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Hoşaııınalcır çoğalıyor!
~u işte, sineıiıaların tesiri
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her yerde 5 kunq

ldu
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var, deniliyor.
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t.~htr;
illın
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evlenme, oşanma işlerinde, bir müddet'ı,tisrıcCl:mhuriyet idaresinin, kıskançlıkla tatbik ettiği ilmi
1
~
şekli, bizi yeni bir hakikatle l<arıılaştınyor.
~Uk ha~ikat, evlenmiye nisbetle boşanma vak'alarının
~ llliis '?11kyasta artmasıdır. 1928 senesinin, evlenme için
L..~tıa aıt adde.dilen üç ayınd~ ~<1050» çift evlenmiştir.
~llldnıukabıl 1929 senesının ayni aylarında, bu nis'bet
ôıu a «795» e dü§müştür.

~t: ;~ doğum nisbetleri, elhamdülillah böyle eski bir

~i f l üşınekten çok uzaktır. Fakat boşanma vukuatın
az "lık gözlere batacak bir dereceyi bulmuştur. Bu
[ Mabadi 2 inci sahifede ]
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~ti11 Oo milyon drahmi
~tll~ l6 - Pirede umumi

~ 'tıtı-y:~oların
arda çıkan bir yangın
~
büyük bir kıstt..~t...~~llliynrrıtJ~ştbır.
Bu meyanda
111
1
~~·1

d"

ı"r mı·ktar tu··ccar

~· "aiiy a Yanmıştır. Hasarat
~ tdU 0 n drahmi kadar tahllıektedir.

Uç sarhoş, bir sandalı na• f e diler.?
Si ı k açırmak ıs
Üç

aklı başında ol

mıyan

sarhoşun dün Kadıköyde, Yogurtçuda sebebiyet verdiği
bir kavga, «20-30» kişilik bir
arbede ve kanlı bir vak'aya

müncer

olmuş, bir gnç sporcu

boynundan derin surette yaralanmıştır. Bu müessif hadise
hakkında aldığımız malumat
[ Mabadi 2 inci sahifede ]

Israr edecekler...
Qene her eyin hakeme havalesini ist:yecekler••
notasına

i

tarafından
v~rilef·ek nıukabil ee' ap
nazu·ının tc hit etmiş olduğu Ş(•J,il ~I.
taraf'mdan ten ip cdilıni':ıitir.

unnnı

lan

i<;in 1 u·.
Yt•nizelos

Bu du Turktp~ ile l·unani tan nr.1s11ula mevcut
bütün me elelerin hakeme lunale i lüzumunda
tekrar ısrardan ibarettir.
Streyt sefir olmıyacak, Diyamandopulos
değiştirilmiyecekmiş

\llna, tG - Eshak Har. nazırı 1'1. Slrcytin \n1,uru sefaretine ta' ini hal\kll dalii haherlPr fü•
mi.ıbade1P ı,omisvoıiundaki \ uı ..uı murahhaı.,ı M.
Diyamaıulopulo u·n tebdili haf,! mtl.ıl,i hah(~rlPı'
tel"zlt,

edllrıwl"tedlr.

Avrupaya geçmiye muvaffak
olan « Sarı Kuş » tayyaresi
F ransa hava nezaretinin tensibi ile bir Avrupa turnesine
çıkmış, başlıca payıtahtlan ve
büyük şehirleri ziyarete bq•
lamışbr. Telgraflar dün Mad·
ridi ve Lizbonu ziyaret eden
tayyarenin Atinaya vardığını
bildiriyorlardı.

