. )) 

Bu ilan üzerine Amerika 
gazetecilerinden biri zengin 
kadının üzerinde deri aşısı a-

meliyatım yapan doktorla bir 
mülakat yapıyor. 

Doktor diyor k!: 
4( - İnsan derisini biz mes

leğimizde çok lcullanırız. Para 
mukabilinde derisini yüzdürüp 
ıatnn kimseler pek çoktur. 

Hatta size daha garibini söy
liyeyim. insan derisinin piyarası 

- . 
Shn Saat 

~'ahişeler de inst n! Onl' nn da canı varl 

1 

()ıltl(leı1 [!yı'lııe 
1 lllfl t)lı'iıızü ile 

- Yahu, kaç vakittir Blon· 
din meydanda. yok. Acaba ne 
oldu. Hiç gören oldu mu? 

- Hayır görmedim. Kim bi
lir hangi deliğe bkılmış kal
mı~tır. 

Bu sözler ahlaksızlığa yuva 
teşkil eden fena şÖhretli bar• 
larm müdavimleri arasında 
oluyor. 

Blondi bir sokak kızı.. Bir 
kaldırım kadınıdır. Epey za
mandanberi ortadan kaybol· 
muştur. Onunla hiç alakadar 
olan, ne oldu~nu soran yok
tur. 

Ancak işte böyle kendi gibi 
ahlaksız kadınların dillerinde 
ara sıra dolaşıı .. sonra unu
tulur. 

Bu kadına ne olmuştur. Ni
çin kimse hatta polis bile o
nun kaybolmasile alakadar ol
muyor. 

Aradan bir müddet geçtik
ten sonra ayni barın ayni se
fih müdavimleri bu sefer 
gene bir kaybolmadan !akay· 
dane bahsederler : 

- Kmil de ortad:ın kay
boldu. 

- Nerede acaba .. 
- Kim bilir hangi delikte-

dir. 
Ve bu delik o kadar bü

yüktü ki kaybolanları içine 
ala ala dolmak, kapanmak bil-
mez. 

Kamıl.. Hayat çamurunu 
dolduran binlerce kızlardan .. 
kadınlardan biridir. İlk önce 
kocasını, sonra aşıkmı, da
ha sonra da aşıklarını terket
miş, ondan sonra aa temamen 

coiflılaıı ve 
j <°'J lıer defiıstılrlrı bir S(J/calc /(adznı
ııeticeleııen ılelleıı ce~ll-~t~ /(alıJ1·or? ct"rı<ı }/eller .. 
Bir Frantıız lıukltkçtısu: (l(adnıı sıt
k ut et tir(\11, fahişe yapaıı crJ(ekler
d ir .. 13iziz. 1-lu vctnı ivorın us r~·ilJİ JJir ., . ::. 

de ha\' atlarıııa l{as1 <:.(le re ı~ il< il{ atlı 
ol 

ciııayet işleıııi~ oluyoruz ) divcr! 

kaldınma düşerek herkesin 
kadını olmuştur. 

Kimsesi yok.. Varsa bile 
onun için yok. . .O..kşamın be
şinden sabahın beşine kadar 
sokak sokak.. Bar bar dolaşır. 
Sabahleyin şafakla beraber: 

- Of.. Yoruldum.. Bittim .. 
diyerek kendini nereyi bulursa 
oraya atar. 

Gene bir gün, daha doğru
su bir gece sabaha karşı ka-
mil süfli barlardan birine gi
riyor. Bar garsonuna: 

- Al şu şemsiyemi. Diyor. 
Ben bir parça istirahat etmiye 
gidiyorum. 

- Nereye? 
- Neresi olursa .. 
- Bu garsonu ertesi ve 

daha ertesi günü kamili gö· 
rmüyor. ondan sonra da hiç 
meydanda yok. 

Nereye gitti? Ne oldu? ki
min umurunda!. 

Bir kaç ay sonra!. 
Bir amele bir gün kırdan 

gelirken yol kenarmda ve bir 
hendek içinde eski ve yırhk 
kağıtlara sanlı bir cesd görü· 
yor. Bu bir kadın cesedidir. 
Fakat kafası yoktur. Başı ke
silmiş ve ortadan kaybolmuş
tur. Bundan başka gövde par
ça parça edilmiştir. 

Amelenin ihbarı üzerine 
meseleye pek tabii polis vaz' 
ıytrt. etmiştir. 

Bir cinayet! Evet, bu bir 
cinayet.. Fakat katil kim? 
Maktul kim? Ortada eski ve 
maktule ait bir mantodan- baş-
ka hiç bir şey yok.. Yapılan 

ilan üzerine aylardanberi kız
lan kaybolan analar babalar 
hep polis idaresine koşarak 
hu parçalanmış genç kız cese· 
dini yaşlı gözleri ile tetkik 
ediyorlar. 

akHt hiç biri de teşhis e
dCWliyor. Nihayet bar garso
nu onu gazetelerin ne~rettiği 
manto resminden tanıyor. Bu 
K "ld' amı. ır. 

Kamilin fahi§e olduğu da 
her kesçe malum, işte bun
dan sonra mesele ehemmiye-
tini kaybediyor. Bu fahişe 
bir sokak oı-ospusu!. ölmüş .. 
parçalanmış!. kime ne? 

Vakıa polis bu cinayetin 
peşini bırakmıyor. Kamilin 
eski dostlannı yakalıyor .. An
cak ortada bir delil olmayın
ca onları salıveriyor. 

Bir orospu yüzünden na-
muslu adamlar neden mütes
sir olsunlar. Amma bu adam
lar arasında belki hakiki müc
rim de vardır! Orasını pek 

ince elemiyorlar .. 
Başka bir gün yine başka 

bir kız.. bir sokak kadını müş
teri ile gittiği evde sabahleyin 
yatağında ölü bulunıyor. Müş
teri meydanda olmadığı gibi 
gören ve bilen de yok. 

Bu betbaht kız eğer o gece 
o müşteriye tesadüf etmeseydi 
ve o eve gelmeseydi belki 
öimezdi. 

Polis bu cinayete de vaz'ı 
yet ediyor. Netice yine hiç .. 

ı yine hiç!. 
' Çünkü ölenin hüviyeti ma -

lfıf!l fahişe!.. 
lşte bugün Fransa da sokak 

kadınlarına karşı olan lakay
dinin neticeleri. Herkes ve

sikalı kadınların hayatlarından 
hiç kimsenin sorgu sual ehe-
miyet göstermediğini biliyor, 
bu yüzden ise faili meçhul 
kalan cinayetler çoğalıyer. 

Bir Fransız hukukçusu b.ı 
vaziyet karşısında yazdığı bir 
makalede düşmüş kadınların 
hayatlarını tasvir ettikten son
ra diyor hi: 

