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Neden pahalı yiyoruz?
Sebze ve meyva fiatlarını yarı yarıya düşür

mek mümk''ndür
Bu sene istanbulda ve civarında sebze mahsulü pek bereketlidir. Fakat buna rağmen sebı.e firıt a · yüksekliğini muhafrz
etmektedir. Bunun sebeplerini araştırdık. Bizzat sc bzecilik ye
meyvacıhk yapan bir zat bize dedi ki:
« - Bunun birkaç sebebi vardır, bu sebep!cri size ııra ile
aıılata~ ı "Il:

Bu sene kış fazla olmuş, mahsulleri harap etmiş, ba' •
çıvanlar s ~ rmayesiz kalmıştı. Ziraat bankası euafa kafi miktarda yardım edemedi. Bahçıvanlar yüzde elli gibi gayet yüksek
faiz vererek murabahacılardan para almak mecburiyetinde
kaldılar. Şimdi bu yüksek faizi, istihsal ettikleri mala yUldeyip
1 -

satıyorlar.

2 - Şehrimize ve civarına bu sene gayet az yağmur
yağdı. Bilhassa sebzenin çok suya ihtiyacı vardır. Bahçıvanlar
suyu ya motörle, yahut hayvanla kuyudan çıkarıy Jrlar. Petro!
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ve be;zin fiatları da, hayvan yiyeceği de çok pahalı. Bu masraf
ta sebze ve meyva fiatlarına biniyor.
[ Mabadi 10 uncu sahifede J
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60,000) liralık sipariş TebeddüL
Sergimizin gördüğü
rağbet çok ziyadedir
birliğiııin açtığı
o kadar rağbet gördü

Milli Sanayi

sergi,
ki ziyaretçi adedi gUnde vasati
8500 U tecavüz ediyor.

Teşhir edilen mallar o kadar
. çok beyenilmiş, hoşa gitmiş
tir ki, sergi salonunun bomboş
( Mabadi 2 inci sahifede )
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~ttq r ve si.w
~tat\ 16ı:ü ol

t,

yem. b arı
e adliye vazıyet

İstihbaratım.za nazaran Yu·

nan hükumeti, Muhtelit mübadele komisyonundaki başmu.
rahhaslığına, mesaili maliyenin inceliklerine vakıf biridi
tayin etmek Uzeredir. Komisyondaki Yunan müiaviri de
tebdil ve yerine elyevm lstan·
bulda bulunan Yunanlı bir
avukat tayin edilecektir.

u um•
Bu

~~er:.e 'sa (Tel efen. ) ~;~~ırı 0~ biri kırk geçe
Qlltı
• u.
~da L Civarında y • S'.
ttont k
. enı ı
~~ \t~ itf:i . n~tıcesi zühur
Ilı~ 1,5 ıeuın gayretine
\'e " saatte sinema bi-

" ıliildisey
.ranınd a k'ı

Mübadele komisyonuna kimleri getiriyorlar?
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Milli Sanayi

birliğinin

pek çok
sergisinde ı bir koşe

rağbet

gören

~
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Kandil 4lml••
akşam

Peygamberimizin doğdui:TU geceye müsadiftir. Bu münasebetle camiler tenvir edilecek, mlls-iümanlar ibadetle meşgul
olacaklardır. Bu mübarek
gecenin karilerimize saadet
getirmesini niyaz ederiz.
illlllllll!il!'lill
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Gazi I-Iz.
Dun de bir ge'

sya-Çin
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Ankaradaki Evkaf apartımanı
icin
, ruf1sat alınmamıs
, ..
Ankara, 16 (Telefon)
Hükumet merkezinde evkaf
tar~f .:~ccın bir buçuk !;eneden
beri yaptırılmakta olan büyfık
apartımanın inşaatı belediyece
tatil ettirilmiştir.
Buna sebep evkaf tarafından inşaat ruhsatnamesi a·

zinfi yapfı/~~aı

arb· b ~
a ı, alnız
t pçu ate i o du
Londra, 15 (A.A.) - Tokyodan Röyter ajansına bildiriliyor:
Maııçuriden gelip Rus - Çin muhasamatının başladığını bildiren
haberler esassız gibi görünüyor.

•

eşıt

Belediye evkaftan « 3000 »
Hra ceza istiyecektir. Ruhsatiye için de aynca «3000» iira
verilmek lazım gelmektedir.

çeden Sakarya motörUne bil
kip olarak Boiaziçinde ~ıı
tenezzüh icra buyurmu~latı od·
melihisan civarında bır ~•''
det tenezzühten sonra ır
20,30 ta saraya avdet e

1

mişlerdir.

Filvaki huduttan gelen son telgrafnamelerc nazaran evelki
gün tarafeyn arasında vuku bulan top muharebesi gecenin
hululü ile kesilmiş ve bunu şayanı zikir hiç bir müsademe
takip eylcmemiştir.
Londra, 15 (A.A.) - Röyter ajansımn istihbarına na:zaran
Muktendcn alınan resmi malQmata nazaran Sovyet kıtaatı
ccKbbarovk» karşısında Çin hududunda iki mevkii işgal etmış
lerdir.

lınmamış olmasıdır.

Reisicümhur bazretlerı b,Jı·
akşam saat 19 da Doh:ııa r''

İran da

y

ş.

Ezan sesleri ara- Ankara civarın
Zongtıldakta
sında Gel:bolııya 1 da epey hasar
•
iki ' i parça- 1ı
var d ı
'
yaptı
an , 2 a~ır
Gelibolu 16 sac.t 8 (H.?J.) --Ankara, 16 (Telefon)- Yirt

yara

Reşit paşa

ı

Zonguldak, 16 [H. M.] Zonguldak maden ocaklarında
feci bir tren kazası olmuş,
maldnist ve ateşçi parçalan·
mıştır. iki tane de ağır yaralı
vardır.

Rıza

Hakimiyet
bayramı
Ankara, 16 [H.M.J- Yann·

ki Hakimiyeti milliye

bayramı

münasebetile Gazi çiftliğir.de
Himayei Etfal menfaatine bir
ıarden parti verilecektir.
Yann daireler tatildir.

Turinf! kulübün
fa liyeti
Ankara, 16 (Telefon) - Turing kulüp spor ve otomobil
şubeleri tesisine karar vermiştir. Şehrin otomt>bil yollanoın
bir an evel yapılmalan için

teşebbüsatta

vcpuru , {U anda ,
ezan ses:e.ri arasında Gelibolu
önlerine varmıştı . Buradan
kesif bir halk kütlesi, şehitlik
leri ziyaret edecek heyete
i!tihak etti . Öğleden sonra
Anafartalarda bu.unmak mu·
karrerdir.

bulunmaktadır.

Spor faaliyetini teksif için de
hariçten futbol takımları cel·
bine karar vermiştir.
J

Zira

u e
.. uru
"" .,,
mu

Ankara, 16 (Telefon. ) -

Ziraat vekaleti ziraat şube
miidürü Hamdi 8. mübayaat
için istanbula hareket etti.

·Komünist bankasında
Paris, 15 (A.A.) - Komü·
nist köylü amele bankasında
icra edilen taharriyat esnasında polis birçok vesaik ve
madenı -oara ele geçirmiştir.

Kavga rö oru

Her mahallede ara sıra
komşular ara$ında k.nvgalar
olur. Bize bildirildiğine göre,
bu yolda rökor., Kcılyoncu
kulluğu
kazanmış,
mezkUr
mahallenin Kiraz okağında
evelki akt~m tam yed; kavga
olmuştur.

Z eppe l in nereue ~===~~~~~
Friedrichshafen, 15 (A. A.)Roze fün ·«Graff Zeppelin» bı!?onu bu-

gün saat dördü 35 geçe dev-

rialem seya a 'ne çıkmıştır.
Zeppeliı ~ 20 yo.c dan b _
ka 40 tayfa ve mühim miktard hamule buiunmaktadır.
Bedin, 15 (A.A.)- Zeppelin saat 15 te D<mtzi~ üz"'riı.ı~

den uç.m l\.!l.

17 ağusto5, Turk maarif
cemiyetinin } e. mii mahsusu
ve rozet gijnüdür.
Türk milleti içinde cahil
ir ki i bile kalmamasına
çalışan bu cemiyete yardım

~dimz.
Maarif

cemiyefi11ln

r·ozetlerlnden alınız.

mi gündenberi v2kit vakit
Ankara c"vaıına ysğan yağ
murlar ve Kızılcc Hamam ci·
varJn düşen dolu mahsulata
fazla miktarda zarar iras
etmiştir. 200 kadar hayvanın
telef olduğu tnhmin edilmek·
tedir.

.

1 tan

b

gelen er
Ankara, 16 ( H.M. ) - Ali
Ccnani (Ga2.i Ayıntap), Yusuf
Kemal (Sinop) ve Celal Sahir
beyler bugün lstanbula hare·
ket ettiler.

Kredi fonsi)·e
cekildi
,
illlsır, i5 (
. A. ) 'ltzdP üç· faizli ve ikra•
mi .veli '.\l ısır lircdi f'onsh. e
tahviHerlnfn bugünkü ke.)de~lncle:

f 882 senesinde çıkarıl·
olan 348. :>88 numa-

mı5

·ral• tahvil :>0.000
90:~
nesinde
mıı.

çıkarıl

olun 47~. ~9:; numa-

rall tnhvil 50,000

4!J ı ı senesinde çıkarıl·
oJaa :ı 9 .• ~a numarah tah ·ıı :;o,oon ·'rmık
ikramiye l\nzanrnışlardır.
nuş

• ayyare

azası
Marsilya, 15 (A.A.) - Berro gölünde vukua gelen tayyare ~asında üç kişi almiiş
tür.