Yunanlılar,

llina, i 6 TürJ,lyentn on

yarın şerimize geliyor
Fransızların Amerikadaa

« Sarı Kuş » Atinadan son-

ra şehrimize gelecektir. Tay•
yarenin bugün olmazsa yana
muvasalatı !>eklenmektedir.
Mahaza şehrimizdeki alaka·
dar makamlara tayyarenia
hangi gün geleceği hakkında
henüz bir iş'ar vaki olmuı
değildir.

ueün hakimiyet bayramıdır
Hakimiyeti Milliye
Bayramına müsadif olduğwa•
d&n devair, müesseseler ka·
Bugün

palıdır.
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Bulgar komite
elleri girmeğC

•

Cinayet

hazırlamyorl8~

Avusturya - Italya

•

Kastamonide bir
adam karısını Faşizm esası üzerinde bir
ittih t yapa~aklarmış
öldürdü
Kastilmoni, 16 ( H· M.) Mehmet oğlu Muharrem karısını bıçakla pek feci bir surette öldürmüş, derdest ediimiştir.
Cinayetin sebebi meçhuldür.

Düğünde
Bir ev halkı
birbirine girdi
lnebolu,

l6 (H.M.) - Uluke,llnde bir düğün evinde
ı.nh bir arbede olmuştur.
Miufider arasında çikan
yuınru:k kavgası

süratle bıçak
ve tabancaya dayanmış, Halk
lirbiriıae
girmir,
neticede
T•sun oğlu Kadir, Kamber
oğlu Mehmet, lıyas oğlu Ha·
mı, ağır surette, Mustafa
Dumiuf hafif şekilde yarallan!Dlfbr. Failler k5yltintin
müdahalesile jandarmaya tes-

lim

edilmişlerdir.

Londra, 16 (A.A) Viyanadan Röyter ajansına bildirildiğine
göre,müdafaai vatan teşkilatının,sözde bir hadise çıkarmak için,
yaptığı hazırlıkları protesto için Viyanada «10,000» sosyalist
tarafından bir nümayiş yapılmıştır.
Avusturya cumhuriyti müessislerinden olan doktor M. Suetch in bu münasebetle irat ettiği bir nutukta müdafaai 'Va·
tancıların maksadı sosyalist hükumetini cebren iskat ettikten
sonra Avusturya ile ltalya arasında faşizm esası üzerinde bir
ittihat vUcude getirmek olduğunu söylemistir.

Cesedi bulundu
Sirkecide yolcu salonu önünde yüzerken boğulan ve ce·
sedi gaip olan Fevzi oğlu
Tevfikin naşı diln deniz üzerine çıkmış ve morga gönderilmiştir.
•

[ 1 inci sahifeden mabat ]
Kurbağalı

derenin denize karıştığı noktada
•akıf bir geçit mahalli vardır.
Ankara, 17 (H.M.) - Kı· 1 Bu vakfm sahibi, gelllca hamamın Birgöl köyünlen geçen yolcuları muayyen
den Ali oğlu Bayram, tabanca
ile kardeşini öldürmüş, yaka- bir bedeJle bir taraftan öbür
tarafa geçirir. Dün akşam salanmlfbr. Cinayetin sebebi,
at beşe doğru kafalan epeybir menfaat ihtitafıdır.
ce tütsülemiş olan üç Liz, bu
geçit mevkiine gelmiş, fakat
mah·ut vakıf sandalı yerinde
bulamayınca beklemek istemiReisicümhur Hz. dün akşam saat 17 buçukta, refayerek bir kayık aramıya baş
katlerinde B. M. M. reisi
lamışlardır.
Kbnn Pş. Hz. bulunduğu
Bu sırada, merkezi o cibakle Sakarya motörü ile
Adalara doğru bir deniz 1 varda bulunan Atın ordu kulübünün bir sandalı s&hile yatenezzühUne çıkmış ardır.
naşmış,
içinde de bir sporcu
Gazi Hz. saat dokuzda
efendi bulunuyordu.
saraya avdet buyurmuşlar
Bu üç adam, başka sandal
dır.
Ferit İbrahim B. tarafınbulamayınca Altınordulu spordan Gazi çiftliğinde alınan
cuya müraçaat ctm;ş, kendilefilm dün gece sarayda Rerini karşı sahile geçirmesini
iaicümhur Hz. ne irae olunietemişlerdir.
muştur. Gazi Hz. çiftiiğin
Fakat arkadaşları ile birlikharman kısmının da filme
te idman yapruıya hazırlanan
alınmasını emir buyurdukbu
genç sondalın kulüp
larından Ferit İbrahim B.
sandalı
oldugunu
söylüiki gilne kadar Ankaraya
ycrek
ret c~vabı vermişgiderek bu kısmın filmini
tir. Epeyce sarhoş oldukları
alecakbr.
için lnkırdı anlıcacak vaziyetGazi Hz. bu filmin Türte bulunmıyan bu adamlar ,
kiycnin her tarafında gösgeri söylenmiye, işi biraz 1
ileri
terilmesini emir buyurmuş
daha ileri götürerek cebretlardır.
miye ve küfüre başlamışlardır.