Sukut eden kadınlar biz 
erkeklerin kabahatimizin ha
caletini taşıyorlar. Müsebbip 
biziz. Onlarm da bir hayatla
rı var. Canları onlar için de 
azizdir. Vücutlerini ortadan 
kaldıranlar belki namuslu in-
saninrı öldürenlerden daha 
çok mücrimdirler. Çünkü iki 
katlı cinayet işlemiş olurlar. 
Zabıta da ( Orospu ! ) diye 
maktul ile alakadar olmadığı 
müddetçe hem Fahişeler ço
galır, hem de mücrimi yaka
lanmıyan c:nayetler artar. 

~~~-===============~======================= c ~ Q 

1Yıtiiıılerirni~ ve yunan 
ize arşı m --teinadi ,., 

Kazaua a 1 •• 
den 

ye çalışıy rlar .. 
Atina gazeteleri, Yunanis

tan, Türkiye ve Bulgaristanın 
tütün istihsalfib haklnnda Yu
nan milli iktısat nezareti tara
fından yapılan istatistik hak-
kında ına:umat vermektedir-

tenzil edilirse, bu üç tütün 
miistahsili memleket beynel
milel piyasaY.a 1928 senesi 
mahsulü olarak 110 mi.yon 
kilo tütün arzetmiş demektir. 

:rra.nsad 
edet 

' ler. 
Yunan iktısat nezaretinin 

bu sene mahsulii içm topladığı 
ma:umata istinaden yaptığı 
tahmin şudu:r: 

J?ransa<la 
lıiiJıa• S.l )C.l/, 

rıwv ... i 111 i ncl e 
otomohil al
l mda lwia
r: .f\ n•y,, lıir 
YllZUI(.' t'S• 

nasmda iJO .. 
U ti ! H r:.f\ Ü
ft_•u :eriu ade
di, bHZ('ll 

yüzü ıwc:· 
llıl'ldt> h(•ra· 
hl'r } •ı-·mi· 
clt·n a~auı 
düşmez. Bu 
adet - nü-

bile vardır. 30 santimetre mu
rabbaı 3000 fl'anktır ve bu 
deriler baı.t halinde satılır. 
Her bant 6 santim ;h"e geniş- , 
liğ :nde ve 22 ı:ıant'metre bo
yundadı ·.» 

Bu malumata nazaran, 1928 
tütiin istibsalatı 55 milyonu Yu
nanistana, 44 milyonu Türkiye
ye, 16 milyon Bulgaristana 
ait olmak üzere 115 milyon 
kilodur. 1927 istihsalatıııdan 
olan \ unan tütünleri tamamen 
sablmış, Türkiye ile Bulgaris
tanda 20 milyon satılmamış 
tütün kalmıştır. 

Bu 20 milyon kilo 1928 se
nesi L tihsar nin yekfmu olaıı 
115 milyona ilave ediliıse 135 
milyon olur. Bundan uç mem- ı 
lekete mahalli istihlakat için 
lazım o'an 25 milyon kilo 

Yunanistan 75-77 milyon 
Türkiye 43-45 » 
Bulcaristan 28-30 »kilo 
Yunan milli iktısadiyatile 

alakadar olan mehafil, fazla 
Yunan tütünlerinin beynelmi
lel Piyasada istihlakinin temi
ni için büyük bir gayret ve 
faaliyet sarfetmektedir. 

Münasebeti gelmişken « bi
zimkiler acaba ne düşünüyor
lar? » diye sorsak zanncd riz 
ki pek yerinde ve hiç olmaz
sa uyandırıcı bir sual olur. 

Olomubillcr. 
fusun n• ıutldİ)<.' H·sılalu- ı lı••r lJlıll uüriılt>I~ !~azala~ 
ruıın fazialıuı doıa) 1:-;1 ilt• ı·daıı l\al l\a· t•f\sıl"tıı·, hu-

nishel nazurı d.ld.a~t· nlı- } n ınf.• Jıt•rulwr ı ·ı·.ausi.' 
ıursa • nıNnlt•hcıimiz«h· · ~Ja .~d(•f.-r:uı d. uua si!Hl 

Sahife S 

• 

(lldünniyen ~ il/ah öl
dürnırz.1 ~On 'l ·cdi $C:ze
denberi her s~ne intihar 
için ölt'i.m1Üı bütı'in §f.

killerini tatbik. eden bır 
ada.111 (!en e öl1111'i)·or.' 

I._ 

San Caeyanoda bir arab:ı 
fabrikatörü, işlerinin çok fena 
gitmesinden müteessiren bıcın: 
dan on yedi sene evel, yanı 
1913 senesinde iııtil ara karar 
veı·:r. Kendi boyu:ıda bir h

but yaptırır. T .. butu :-...~ne 
naklettirir. Boylu boyuna ıçıne 
girer ve kalbine bir kurşun 

çeker. • 
Fakat garip bir eserı tesa-

düf olarak kurşun kendisini 
hafifçe yaralar, öldürmez. 

Bu günden itibaren artık 
bu intihar keyfiyeti adamca
ğızda bir met halinde devam 
eder. Her sene ayni tarihte 
bu inatçı adam intihara teşeb-
büs ettiği halde her d !fasında 
muvaffak olamaz. .. .. 

Ölüme ka~manın butun 
şekillerini tatbik eder. ~al~~t 
b c o"'ldürmiyen Allah olduroi'· · 
mez. Nihayet bu sene .~aın on 
yedi senelik boş tecrube ve 
teşebbüslerden sonr~ o ka~ar 
özlediği ölüm kendı kendıne 
gelir ve rahat dcşeiinde tes· 

.......... ruh eder. Oğlu, babasını 
l::ii3 senesinde yapıı.ıp 0 za· 
mendanbcri evde kalan tabu· 

~ ömer 1 
tuna koyarak topraga g · 

. . t J ·tl sH~il-yetc! se\'hedcı, •1 '" .. • 

ti • r.ı'·'Cl'lSI olma .. , 
~ e t•rın .. : · . , . de .. 
Jrnzalar ayni ~t 1"11dc 
vauı edt•r, duruı·. . . 

\ aptlan lıir islalı~tll"o 
uüı·<• butün hu kazaların 
l'll bÜylil\ kı~mı oto~~~0) 
hilkı·in hüytal" ve uuz<-
s<ıt>ck'rdo f'uı:ln sm·.ılle 
.. ·ı . ııt•lJiO~llHlı:ırmdan ı t•rı 1. 

ııwlı.lcdlr. 'al\ı•• hu ~o-
l Jı ·•Jı•ı·i ihli· selt.•r olonıo , c. • . . . 

vaıa daw•t Nlf'n hnfı,,Jıt! 
İle <lohıdur, raJ\at bu (,t\-

. . •t \ t'l'l'll lı.ılaı·a t•lıcıumQ t • 

) oi"Lur. Bunu nal•u·ı t~JI\· 
imle alan bir lıl'lt•<hYl'~ 
ahirt•n lcazalurın en :;~Jı. 
\'lll\ua gcldi)i bir ~O~l'IU~ 
h .Cllcll'llHI hü) üfi )Hl' JJP~ .. 

l • ' .,ll 1 P\ • l\t'I v~ıplırmı~ . ı · " . · ~ 
ı\l"I fazia :.-.ürnt yuluııdt: n 
hir "ere çarpaı•,tli. l!aı'.«;a• 
Ja111iıı~ bir olomoh il ll'u.ı
sil eımehh•d . r, heyf\<·luı 
ü~l iinde eh•: 

« OtonıolJill••ı·, ihli) alil 
hart•l\et t•diniz! » cümlc:.si 
'azıhdır. 
· Hal\cdım olomohHem•rin 
r tz!a sürat le lı:u·t•J\l'l et
nu•I\ ıwı ieeshıd~ haşfarı
rıa ff Pl••<'Pli ukıf.wli !JDl'l r 
!jİlıi oluwl. J'I .siuirf Pl'İ ~!· 
z(•rin<lc teı-;lı- c<leC't'I\ mı t 



6 Sahife 

Kard izler .•. l 
l'\P \'lıı il ya ş · ııda ik ı- ıı 

ha ha sını ı.aylı<' l ıııl~ti. (; 
ya-.ıııa ı(ı• lifi za nı aıı da 
amwsl S:ııl a n il. v iliı n•t-• . 
IPrdı•n hiı· i nıl<' lil'arell e 
nıl' ~llH I olan bir aılnnıla 
e,·teıım i st i . 

ilk ;~amanl a r l\Pvlııl 
k<'n<li ı •oe ıı<'j u !Jihi S<'Y('n 
hu ad ı ııı, sonra ları ona 
hor ha kıııı'a lıaslaııııs ve . . . 
onu lıPm('ll lwr fıı·salla 

azal'la ıııayı ıiılı • l (' diıınıi:;; , 

halla dayak faslına 

hile (Jl'~~mi:;;ll. Şadan ha
nım, kızının f'pna mua
mele oiirıneslne taham
mül edPııılyordu. İslan
huldald litz ı,ardeşlne hlr 
rul'ktup vazı h n~ hir 
ınüdıl ~t s~ııra !\evini İs
tanhula, t<'yzeslnin yanı

na gönderdi. 

* J\Pvln, kalabalık hh· ai-
le l ~'lndl' ihmal eıliliyor, 

teyzesinin irili ufaklı 1 
çoeufju arasında bir sı

(fınlı vaziyetinde kalıyor
du. Gerçi lt-yzesl Seniha 
hanım. 1'·evlııl kendi f,.'O· 

culilarıııılan ayırt etmek 
istemiyordu; fakat l\pvl
ntn talil huradada mal•us 
netice vl'rmlş, teyzesi 
doktorların tavsiyesi Ü• 
zerine Hursaya gltmlşll. 

Annelerinin evde olma· 
dıjtını ftri/lt bilen evin 
küçük ve nolcsan terbi
yeli çocukları, ~evini ne
dense çel•enıiyorlar, onu 
azarlayıp dövüyorlardı ... 

* Bir kış mevsiminde Ne-
vın kıs11 bir hastalık ge
çlrd i; fakat hastalık gider
ken ona bir öksürük he-· 
diye elli. 
Sık sık ve kısa kısa ge

len öksürüider yavrucaıtı 
rahatsız ediyordu. 

Evdeki çocııldar, onun 
bu öksürüğüne fena hal
de kızıyorlar ve suratına 
karşı: 

- Üksürürken iyice 
aifzını kapa .. Sen verem
sin, lıaslalıj'jmı bize de 
geçireceksin!. 

)) 1 ye bağırıyorlardı .. 
Nevin, bu sözler lrnrşısın
da yaşından umulmaz bir 
tevekkülle boynunu bü
küyor ve ı< Allahtan bu· 
lun! » der gibi mahzun 
mahzun onlara bakıyor
du. 

GPne bir akşam yemek 
yenirken hlrdenhlre ge
len hir iiksiirüjjii zaptf'· 
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ır' 

ıh•nwınis Y•' so .'r ıulald • 
1,·oculdaı·ın J u•nı t>n hepsi 
l ı ir a !) ızdan ona acı ac ı 

ha!j ı ı· nı ı :-1 rıh. 
nıı;arl' 'pviıı, o ııünc!en 

sonra üksürN'e(jlni hisse
der Pl ıı wz dPı·lıal onların 

yanıııılt>n uınlda şa., kı)ın 

soğut; uüıı n • ıweelt· ı · ıııd l' 

la balH;eye !;adar ',ı lrnr 

ve ora ıla ilk 'il r · lü kll'!l 
sPnra lPkrar i';"r i IJ İ rPrdi. 

* Bir salıah PV ha lkı u-
yanılıjjı zanııııı .,,·ı ıı lı:ı•

rislııl f,arma karı ~ık 11i'H·
dfıler. Eve lıır. ı z ııiı·miş

li. YüJ,te lıaf'ıf', pa lı a ı la 

ajjır ne Yarsa !J İİlllrPn 
hırsız, lıalıı: ı• ıl Pli i J;aı·lilr 

üzı•rinılP lıl r, iki ııa r ı;a 

de{jPrsiz e . ya il e ayal• 
izlC'rl hırakmı<.:tı. llt•rhal > 

zahılaya lıalwr V<' rlldi , 
lıah«;Nl l' ld lzl<>r tı•lkil\ 
cılildl. Düyill; ayak lzll'ri
nin yanında küı;ük ayak 
izleri de vardı. !Ueselc 
tamik edildi, ev lıalkmıı 

kimden ŞÜJ)lıP ellikl<>rl 
soruldu. Çocuklar·lan bi
ri !\evini işaret elti ve 
onun ayak lmbısını me
mura vPrerek karl11r ü
zerindeki lcüçiik izleri 
nösterdi. f'ilhakika hiiyük 
ayak izleri yanındaki kü
çük ayak izh>ri memurun 
ellnd<ıkl !\evinin ayak ka
bısının izleriydi ... 

* - l\üçük, daha pek ço-
cuksun, 9 yaşıııdasın. Hu 
yaşta sen böyle işlere 

karışırsan ynrın ınl'mle· 

ketin başına helıllı bir şe
rir kesileceksin th•mektlr. 
Anlat bakalım, evvelfı şe
riki cürmün olan lıüyiik 