İngiliz- Ameri~
1

efirleriA

Amerffta ve lng;Ji1 ıtf~j

*'

Karadenizde
bir .
yapmak üzere dün lırııjıl'

ru ile han.ket etmfşfıt
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Biı, sahtekUrlıl{

~~NÜN

\' •A.~rna Noterlikte yapılan bu iş
~~&nhlara karşı
(13) bin liralıkhr
'llıei fili tedbırler
al111akfiJdır

İstanbul ağır ceza mehkemesi, bir noterlikte 13,000
lira üzerine bir ibra senedi
tanzim meselesinde aslen ve
fer'an mamuo bulunanlann
muhakemesini bitirmek üzeredir.
Müddei umumi Cemil B.,
iddiasını serdetmif, mamunlardan Yorgi Şekeroğlu Ef.
ile zevceai Mm. Sofinin, eski
avukatlardan Vahan Ef. nin.
katip Hakkı, muarrif Hüseyin

rk - y
tıın ink unan mfizakerab-

b
,'11ıttuı ba~bundan sonra te-

~~llet

t
ve menfaatlarını
e
rnek
··
bu
.""'t ahk
uzre
güu'iııde fil· iını ahdiye dairettıı..ı

~Gbade)~ tedbirler alınacakbr.
"lieycu baş rnurahhasımız:

~et k lllurahassarnız son
~tttij ırşısında kendisine

~k : eden faaliyete giriş
duftıı zere bulunuyor. Bize

~... Vazife bak ve menfa'"
' •qızı
'<tQc
tak· ahkam1 ahdiye daire-

ve Kozma Ef. lerin tecrimini
talep etmiştir.
Bu meseleden maznun Todori Ef. öldüğilnden, hakkın
daki davanın sukutu, yalan
şehadetten
maznun
avukat Hırıstaki Ef. ile vazifesinde ihmal göstermekten
maznun Beyoğlu ikinci noteri
Aplullak Hilmi B. in de beraetlerini istemiştir.
Müdafaa yapıldık\an sonra
mahkeme
karannı bildirecektir.

k.\tiııa ıp ~t~ektir.»Demiştir.
;~ci sefırımiz Enis B. dün

~>'i
~e vekili
~ Zıyaretl

Tevfik Rü tü
ş
~İYeli h c son Türk-Yunan
~·r. akkında izahat ver-

~

lti li:ı: •
ları · nın deniz

banyoistifade edebilıçın Seyrisefain idaresi
••nda b'ır seyyar deniz
1111
Yapılmıştır.
1Yay 'h
d •tiri a . ı raç hakkı Türk
l'ı~"i erıne intikal eden
' t n tevziat listeleri dün

''~· . ~dan

~ Odasında talik edil!-U:.aıdarında

kendisine

~ ... olu Ajansı muhabiri
'ıf edij
wtren b'ır sahtekar .te.v:. llliştir.

"'1ıtıikl . .

4~ ~d ımar cemiyeti
an tertip edilen

.~•rtaı

yor,
imla

~ ~ty .ar şehitliklerini ziya~ \t etı dun akşam Reşit

~·- fi ~Puru

ile hareket etmi-

~. 'Yet 450 zattan mürek-

"-.,~fhıark
~"le a a, tran ve Norvec-

L'

m lar sergisini
aşvekillmiz

r rarnızda
•caret

llıi•r

., it.

münakit ı u·
h
nıua edeleri fes-

~

R yu iş adam-

der •

oyal Baking
~ -.ıud~ı~ketinin harici tica\ ,ı>a ru M. E. B. Filsinger
~~ ıe'VehAfrikada tayyare
~."ita!~: ~t Yapbktau sonra
~· • ile şehrimize gel-

D

~nll &ah
llıar,_:1d.

( 91 ) numaralı
~ ç
ız treni Kabak~ (7S) i:t~lcaya gelmekte
~d, b cı kiloınetroda tren
~~ ıtakılan derezin ve
1-1tı1;~~rnış ve bunlan

"-'"

S

~:-

~

r·

L 1 Ciinıb

-qdeıı

,~ı_e

m

1

un öwl d

kı-

gitnı.

fi detle

alkıştan-

1

lfilJünrahhaslanndan
borsada bankalar mumürekkep
bir komisyen toplanmışbr.
İçtimada yeni borsa kanununun tatbikab hakkında görüşülmüştür.

lffileyoğlunda Mektep soka~ ğında postacı Ali efendi-

yi öldüren Scrgis 19 sene
müddetle ağır hapse mahkiim
olmuştur.

m

ahiliyc vekili Beyin birkaç
güne kadar şehrimize
gelmesi beklenilmektedir.
stanbul müddei umumiliğince (Resimli ay) mecmuası aleyhine bir dava açıl

kanunu dolayisile
memurlar 1 eylülden itibaren zamdan istifade edeceklerdir.
mıtbr.
IP.ılonservatuvar heyeti kalk
Wtllrkülcri toplamak için
Dava, mecmuada çıkan (Sedün Anadoluya hareket ctmiıtir. sini kaybeden şehir) serlavhalfö!ürmenede fcyezaniar gene
lı menzumcden dolayıdır.
~ba,laoıış, yağan vağmurlar
!f icadoluya tetkik seyabatibir çok hasarat yapmıştır.
~oe çıkan lktisat meclisi
Ran'atle.r mektebinden bu
alisi sza!&rıntlan bir kısmı dün
~sene 50 san'atkir me:ıwı
olmtı§tur.
avdet eylemişlerdir.
arem

.~nyet kuvvetle-

g e en sonra
~tnaıı kes~ ~e kordonda
~'ltldaıı .~hır halk kitlesi

"111t,

Wnamamışlardır.

.

ftt 0 d..rnurekkep hir

dün yerli malziyaret et-

mif 1ir.
glakadarlann
ifadelerine
~ göre şeker istihsalabmız
bu sene 10,000 tona baliğ o·
lacaktır. Alpullu 7,000, Uşşak
3,000 ton teker çıkaracakbr.
ş bankası heyeti umumi-·
yesi içtimaında harice bir
milyon liralık hisse senedi
ihraç etmek suretile sermayen in tezyidine karar verilmiftir.
fri11ayrımübadillcr dün topla-

~trikanın bii ..k

~~"tttıdan

Gazetelerin kimi « Lahay » diyor, kimi « L<ihi » dikimi de « Lahey »... Sen ne dersin?
Ga=eleler her kelimeyi böyle birkaç türlü yazarlarsa
meselesinde işimiz « Ya hey! » derim.

D

IBudabir

rökor..
« Çemişgezekli Celt11 » bminde birinin geçen gün Son
Saalle bir şiktiyeli vardı.
Memleketteki babasma gônderdiği yirmi lira postada kaybol duğu için gazete va.dtuı
ile posta müdürlüğüne dut
yanıyordu. Zavallının para..
inşallah bulunur da yerine
verilir. Biz gelelim şimdi öteki meseleye:
Çemişgezekli Celiil, on dokuz. yirmi yaşlarında bir
genç.. , Topçularda bir inekçi
yanında yanaşmalık yapı
yor... AylığL da tam beş lira,

Yani Cuma grileri mesirelerde
müşterilerden istenilen kuru
bir masa parası... Kendisi~
sormayı unuttuk ama, tabii
ı yemesi, içmesi ağsından olacak... Olsun, fakat bir inekçi
yanaşması ne yiyecek, her
gün biftek, beyin salatası.
patron beğendi, ve çilek kompostosu yiyecek değil al..•
Yazin koca bir tabak domates salatası, kZ1ın bir sahan sade suya ıspanak onun
canım alır. Ne ise, ~di Bi·
ze bu cihet te ldzzm değil. ihtimal efendisi onu f utık üzümle besliyor. Benim bahsdmek iskdlğim dh~t. Cddlin aldıği beş liradan n<Bd
yirmi lira biriktirip le babtıyıı
sına gönderdi5/idir. Bu ada-

kahoai

mın tıraşı, hamamı,

ve sairesi yok mu? Bu adam
hiç şehre inmez, tramvaya.
vapura binmez, bir şerbet,

bir su içmez mi?
Bq lira bugün nedir? Ba
para bir çoklarının bir ayldt.
köprü parası bile olamaz.
Demek hayat pahalılılı.
mayat pahalılzğl, siis iN! sefahel düşkünlüğü filan gibi
şeyler bu genç Çoni.ıgeukli
ye uLZ geliyor. O, öyle ~yl~
re mdelik bile vermedtm aldığı beş liradan memlekeliM
gönderecek para artıriyor.
Cidden şaşılacak ve ibret alı
nacak bir iş... Ve işte md~
Liğirı kadrini
bilen Cadl
Muhtar beye asgari para lh
yeni bir geçinme rökorul
Körollıl

ocakları müfettişi umumisi

Türk

Türle ocaldan mnfettfp ..
mumisi Hapn Refit Bey tehrimize ge)miftir. Bir m6ddet
şehrimizde

kaldıktan

tekrar Anadoluda
gidecektir.

IOlll'.a

teft1tp
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~ ~"

num;:[-.-~==~~

komşu

Genç

''"

.

ır ab~n{:ı

bir nazarın kendisine matuf olduöunu
bilmiyordu
Dişcinin,

karyolasına

84 -

Muharriri:

n

Tuchan

sade bir gômiekle 1 bir delika~lı halini alıcak olan
girip yatması da
Muzaffetin de şu dişçi gibi

çılgınlıklar yapıp yapmıyacamütecessis kadının .hoş1;1n~
giden menazırdandı.
Genç
ğım tahayyül ederdi. Onun
erkek, coşkun kanımn ibrarniher halde temkinli bir erkek
]e bir sürü şaklabanlık1ar yaolacağım, hafiflikler yapmıyapar, yüksek bir yere ~uhyor- , cağına kani idi. Mahaza, bamuş gibi karyolanın önünde
ba~nna pek benzediği
ıçtn
iki ayaf;ım birleştirerek ve
onun da bazı münasebetsizlikkollarını uzadar~k hazırlanır
lere temayül edeceğini tahmin
Ve sonra birden bire S!Çrardı. ediyor ve üzüli!yordu. Şüphe
G ~nçliğe, delikanlılığa mah=- yok ld o, kızlar gibi süslenmisus olan bu hiffet, Şehnazı
yecekti. Lakin şu dişçi gibi
da'dknlarca giildürürdü, bu
her gün gusül aptesti alacak,
kahkahaların mabadi der:n ve
babasının oğlu olduğunü isbat
tam manasile « muşikafane »
edecekti.
bir dikkat oldu. Çünkii diş
Mülahazası bu vadiye sapınçinin yatağa sıçramayı müteca Muzafferin evlendiğini, eve
akıp a!dığı vaziyetle;: - meraklı
bir gelin geldiğini ve kendive ateşli bir kadın için - çok
sinin kaynana sıfatile büsbütün
eııtteresar.. şeylerdi. Genç er·
bir kenara atıldığını düşünmikek, ilk vaziyet olmak üzere
ye başlardı. Hayatta ağız taiki bacağını1a~denıi
dile gelinlik etmeden, kana
rine asar ve falakay~ yatırıl
kana sevip sevilmeden kayDHŞ gibi şekilde dakika,!ar genana olmak, yüreğine elem
çirirdi. Şehnaz, onun bu haline
doldururdu.
bakarken .kocasını hc.tıriar ve
Genç komşunun ilham ettibilaihtiyar iki erkek arasında
ği bu tahayyülatın da ömrü
uzvi bir mukayese yürütürdü.
kısa siirdü. Şehnaz H. gün
Odada yalmiz ve vücudu kageçtikçe
oğlunu düşünmez olranlıkla örtülü
bulunmasına
du. Onu hatırlayıp kaynanalık
rağmen müşahede ve mukayegi.1nlerini hayallcmekdense yalsesinden sıkılır, terler, biraz
nız dişçiyi düşünmeyi tercih eda rahatsızlık hissederdi.
diyordu
ve mahrem, sessiz daKomşu, yabancı bir nazarın
kikalarında zihninde hep onu.
ve bilhassa bir kadın nazarıgenç komşuyu dolaştırıyordu.
mn kendi evzaına ma'tuf olTuhaf meşl·epli ve karışık
duğundan bihaber, bacaklarına
mezhepli genç onun için yatak
karyola demirinde sallar, salarkadaşı, ayrılmaz bir yoldaş
lar ve sonra seri bir çevrilişle

l

bacaklarını dim dik duvr.ra
yapıştırırdı.
Şeklin şu değişikliği,· Şeh
naz~n

gözüne daha mütebellir
bir. sahne arzederdi ve kadın,
meczubü müs~hhar, sahneye
bakar, bakar, bakardı. ~
Şehnaz, şu yatış keyfiyetinin tafsilat ve tecelliyatına o
kadar ıttıla hasıl etmişti ki
gencin her iki vaziyette ne
müddet kalacağını saniyesine
kadar hesap edebilirdi, ve
ancak o lavhalan temaşadan
sonradır ki - acip bir mhavet
içinde - yatağına girerdi.
Bir çok geceler, g5rdüğü
lavhalar dolayısile, oğ!um.: diiiinmtiştü. Beş-alb sene sonra

olmuştu.