öldürdü

6:azi Hz.

Selanik, 15 -

Bulgated'

mitecilerinin Ynnan ..,ak ~ti

yasına girmeğe hazırlaPllleJet'
oldukları bir çok e111ıııat

den anlaşılmaktadır. ~

Boıanmalar çp~O~t 1
[ 1 inci sahifeden 111•

~

"e

.,,t
evlen111e . ,,.,
şanma işlerile alakadar ~
la konuşarak bu
,ıı if
hakkında fikirlerini alrO ~
tedik. Ayni esbap uı:e /
ittifak eden bu iki zatııl Jİ
fikirleri:
~
«Evlenme, biraz d~ ~'
Tramvay'da bir hadise mahsulü olur. Halbukı, t~
Maltepe lisesi talebesinden
surette ailesini refabld. ~
direcek gençlerin ade ~•. I
iki efendi bilet almakswn
esef
mahduttur. So~;_; 0
tramvaya bindikleri ve bilet
variyette, fikirler, erkeJ~~
istiyen kondöktör Mustafa
zifesini kolaylaştırmak::;;
efendiyi de dövdükleri için
bir mahiyettedir. BoŞ
haklarında lazım gelen muamedaki f&zlahğa gelince: . ~
• 1
leye tevessül edilmiştir.
Bu balin sebeplerıııfe 'J
refahsızhkta aramak ~·
fena göreneklerin t s~
bulmak icap eder·. i l.i.
bizce, iddia edildiği gıb~
Bu hakarete tahammül ede- malarm fazileti terbi)'~)!
miyen genç sporcu ile, çok
y.aptıkları zararların
geçmeden, bu üç ki§i arasında nunda kalıyor. Hal~'. d'l
şiddetli bir münazaa ve arbede
kurulmuş saraylar ıçın d
baş göstermiştir.
dızlı kağıt elbiselerle
işin ciddileştiğini anlıyan
sahte prenseslerin h• .1
yok yere, gıpta edi>:0'b-f.'ı
sarhoşlar hemen bıçağa sarıl
Bu erişilmez hayalı
P"
mışlar, hadiseyi gören etrafrm da içtimai rabıt~,tı,ıd!I
taki geçiciler de işe müdah~
makta
derin tesirlerı t dlJ
lede bulunmuşlardır.
Biz 11inema düşına~"
Bu suretle arbede bUytiye
Fakat, yapılan zarar, ~;J'
bUyilye « 20 - 30 » kişilik bir
de dururken, bunu t
kömenin mücadelesi şeklini
limiz varmıyor.»

münasebetle

Yoğurtçuda arh~de
şudur:

Kardeşini

,

,

1

1
'!'/

almıştır.
Sarhoşlardan

ve bu müessif
sebep olanlardan
hadiseye
biri, ancak yirmi dakika sonra hadise mahalline yetişen
polisin takibinden kurtulmak
için civardaki evlerden birinin
bahçesine, oradean da evin
salonuna dalmıştır. Ev halkı,
her şeyden bihaber, tatlı, tatlı
sohbet ederken aralarına düşen bu garip misafirin halinden bir haylı korkuya uğra
mışlardır.