adam kimdi? Sonı·a bu 
işi nasıl yaptınız'? 

Kumser, Nevini isticvap 
ediyordu. Hlçare yavru 
bu feci lllihanı karşısında 
boynunu hııkl ü, bir hlh
za aüzlerlni lrnpıulı ve ü
len bahası ile taşrada bu
lunan anasının hayalini 
aradı. 

Kumser, glltilu:I' sert
leşen bir sesle cevaı) is· 
llyordu. !\"evin a{jlıyarak: 

- Üksürüyordum, dedi. 
Evdekiler hen öksürdük
çe kızıyorlardı. Hen de 
onlııra duyurmamak için 
öksürük gelıli!)i zaman 
balıı;eye çıkıyordum. 

)f 

- ilanım fj•nıll. l\iiçii-

Muharriri: Horis Löblan 

Asri Korsan 
Ellen-Rok, Ellen-Rok 
Amada panayir aktörü 

ha! diye eQleniyordu. 
- Bu İf Sicilyada geçirdi

finiz sergüzefti işidlp te ken
di kıymetimi anladığım 
gün başladı, bugün Janin ve 
Hanriyııt ile birlikte bütün 
izleri bulan ve Ellen - Rokun 
bütün düşünceierini tati}ik 
eden benim. 

Janin: 
- Ne nüfuzu nazar, dedi. 
Şimdi Maksim kendi kendi-

ni methediyordu. 
- Evet öyledir, gözüm bir 

fotograf adesesine benzer, 
IOkakta rast geldiğim ıimayı 
hemen zaptederiml 

Malmmin neşesine payan 

yoktu, bir taraftan yiyor, içi
yor, öbür taraftan da hiç dur
madan mütemadiyen söyliyor
du. Fakat nasıl oldu biline
mez, iki hemşire hiç değilse 
birer cümle söyleyebilecek 
kadar fıısat buldular, Janin: 

- Alınan kılışeleri ben 
tanzim ediyorum, dedi. Han
riyet te: 

- Dosyalar da benim elim
den geçiyor, cümlesini ilave 
etti. 

Maksim ise kemali azamet 
ile ikmal etti. 

- Maksim ve şüreküı, hu· 
suıi polis acentaııd 

Son Saat 

Bü çemiz 
Hususi muhase
be müdilrii An

haraya gitti. 
Vilayet muhasebe! hususiyye 

müdürü Cemal bey Ankaraya 
gitmiş tir. Cemal beyin bu ha
reketine sebep vi!iiyetin yeni 
bütşcsini tastik ettirmek me· 
selesidir. 

Mu:aai ieyh evelce de An
karııya gitm iş, fakat Dahiliye 
vclcaleti raahalli i ~ ler müdürü 
Nazif bey Dahiliye vekili Şük
rü Kaya beyle birlikte seya
hate çıktığından bütçenin tas
!·~. muamelesi ikmal edilmi
yerek dönmüştü. Şimdi Nazif 
avdet ettiğinden bu işler bey 
il mal edilebilecektir. 

R ecep bey 
geliyor 

Evcik! gün Ankaraya giden 
Nafia vekili Recep bey bura
da iken Başvekil İsmet paşaya 
sulama ve yol programı hak
kında izahat vermiştir. Recep 
bey başvekil paşadan aldık
ları talimat dairesinde alaka
darana izahat verdikten sonra 
bir iki güne kadar tekrar 
sehrimize avdet edecektir. 

ffiin lıaı,;talıyı müzmin bir 
zatii~l'npllr. l•'ena halde 
soğuk almış, iyi hakıla

nııımış ve haswlık s1>yri· 
ni takip <>lmlş. Çocuk ha· 
nıp bir halde. Allah bilir 
ama ... 

.1'°<•vinin afjır hasla 
olduğunu hahPr alan an
nesi tJ '.ıdan hanım İslan
hula u•~lmiş ve ilk ı, ola
rak ona bir do)\lOr IJetir'" 
mlşll. 

Şadan hanım doktorun 
süziinü lwstl: 

- Susunuz, doktor hey, 
dedi, anlıyorum.. l"avru
nıu kurlarmak için ne 
yapmak !Azımsa yapınız. 
Ucild ... 

- <.,:aıı :~ml'ağım ı•f<•nılim. 
Fakat dedifJim uihi kur
tarmak üını.ti l'ok zayır ... . . 

* ~nvln, dünyaya u<>zleri-
ni lrnpanıadan lılr saat e
vet ha~ u<'unda ol uran 
annesine dalorn dalnrn 
lnklı ve sayıklar gibi hlr 
sPsle: 

- Üksürüyordunı anne .. 
Bedi. Evdekiler ben ük· 
sürdük<.~" kızıyorlardı. Hen 
de onlara duyurmamak 
için ök,;ürük ııoldlj)I za
man balu:eye çıkıyordum. 

Rıza Lebip 

Musahabede latife de yok 
değildi, J anin sordu: 

- Ya bizim ikimizi birden 
almanız ne oldu? 

Maksim: 
- Vazgeçtim, cevabını ver

di, bir erkek maiyetinde ça
lışan kızlar ile izdivaç etmez, 
size başka koca bulacağım! 
Hanriyete bir kibar hırsız, 
Japine de bir idam mahkumul 
Fakat ne heyecanlı bir hayat 
geçiriyoruz değil mi? 

Natalf sordu: 
- Daima ayni gayeyi mi 

takip ederek? 
- Evet batlıca düşücemiz 

Jerikoyu ele geçirmektir? 
- Ala, fakat it ilerliyor 

mu? ( 
- Hem de pek 

kaç saate kadar 
tahmin edilebilir! 

- Me diyorsunuz? 

çok! Bir 
biteceği 

- Hakikati söylüyorum! 
- Demek birkaç saate 

kadar. 
- Etrafınıza gerilmiş olan 

tertibat iki perdelik bir tiyat
ro ile hitam bulacakbr, bu 
iki perdenin birincisi öğ

leden sonra, ikinciai ise gece 

akil ... 
Tiltiin ve m üski
rat merkez he
yetleri gidecek 

Tiitün inhİlar müdürıyeti 
ile müskirat inhisar müdüri
yeti heyeti merkeziyesinln 
Ankaraya nakli ihtimali mev-

• cut olduğu haber alınmıştır. 

J3 i ı,. nol{t~1 
1 
1 

Atik mı, eski mi? 1 

Fatihten bir az ötede herke- ' 
sin bildiği «Eski Ali paşa» 

denilen bir yer vardır ki 
buraya, öteden beri, hatta, 
Arabi, Farisi kelimelerin pek 
moda olduğu zamanlarda bile 
herkes «Eski Ali paşa» derdi. 
Şimdi ise buranın ismi «Atik 
Ali paşa » olmuş . Fatih-
Edime kapı hattında bir 
istasyon olan burası içın 

biletçi, yolcu, kontrol memuru 
herkes «atik Ali paşa» de
miye başlamıştır. 

Her şeyin Türkçeleşdiği bu 
sırada «eski» yerine bu «atik» 
kelimesini kim çıkardı İse 
aşkolsunl ccAtik» «Cedit» bun
lar artık mazinin malı olmuş

tur. 

lJol~torlar 

Pek çok yerler 
açık bulunuyor 
Mecbı:ri hizmeti ifa için 

muhtelif vilayetlerde hükumet 
doktorluğuna tayin edilmiş 
olanlardan bir kısmının bu 
sene müddetleri bitecektir. 
Bunların yerlerine tayin edi
leceklerin adedi ise bu sene 
azdır. Elyevm bu inhi!AI ede
ceklerden mada «100» yerde 
Hükumet doktorlugu münhaldir. 

Gene ressamla-, 
• • 

rın sergısı 
Genç ressamlar bu sene 

sergilerini ayın 16 sında aça
caklardır-Sergini mahalli henüz 
taayyün etmemiştir. 

Konservatuvar
da imtihanlar 
Konservatuvarda imtihanlar 

başlamıstır. 

Bursanın imarı 
Kaplıcalar şirkti Bursada 

şimdilik «40», ileride «400" 
odalı bir otel inşası için ter
tibat almaktadır. 

oynanacaktır. 

- Fakat bana biç haber 
vermemiş idiniz? 

- İş adamı yapacağı hare
keti peşinden haber vermez, 
alınan tertibatın mucip olabi
leceği üzüntüleri kendisine 
saklar, tertibatın şüphede 
kalan kısımlarının kısımlarını 
hep kendine alıkor. 

- Demek ki ıüphede kalan 
kısımlar da var? 

- Bu dakikada hayır, p
lan santimi santimine çizilmiş, 
tamamen hazırlanmıştır! aksi 
halde gevezelik eder mi idim? 

Natali: 
- Demek ki geniş bir 

nefes alacağız dedi. O tarz
da ki haziranın on dördüne 
isabet eden bugün ... 

- Jeriko mağlup olacaktır. 
Natali gülümıiyerek sordu: 
- Bu hadiseyi ben de gö-

rebilecek miyim? 
- Elbette! 
- Demek ki davetliyim? 
- Hayır, davetli olanlar 

obürleridir. 
- Bu karşılqma nereıle 

ve ne vakit vuku bulacak? 
- Burada, bu akşam! 

Bu bel{lenileı1 kimclir 
Amerfka ı kız nümune§l 
hararetle kcr'ılandı, bu 

öyle bir kız ki ... 

Afis Edna Pefers 

Birkaç gün evel, Parisin 
büyük istasyonlarından biri, 
payıtaht halkının adeta muha
sarasına maruz kaldı, binlerce 
on binlerce kişi toplanmış, 

Kale şehrindep gelecek trenin 
içinden çikacak bir simayı 

bekliyordu. 
Bu, bir hükümdar, bir baş

vekil ve ya kahraman tanınmış 
bir kumandan değildi: Trenin 
İçinden çıka çıka yirmi iki 
yaşlarında bir genç kız çıktı. 

«hurra» sesleri ile alkışlandı 
ve kendisini bekliyen otomo
bile binerek çekilip gitti. Sa
kın bu genç kızın Los· Ance
leste büyük mükafatı kazanan 
dünya güzeli olduğuna zahip 
olmayınız. Size, hadisenin ma
hiyetini iki satırla anlatalım: 

Amerikada, mütekamil A
merika kızlarından bir nümu
ne addedilebilecek olan genç 
kızı bulmak için bir müsaba
ka açılmış; müracaat eden ta· 
)iplerin kendi ııyaplarında hal 
ve hareketleri tetkik edilmit 

1 
ve idaresini, çocuk büy'ilme
s;ni, misafir kabul etmesini, 
musiki ile, dansla, spor ile 
meşgul olmasını f.ilip bilme
diği araştırılmış ve en nihayet 
bütün bu sahalarda hal ve ha
reketleri bir Amerikalıya ya
kışanların vücutlarına, yüzleri
ne bakıtmış, içlerinden bir ta· 
nesi seçilerek: 

- İşte bu, Amerikan stan· 
darttır, yani Amerika kızları

nın bir nümuneııidir, denilmiş 
ve zahmetine mukabil de bi
raz cazip eğlenmesi için bu 
kız Avrupaya gönderilmiştir. 

Paris halkının, geleceğini 
ögrendiği zaman gidip gör
mek istediği kız da iıte bu 
kızdır, adı Mis Edna Peterstir. 

Parls gazetelerinin anlattık

larına göre, Mis Edna Peters 
beklendiği gibi uzun boylu, 
mavi gözlü, sarı saçlı diğildir. 
Orta boyludur. Saçları kumral 
gözleri de eladır. 

Fransız muharrirlerinden biri 
diyor ki: 

"Güzel terbiye, asri hayat · 
ve jimnastik, bütün dünyanın 
genç · kızlarını yekdiğerine o 
kadar çok ve o kadar çabuk 
benzetiyor ki, Amerikalıların 
kendilerinden bir nümune ol• 
mak üzere seçtikleri hanım 