aşkmıydı? Hayır!...
dişinin erkeğe karşı te-

Bu, bir
Bu

mayü~ü

idi. Erkekle buluş
miyan her dişinin gözü kızar.
terbiye, daha doğrusu içtimai
l<uyut, insanlarda ve bilhassa
insan zümresinin dişilerinde
bu göz kızarmasını deruni bir
sara haline ifrağ eder. Dişi
masru ve ihtilaç içinde mustariptir.
Fakat bu maruz ve araz,
mesturdur. Ekseriya
hasta
bile ihtilacından haberdar değildir. Terbiyenin h ·ı~ate tagaUübünü, tenasüli ıstırarların
hazmc-.lunmasından daha beliğ
surette isbat eden bir şey

Bir defter bulundu
Dün Etyemezde deniz kıyı
sında, yüksek muallim mektebi talebesinden Sinoplu Hasan oğlu Mustafa efendiye
ait ve içinde mektep vesikası, bir az para ve markalar
bulunan bir defter buldum.
Sahibi kuyumcular çarşısın
da Salih Rıza ve şeriki dükkanına müracaat etmelidir.

Vurun *aba~ıya
umumi hizmetler · için tesis
edildiği söylenen, hakikatte
ecnebi sermayesine azami kar
teminine memur bulunan imtiyazlı şirketlerderl artık el'aman diyecek bir hale geldik.
Bir davada, hakkında şika
yette bulunulan hakim bile,
iddia haklı çıkınca mahkemeye veriliyor da bu şirket
lere, haksız oldukları halde
bir şey yapmak mümkün
olmuyor. Mesela şu va'ka bu
haksızlığın bariz bir delili değil midir?.
Semtim Kadıköydür. Kışın
soğuklardan su saati dondu.
Kirasını verdiğim için muhafazası bana ait olmamak lazım
gelen bu saat için, bn yüzden
ceremeyi verdik. Bu aya kadar
saat ancak tamir edilip getirildi, yerine takıldı.
Saat olmadığı için su sarfiyat bedelini şirketin takdirine
bı.ıaktık. Ne istedi ise ağız
açmadan verdik. İki gün evel
yoktur.
İşle Şehnazın tahassüslerinin hakiki sebebi de buydu.
Metruk kadın sevmek, okşan
mak ihtiyacını tatmin edemeyince yatağına komşusunun
hayalini alıyordu. Genç dişçi
bir yelpaze, bir körük rolü
oynıyor
ve olgun bir ateşi
alevlendiriyordu.
Söylediğimiz veçhile ortada aşk yoktu. Çünkü aşk, mukavemetsuz bir kuvvet olmakla beraber başlaması. şuuridir.
Seven
bilerek, düşünerek,
sevgilisinin meziyetlerini takdir
ederek sever, aşk, tekemmül
ve takarrür ettikten sonradır
ki bu görüş ve düşünüş silinir
meydanda ancak sevgili kalır!
Şebnazin düşünüşlerinde aşı

kane bir heyecan yoktu. Hatta denilebilir ki komşusunun
hoşuna giden saçlarını, gözlerini değil, daha ziyade yahş
tarzını göz ÖJ!.üne getiriyordu.

aylık

f•~

üç
muvakkat
tevdi ettiler. Bunun rnubtil
yatında, geçen iki üç ay• ,
betle 50 kuruş fark \far· Jıİ'
fark gerçi ehemmiyetsiı ~
şey. Şu kadar var ki
saat olmadığından nasıl t

J,I

edilebilmiş?

İşte bunu anlıyamıyo~

Alakadarların ehemıııt ,,,1
nazarı dikkatinin celbolooP"'"
sını hassatan rica ederiJll·,:tf
Kadıköy: SY-

._

Otomobillere dair ,,_
· Taksi ücretlerinin in~
den sonra, bilhassa Y
mesafeler için şoförler f
" tagnı
- ' davranıyor ~e-!6
mu~
ti'.
terı almak istemiyorlar. J.
bi.r vapur ve ya trene ~
mek mecburiyetinde b ~
bir yolcu için b_u hailn,.
ne fena bir netice vereb~
izahtan müstağnidir. SeY
idaresi bu hususta behell'
esaslı bir tedbir almalıdıtl
Aksaray: Safi
1f

f

/!

A
J'

{vlenmek

istiyoruın 1 r

326 doğumluyum. uıe
silini bitirmiş, şık, Y
Fransııca ve Arapça~-•
kemmelen aşina bir 1
Kırk yaşını tecavüz ~
bir hanımla izdivaca t·~
~irkeci, İzmir oteli
Omer bey vasıtası ile 5.
müracaat edilmesi.

f./

Mamafih, bir · şey, "~Jı.
değiştiren bir halet \f~..
lhtirasatı şahlamnıya
mış, iştihası harekete
sinirleri gevşemiş ols~~ dl
komşusuna karşı yüreS1f
yil tahassul etmiş bıJ
her halde eski Şehnaı d
Nihadın kansı o sı~t;
beş yaşında idi. Se\fg.. '
rekli okşanışlar içinde ~
bir hayat için bu yaŞı ,,j
dete doğru temayül

Coşkunluklar, sevda\fİ fe

lar, her nevi delilikler,~~.
kesbi sükun etmiye bar."
kat sevgisiz, mühınelaft
bir hayat için bu Y

r.

hatarlıdır.
« Kırkından

sonr•
toprak temizler » 11'
hikmeti iradı da bud~
ayanen meşhuttur ki~~

hapsolunmuş
iştihaI
yaşta ve daha sonralat'
infilak, fürcei ceret=:tıh
ması müthij bir fela ,,,

yor.
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llÖNÜLl}EN

hücum meselesini ~~:.ı~;~~nbu ~~~~D ~:~:~'
düşünmiYe eelm. şti
ka~:!~n
-66- Huharririı H. Turhan.

ttirtrnuhterem ne

yaptı

ise

~b.. U Tu.rklerle uyutmadı.

L
~:""' ne nca dinliyorlar, ne
lııa ~~kılıyorlardı. Artık bah~ DlUne ram olmaktan
~lb1111te~essUl edilecek çare
lf ve Türkler de kaleyi

, '-t, ttrnin:
Cell

e
e

""'

~ ftııı
,detıneibın,
,.ti'
~d~rırıdeki hali

t

~
1~

·
b

~

';JA
e

muhasara
görülecek
~llıh O dimdik boy, ansızın
'
llrlaşmıştı. Hayli melih
--~ır Çehr.e, limon çürüğünü
~I hır renk almıştı. Sarı

't

~ 'kı bepaını
~ "·

Saray

kocanın asker muvacehesinde
elini öptükten sonra işe girişti. Kalenin deliğini, deşiğini ,
ediğini, gediğini birer birer
teıbit ettirmeyi müteakıp icap
eden tertibatı aldı, o metin
kaleyi kınlmaz bir çemberle
d1

Şimdi ediyordu.
hllcum meaelesini teEvelce de

sar

b~ '(t' ar~ ?eğil, yeşil değil,
Y

--Ali ağanın ağzından dün- ' fena bir şey söyleme. Hicaza
yada hiç iyi söz çıkmazdı.
gidiyorum. Sana ne istersen
Bunun için adına c< Hırsöygetireyim. Tek ağzından bir
lemez » derlerdi.
şey kaçırma da sana bir «saher kime rashire» (1] dolusu hediye borgelse muhakkak uğursuz bir
cum olaun ...
- Hırsöylemez dinliyord11.
Hacı devam etti:
biri de Hicaza gi- Sana
mintanlık
bir
diyordu.. Cemaat toplandı ;
top germesilt,
ağır
bir
hacıyı evinden tekbirle aldılar. şamhırkuı, sanklık ağbant,

Hırsöylemez,

lr&

~t

Hırsöylemcz

Ilu!k
Hfk<iycsi

liÖNÜLE
B
s Undan Sonra
Pe1c

Sabifto. 5

havi

iğrenç bir

kadınlarını

için
~ı llcıklıyan o mağrur ba·
.a..· R6zl er, susuz bir çukura
.::"lbQ
lb ı,- ~· nemnlk ve hllznen-

,~, ·~kur!
~it •ıkal, intizamım

kay-

•

emmUl

saylediğimiz

veçhile Türkler,
kale önlerinde uzun müddet
beklemiyi sevmezlerdi. Ellerindeki vesait de duvarları yıkmıya, kuleleri devirmiye müsalt
ne
ne ((belye»leri vardı. Kalenin
içine ancak sapanla taş atabiliyorlard ı. Bu sebeple herkes
hücum emri bekliyordu.
Kunur alp ta, iptida bir
«aerden geçti» hücumu tertip

değildi,

bir necef tesbib, taws tüyünden yelpaze vadediyorum. Evdeki kavnla çoiuğuna çocu·
tmıa da aynca Hacımisi, ka·
kule, zemzem, Mihri ıerif baıılı mercanlı incili zekir yi1&llk
ki
de
tulum tulum sllrme getlrece, ğim ....
Hırsöylemez dinledi dinledi

Yolda ağır ağır yürürken hacı
yanındakilere dönerek:
- Aman, dedi, şu Hırsöylemeze karşı gelmeden, bir
selamet vapura gireydim..

bitirmişti

Hırsöylemez

Henüz sözünü
ak.ilik olacak

karşıdan göründü.
Hacının beti benzi attı. Şimdi neredese, ka11ısındaki agzından uğursuz bir saç kaçı-

racak; ve bu uzun yolculukta
bir

mancınıkları, zavallı adamcağızın başına
felaket gelecekti.

en sonunda, sakalım kaşıyark;
- Peki ama, -diye cevap
verdi- ya ölürsen de ielmeı
senl
- !!!!!!!