Fakat o

sırada

yetişen

bıta memurları tarafından

za-

herif
yakalanmiştır. Vak'aya sebep
olan sarhoş lazlar Niyazi,
Mustafa, Hayrullah ismindedirler. Yaralanan sporcu gencin ismi ise Orhan beydir,
Vak'a
milsebbiplcrinn her
üçü de mevkuftur.
Orhan beyin yarası boynundan olup oldukça derindir.

JI.

Da. vekili

şehriJ11 ~ ~

Dahiliye vekili

Ş~~

1

B. refakatinde kaleJlll ,~

mUdürü Ekrem ve .. ~
Arif beyler bulundU~t ~
dün Ankaradan harelı~fi
tir. Şükrü Kaya B. b0 ~n
rimize gelecek, b_i'/>ttf'
sonra berayi tedavı
(J
gidecektir.

/1

I
1

S1rp komrı~
/erinin ref5

ka!and""

Selanik, 15 - Z•de'~
pisanes'nden firar e.
komünistlerinin ude~d'lı
dağlı Gülüboviç bıJsatP
dest edilmiş ve
iade olunmuştur.

,~,.,._.. ·· . ™~·- Bu d~ pirinc~·dair

rrarık beyin
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,...,,....._._,,.,.,.,AHC.ı /ıoo

çuva i inç eümrük- ağ;ızlıkları
fen nı•zıı•
mı•
neçı•rilm.,
~?
Arlık
yaka~a6
6
"i:
1 ruw takılacak aldmelı

küstahlık!
'141ıbul bayrağını
sokaklarında
rıına,,

f"tt!&

ini

gazetecileri11

yapıldığı
edi~en kaçırılıyor.
pınnç kaçakçılığı
Velkı akşam bandıralı
müfettişlerince
~kkası
kuruştan
pıyasasatılıyor.
lı~" h••ı
taşkın· mediği
g~ başlamış
kaçakçılığın kuruştan satilmaktadır.
~~gırmı•
takım
anlatalım:
ı~~ahça
taşkınlıklar yapmış- ı
ortasında
•d·ı Haklarında
markasını taşı~
IJ!ekfedir.
yan iki yüz çuval pirinç genazarı
dikkati celbediyor ve
~eçen hafta içinde tnyya- liyor.
•.
derhal tahkikata başlanıyor.
b d re. ile Par:se giden Darül. Bu pırınçler lstanbul~ • gelEğer tahkikat neticesi iddia
•i~ ayı rejis5rü Ertugrul Muh- dıkten sonra vapurdan ıkı ka- edilen
kaçakçılık hadisesini

Bundan bir buçuk ay kadar 1 val pirinç gümrük resminden
a,,,1,Yan/ar adli;yeye
evel
iddia
E ."erilecek/er
mühim bir
1 l)ahili mal gibi gösterilen
•
Arnavutkörüsumat
tahkik 1 bu yüz çuval pirinç
!"•den
Yunan
bir
edilmektedir.
(42,5)
derhal
0
•Pur geçerken sahilde buluTahkikat henüz neticdenya
.
Rum gençleri
için isim zikretmeden
Halbuki bu pirinç Holiinda
b
« Zito !.. » diye ) iddia edilen
mapirincidir ve piyasaya ( 45 )
ve daha bir
h:yetini
Piya·
Haziran
Holôndasaya yüz para noksanile pirinç
"·
takibat icra
dan A. S. S.
veren bu lüccann vaziyeti
se-

bey Çr!r"amba
akcıamıdöngeyHığ~asırt~hkmill
ve
~= tayyare
ıle şehrim~ze
ıs e eled.ilerek
erme çı kRallli
an ıyor.
1 •· 1
~llflUr.
il · •
ıı
yuz çuva pırınç en yuz
fiJ<t!uğrul bey Pariste sesli çuvalı -gene iddia edildiğine
dahili mal gibi gösterinıllıler hakkında tetkikat yap- göre.
_