kızın binlercesine Paris sokak
larında rast gelmek imkan ha
ricinde değildir.>• 

Fakat Amerikalıların parası 
çok ve batlan da dinç oldu
ğuna göre kendilerini birkaç 
gün için olsun eilendirecek 
bir it bulmaları tabü değil 
midir? 

Emniyet sandığı ımüdürlüğünden: 
ihsan B.in 18714 ikraz numaralı deyn senedi mucibince Em· 

niyet sandığından istikraz eylediği meblağ mukabilinde sandık 

namına merhun bulunan Beylerbeyinde Boııtancıbaşı mahalle· 
sinde vapur iskelesi sok2pda eski 10 ve yeni 18 numaralı ve 
450. arım arsa üzerine mebni iki buçuk kattıın ibaret 17 - 4 
oda, 2 sofa bir mutfak, bir hamam, 390 arşın bahçe ve müş
temilatı saireyi havi harem ve selamlıklı bir sahilhanenin ta· 
mamı vadesi hitamında borcun verilmemesinden dolayı satılığa 
çıkarılarak 2000 lira bedel ile müşterisi namıma kat'i karan 
çekilmlf iken bu kerre yüzde on zam ile başka bir müşteri 
çıkarak müzayede bedelini 2200 liraya iblağ eylemİf olması 
cihetile mezkfır sahilhanenin 4-9-929 tarihine müsadif önü
müzdeki çarıamba günü tekrar son müzayedesinin icrası ve 
muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğundan talip olanların 
mezkur günde nihayet aaat on altıya kadar Sandık idaresinde 
hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

- Saat kaçta? 
Orasını söyliyemiye-

ceğim. Sırdir. 
- O halde ben size haber 

vereyim ki öğleden sonra 
yokum, hasta olan arkadaşla
rımban biri telefon etti, ken
disini görmek için Versaya 
gideceğ im 1 

- Saat kaçtan kaça kadar 
bulunmıyacııksınız? 

- Dörtten sekize kadar! 
- O halde biz de bu müd-

deti programımıza tevafuk 
eden bir perde arası addede
riz, fakat ben gevezelik ile 
vakit geçiriyorum , halbuki 
oyunun daha bazı teferrüatı 
var ki , daha hazırlanmadı , 
H mriyet, Jaııin haydi yavru· 
!arım, yola koyulmak lazun 1 

- Az kaldı unutuyordum, 
oyunda Ellen - Rok ta hazır 
bulunacak! 

Natali kaşlarını çattı : 
- Ellen - Rok? 
- Eve, çünkü piyes onsuz 

oynanmaz! 
- Oyunun her iki perde

sinde de mi hazır bulunacak? 
- Elbette, vücuduna ihti

yaç görillen her vaziyette onu 

yanımızda bulacağız! 

Makaim Natallye yaklqarak 
ve biraz da sesini alçaltarak: 

- Azizem, dedi gülüyorum, 
latife eder gibi bulunuyomm, 
fakat bu benim tabiatımın ica
bıdır, hakikati halde cidden 
ihtiyatlı ve her ıeyi karııla· 
mıya hazır bulunmanız lazım! 

- Merak etmeyiniz Makaim 
her feye hazırım! 

- O halde Allaha 11marla
dık, size de öyle Makslml 

1" orvil yerinden kımıldan
madı, Maksim zarif kostümü· 
nün üzerine eski bir pıı.rdesü 
geçirdi, ccbind~n de bir kas· 
ket çıkararak batına taktı, . 
sonra dudaklaruıın arasına bir 
pipo ycrlc,tirerek Forvile dön· 
dü ve bağırdı: 

- Yaşasın Ellen - Rokl 
Ve iki hemşireyi önüne ta

karak dJfllrıya çıktı. 
Forvil: 
- Ama ne panayır aktörü, 

diye eğleniyord11. 
NataH sofrayı kaldırması 

için oda hizmetçisinl çağırdık· 
tan sonra kendi kendine dil· 
şünmiye dalan F orvll ile mq
ğul olmıyarak bir koltuğa 
uzandı ve bir de sigara yalıb. 

(Bitmedi) 
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Gene kan Mendireste 

Fasta yeni Satılık top-
Yeni telgraf çılar 

Di1n kadınlı, erkekli 
imtihan oldular Bebe v • d 1 bo{Juşma rak mevcut 

arı 1 mı. h ı ki d v•ıd· Den Posta 
Ye telgraf bat 
mftdiriyetindtı 
Simens aletle
rile muhabere 
için alınacak 
memur müli
zimlerinfn im
tihanı yapd
mışbr. 

---- · azır ı arı egı ır 
Acaba em ·rem benim-

le tekrar anşır mı? 
-103- Muharriri: M. Turhan 

Bu fikrin mabadi, kuvvetli 
bir çığlık oldu. Şehnaz H. : 

- Çekil, eğilme, beni adam 
gibi koçl 

Diye bar bar bağırıyor ve 
sımsıkı bir vaz'ı tahaffuz alı
yordu. 

İki gecedenbe.ri halis bir 
orospu sıfatı iktisap etmesine 
rağmen seviciliğinin işıkınca 
da anlaşıJması endişesile yay
garaya girişen kadının hali 
cidden gülünçtü. Bir taraftan 
büzülmiye uğraşıyor, diğer 
taraftan da - delikanlıya böyle 
bir teşebblis fikrini ilham et
tiğinden dolayı - nefsine lanet 
okuyordu. 

Genç dişçi, borcunu mislile 
edaya hazırlanmasından met
resinin mabzuz olacağına kail
iken onun bilakis telişa düş
tüğünü, çığlıklar kopardığını 
görünce şaşırdı : 

- Ne var, ne oluyor? 
Demek istedi. Fakat Şel n ız 

o acio çekingenlikte musırdı 
ve mütem diyen baykınyordu: 

- Çekil, çabuk çekili 
Hikmet efendinin tabü tü

vanı gibi neşesi de sarsılmıştı. 
Şu namemul çekingenliğe bir 
sebep arıyordu. Biraz avel en 
hayaşiken hamlelcrie kendisin
den uryan zevkler ımtisas 
eden metresinin, mukabil ve 
mümasil bir hamle önünde 
korkuya düşmesini tuhaf ol
maktan ziyade manidar bulu
yor ve derin derin düşünüyor
du. 

Birdenbire zihninde bir şüp
he, elim bir şüphe c.loğdu ve 
baştan aşağı titredi. Hatırına 
kadının çirkin bir hastalıkla 
malül olması, ihtimali gelmiş
ti. 

Evet ! Bu ani telaşa , bu 
korku dolu çığlıklara, bu sıkı 
kapanışlara başka sebep ola
mazdı. Nar gibi berrak bir 
ten taşıyan şu kadın, gizli ve 
kirli bir hastalığın maddi ni
Şanelcrini hamil olmasa bu 
gürültüyü koparmaz , bu çe
kingenliği gösteremezdi. 

Genç dişçi, bir lahza içinde 
sıhhatine kanaat getirdiği bu 
ihtimal yüzünden müthiş bir 
ürküntüye tutulmuştu. Metre
sinden, payansız hazlar, müte
nevvi zevkler iktitaf edeceği 
yerde müstekreh bir hastalık 
tohumu aldığına inanarak so-
ğuk soğuk ter döküyordu. 

Zihninde pis çibanlar, renk 
renk sivilceler, müstehzi dok-
torlar, üşütücü şınngalar., bit
mez, tükenmez perhizler ve 
müziç bir ömrü perişan dola
şıyordu. 

İşte aşk, pencereden pence
~ye ~.akarak, iç çekerek, gö
gus dokerek elde idilen ask 
ilk .. 1 

semereyi vermişti. Bunun 
sonu safha safha fecia ve hus
ran olacakb. Herkes, «firen-
gili!» diye kendisinden çekine
cek, kaçınacak, elini sıkanlar 
bariz bir tavahhuş gösterecek, 
konuşanlar daima uzakta du-
racak ve hülasa akranü em
sali arasında bir uyuz muame
lesine hedef olacaktı. 

Hikmet Ef, dört sıcak buse 
ile iki çılgın deraguş arasında 
kendisine hütün ömrünce sü
ıecek ve belki çocuklarına, 
torunlarına intikal edecek bir 
hastalık aşıladığına enilmnu 
hükmettiği giizel mctres~ni hır
palamak için şedit bir arzu 
duyuyordu. 

Gençliğine ve hatta bütün 
hnyah ıa karşı vuku bulan şu 
suikastı cezasız bırakmamak 
istiyordu. Son derece musta
ripti ve bu ıstırabın halikı 
olan kadın h3kkmda coşkun 
bir gayız beslemiyc başlamıştı. 

Halbuki Şehnaz, yeni baştan 
neşe!;ine tesı:ıhup etmişti. Se
vicilik izlerinin sevgilisi tara
fından görülmesine mani ol
duktan sonra gene okşanmak 
ve okşamak ihtiyacile hare
kete gelmişti. Aşıkımn ellerini 
başına dayıynrak düşünceye 
dalmasını deminki huysuzlu
ğundan mütevellit teessürüne 
hami ile onun gönlünü almak 
çarelerini düşünüyordu. 

lık tedbir olmak üzere genç 
dişçiyi hafifçe çimdikledi ve 
kıvrak kıvrak gülerek mırıl
dandı: 

- Bebeğim dnnlmış, em
zirsem banşır mı? 

Delikanlı, o çimdik ve bu 
ses üzerine başını çevirdi. 
Gadup bir sesle: 

- Galiba - dedi - beni alık 
sanıyol'8unuz. Lütfen fikrinizi 
tashih ediniz. Ben aptal deği
lim ve her şeyi anladım. 
Şehnaz - Tıpkı Eminenin 

evinde olduğu gibi iğnelen
mişcesine yerinden fırladı ve 
medhuşane sordu: 

- Ne anladın, neyim var 
benim? 

- Ne olduğunuzu anladım. 
Size lanet ediyortUD. Tnlisizli
ğime de ağlıyorum. 

Sanki o oda yıkılmış, Şeh
naz da enkazın altında kalmış
tı. Bütün itinasına, teninin 
kendini terzil edebilecek ak
samını aşıkının, gözünden set
retmesine rağmen gene eski 
günahına ait izlerin görüldüğü 
zannile derin bir yese düşmüş, 
ack yolunda henüz Himyap 
olmadan sevgilisini kaybebnek 
endişcsile ağlnmıya koyuldu. 

Dişçi, onun hıçkırıklarına 
ehemmiyet vermiyerek müte
madiyen söyleniyordu: 

- Yazık sana, yazık sanal 
Şehnaz, hep kendi anlayı-

şına göre tefsir ettiği bu si
temlere, bu serzenişlere daya
namıyarak ve kırk yıllık kötü 
kanların bile kırk tas su dö
künmekle günahlarından te
mizlendiklerini düşünerek aşı-
kından af niyaz etmek istedi. 

Vaktile irtikap ettiği sevi
cilik masiyetlerini birer birer 
itiraf edecek ve: « Bunları sen 
yokken, seni tanımazken yap
tım, şimdi tövbekarım, seni
nim, senin için yaşıyacağım! » 

cµ_yecekti. 
Bu düşüncesinin içinde de

likanlının fi'len topuğunu ya-
lamak, geçmiş günahlarını ba
ğışladıncıya kadar dilini o 
topuktan ayırmamak tasav-
vuru da vardı. ağlıyarak, sız