Celaletiln Blcrern

Hacı, Hırsöylemeze meydan-

vermeden:
Amman
dfye yalvardı,

Hırs6ylemez,
sakın bana

(1]

Hacıların

Hicaz dönüşünde hediyelerini koydukları büyGk demir sandık.

~.·~·ca~birıey~ ~~~~~~~•rin ~~~~~~~~-,~---~-~~--------~
kale duvarlanna ahiterebilen kale Amirine ıu tekfakat Cevabı aldı. İhtiyar bq-

\ lie liulisa: Bızanı sarayın- batında
~'rbl

rolUnU yapan kah·
halde idi.
· i
ıçm yor, uyumuyor
ve pis pis dü-

mayı tasarlıyordu.

1 .lifte bulundu:
Fakat, bir bölük fedai ile 1
__ Kaleyi
kurtaramazsın,
~-·1or
b
h
ııa:~ •
yapı1acak u ücumun muvaf- çünkü biz almıya aımettik.
neticelenmesi yllzde
Ne olursa içerideki çoluk ço1
I
u.
yllz muhtemel olsa hile muolur. Gel seninle ikimiz
TUrklerin
Beni alt edersen
kale
da
Kogeri dönstin, ben
~
t•
sarsıyordu.
Yurt
şarkıca
Kunur
bu
zayiata
razı
ola·
it
d
blzı·m
tlı.~ --rcıın..
.
sem a e ersem "ale
K
ıl"'ti unı eden gençlenn mıyor, bin Rum kalesinin bir olsun.
~'atı gcc~ yarılarına kadar TürkUn kemiğine değemiyeTekfur, muhasırlann ve mahgöz önünde tutuyordu.
muvacehesinde serd~"t ll•ınele erle y dışarıdakı Hem kaleyi iskat etmek, hem olonan bu mertçe teklife kartı
illa
r, aıaglup ve gakfu
d. · d. ·
k ]
arkasındak l saklandığı
delikten
te ru. ın • m . ya a ama~
ld
b"ld.
•nlar arasındaki duygu
a... ~ teren U d b'
gayesinı asgarı zayıat ile temın tek bir e ime mm ana ı ı :
....,.. dtnıektin 1D ye en
ırer etmeyi ıst1yor
· · d u. A srı h azır mu- 1 - y apamam !···
1 l d
'
•ilıyo~ :~f ar ~r- harrirleri, medeni kemalatın en
Artık, zanırete boyun eğı.. 'it likay'dane ürı··meıdu- yu·'ksek miyarı olmak llzere ı mek lazım geliyordu ve Kunur
rı.a_
~~~tnın
Samandg uyor
ö •. u •
vatandaş hayatına veıilen kıy- alp, bir b ö1Uk serd engeçt ı yazl.._:"1&i•run Akra koıra nkune
meti nazara alıyorlar.
mıya karar vermişti. Bu bölük
~'lııe
1
ca, aı erbir kiime yıldırım olacak ve
,"tt\ı: fu tebligatta bulunTürkler ~Uılerce sene evel
Samandırn kalesini _ hiç şüp'-b,. L
•
bu nilkteyi arif b.ulunıyorlardı,
d
' a,. " ı
he yok .. - hak ile yeksan e e•lp ' eyı a1mak işini Ku- vatandaş hayatına, vatanın
cekti. Olmeyi göze alan Tür- .
011•
Burada
haysiyeti kadar ehemmiyet
kün önünde kaleler
ve hepimiz onu
verirler ve harp meydanlanndagylar sernigun olur. Konur
d a d a - ım
· kln b u1un d uk ça ~o"'&'iz• onun d e d iğini
alp, bu neticeyi düşündükçe
L ~6ıı.
ı
d
d
·
\i.~l, h . .
vatan aı kanı ökü1memesıne
ateşleniyor ve korkak tekfurun
itina ederlerdi.
mazgallar
\... , ~lplar -~ner~k: .. ..
Ayni dilştınce ile hareket
yumruklamak ister gibi pençe~• ._.t
emııtı- ıoıunde eden Kunuralp birgu.. n yüksek ıini kıvırı.rak:
~...~ltLI
lf t dsen, ıı
· t c. k a ıe. T ek'
surlann alhna yanactı.
Mesa- Hazır ol aününel
.
'\
u
~
i
d
ı
' \ltı\lr al
Çerı e
feleri aşan gilr sesile kakimi
Diyordu.
~ ij.. dp,, kumanda itini çağırdı ve bir mazgal delimnKun~r alp, tasavvurunu Ak.. " ıılıte
Akca den ancak r6z bebeğini
ça kocaya söyledi
mava·

r~h. ~ınacak bir

~.~i~eıı
~ri

taruı:afta
~t~ ıU,

fakıyetie

cuğa

neı'e- hacim~rin yarı yarıya zayıata çarpışalım.
duvarlannı uğramuı muhakkaktı.
arkadaşlarım

1

~~. i:~~ı°rdu. Kaledek~ ceğini

surların

pr:

~.

'

bırakıyorum.

yilıut

gönderilmiş
ıpemunınun

değil zandığından dolayı

~)tc~~~ur

""l••ııı. •!•.~ hır tebeuüınle

ardında oaklı simasını

"

etti.

buğ: «Ne yaparsan yap, elYerir ki çok beklemiyelimı. d ...
mitti. Fakat bu tuavvur kuvvede kaJdı, fi'le çıkmadı. Tesadüf,
hadiseler, itin
teklini defittirdi. Bu d•Aiklik, kaleden
olan
bir mUkileme
Yilrudile ba•ladı
ve
umulmıyan
ıaf7
balar an:ederek davanın neticelenmesine kadar devam etti.
Elinde bir beyaz bayrak,
rastgeldiği her Türk aakerhain
önünde diz çöken ve her çad
k
d ..ıt.ku
ınn arşısın a .-u a varan
b'ır R um ası lzad•si
•ur
"" , K..
....
Alpın mUvaceheaine getirilir
getirilmez hemen yere kapandı
ve bu : ecdei tazimi üç defa
tekrar ettikten aonra Rumca
uzun bir kuide okudu, kalıramanlar diyarında bulundujWldan ve yüksek bir Türkiln
huzruna çıkmak ıerefini kaduyduju
süruru
ve nihayet
maksada ıeçebilerek ıu sözleri
söyledi:
- Ey ulu Türk. Samandıra
hikimi
hllrme!lerini
benim aizımla huzuruna an:e·
k
diyor. Oün ü teklifinizi hirdenbire kabul edemediğindea
dolayı cidden mahcuptur.

•

;Bs·

•e

anlattı

payansız
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Tefrikası

in
6

Parasız l)İr
Ve cebinden bir sadef gerdanlık çıkararak uzattı, genç
kız hayret içinde:
- A.. A.. A. Diyordu. ·
Öbür taraftan · Hanriyette
bu iıte geri kalmak istemiyor:
- Rica ederim benim içinde bir mucize gösteriniz diyordu.
Ellen - Rok genç kızın biletinin üzerinden bir şey tutmak istiyormuş gibi ıeri bir
hareket yaptı, tuttuğu şeyi iki
parmagı arasında ezdi, uzağa

adam

()Il

- Hiç şüphesiz, dedi
- O halde size soruyorum,
bu dakikade benim düşünce
lerim neye mdufdur?
- Bu anda çok güzel bir
kadını düşünüyorsunuı.
. Forvil Nataliye baktı:
- Zevcem . olmasını
diğim

-

bir kadını
F otografını

iste·

mı?

cebinizde
ta~ımakta olduğunuz bir kadını.

Natali güldü:
- Forvil size hiç bir zaman

attı:

fatografını vermemiş olduğuna

genç kız biraz merakla sordu:
- Neydi, o?.
- Bir ari, tam zamanında

nazaran sabit oluyor ki..
Forvil kısık ve Kuru bir ses
ile Natalinin sözünü keserek :
- Sabit oluyorki. dedi ,
efendi bilerek ve ya bilmiyerek aldanmıştır.
Ellen çok gakindi ve sükünet
ile devam etti :
Bahsettiğiniz
fotograf
dün kendisine operada rpfakat

yakaladım.

Maksim:
- Vay canına, dedi; ne na.zar .. Sonra sizin son derece
kuvvetli olduğunuzu da söyliyorlar ...
Ellen:
- Adam sizde, dedi, biraz
idman meselesi ...
Masanın üzerinde bir deste iskambil kağıtı duruyordu. Aldı, dört parmağı ile bir
QtPıda ikiye böliverdi, Mnkıim şaşırmıştı:

- Vay canına, dedi.
Bütün bu şeyleri Ellen yalnız eğlenmek istiyormuş gibi
çok seri ve tabii hareket ile
yapıyordu. Natali bu defa Forvile dönerek sordu:
- Ya siz F orvil, efendiden
bir şey öğrenmek istemiyor

ettiğiniz kadının fotograFi.dır.

Forvilin yüzü hiddetten kı
zardı, kar~ısmdakini pek iyi
tanıyan NataH ı ige işi ·alaya
vurmak istedi:
- Forvil, dedi inkara..Iüzum
yok, pek iyi anlarım, bir taraftan bana kur yapılabilir,
öbür taraftan da ...
Cümleyi Maksim ikrra! etti:
- Öbür taraftan da malum
cins bir kad ınla eğlenilebilinir,

fakat ne olursa olsun Ellen Rok, görüyorum ki hakikaten
bir . üstatsınız, yalnız .ıimdi yapılacak bir işiniz daha kaldı:
mısınız?
Bu iş te bizi Natali Maolsenin
O dakıkaya kadar bir ke·
ahvali ruhiyesi noktasından
nara çekilerek sessiz durmağı
tenvir etmektir.
tercih t:tmiş olan Forvil, belli
Natali:
belirsiz bir surette omuzlarını '
- Lüzum yok, dedi, ben
kaldırarak ahenginde husumet
kendim söyliyeyim, bu dakiıezilen bir ses ile:
kada dehşetli bir merak
- Görüyorum ki, efendi de
içindeyim.
bize bahsedilen bütün meziyEllen - Rok sordu:
yetler meycut, dedi...
- Merakınızı izale husuEllen-Rok onun sözünü kesunda size yardım edebilir mi.erek:
yim? Bu takdirde s oracağınız
- Mesela sihirbazlık, gözbütün suallere cevap vermi·
bağcılığı,
canbazhk
gibi...
ye amadeyim.
diye mınldandı.
•