tesbit ederse tüccardan mü-

lıyor ve bu suretle hu yuz çu- tir.
1 Un hanhul, m vsimin en
1\
1.\. teı) (1 azı J,.Jl ı{ Jaf}
lj sıcak r:linünü yatarnıştır.
[\ 1
c
ıık'"''t gö gede 32 ye kadar
t'k~'Ştır.T•pel ,.ı bohçesinde D er ft.,. eJer .I!.!.,,dmftmdlr
~~n
Sııh:•~ oksi\ maçları
c•pılmıs,
B
1 ışı/, ~an Kemal /
Y Cll., İDŞıft df• örelll
1

lı'. knlnuştır.

ı.ı ~

lllış,

ağı=lıklara baktıkça
bi::iındoğru oyuncakçılı,qı
mtile! yüz tutmuş olduğu an/aşılır.
Resimden, edebiyallan
cıvara
ajjızliklarına
kadar
sirayet eden « kıibi=m » yahu/ " sur realizm » bakalım
yakında
daya nelere sirayei
edecek?
.

·~~ı.. ~ ımışlar,

VC filUd)I• mler

ı

aş ıyaca

ım,

bazı

gı"bi

sıkıntısı karşısında kalınmamak

.4rlık oriıiııal,ağzında
hayır
değil
nası
ağızlık/arını
görıirseni:
Tı ık
ile famyacak.
yolda kimin
Parisill bu
orijinal da
de tam ma.
ile kübik
bilin ki
t o zal

1
acayip
Paris zevkinin son zamanda
Eyip
zeukine
terakki ve tekd-

l

Meııasoye

=uıı ıı=adıya şekil
kalmadı.
Hakkı Tarık
getiıip yakamıza değil dııdakfarımıza a/ô Parfryen birer
cıgara
aı/ı=lıiJı taktı. Artık
fıerkes
bfri yollarda l'arisin
bıı Orijinal kiraz ağızlıkları

alınacak
mat ıııa1a mensup ur. ar
r
d
pey / roban
armağanı
çam
ıkı hın .•Ilı ~uz .ıra a sakı-ı di e bizlere
la Parisresmı tahsıl edılecek- ten "'gehrıp
. f1
ıed"ıge elfı,,ı";ı;• bu

him bir nakti ceza
. . •
..
ve
gu··mrük
,

'lbr.

&•
•
1 »e
L, k"" •ij maçlarda hundan :
Vedat,
galip 1
t-al
Necmi ile Stavro beDers senesi bir müddet
Müptedi bok- sonra b 1
•
lltrd'
.. k
k · "'
,..eçen
"
en
Ib
h"
H
Ah
senelerde
olduguv
mektep
ll1t 1 f
ra
asana,
'-Y maile, Yorgo Hasana
besabile
yen- için maarif idaresinin
·
müdür Haydar heyle
at
çok heGerek ilk mektepler,
yeni
ve
biile, binicilik nalarla muallim
hakL.:"
talebesi hararetle alHaydar heyin bize
'il,. ••.,,8 )
Dünkü birinsöyledikleri :
l1 ..1'yYYar,
Al ceylan, Kap- hk
mektepler birinci
1
t."""
Mavzika
ve
35
l

farrka
cemiyetinin 11bir
aramasma hacet
Çü11kü
bey, bize •n iyi
bir alcimeti farika b11ldll ve
için matbuat

Melıteplerimiz

kafidir. Ancak
f!.zla
müracaat olursa yem
açacagv
ihale edilen mektep binaevelce ihale