lıyarak onu yumuşadacağını 
umuyordu. Aksi takdirde inti-
har edeceğini söyliyerek ve 
pencereden ablır gibi görü
nerek bir de nümayiş yapma-
yı tasarlıyordu. Ağlamanın, 
kendine kıyma teşebbüsünün 
semere vermemesi halinde de
likanbyı evden bırakmamak
la tehdit edip yola getire
cekti. 

Aşıkmı kaybetmek tehli
kesini sezerek bu karmaka
rışık fikirlere sapan kadınca
ğiz, söze neredcr ba~lıyaca
ğını, günahlarını ıe şekilde 

itiraf edeceğini tayin edemi
yordu. 

(Bitmedi) 

Takriben üç ay oluyor: Fa
sın cenup taraflannda, çöl 
ortasında münferit bir vuiy
yette bulunan bir Frans.tz 
müstahkem mevkfinin yan 
kuvveti istikşaf maksadı ile 
dışarıya çıkmışb, beş on kilo-
mefre ötede bir arap kuvve
tinin ani surette hücumuna 
uğrıyarak mahvoldu, ınüteca-
vizier bu muvaffakiyetten ce
saret alarak asıl müstahkem 
mevkii de muhasara ettiler 
fakat telsiz telgraf hadiseyi 
haber vererek imdat iste
di, tayyare kuvvetleri he
men yetişti, Araplar da kaç
mağa mecbur oldular, fakat 
sıcaldann fazlalığı Fransız 
kuvvetlerini fazla ileri giderek 
Arapları takip etmekten men
etti. 

Şimdi Paris gazetelerinde 
okuyoruz ki son bahar sonuna 
doğru Fransız kuvvetleri bütün 
memleketi itaate mecbur et
meğe ba1.1rlanmaktadir. De
mek Afrika toprağında gene 
az çok knn dökülecek de
mektir. 

Bakkallar 

Tanıdığımız bir tüccarm 
anlatbğına göre bir ecnebi, 
son zamanlarda incir ve çekir
deksiz üzüm ziraati ile mqgul 
olmak maksadı ile Mendirea 
ovasında vasi toprak tedariki
nin mümkün olup almıyacağı
nı anlamak üzere bq taraflara 

bir heyet göndermiştir. İzmir
den kalkarak Aydından geç
tikten sonra Nazilliye kadar 

uzanan bu heyet vasi toprak 
değil, bir dönüm tarla bile 
bulamamıştır. Bu vilayetimiz 

halkının toprağına merbutiye
tini ne kadar takdir etsek 
azdır. 

Ocakta ınüsaınere 
Türk ocağından : Tetkik 

seyyahati yapmak üzere lstan
bula gelen Bulgaristan Türk 

muallimleri şerefine bu aktam 
saat (9) da ocakta bir müsa
mere verilecektir. 

Biltün ocaklı kardeşlerimi
zin ailei muhteremelerile bir
likte teşrifleri rica olunur. 

ve ternizlik 
Gazv 
ları-

makar a atış
m 

Şehremaneti ve ticaret oda
sı ile bakkallar cemiyeti hey
eti idaresi bir araya gelerek 
bakkallara oit me.,ail hakkın
da bazı mukarrerat ittihaz 
etmişlerdir. Bunlardan başlı
calan şunlardır: 

ı r~ et·ket __ ,... ___ _ 

Ticaret odcwınca tüccara kı· 
yasen bakltallardan alınan oda 
kayıt ücreti tadil edilmiştir. 

1930 senesinden itibaren, 
1500 liraya kadar sermayesi 
olun esnaftan bir şey alınmı
y acakhr. 

1550 liradan 5000 liray'.a 
kadar sermayesi olanlar sene
vi yalnız 5 lira vereceklerdir. 
5000 liradan 12000 liraya ka-
dar sermayesi olanlar da 10 
lira kaydiye ücretine tabi tu
tulacaklardı. 

Gaz meselesi ... 
Petrollara Kolza yağı ka

nştırılmakta, bakkallar da bu 
karışık petrollan sattıkları için 
ceza görmektedirler. 

Cemiyet, siyanet etmek 
maksadile bakkallara pet-
rolü bakkallar kooperatifi 
vasıtasile vermeyi ve bu su
retle bakknlların satacağı pet
rolün hilesiz olmasını temin 
etmeyi kabul etmiştir. Bugün
den itibaren bakkallar petrolü 
kooperatiflerinden alacaklar
dır. 

Rekabet ve şeker 
Bazı bakkallar, müşteri celbi 

maksadile şelcer :;ribi bir takım 

ınevada sermayesinden noksan 
fiat lrnymakta ve bu suretle 
gay i meşru rekabet yapmak
taimiş. Ahiren içtima eden 
heyeti umumiyetle umum 
bakkalların sattıklan şeker 
özerinden °/o 5 temettü ahzı 
karararlaştınlmıştır. 
l'lakarna ve şehriyeler 

Alelumum makama ve şeh
riyeler Şehr manetinin emri 
mufAbince irmik ve undan 
yaJ?,iiacaktır. Esnaf ta dükkin
lan~pa irmik yapılanlara (ir
miR makama ve şehriyesi) 
ve undan yapılanlara (un ma
kama ve şehriyesi) etiketini 
koymak mecburiyetindedir. Bo
yalı makama satmak, un ma-
karnası üzerine irmik makar
nası etiketini !<oymak kat'iyen 
memnudur. 

Makarnanın boyalı olduğu 
tahlilden sonra anlaıddığl 
takdirde makama müsadere 
edilecek ve aynca cezayı nak-
ti alınacaktır. 

Müteferrik maddeler 
Noksan ekmek sabldığı gö

rfilduğu takdirde bunlar mü-
sadere olunacaktır. Esnaf ek
mek fiatını müş'ir bir etiket 
koymağa ve narhtan fazla sat
nı:ımağa mecburdur. 

Pişirilmeden yenilen meva
dın üzeri kapalı bulunacaktır. 

Mahlut ve muzın ssahhat me
vat satmak memnudur. 

Her bakkal ve müstahdemi
ni temiz bir gömlek giymek 
mecburiyetindedir er. 

. A 

iLAN 
1,raınvay şirketindeı1: 
lstanbul Tramvay şirketi biletçilik vazifesi için 

aramaktadır. 

Bu vazifeye talip olanlar cuma ve pazar günlerinden 
maada her gün sabahreyin saat 9 ile 12 arasında Galatada 
H:ıyneman hanında şirketin hareket kalemine müracaat 
edebilirler. Biletçi olmak istiyenler atideki ıartlan haiz 
bulunmalıdırlar : 

1 - Türkiye tebaasından olmak. 
2 - Yaşı yirmiden fazla ve 40 dan aşağı bulunmak. 
3 - Askerlik vesikası yolunda o?mak. 
4 - Yeni harfler ile okuı up yazabilmek ve hesaptan 

inıtihan verebilmek. 
5 - Hiz(l)ete girmezden evci tıbbi 

sihlıatte bulundu kh<'vviin 

Bu imtihana 
•60 » kiti işti
rak etmiftiP. 

Bunlann btr Telgrafçı olmak isleyen nanunlar imtihanda 
kısmı genç 8» Simea 
hanımlardır. Posta ve telgraf idaresi «18» hilk ve • 
muhabere memuru olacaktır. i Vl1ID 

Bunlardan bük memur namzetleri taayyün e~ ~ ~e ~-
fmtihaniyeleri müdiriyeti umumiyeye gönderil~ıreleri. • İl! 

ti _!_J • tihan neuc 09 Simena muhabere memur namze eıuun un 
bir iki güne kadar helli olacaktır. lira muti& 

imtihanda kazananlar altı ay mOddetle .c 30 » 
memur namzedi olaralc çalışacaklardır. 

Bir kaç g&nden beri Filis
tinde ceryan etmekte olan ha
diseler bize, dOnyanın en zor
lu Yahudilerinin nerede otur
makta olduklarım ögrenmek 
hrsatını bah,ettiği muhakkak
hr. 

Fılhakika gelen telgraf ha-
berleri gösteriyor ki musevi 
alemi Filistinde vukua gelen 
vak'alardan, hu hadiseierin 

olacağım peşinden tahmin e
derek önüne geçecek tedbir
leri ittih~z etmemiş olması 

itibari ile, ln~ilt~reyi mes'~l 
g&rmekte ve lngıltere aleyhi
ne nümayişler yapmaktadır. 

İngilterenin, F ransamn, ital
yanın lehistanm, şimali ve ce
nubi Amerii<aııın içinde az 
çok y ahudi buluran her şe._h
rinde toplanılmış, esasen Filıs
tine y ahudileri toplıyanın İn
giltere olduğu unutuluvererek 
fngiltere aleyhinde bulunu'imuş 
protestolar çekilmiştir. 

Fak.at bu nevi toplanışların 
büyük bir nümayiş şeklini al
dığı bir yıa vardır ki o da 
Lehistanın Katoviç ıebridir. 
Burada Yahudiler sinagonda 
toplanarak bağmp çağırmak
la iktifa etmemişler, İngiliz 
konsoloshanesinin önüne gide-

Heybelide 
su meselesi 

Haber aldığımıza göre be
lediyenin Heybelide yaptırdığı 
depodan halkın au alabilmesi 
ancak k1Şın ve ya geleek sene 
yaz iptidasında kabil olabile
cektir. Fakat bereket Yersin 
sarmç vapuru ile au getirmek 
devam etmektedir. Mamafi 
bu suyu.o gene belediyenin 
kamyonları ile evlere taşın

makta olduğunu unutmak 
kilfram nimettir. 

Temizlik ifleri müdü
rüne ikramiye verildi 

Şehremaneti temizlik itleri 
mftclllrtl Mehmet Ali beye, E
manet bfttçesinden hiç bir mas
rafı istilzam ettirmeden Taksim 
meydanının tesviyesine muvaf
fak olduğu için, tahaiutile be-
raber bir maq niabetinde ilc
ramiye ftrilmiıtir. 
buamiy~ Şehremilli Muhit

tin bey ikramiyeyi. c88tçe» 
mllaait olmadığı cihetle daha 
fazla verilemedi. Yoba Meh
met Ali Beye aayu gayreti i_Je 
mütenasıp bir ikramiye veril
meai icap ederdi» ka7dım ili
ve ederek tuvip etmipir. 

rek konaoloahuenin canm, . 
çerçevesini indirmiflerdir. ' 

Fakat bu inen camın, çet1.,. 
hnkümeti· venin parumı Leh 

nin vermesi ve bu para~ da 
Y abudflerden alması ıcap
edince nOmıyitçilerin keyft .. 
ri fena haJde kaçmıştır. M... 
mafi ne olursa olsun Leh 
Yahudileri dünyanın en ~ 
y ahudileri olduklannı ısbat 
dmişlerdir. at 

Diğer taraftan dliayanm e-
sine berisine dağılmış olan Ya 
hudiler bu nümayışler ile met· 
gul olduklan sırada memle
ketleri haricinde yafl)'aD Arap
larda da hareketsiz durma• 
maktadırlar. Bunlaıdan A
merikada yaşayanlar bir 
protostoname çekere~ B~ı .. 
fur kanununun laj-vını ~temlf· 
lerdir. r.lalüm o duğu tizere 
FilistJnde Yahudi yurdu ~ 
kanun mucibince tesis edil-

m işti. 
Araplar bu protestoname-

. ler;nde binlerce senedenberi 
. . d oturmakta olduklara 
ıçın e d'I . 
toprağın ne bakla ken ı erm-
den alınarak Yahudilere ve