Natali düşün!iü, daha doğ- Hayır tasrih etmiyorum
rusu düşünmiye çalıştı, erkekfakat bu meziyetler haricinde
lerin karşılarında, söyledikleri
efendide kalpten geçen şey
ve yaptıkları ile hiç alakadar
len okumak kabiliyeti de
olmuyormuş gibi nazikane bir
varsa bu kudretini acaba belakaydi gösteren genç kız Elnim üzerimde de ibraz eCleleni saklamıya lüzum görmebilir mi?
diği bir heyecan ile dinliyordu.
Ellen-Rok:

bin

lloris /.,r')blon

frangı nasıl

- Sadece üç suat kifayet
edecek, dedi, evvel emirde bu
suallerin en ehemmiytsizini
sorayım: Marsilya hastanesini
neden terkettiniz?
- Sıkılıyordum da ondan.
- Ya verdiğiniz on bin
Frank...
- Parmağımda bir yüzük
vardı ki
cidden kıymettar
olan taşı halkanın iç tarafına
çeviriidiği için bana taarruz
edenlerin gözlerine çarpmamıştı,
bu yüzüğü çıkardım,
sonra pencerenin önüne oturarak gelip geçenleri tetkike
başladım. İçlerinden bir tanesi
bana oldukça namuskar ve
biraz da alıkça göründü, bu
adamı çağırdım, yüzüğü verdim, aldı, şehirde bir kuyumcuya sattı, parasını bana ge·
tir,:Ji, ben de bu suretle elime geçen paranın dörtte birini
şilkran borcu olarak hastaneye
bıraktım, ruil'cebakisi ile de
iş yaparak zengin oldum. İşte
bahsedilen mucizelerimin mahiyeti.
... 1
NataH devam etti:
- ikinci suale geçiyorum:
Maziniz nedir?.
- Bunu ben de bilmiyorum, hatta bana hücum eden
adamlar ile başıma indiıilen
darbeleri de hatırlamıyorum:
hayatım hastanede ~yandığım
dakikadan itibaren başlıyor .
Tıpkı
hayata gözlerini ilk
defa olarak açan bir çocuk
gibiyim.
- Bununla beraber başı
nıza gelen vak'a üzerinizde
maddi hiç bir tesir bırakma
mış gibidir.
- Evet, bu vak'anın bütün
tesiri bana maziye ait hafıza
kuvvetini kaybettirmiş olınak
tan ibaret kaldı. Fakat şura
sını da tasrih edeyim: unuttuğum
sadece hüviyetimdir,
buna mukabil mazide iktisap
etmiş, olduğum malumat aynen durmaktadır, normal bir
adam gibi yiyorum, içiyorum
düşünüyorum, muhakeme ediyorum,
okuyorum fakat
mesala evvelce
gördüğüm
bir adama
şimdi tesadüf
edecek olursam. kim olduğunu
bir türlü hatırlıyamıyorum.
- Bu hal çok elim olmalı
dır?

Muharriri

'I

bulur·,

- Bana elim ohnaktatl
yade gülünç geliyor.
- Gülünç mü?
~
- Öyle ya, düşünii~o;/
defa kim olduğunu bıl ,l
1
hayatta yalınız başına dollİ f
bir adam, maamafih tese !
·ı ~ve
kamında şurasını da ı a f'
8
yim ki bu vaziyetin h 0 ~ e I
miyecek ~ıatıralar üıer•0 ııı~
1
yah bir perde çekmiş ~1)"
gibi pek kabili ihmal 0
bir hususiyeti vardır. 60 {/
başka kim clduğumu
mak ta ·benim için so~'~tıl
yen bir meşgale teşkıl
tedir.
~
- Şivenize bakıbrsll
halde Fransızsınızdır? ti~
- İlk zamanh rda b~oİ
öyle zannederdim, fakat
bir İngiliz ile konuştuıt\ ~
bir İngilize benzetti, pi ~(
man ise Alman olduğuıı'~I
naatinde bulundu, nıütell ~
bir İtalyana rast gel~
bir Romalıdan tefrik eoe~r,
ıe
- Bununla beraber j
ne' teınayi\Jlerinize . b ~''
şahsiyetiniz hakkında '
kir edinmişsinizdir. ._~,.. fl~~
- Pek müphem >RJP ~
0
Zaman oluyor, rnhurı> ~~
eden şiddet ve savlet ye';
sında ben bile korkıl ıs~
fakat buna mukabil ıtl
oluyor kendimi mücess;el''~
iyilik, hayatta yapılar>. i'ı
ları tamire memur b;\,ıJ
halinde görüyorum, artı•
rası gelmiş iken sorar• ,
tor ben bu vaziyettell
çıkacağım?
'j
- lyi olarak.
J(..ıf~ı
- Ne suretle?
f~ J
hatıralarm bir nebat ~.,il',
niden neşvü nema ın• 1ef
- Evet, fakat be'·dCe
dığınız darbenin şı /
derecesine bakar.
,ıı
- Neticeyi ne zarı' I

1 rl

arf

'.I.

)J

'J

rız?
-

bıl ~'
Belli olmaz, b'~
mana tabidir. Fakat Jİ ~
le geliyor ki siz~e ~-tı /
yalmz hüviyete aıt ~~
muhafaza eden kısın•
muş, mütebakisi k115ıJ

ti

mıştır..

?~

- iyi olur muytl~. ~if
- Bu hususta kat~ , ~
söylenemez, fakat f~~jıt'1 1
ki günün birindale :,v~·ı
darbeye maruz k [ 13itıı'

0

~on

Sahif"

Saat

ı

Sporda talih

Buna inannılyanlar aşağıdaki
atıı~Iaı·ı ol\USLllllcıı--

~

~ ....,"Çlok
rnilletlerin de icti·
ed·-·
oı:
k b' ıgı ve her sene bü·

~

111

~~i~::lealaka

ile tak ip edilen
~r 111.. Fransa etrafında
t'P•ld usabakası bu E-ene de
b

ı.

d.~ uzu
ntl ~ -,ı,r n yolda olan arızalar
il et
'iıiraa' bayırlar düşünülecek
'İ 'tııct llevama bisiklet muka·
rs'
-ı.tı b Yanşı mahiyetini de
I
u ll\Üsabakalaran ehem·
be'_J au artar.
t sen e Yapılan yarışlarda
at fi'~
~ l-t~
111 , '.t '"rd ıı F ontan ile İspanyol
• 'ıi ».
· t'ırak eden digver
bıt
'"ti• •na' ış
b'ısı'ki elliyi on dakika
uJI)_ J L~
·te,J ~t bırakmışlar ve son mer
S~klaşmışlardı. F ontan
\ 1'29 •panyolu da geçmiş
~
senesi Eransa turu
~"t )'bnluğu tahakkuk etmek
~ ulunmuştu.
~ en herkes bunu daha

'tti

v

, -...:tce

Ç~~den

«Fran5a turu))
senedir bisiklet yanılannda
ve bilhassa arızalı arazide
muvaffak olmuş bir yarııçı
idi.
Ancak insana sade meharet
muvaffakiyet için amil olamı· 1
yor. Bir az da tali denilen gö·
rUnmez kuvvetin iltiması la-

kestirmişlerdi.

ontan tam .otuz ye"·

zım

Nitekim Fontan için de
böyle olmuş,
talisizlik bu
eski bisiklet şampiyonunun bu
iene yakasına yapışmıştır. Ar·
kadaşlarından önde giderken
bir gece lastiği patlıyor.. tamir için kırk dakika kaybediyor. Tekrar yola ablıyor. Ge·
ne hepsini geçiyor.. Artık on
dakika sonra şampiyondur. Bu
defa da cat, makinesi kırılı·
yor.
Düşünün. Aakasında bırak
tığı rakipleri şimdi onun kırık
makinesinin yanında birer birer geçip uzaklaşıyor ve

bittabi

Fontan

kaybediyor.'
Fransa matbuatı ve bu sui
talic acıyanlar, müteessir olmuşlardır.

Maamafib spor hayabnda
böyle muzafferiyete ve şerefin
tam ucuna gelindiği halde kaybeden tali kurbanları eksik
1

dejildir.

yan~tları

Yalnız

iyi.

kadersizlik olsa gene
Bisiklet yanşlan diğer

m~Pakalara benzemeıler.
Çünkü halkın karıısında
değil, uzak yollarda yapılırlar.
Bu yüzden ve rekabet ~cbebi

ile hatta cinayetler bite olmaktadır.

Harpten evel methur bisiklet koşucularından Lafurkat~
fur.şu evelden yontulmuş ol·
duğu için tam birinci geleceği
sırada düşmüş ve kaybetmiştir.

Böyle ı a"?.a, kast "e kader
hadiselerine dair bir çok mi·
sıller zikri kabildir. Hatta
diğer bir koşu~u tam koşu·
yu k~ zanacağı sırada bizzat
müsabaka müfettişinin otomo·
bili tarafından kasten ezilmittir.
Görülüyor ki uzak mesafelerin bisiklet yarışları ve bu
yarışlara iştirak edenlerin hayatları hiç te tehlikesiz geç
memektcdir.

Ayni sporcu başka bir defa
ve başka uzun bir mukavemet
koşusunda on dakika kaqar
yemek istirahalı için girdiği
Yarış
lokantadan çıkarken bisikletin
tellerinin hain bir el tarafından 1
kırıldığını görmüş, eline geçirdiği bir kadın bisikleti il~ yaBugün V eliefen dide atyanı
rışa devam etmiş, bu stler de
larının dördüncüsü yapılacak
kaderi mani olarak tam galip
ve yarışlara, Karacabey bara•
geleceği sırada uçuruma yusından gelen (20) at ta iştirak
varlanmıştır.
edecc:.dir.
Öyle rakipler görülmüştür
Bun 1 arı, beraberlerinde ge·
ki kendisini geçen rakipine
tiren genç bini1..iler idare edekarşı cebinden tabancasını ç.ı·
ceklerdir.
karıp - geri kal yoksa geber·
Boks ve fııfbol
)

Bugün

ve spor
faaliyetleri
nelerdir?

tirinı.

Demiştir.

Böyle bir sui
kasle Meç - Di;nkerk yolunda
meşhur Fransız koşucusu Kristof maıuz kalmıştır.

Bun.dan başka, Beykozda