rildiğini de sormaktadırlar. 

Kuvvet karşıamcla bak ol-
v an icte ta• mıyacagma nazar .,. 

mamen manasız bir suall 

Barem ve Posta 
memurılar 

B kammu mücibince 
arem . resiain 

Posta ve Telgraf 1~~ me
servis kısmında en kuç 
murlar (52) lira afmalda~ 

Baremden evel bu mem J.mak 
ece zarnlan da dahil o Lere (45) lira alıyorlardı. _ 

Posta baş n1üdürunün 
ıneıJuniycti _,_, 

İstanbul Posta !~ T~.-
bq müdOr muavını bır ., 
mezuniyet almrşbr · 

.......... .:S t_ 

GiDette 



8 Sahife 

GEOL 
Prostat it PAJEOL 

En kuvvetli ve 
müessir muzadı 

iltihabı mesane 
Seyetanı meni 

Bel soğuİdutu 

Guı mllliter 
taaffünü bevlldlr 

Tesiri s"rl ve eoaslı 
·rt"ht"vvülün evcaını 
l>ale ve buıün ihıi· 
IAıı menoder. 

~-
MÜPTELA VE MUZT ARIP OLANLAR iÇiN 

.PAJEOL BİR TEDBiRi ŞAFIDIR 
Parls hastaneleri mütaahhldl: Şatölen Müeıseseaı 

15 büyük MükAfat • bllümum eczanelerde satılır. 

J1:nınİ\ret sandığı nıiidiirlüA·i'ınd<·n: 
İkraz No. 
171915 
189014 
189968 

c: 829 
1249 
1255 
2145 

4518 
4976 
5427 
7376 

8558 

9773 

9937 
10781 

11068 
11458 
12013 
15006 
15612 
17969 
18017 
18038 

18054 
18082 

18083 

18140 
18154 

18197 

18209 

18225 

18234 

18288 

18297 
18319 
18351 

18352 
18394 
18404 
18419 
18427 
18436 
18449 
18472 
18554 
18566 

18577 
Tahvil 
1175 
1500 
1317 

Merhunatın cinsi ve nevi Eorçlunun ismi 
Bir roza ok iğne bir roza yüzük AbC:ülkaclir B. 
Bir altın kordon bir altın sikke Mediha H. 
Bir roza pantantif Ayşe H. 
Bir pırlantalı pantantif (alt incisi ~ok) Hadiye H. 
Bir pırlantalı saat kapağı çıkmış Fatma Behire H. 
Bir roza Boroş H:ı~an B. 
Bir pırlantalı gerdanlık bir pırlantalı iğne 
bir pırlantalı saat maa şatlen bir roza 
tektaş yüzük bir roza şemsıye iğne bir 
çift pırlanta küpe bır roza akar pantantif 
bir çift pırlantalı kol düğmesi bir elmaslı 
tabaka Behzat B. 
Bir çift pırlantalı gül küpe Kevser H. 
« altın kolye 6 dirhem Hayriye « 

« pırlantalı dal iğne (iki taşı yok) Emine Saadet « 

« altın bilezik saatı bir altın yüzük bir 
altın agraf Hatice H. 
~ir roza arma iğne bir pırlantalı saat 
kolu noksan Nüzhet H. 
Bir çift roza Küpe bir roza yüzük on beş 
taşı yok bir gümüş kemer Enife Kerime H. 
Bir roza menekşe madalyon bir roza iğne Naciye H. 
Bir roza yıldız bir altın saat bir çift hur-
da altın bilezik 7 dirhem Enife Kedme H. 
Pırlantalı pandantif Ali Rıza B. 
Bir çift roza gül küpe Hidayet H. 
Bir roz:ı yüzük bir altın yüzük lsmail B. 
Bir altın saat maa şatlen Faıka Nefize H. 
Bir çift roza küpe Eatma Süreyya H. 
Bir roza iğne Mediha H. 
Bir roza bilezik Fatma Nimet H. 
Bir altın bilezik saati bir roza tektaş 
yüzük bir çift altın kol düğmesi Emine Saniye H. 
Bir roza iğne Zeynep H. 
Bir çift roza küpe bir roza tektaf yüzük 
kolu elmaslı bir roza tektaş yü?ük bir 
roza iğne bir altın saat maa kordon iki 
altın köstek 125 dirhem gümüş 

altın 

Natiko H. 
İki altın saat bir altın köstek bir 
kalem bir pırlanta tektaş yüzük Teologı:s Ef. 
İki roza yüzük bir altın bilezik 
Bir çift roza küpe bir roza yüzük bir na
zarlık altını 

Bir çift pırlanta tektaş küpe bir roza mar-
kiz yüzük Emine 
Bir pırlanta yüzük bir roza madalyon bir 
altın sikke 
Bir roza yüzük iğne bir altın saat kor-

Sabiha H. 

Ayşe., 

Nesime 11 

Bedia 11 

donlu 18 dirhem Mustafa Ef. 
Bir pırlantalı yüzük iki roza yüzük bir ro
za bilezik 
İki roza yüzük bir çift roza küpe bir ro
za menekşe iğne bir altın hurda bilezik 
saati bir çift altın küpe bir altın yüzük 
bir altın ıikke 
Bir pırlantalı yüzük (bir taşı yok) 
Bir roza yürek madalyon ma kolye 
Üç roza yüzük bir roza pandantif bir 
cift roza küpe 

Adalet H. , 

Maide 11 

Zebra « 

Fatma " 
Mehmet 
Neşat B. 

Bir roza yüzük (ortası yakut) 
Bir roza gerdanlık 

Emine Lütfiye H. 
Hayriye H. 

Bir. roza dal iğne Mehmet Nüzhet B. 
İki roza yüzftk bir altın bilezik 
Bir roza tek taş yüzük 
iki altın bilezik bir altın yüzük 
Bir çift roza küpe 
Bir çift pırlanta küpe 
iki roza yüzük 
Bir roza pandantif bir roza yilztlk bir çift 
altın bilezik 
Blr roza bilezik 

Bir adet Rumeli tahvili 
Bir adet Anadolu aksiyonu 
itibarı milli bankasının 10 adet hiNe 
senec:ıtı 10-4 noksan 

Nefise H. 
Fatma H. 

Halit B. 
Safinaz H. 

Melahat H. 
Nebile b. 

Cemal b. 
Rifat b. 

Fatma h. 
Ane h. 

Saffet h, 
Yukarda isimleri muharrer zevat mücevherat ve tahvilat 

mukabilinde Emniyet sandığından istikraz etmiş oldukları me
baliği vadesinde tediye etmemelerine mebni hini istikrazda 
tayin olunan ikametgahlarına ihbarname gönderilmiş ise de 
bulunamadıklarından tarihi ilandan itibaren mücevher:ıt !ned
JUJılarının 91 gtin, tahvilat medyunlarının da bir hafta zarfında 
tediyei deyin veya tecdidi muamele eylemedikleri takdirde 
merhunatı mezkürenin bilmüzayede satılacğı ilin olunur. 

Son Saat 

.t:Jüyilk tay.,.:are piyankosu 

Y ecliıı~i • 

İKİNCi KEŞİDE 11 EYLÜLDEDİR 

Büyük ikramiye 
3#),()00 liradır 

AYRICA: 18.000 ] 5.000 ] 2 .000 10.000 
lira'.-c1k ikramiyeler ve 1 O.COO liralık bir mükafat 

Bu ke~idede cem'an «:1,900» numara kazanacaktır. 

Kagıt isteniyor· 
Dev .. ~i main~ilsıı. müdü!'lüeii!!d~n: 
Tabed:ll!l kte olan Ese K

0

tıp!a:ı için ın".:_bccic:-ı müb.ıj'.ı sı 
laı1,,,gelen bÖ X lGO ebadmda 21 i:a 25 kiloiuk SGO top si mili 
1 ağ t zirdeki şerait dairesinde ve pazarlık suretile mübayaa 
om :<..cJ.ktır. 

1 - Pazarlık suretile aleni mübayaa 9 eyliıl 9:.!9 pazartesi 
günii saat beşte yapıiacaktır. 

2 - Bu kağıdı vermeğe ta!ip olanlar 9 eyliıl pazar gününe 
kadar firmalarile mühürlü nümunelerini tetkik edilmek üzere 
Fen memur:uğuna tev::li etmelidirler. 

3 - Bu nümuneler Fen memurluğunca tetkik, tahlil ve tas
nif edılecektir. 

4 - Pazarlığa iştirak edecek tüccar mübayaa saatinden bir 
sa:ı.t evvele kad:::r • ., 7,5 nispetinde teminat ak~esi yatırmak 
r.ıecburiyetindedır. 

5 - Miibayaa uhtesinde kalan tacir ihaleyi müteakip o g'Jn 
derhal bu teminatı " , 15 e iblağ ve üç gün zarfında kağıtları 
tes'.im ile mükel!eflir. 

L;tıaıı~üııı:ıl 

(~1ANl)LEBEI<.G) 
Enıpcrnıeabl:ze gabardin 

PARDESÜLER 
gelnıiştir. 

,.fıcuılu riizuf11·111 h•slriııc kar:;ı 
mıılıaf'aza •der. 

Hafif ve gıyınınesı kolay 
Yalnız Gal.ıındn lurııkı>ı-•le 
\~o, \'t.Hl:ı (,;adJc .. ı k:tr'-J'tlfl•JJ. 

EKSEL IOR 
Büyük elbise mağazasında satılır. 

İııgılız inçurıı ga)f't nıuntehJp ve 
muhıı.:ııf ı; .. ~ıılı·rılc 

!ko;;tün1ler ve pardesüler 
ve ıııu~:ııııhı cLıİrcıoııııdı;: hanınılura nıah-;u3 

_rayc-: ııılintc·lı.ıp ,,. !'(on llliııJ:ı 
1 ı 

ipekli m şamhalar 
<l:t y \'.ırdlr 

TFUİ\' \T1 .\ Tt:sn 11. \T 

iktisat vekaleti himayesinde 

kadınları biçki yurdu 
müdürlüğünden: 18 inci ders senesine mahsus kayt mua
melatına başlanmıştır. Başka yerde şubemiz yoktur. 

DAKTİLO KURSLARI 
için talebe l<abul o1unur. Adres: Divanyolu Telefon 

KAPPEL 
• •El 

CIHANSUMUl ... 
• a 

YAZI MAKINISI 
llu!'.!usilc F,R~\~:-ız lıükln11ı"l111iıı ıakdır ve trrrilı ettiği nıakine 

Hafif. metin ve sağlam 
Her ciheti taahhüt olur-ıur 

Umumi acentesi: 
Y.SİNORKYAN Sadıkiye han 30-33 İstanbul Tel. lst. 'J'>t:.i 

l~ıııııi yet saııd ığı ıı ı iid lirİ)'t' l İıı<leıı: 
Hüseyin Ef. Sakine H. nvn 15872 ikraz numaralı deyn se

nedi mucibince Emniyet sondığından istikraz eyledikleri meblağ 
mukabilinde sandık namına merhun bulunan Beyler beyinde 
Burhaniye mahallesinde eski Halit bey yeni T aşocağı sokağın
da eski 2 mükerrer ve yeni 8-10 No. lı ve 150 arşın araa 
üzerine mebni iki ve bir kattan ibaret 3 ve bir oda, 1 sofa, 
birer mutfak, 299 ve 324 arşın bahçe ve müştemilatı saireyl 
havi iki hanenin tamamı vadesi hitamında borcun verilmeme
sinden dolayı satılığa çıkarılarak 265 lira bedel ile müşterisi 
namına kat'i karar çekilmiş iken bu kere yüzde on zam ile 
başka bir müşteri çıkarak müzayede bedelini 292 liraya iblağ 
eylemiı olması cihetile mezkür iki hanenin 7-9-929 tarihine 
müsadif önümüzdeki cumartesi günü tekrar son müzayedesinin 
icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer• bulunduğundan tıı 1:p 
olanların mezkür günde nihayet saat on altıya kadar sandık 
idaresinde haz.ır buluninalan lüzumu ilan olunur. 

Eyllil 5 

1\lÜfIİl\1 İLAN 
ERi""' \1u-.uınb 1 ınnızı \(' ıu~1;;aı ı ı 

" ~ ~ pttr;ıı.: .. ulı rırıızi ulııı;uJ.ııı C\t l ınagazan .. ıı 
~~~~~~~~-

, n ı.ı. t 1 aka Z:)· ı\:t 4•ı.11u.z . ll rada ~ın:; '~ rı;nk ı.ıl aıılc en zcıı )n ı.ıuşJ.nı-
lıa ..;~şitlcriııi Lulaca.ksınız. 

HANt~IL \RA Bf..:YLERE ve COCPKLARA 
~ıı n1ti7kııpı ':)ı.: ııılı rı.ı l.l'Vt..ıııı t.1ınıııı , .l~ı..:ck sun·ıtc nıui:Jrnha, mı.1\'unı

luılı ~ahardin \"f' pardt>~iilerdı·n Zt'll;.!İn çe2itlrrııniz "a.n.lır. 

ZABI.T EeENOl.J ERE Yıı~mur> knrşı cok mü•»•ır 
...1 -<I r ~ _,,, _,, .ı: µ,Jyl't c.IJ)'Ullıklı lıır İngiliz Çt'-

-.ı<limiı ,,ardır. llulı111 nıallıırınuı rt'Kabct kabul tıııı...:t hır surette fah 4 

;ika fıutınn \'t·riln11·~1.-dir. • 

!NGİLİZ PAZARI - L. Lastnik 

)eyri :ıefain 
\\erkcı accnt.~ı : (,alata 

liOprü [.a,ınd.ı. B~l'''~lu '.! 3 6'.' 