Fenerre Beykoz takımı dostane bir surette karşılaşacak,
Beyoğlunda da boks maçları

icra edilecektir.

~on ~a~t

Hareket Sakirtliği
Seyrisefain
müsabaka imtihanı
~1erkez

Devlet demiryoll~rı
ve limanları umum·
müdürlüQünden

aLentası

: Gal~t<t
koprü başında. Beyoglu 2? 62
Şube a.:entası : Mahmudiye
hanı altında. İ:;tmbul 2740

l.[talya

posta)ı
\·apuru 18
:\gustos P:ızar ı o da Galata
rıhtıımndJn hareketle [İzmir.
J{uıh.ık,
Bodrum, Rıdo:-, fc.;:tDevlet demiryol!arı için hareket şakirdi a!maca!~ ve eylü·
hiye, Finike , .-\ntalya J ya
Inn on beşinci günü Haydarpaşa. İzmir, İzmit, Biiecik, Eski·
gide.:ek Ye dönuşte mezkur
şehir, Kütahya, Ereyli, Adana, Kayseri, Ankara ve Samsunda '
iskelckrle birlikte [ Daly•in .
müsabaka imtihanı yapılacaktır.
..\larmaris , Sakız. Çanakkale ,
ilk mektep tahsilini ikmal etmiş olmak meşrut olup imti·
Gelibolu = ya ugrayarak gele
han hesap ( Kesri adi ve aşarinin amali arbasile tenasüp )
cektir.
kitabet, Türkiya coğrafiya ve tarihinden icra o!unacaktır.
ı 9 agustos p.!zartcsi Trab322 ile 317 tevellütlüler meyanında ve hizmeti askeriyesini
zon birinci postası yapıll'nı yaifa etmiş olmak mecburidir.
caktır.
Ta.ip!crin İzmirde Nafia bat komiserliğine, Haydarpaşa,
Ankara, Konya ve Samıunda itletme milfeW.şliklerine,
adet
Hasır
süpürge
2000
diğer mevkiler yukarda sayılan yerlerdeki hareket müfettişle·
\'ag
lambası
300
rine terhis vesikası, hUı.mUhal varakuı, nufus lezkerelerile
Tel tomar fırçası
3oo
14 • 9 • 29 öyie vaktine kadar müracaat e:tmelidir:cr.
Siyah vazelin
kilo 3oo
Mufassal şerait köprli kiçelerile müsabaka mahalle. bde
Katranlı el incesi roda
Io
uılıdır.
Sancak sa ,·olası
»
15
ispermeçet mumu kilo ı oo
Şartnamelerinde yazılı eYsaf
mucibince yedi kalem eşya
pazarlık suretile oilmunakasa
KOLONYASI
alınacaktır. \.ermek istiyenleExtı•alt d'eau t.le cologn6
rin 20 apustos 929 tarihinde
Kibar
hanımefen<lllcrin
saat ı 6 <ia ıe,·azım müdüriyc·
tine g-elmeleri.
ııişanei zarafetidir. Parts
maruuhHmdan minyon ~i·
. . cıerde Lc,·ktne do,·uımaz
Hant.ıl zade 1J\'\ ar ,·apurları
AYVALIK • iZMlR postası
ince, müferrih kol\usile
(:\~Af.-\RT.\)

ÇAf\JTA

.

.

hakikaten

o.r

~alıe~ertlir.

=

Merkez deposu: İstanbul Sir·

\

kecide, Kırzade hanı No 19,

Yüksek baytar mektebine talebe kayf ve kabulü
Yüksek baytar mektebin~ meccai ve leyli talebe kayt ve
kabulüne ılşlamıştır.
Resmi ve hususi lise mezunu olan taliplerin 1 Teşrini~vel
929 tarihine kadar İstanbulda selimiyede mektep rektörlü~üne
bir istida ile müracaat etmeleri IAzımdrr.

HAKİKİ B01\10Nl~İ GAZOZLA1<1Nlr'-~
ALAl\IETİ FARİKASI
i .; ,,

Btlr1QNTI
Gazoz şişeled üzerindeki
etiketimiz ·

"':.3rnz kap!ln) vf" ~rikedı-rimizin taklit edildigi gtfruıdı...~ılndcıı h.~kiki R"m,.or•
tİ f':IZOzunu 1 ·mek 2.rZU edenler kıtp'-o1 YI' t>tıkct!l'rırııızl' dikhi·l »trıırJıdirlı·r
1

guııu sa.ıt I 7 de Sırkeı.:i rıh·
tımından hareketle [Gelibolu,
Çanakkaie, Ye Körfe~ tarikilc
;\\Talık , Dikili Ye lzmir] e

azimet ,·c aYdet edecektir.
Dikkat : Pazartesi günu
[Edremit] e mu\·asalat eder.
Yük ,.c -,·oku iı.:in Eminönü
Reşadi,·c caddesi Rıhtım hanındaki idarehanesine müracaat
Tel. lstanbul ı 9n . Yolcu
hileti \"<INmia da verilir.

.

l•lErv.UAH

ZAUi:Ltıi

VAPURLAHI

Seri ve lüks Karadeniz poıtası
,·apuru
18 ağu~tos ·

Millet
ak~amı 18 d~
Pazar Sirkeciden

hcırc-

.. :,;/~:..:-.
Gazoz şişeleri
üzerindeki kapsolumuz

18

\"apuru
agustos

PAZAR

20, 32. Tel. 3074

;;;:;:/~~>

Tayyar

k\!tle 1 Zoııg-ddak, İnebolu,
Eneme, Sam:;un, ÜnYe. Ordu.
lıirc"un. l'rabzon. Rize] ye
gidecehtir.
Muarcaat mcthalli : İ5tanbu1
i\1eymt.:net hanı altındaki, yazıhane. Tddôn: İst.mhul r 1)4

P

18 ağustos

rıhtt111
hareketle [Z6nguld;ık, t
akşamı

Sirkeci

Gtr7.e , Sa.m~un ,
Giresun, Trabzon, Sü
Of Ye Rii'e 1 \'e azittl

avdet ede'-Cktir.
] 'abııat

l\lll

Sirkedd~

kenci hamnda kain aG l
mürac.ıat. Tel İsta.ndU
\-e Gal.ıta.da mtrktl
hanında Celipidi ,·e S
aı.:cnteligine müraı.:aat.

Telefon : Bevo#lu

SOÇETAİTALf;
SERVİTS MA
(.\LB.\1\0)
\'aputu 17 agustos Cumartesi

Dl

[ Napoli, Mar·
ve c~no
Ya] ya gidc.-

~ilya

ı:cktir.

( S:\RDEXYA)
ağustos

,.,

Salı

günü
leYant eksprce ) oJ.ar
Kapol~ Marsilya Ye
1'
gidecektir.

( U~1BRİA ) vapuru ~
tos Perşembe (Sitmar
pres ) olarak ( Radô$ •
bkenderon , Trablus •
Hayfa , lskendcrıyc '
Napoli YC Cenoval.yı
Tafsilat için Galat
nhtım hanında umu

sine müraı:aat. Tel·
i71 - ii2 \'C ya

Pera palas altında ~
yonal Türkiş turist
Telefon Beyoğlu ;
Tokath\'an karşısında
yataklı • . Yagon ku
Tel . Beyog-lu 2; ; O
lstanbulda Eminönü
sokagmda 8 numara
'·ekilıne

müra,aat.
Tel. lstanb

BelsoQukıuou
tl}anların nazarı di

Ftnnin en

~on

u•

oluık ~ki "e ~ ~ni bel
fr~nıı, idrar darlığı,

liti

ve meıan~ ve biJ~ı1
rlhauııhkt.n tf'du..i "l

T f.>katlıyarı
mekt~p ıiokak N. 3:> fd·
.
.
&yoğlu

1

Bu keşidede cem'an

«3,9')0» numara

kszanacaktır.

'* * .

30,000 lira kazanan 9924 uamaralı bilet: İstanbul,
Ankara, Trabzon, İzmir ve Turgutluda.
18,000 lira kazanan 30811 numaralı bilet: İstanb:>l ,
Edime, İzmir Acıpayam ve Samsunda.
15,000 lira kazanan 33166 numaralı bilet: İstanbu '.
Haymana, İzmir, Ödemiş, ve Samsunda.
. 12.000 lira kazanan 12759 numaralı bilet:
lzmir, Çanakkale ve Samsunda.
10,000 lira ~azanan 32575 numaralı bilet: İstanbt 1,
Bursa, İçel, İzmir ve Osman eiid'e satılmıştır.

't - e
VI"

'

avıar~ ıtıbar•"

n~vQ

nOrna~

eUttOf\

-naeında

k

lime

ıaumaı

camanı

ttdllen

vo

- - - ~· btr ""•uru gıcsaı oıan~ - - -

•

FOSFATIN

ALİ ER

s yeSınde temtn edilir,. Fosfatın Fona.
y\i'\iruıarın yOzıerinu tazelik .,o ponDell1t...
' aoeıata lluW've& .. orlr. ' .,• onlar• ııÔrnGı.
kıla,.,,
V&NM8

&w

ı>ast:sı.;,.

..,..,D I

o ıda POSF ATIN FALIER dı ı
C Al&rneıt ftarll&a

ll

Pcrtevniyal vakfın- ·pg._..uDaima
. .- yalnız
-.--dan:
Hı~lıde İzzf'I paşa sokagında Valıfo

apartınadının 2 ve 6 numaralı daııe

lrri,
Sarıyerdf' J lamıım okagında hahÇf" mahallı ile buyuk dükkan ve ku-

lııklşa/

devrelorinde

no ku1arin
&İlhaD lôlD

bu lWW>

çiik dfıkkirıın ımrnları,
Sarr)'C'rde Derf' ho) u ı 53 Vf' J 1'>
ı 5 I numaralı boııtnnlnr,
Aksarayda \lem be) ınahallesindf'
\ P7.IT çeşmedt: ::?::? numaralı hane,
Köpru ha"mda \ aldc hanı rıhtı
mında Kapı mahalli,
Ptrte' nİ} a1 \'akf akaratından bal ıde muhnrrf"r cml.:ık mu:ıaycdc) e
konulmu~tur. Taliplerin yr\ rııi müZıl) ede ol tın Ağu ı o un yırmi sel.izıncı «;ar~nmbtı gunil aat on heşc
kadar İstanbul !.'\ knf müdiirİvf'tınde
, ıı~fı mczktir irlart'c;İnc 'C'ya encOnıc.
ııe mü[a(:{lat cylcmtleri.

,

fotograf makinalariJe filimlerini kulJanmak nıenfaatiniz
icabatındandır.
Alaminut

foto~raflnr

i~n

l\ır·111oteros

~

kartlarını kullanınız.
11"1' y<"rdP satı!•r.
~eyahatt

en avdet

Bahçekapısında

tramv~

caddesinde 25 numarada diş
tabibi Mihran Kaaapyan ef.
Avrupa seyahatinden avdet
et&ıiştir. MüşterHerini eslo.isi
gibi saat 9-12 ila 14-19 da
kabul etmektediı'.

---

- - -- -- ----- - - - - - - - - - - -- -

10 Sahife
ff

o

cı

~:e1

e

be.rli taş

~
~te)Ttan.r

.Adalar . ciair~sinden: j3
keşfi.: 194- lira 59 1'U if
ibaret büyükada -vapur te''
lesi civanndaki rıhtıll1 9 ,ııd•
züh mahallinin mtiııteh~ ~
ki bevil hanelerin tafı; st/
islahı ameliyatı pazar ,, 1110~
retiyle ihale kıtınacag·· ~&
talip olanlann 25-8-92 ~
günü saat 15 kadar 11.ef
encümenine ve evrakı il> ~
yesinl görmek istiye?let ıııt
daire heyeti fenniyesıne
racaatları ilan olunur·
lf
13ed~
Şehremanetinden :
01~ S
keşfi 594 lira 37 ku~tJJ tf \
Bakırköy itfaiye garaJı01';~ ~
miri kapalı zarfla ınü~• ~er ~

Topladılrları

· Kq_ide .f aşlarının Hasanrn böreği .
ekmekleri köfte- çatladığı doğru- yağma ediliyor
d/ere S'afıyorlar
Jnu acaba?
gibi sürüliyor!
Dilenciliğin

meni içiu şid
detle mücadele eden Emanetin bir mesle nazarıdikkatini
Dileneuler yanlannda ekseriya hir ekmek torbası taşı
makta ve mütemadiyen ekmek
toplamaktadırlar.

Bu parça ve artık ekmekinsanın

yiysceğinden

çok fazladır. Acabn dilenciler
liü ekmekleri ne yapmaktadır

lar?

Dikili mal sandık
emını
iken 9000 küsür~)ira çalarak
tevkif edilen, fakat İzmirde
tevkifhaneden kaçarak İstanbula gelen ve burada yakalanan Ömer Lütfü efendi tekrar lımire gönderilmiştir. 0rada tevkifhanesinde kendisile
görfişenlere şöyle dert yanmaktadır;
- Ne yapayım.
Dikilide beni göstemiyorlardı. Bende kızdım, şeytana
uydum. Bu işi yaptım. Dikili- ' konmuıtur. Talipletıll rtl'",;' '
de beş bin liralık bir evi 100
evrakını görmk ve şa "~ ~
1
liraya satıyorlar beni düşünalmak için · her gün ~e telP:, ,
miyorlar. Hiç olmazsa beni de
müdürlüğüne gelmeletl ~ ~1
mektu.plarım · da ihaletŞeııı,e, '
keşfe filan gönderseler ben de
beş on lira alsam gUnah olan 5 Eyliil 929 pe ef.~
mıdır?
günü saat 15e kadar ,ıı
bir gün;

Muze müdüriyeti, ge;enlerde yapılan hafriyat esnasında
Çenberli taşın kaidesindeki taş
ların çatladığı
hakkkindaki
iddialar üzerine tetkikat icra
edecektir. Hafriyat esnasmda
Çenberli ta.,ın temellerinin filhakika ehemiyetli surette çatw
ladığı anlaşılacak olursa lazım
gelen tedbirler ittihaz oluna-

cetbetmiştir;

9

caktır.

Neden pahab. yiyoruz?
[ 1 inci sa.hifodel'l mabat ]

Yapılon tetkikat neticesinde
halk aras nda ötedenberi söylendiği
veçhile, dilencilerin
topladıklan ekmekleri bilhassa.
seyyar köftecilerden bazılarına
aatbkları görülmüştür. köfteciler bu ekmek içlerini etle
kanştırarak köfte yapm~kta~

3 - Amele yevmiyeleri çok
yüksek. Bahçıvanlar ayni zamanda amelesini beslemek
mecburiyetindedir.
Şimdi hem ameleye geçen
$enekinden daha · "fazla para
veriyorlar, hem de onlann yiyeceklerine. Tabii bunun da
dırlar.
fiatlar üzeriBde tesiri oluyur.
Şimdi Emanet bu işin de Fakat en mühim mesele nakönflne geçmegk"i ddilşünmekte · liye ve madrabazfor meseleTe çere arama ta ır.
· sidir.
• •
·
Mahsulün nakil masrafı,
Meyhanecının
maliyet fiatından çok daha
• •
yüksek oluyur.
""' ~
şahıdı bozacı
Sonra madrabazlar maliyet
fiatınıJl t-- )'.arısı kadar
ki r

yalnız

~ olmuş!

A~kara

e~cüme~

ve seri tedrisat,
tayy'ör. mezunelere _jrıı ~~ ~~
7
d
111e

musa dak tahadetn~a
<~
ve perşembe müracaat 9' / '

"

_

'J

lsfa~ul · dördüncil i~ 1
murluğundan: Mustafa ~~o-'
Hasp.i

ağadaki

dolayı mecmuuna
pıda

Topçular

ala~~irı'e~

Ed u~

mah 11

'

Bayrampaşa sokağırıcl•1' ~
26, 26 cedit 9 No· .. d~

Döyçe O. Bank

kıta tarla otuz gün rııtıd~
ihalei . evveliye müıa1fJi jiı4
vazolunarak iki yüz ~ de (

Tarihi tesisi: 1906
M üe11sislerı: Drcsdner bank A.
Şaihanıışer bank FeraF.1> Na~ iyonnl bank fUr Döyçland.
::VIerk!~zi: Bedin; şubeleri : .Hatrı
burg, ~~tanbul cıGalara ve lstan;
huh, lzmır.

bedel ile talibi

uhdesııı1' ~

lup ·kat'i ihalesi yapılıı>' ~
on . beş gün müddetle vl'-.
beş' zamla müzayedeye ,r1'~
lunmuştur. Mezkur t t f"'~
hudtiHu sol tarafı F er~~jJİ
5
1
veresesi arkasında
Rifat Ef. nin tarlası sa~ t;o~-'
hara ait tarla cepbesı V~ıdı

( ıalnta kısmı telefon : Beyoğlu:
247, 243, 68<1, 685
İ-tanhul kısmı teleton: lstanbul

2842, 2843.

Lemberg

zr

esası

kerimesi Suat Cevat hanımla
Anadolu ajansı ilanat f!besi
muhasibi Sıtkı · Hamit- beyirl
akitleri dün Beyazıt dairesin<ie
icra kılınmıştır. Saadet temenni ederiz.

I

Deposu: lıııtanbııi Tütün güm-

Ar rJI/

rüğü. Tdefoıı: lstanbul 3227.

· Bilô:mnm banka mun.mel:ıtı fo:.
~n hıısuı<İ kusıılar iacr olnuur.

kabristanı ile mabduttOf..· ~
Ma.hnıudiye

nunda üç adet maslaıı>~)
nup bunlardan birisi 1' f~)
ştur. MezkW- · tarla t'~·
olup miktarı mesahası 11d' Jıl
nen altı dönüm mikta~ Of,!~
Kıymeti muhammineS1 t'-.J
altmış liradır. Talip ~ ..d~
·ııı" y·

oteli

Elektrik ve tcrlı:oşla müce4lıez
ve taharetile mıi ştedlerinin
·
·
·
.ııaı.harı takdirı olnn otelimize btı
llefa miictddedcn banyo m:ıhnllil c
ıı·k yaraklı odalar inşa edilmiştir.
Binnena!r, h aile ikametine dı•
on ._,.forcçt clveri~liciir. ghvcn fıcııezafct

Cezafr

l

dil heyeti

azasından Ahmet Cevat beyin.

almadanup_İ.Jgay~ ~al .vemıi-

. yorJcsr. Bütiüı .. bu sebepl\!r doGeçenlerde yazmıştik: Yulayısile halk se~zeyi pahalı
nanlılar, mühim bir para ve- · yiyor. Nakliye ve madrabaz
•
1
e '"'f'
rerek «Tan» gazetesini satırt
meselesi olmasa, sebze bugünalmışlardı· Son zamanda, mü kü fiatının m~f ına sablır.
badele işinde bu gazetenin
Saydığım «3ı> sebebin izalesi de Kabil olursa ucuzluk şaYunanlılar lehine aldığı hal
yanı hayret bir dereceyi bulur.
ve tavur, (Tan) denilen ve
çok ağır başlı tanınnan bu
B~yöğlu üçüncü Sulh Hugazete, hep (Yunanhlar) haklı · kuk mahkeme.sinden: Papas
diye feryat ediyor. Bu BağJ- · Ayvanali efendinin galata da
karanlık fınn sokağında ilya
nıta gösteriyor ki Yuuanlılar
manastırının altındaki 8 numa-davalarında haklıdırlar(!) ·
ra ıiı;ığazada şarapçı Said bey
aleyhine ikame eylediği bedeli
şark panayın
icardan 200 lira alacağının
Mısır ziraet nezareti, Lemtahsilile mecul'un tahliyesi daberg ıehrinde açılacak bey- vasından dolayı müddei aleynelmilel şark panayırına işti
hin ikametgahına yazılan darak ve pamuk, buğday, pirinç vetiye zirine mubaşiri ve heyeti
ve saire teşhir etmeğe karar
ihtiyariyesi tarafından verilen
•ermiştir.
metruhatta muınaileybin ikametr.
,
gahının m.tç hul old uğu bild irilJapon ticaret odaları dahi
iyni panayıra iştirak edecek- ' mekle bittalep bir mah müddetle ilanen tebliğat icrası kararlerdir.
ğir olduğundan müddei aleyhin
yevmi muhakeme olan 16
müvaridatı
Eylül 929 pazartesi saat 1 lde
Cez.11irin .(<Phlippeville» iı
muhakemede bizzat hazır bu~
mi.nc;leki şehirde 31 Temmuz
lunmadığı ve ya bir vekili mü929 tarihinde vebadan 3 mu~aadak göndermediği takdirde
sap görüldüğünden müvarida- hakkmda muamelei gıyabiye ic1 ra olunacağı tebliğat makamına
tına muayenei tıbbiye konul-

müdürlüğe vermele~{

o

- Al; nargile içi
· Biçki ve di~ş ders!.er p~
Diye bir lira verdiler o ka- ·
Be~oğlu ağa caııııJ b'1
dar. İşte onun için ben de · Mel.ımet sokağı Yus V ~
1
şoytana uydum, bu şi yapbm.»
aparbİıam 11-1 Matrııaı~ ~ ıe
Akif
fiyecyan. _9· eylülde yeJJ;,P~

·,

rmuştur.

-

Son Saat
wwwa

ler (15)

--- -

kıymeti muhamminesı

onu nispetinde pey a1'Ç ~
6
alarak · 929-5507 doS114 J
5..9_<'">9 tar-ihinde saat i
ıın uı
:ı
• es r
Hı.-:
,dar kra daır~ı'
ıgı '~ m. b .
b. ıs
Zfıha-uwıkP esme ız ı

rı.: ıl c ahoıın~n kııydcdifü, :Rahatı·

I
J