Şu~•c accn\N: \\.ılırnc.-l1ve 

i'Jrn alııııd.ı. l l.'nbııl ı.; j ı 

B·----.·~---1 
·~ r ııOl~ l ık:ıl~ı Pil3ıd ıl 

(.\, K.\R:\.) vapuru j eylül 
l'cr 1cınb.: akş.uııı Gal,n,ı 
rılıtınıııünı lurckctk [ Zon 
guldak, İnebolu , Sıııop, S.ını 
'lll1 , Ünye . Fat,,ı, Ordu , 
c;ircsun . Trabzon , Rize ve 
l lnpa] va gidecek ve dumır 
ıc Paz.ırt iskck,ilc [Rize, Of, 
'>tırıııcnc, Trabzon, l'ul.ıtlı:mc. 
Tırd"ılu , Giröllll , Ordu , 
l·.nsa, SJııısun, Sinop l'C İne 
ho!u l va u~r;l' .ırak gc' e -tir. 

İzınir sürat FOstası 
( CÜLCE.\lAL) vJpt•rıı (j 

cvlül CLınıa 14, 30 dJ 
cial.tta rı;ıtıııııııd ııı lııırd.~ı:c 
,·uıııartc>İ satı.ıhı İzıııirc gi,k
'~k ,.~ paz.ır 1..J..30 ,l.ı 1 ,_ 
ıı ıirdcn h.ırckctic p ız~rtcsi 
. Jbalıı gelecektir \'.ıpurda 

ŞehremtJneff !lltnltJrı 

Kaciıkôy şubei ıcıanyes.n-:!cn: 

Yirmi bin aclet parke taşı
nın Balattaki depodan alına
rak Kadıköyünde rıhtım üze" 
rine nakli işi 9 - 9 - 929 pa
zartesi g:inü saat 15 te pa
zarlıkla iha!e ed:lecehUr. Ta
liplerin şeraiti anlamak üzere 
daire heyeti fenniyesine ve 
yevmi mezkiırda daire encü
menine gelmeleri. 

Doktorlarınızdan sorunuz; 

BİOLACTYL 
Mide ve barsaklardaki 

tahamnıur ve tesemmümü 
temizler, İSHALLERi ve 

SANCILARI defeder. 

Scv~!hatten avdet 
Bahçe kapısında tramvay 

caddesinde 25 numarada diş 
tabibi Mihran Ke.sapyan ef. 
Avrupa seyahatinden avdet 
etın!ştir. Müşterilerini eskisi 
gibi saat 9-12 ili 14-19 da 
kabul etmektedir . 

ıııukeııııııcl bir orl•cstrc 'c ' Hizmetçi üranıyor 
ııırı,. u1tııl!lıııım11ııwımı1wıımnnıııuu11mm" nıı ııınıuııımıuıtımııımııJ 

nıh:ıııt Int\'CL:tt' ı r. · 1-...;._...;. ________ -ll .- lyi bir aile iç';ı orta yaşlı 
- bir hizmetçi aranmaktadır. I S:ırtıı.1Ltcö111tk ı·.ızılı cvsa; 

' 
ı c mil, tar mucibine~ ı 3 h-
lcııı enakı nıatlııu pazarlık 
surctik 5 cyh'.ıl y'l.9 taı ilıindc 
ta\ıcttir~lcccktir . Taliplerin u 
gi.ın saat ı '7 da leı ;•zım mü· 
dürlü •üııc gdıııckri. 

- Yemek pişirmesini bilmesi 

1 

ve orta hizmetine vukufu 

J şattır. Son Saat idare m~-
1 dürlüğüne müracaat edıl-

lı::!uııw-....__._ıDJJlJJU....-.( 
Kadıköyiınde Kuşdili Hilal 

.. ____________ ,, sinema tiyatrosunda: 

Larlııı Pk,..IH'PS puslası 

Sulh '"l'"'~ Pcrccmbc 6 crlul ~ 

gukiı ~irk..:ci nhııııııııdan lıarc·
h·tk [ ,\k~:l}clıir, l•:rcgli, i'.ım
"lll,!Jk Bartın, Aııı~sr.ı, Kuruca ,., . 
~İle , Cide J ishickrinc Jziıııct 
ve avdet cdcccktır. 13ılct ve 
,! ılıa ıiva,lc taisilat almak içiıı 
Enıiııöniınık lznıir sobk No. 6 
ıııcrl,a accııtalığııı.ı müracaat 
ılunnı;hı. 

TAVILZADE MUSTAFA 

ve biraderleri vapurları 
Muntazam eartın ekspresi 

Tavil zade 
Yapuru 

5 cvlül 
pcr~cmbc akşamı 

rılıtımındıtn hareketle 
ıııııtat isk~lclcrc ugrndıktan 
sonra Bartın ve Cidcvc azimet 
\'C aı·det edecektir. 

Muntazam Ayvalık ekspresi 

Selamet 
'apuru lıl'r pcr~cınbc ak :amı 
Sirkeci rıhtımından harckctlt: 
mutat iskddcrc ugradıktan 
sonra Cuma gunü Edrcııııt 

ve Ayvalıga ınuv,ısalat \'C 

Pazar günü Ayvalıktan hare
ketle pazartesi Jo;tanbula avdet 
edecektir. .\lahalli müracaat: 
Y cnıi~ Tavil zade biraderler . 

telefon İst · 2 ' ı o 

lstanbul ticaret müdüriyetin
den: Sefaini tüccariye esbap 
ve müstahdemini ve kalafatçı
lar cemiyetinin senelik idare 
heyeti intihabı 5 - 9- 929 per
şembe günü Galatada •:m~n 

sJkajında Berfor haom .ki 
· ·miy<:!t merkezinde yap11a
:ı1~tır. Saat 10 dan 15 e ka-

dar rey kabul edileceği alıi.ka
darana ilan olunur. 

Komik Cevdet bey tems:lleri 
Bu akşam 

Muhsin onbaşı 
Dram 5 perde .. 

Bu akşam 
Büyükada gazino tiyatrosunda 
Naşit B. Şevki ve Fahri beyler 

2 oyun bir gecede 
Haremağası ut meşkediyor 
Taklitlı komedi 3 perde 

Çıkaz sandığı 
komedi 2 perde 

Doktor A. kutiel 
Ekllink r.ı•k!ne;erıylc b l:<oğuldı.ı&u, idrar 
darlığı, prostat, •. ticrr.:.ı·,,ıdar, bt!I cevtet
li~I cili ve firenv.tyi ufjtıSlZ t.:davt ctteı. 

l<atakOy;le :ı~ c•ci f ··nı """''" ıa :U. 

l)öyçL O. Bank 
'rarıhı tı.•!iii~ı: ı 906 

\1üe!'l~İFILrı: Drc~dıicr lıtuık A. 
~alhavı.:ıısl'r lıarıl. Fl'ravn. Na
~I) nııııl ı:unk liir Duyçlauıl. 
\lerkezı: llrrliıı, ~ubderı; 1 l.ım· 
bıırg, ı.,ıanbul 'G.tbıa ve bl8n· 
hul>, lz.ınir. 

Gal•lll kı mı telefon: Beyoğlıı: 
247. \!43. 684, 685 

ı .. t 3 ıı, ul k; nıı ıt.:lt:tvn: l:)ttı.nrıul 
:!8.+2, 284.1 
Dcpo•ıı l•IJııl.ul Tııtüıı guın

. ü~ü. ·rC'lı.:ı ,..: ı ... ı.ınbul 3227. 
BilUnıtını lıanka ınııamclatı tl' 

a Yt' hıı u.ııi kD ... nl ır jncr olnuur 

l)oktor Fe 
Frengi, belloguklul(ıı. cilı, pros· 

tas, ıaft tenasül 'r kadın hasıa
lıklarun en son usullerle az bir 
1.unıanda mWıait şcraitle tedavi 

der. 
Adres: ll~hıali Çağ~luı;l·ı rvkıısu 

l,,,o .. e bu~ı 1: 1 ııııar.ı 4;~ 

l'c\.. fıı i-.1ı111 1ıu :''~cı' 

30 Rebiülevvel 134·8 

'/(ıkı·i111 

, 1 "'"' 5,.ıo \L, "' 
1 ı)ğl"' ı:.ı,ı.ı Yatsı 
1 ı.:mJi I.'i~' fm-.ık 

l"Jes'ul müdür Selim Rağı 