m ve i~tralıatrni arzu . eden zeyn.
tı l,ir:ı.ının te.c;rin<'rı kendi ·ıncrıfaat l:ırı ıkti1ası;ıdıırııh:.
Adres
Sultar. ;\lahmııt türhc!inde
'fe]efoıı

ti

e:•

~

340~

kaim olmak üzeı·e ilan olunur. ı•••••••a••••I

B.!roA mür~caat ei

Jme.kt~p ıtokııll:

)

·./

~

~.

,.j

i

Son Saat

Sahife 1 t

Kaçakçılı~a

dair

Görülüyor ki fazla
_acele;ziyan getiriyor

Bu ne cür''et

llir Yumrukla çanta
~!!~cın
adam kimdir?
~ A.:u1de, Uzun Yuıuf
15 numaralı
mahallesinde

·~dit

evde·

f•aray poliı merkezi mllrettebatından Mehmet Apt
. zeYcesi Neriman hanım dün Kuzguncuktan
b' tııd'uıuı

S•ıı licivert
'~;il l-{~e
• elbiseli bir tahsı meçhul de o sırada NelllJııfıtir

~ ttrn· 2?ın peıine takılarak Şehreminine kadar kendisini

~ ~lrıaıştır. Neriman H. tam Selimi dergahı sokağına gel-.
~ "iııdt:~· bu tabıı meçhul kadının göğsüne bir yumruk vura~·~ıllı

1

çantayı kapıp kaçmıttır.

~}~~1 ~· hadiseyi polise haber vermiştir. Çantada(300)lira

_tı'v' "\.~~
ankasıtıın ( 1000 ) liralık bir çeki ve Berline gittre
,. , dt,, Yapbrılmıı bir pasaport varmış. Sarışın adam aranr~

/ Ik
ı~..ıtl
,..,

OL

,

del ı aAk f

ı·

~J

,

o , rı·
\

ı

dı· )' ede

~ ••
.~ 6.Jtirn

J il"'

"P'!

. a d amı
ic,in bah- Gene bır
vuruştular
vurdular

ç~'

:,,~ ~-e
'

•.
~"""" lrıalun
'J
ç~
utpaşa hamamın·
! '.:\
lan Hü.....yin ı'le Meh7:.
·"'rıı
'""
~o anıan
bahçesinden
-:~rııak. meselesinden
1 ~ lı\thl!ı g~ etmıtler, Hüıe\ l\ıl' tt'dı kasığından tehH~ e ls bıçakla yaralamış
~t 'iniştir
\ı.:"1:1'\ıh
•

'f. \

. ,I'

~lttt. liu h~staneye yatırıl-

"'l ..

;:yın aranmaktadır.

Q"I'[

'ta

Dün ıece saat (4) raddele-

rinde Feridiyede Çaylar sokağında Refetin kahvesinde
Arap Mehmet arkadaşı Hasan
Refetle kavğa etmekteler iken
ayırmak üzere araya giren
Nail iımindeki şahsı kamından yaralamışlardır. Hasan
yakalanmış, arap Mehmet

kaçmıştır.

Lüzumsuz bir

SÖndürüldÜ

kakramanlık

~!'
-~·k·
\ " ı urnaralı evde Koca
~"tk Çocuk 11.mbayı dü~ •e~:r~elerin ateş alma~; ,~ btyet vermiş, fakat
f~./ ttu... Yetifilerek ı6ndtirül-

Haçik isminde biri dün sarkoş olduğu halde Elmadağın·
da berber Kamiain dükkanına
•
girerek elfle cama
bir yumruk vurmuş ve cam damarlarını gestiğinden kanlar içinde
ve ifadeye gayn muktedir
bir halde hastaneye kaldırıl·

bGrı

del._
ıece saat (23) te Ay~~
':.J ~.- l'iSdan Kırkanhar soka-

~'
~rJ
:JY...
,t~
~oi 1

·~ \lt'
mışlır.
lcıtıu\ln hırsızları 30 altın çaldı

A

~) ~ltını d•de

türbesinin kur~ \ı. ~Yi Çalmakta olan Meh~ ~ ~d._,t' c ~sak, Necip ile iki
~ ~,.t 'iakaı ürnıü nıeşhut ha-

~

'-

t'~ ~
"

t

"r,

""'

•nnıışlardır.

Sabıkaiılardan Hakkı

dün
Hasköyde Turşucu mahalle·
sinde Artinin hanesine airerek 30 altınını çalmış, yakalanmlfbr.

ı.;.biiıd.ulen kimmit1 Bir yankesicilik
~ 4-hsı nuıba~ııda Sirkecide

Dün liman mıza gelen Teo._~ ,.__ meçhulün denizde fil Gotye vapuru yolcularından
~t. •'llllı
mösyö Kore Karakbyden tramı.. llİtl "
Yum1.1tık. Muma- vaya binmi• ve caketinin ceı~i" "'Yasofyada, medresede binde bulunan
"'
ı "'{ k
7400 frangını
çaldırmıştır. Mumaileyhin id' bit :Yıkı;ı Tevfik oldutu
1
t b •qÜdd t
diası Uzerine orada bulunan
116'ıldu· e YlizdUkten ıonsabıkalılardan Sıdkı, ~op \e
au anlaıı!mıştır.
Ali ~ akalanmışlardır.

11

Son
lstanbul

kaçakçılığın

gümrüfıünün

yapıldığı (2)
«

2))

numaralı ambannda diln şaya•
nı

dikkat bir kaçakçılık hadi-

sesi olmuştur.
Geçenlerde ayni ambarda
.cc74,430» defter kaçak sigara
kağıdı olduiunu haber veren
ve bu kaçak mallan meydana
k
R
'd
çı artan üsumat van at ve
tetkik kalemi ikinci mümeyizi
Nuri bey ~u sefer de gümrOkte
<c4» sandık ithali memnu ecza
bulunduğunu haber almıç ve
keyfiyeti istatistik ve varidat
müdürü Mustafa Nuri beye

numaralı

ambar

<c0» markaları ve «1-2-3-ıı.
11·12·13-14-15» nunıarah 9
ıandıkla delen bu eczalatm

•

«11-12·13-14J> numaralı l&ll•
dıklarmda «Talk•, ccl-2-3-4»

numaralı

uıadıldannda

ela

ccAnJdol• bulunmuştur.
Yapılmak istenen fey, talk
d ki
d l
san ı arı ile ani o tuclıkla•

nnın numaralarım karıştırmak

biriDill yeriae öbilrtbli dışatı
çıkarmaktı. Maamafi bu sandıklarm heniiz beyannameleri
verilmediği için kaçakçılatl
bulup meydana
çıkarmak
bilc:Krmiştir.
mümkün olmıyacakbr.
Mustafa Nuri bey de meseŞurasını da kaydetmek li·
leyi müfettişlere ihbar ermiş
ıımc:br ki gümrükte acele yüve bir mllfettifle bu iki zatz6nden böyle bir çok kaçaktan mürekkep heyet ambara ine- çılık mea'ulleri elden kaçınlrek yeni kaçakçılık kanununa
maktadır. İt haber alındıktan
tevfikan kaçak ecıalan meydasonra beyannamenin verilmesi
na çıkarmışlar ve muıadre ehr f"' ve malın ambardan çıkanlma1erd'ır. Bu '-l k ete llDlD b-'-'
· uu
--·' mucnm.. ·
ıuıça k ecza meme
t1&.1enn>eaı,
ithali memnu olan «Aıriclol»
leri yakalamak aolrtasından,
dur. Gümrüğün iki numaralı
elbette ki daha çok faideli
. ambarına Almanyadan «A» ve
olurdu.

Müsamere,
tenezz(lb

Dün gece Bakırköyde Himayei etfal şubesi tarafından
gilzel bir müsamere t.ertip

Tarihi edyan
konQresi

Bugün de Kadrıılan Esirgeme birliğinin nezih bir gezintisi yapılacaktır.

Köprülü zade Fuat bey,
İıveçte aktedilecek olan tarihi
edyan kongresine iştirak etmek üzere bugünlerde laveçe
fidecektlr.

Bueünkü hava:

Dünkü borsa:

edilm "ştir.

Kandilli ra atanesinden
alınmıştır:

Dün azami hararet «35•
derece, bu sabah «23" de-o
recedir. Bu gece rüzgar
hafif poyraı, hava açıkttr.

lngiliz 1015,00; Frank
12,20,00; Liret 9,13; İsviçtc

2,48,00; Dôlar 47,75,00; Da-

hili 96,00~ Altın 885,50; Ana dolu 22,00; Rumeli 6,75;
Tramvay 76; Diiywı 191,75.
İi Lankasından nlınmışbr.

~

-

-

-

-

-- -

-

-

-

-

--

-

-

-

-

·--

-

--~

- - ---

--

-

-

-

-

.

,
·~.

.:>on -:saat

12 Sahife

1

Çahibinin emrine muti

bir nakil vasıtası

Doç kamyonları ht>ı~ ~evi yolda. en ağır
faki yet le \:alışacak tarzda İı11al c~il11ıi~tir.

şerait tahtında mıı''ııf'
it

Çan1ur, yağmur, k~r... Doç nıotö~ünün kuvveti karşısında hükü .nsiiz manilerdir. J\f~f11~
ketimiziıı her tarafında Doç kı~ın kar!:ı kaparinııs yolları tek başına açmakla şölı
kazannu~tır.

yokuşlarda

Dik

Doç

kan~yonunun çeknı~ kuvvetini tecrübe

Diğerlerinin boş o~

edin.

çıkam adığı yokuşiarı,

l)oç karnyonum1n 'Zami yükle tırmandığın1 gördüğünüz zaman ~
hinin enıri ne bundan nıuti bir nakil vasıtasını tasayvur etn1enin iınkanı olmadığıJ1 1
de tefrik edeceksiniz.

.

Bizzat tecrübe· ediniz!
Türkiye için umumi vekili:

KCmal H.Jlil, Mehmet Rifat ve Şürekdsı
idarehane ve ~atı~ yeri:
Bevoo·lu
İstiklal cacld~s1
•
ö

Garaj ve tan1ir yeri:

No 168

Telefon B~yoğlu . 2124-T~l~r-~.f: 'Tatko

.

Ayaspaşa

.Jandarn1a karakolu

Telefon Beyo~lu· 1155
ı

,

.'

'tdşra acentalıklar:

: Za hıtçı zade ve şerjki
• l\1ahmut Celalettin bev
İzmir
.
Kavseri
: ~luhaddis zade Alim bev
.,
: ~luharrc>m Hiln1i bev
Alana
Gazi A yıntap: Güzel heyzade Hasan bey
: Hacı Abbas ve ınahtun1ları
Trabzon
Diva rbekir : Pirinççi zade Sıtkı Nedin1 ve
"
E<lip beyler.
Ankara

.

.

Bursa

: Nasuhi Esat bev

Samsun

: Esat efendi

zade Sev it

bey
Gireson

: İsn1ail zade

Isparta

: İntibah

~1alatya

:

Badılı

şirketi

zade Tahir bev
•