Tarık beyin

/>u

ağızlıkları

·ı·xı

bize gelirmesının
· · b"ır ıyı
· ıil
da
b
Zar
ls. llarsa
un
/anbuida da moda olur.a
iyi ve
bir
Son defa bir grup halinde
Bari her Parise, Berline giihale edilen mektep
den 9a:eieciler,
da hcniiz
na, böyle antika bir hediye
gelirse de bu hediyeler her
olunmak- !laze/e
. . ine
birer
f
olsa ...
l
ün
ranway
a
m
Muallimler Barem kanunun)
l
d / d
bl·r·z
dan bir sene sonra istifade
benim pem be, ta /l ta sa k·alll,
edeceklerdir. Bittabi muvazebeyaz
nei umumiyeden
alanlar
da:
bundan hariçtir.
· - 1\e gudubet surallL
.
·
·
öd·
Muvazenei hususiyeler için
lnsa11111
u
b
1 kt
pailarf· .
Dedi. l ld il· ,,.,.
ayn ir cetve1
aca
bey ran
1
ı
r
Bunun
kadar muhascbize birer mürrekenli ka·
ı
k
l>ei hususiyelerden
a anlem ·
de
lar bu ay
o an
ommla
yazsa
"fa d e
Barem kanunun dan
r
• edemiyeceklerdir.

sınıflar

ız.

ııa

yarın

~i.1
hasımlarını
hazırlıkları !arından
edilmiş O=ım çarşı e.mafına
bİİ•>dir.
etrafında
olanların inşaatı başlamıştır. kıirlı iş çıktı deyıeklir.
~ij•kü yarışları
görüştük.
ı.hi
Yeı:anlı
oll!luş,
Uniformalı
yapılan
yapılacak
arsalarınarkadasları!'ı.~ı~".
koşusu
maaşlan
inşaat başlamamıştır.
ı.,
bı
kında
işte
"«f~ ltıış ardır.
Hazırlıklarla meşgul
lıey~li lahrırıyes
~.t-ih

dız,

~;"'<lı ~oluda
asarı
•lında

atika tetbulunan AmeriMr. Martin Sp• ..
A.
"'•t·d npkaradan
~ Atı
ro fesör Martin:
•tea oludaki
tetlrikatta
.c~"h ı_.
,,an eserler gördüm.
fa"
L_:
arasın·"' top ..aş a K ayseri
8
:'il
it d
kid
l
en
,"'!
• kayabulduk. esBunlar
kn •enelik eserler olup
LtlYtnetieri çok büyüktür»

~::ı- 1~tofesör
ıtı

'~"1fııt.!
şehrimize
~
oe~ ı
~~,hı ••ııın
Jı~. ın

~~i

'
~~ t)h.:_
~tlılAk ı.:
·~ıııı
•dir.

C1...1rnizin iktısadi pro•
h
üzere
~'1tatt an beri Anadoluda

t:

~. ~llftad atırlamak

~::"ı> \,bulunan heyet azati~tt chbi, Raif Nejdet,

teşrinde açılacakbr.

gösterdiği şerait

ilk tahsil mecburiyeti kanununun
dairesinde ol;umak için müracaat
eden nekadar
hepsini kabul

k

ımseyı
·
.

gen·
all
DJerlii M· b'
ar

çocuk vana
edeceğiz ve

çevırm
· iyecegız.
.. ·
s ···d

mı,-·rmı

kişı'
ergısmızi

ünt
yare

Y
m
e t ·.+:.
gakJibi hükumet cürmü ile
mahkfım olanlar hakkın-

meıı"nde

Ağır

da Bursa
ceza mahkeverilen karar mabkemei temyi.zçe yeniden nakzedilmiştir.
•
lffilapurculardan ve çok kömllr sarfeden mlicssesat
zevat,
Vekaletine müracaat
ve kömürUn

g

tadır.

g6:/ıi. saksı başı ağı:-

maaş

yapı

intacına maaş
başlıyacak

Jıijıma baktı baklı
şey
ruyasıııa gırse

ır.

arıı:ı.

ı·ı'sfengelirseydiıı ya=ıkırımı=ıolıııa-- nııydı')
dalıa neşeli

İsti

Köroğlu

Cerrahpaşa
,, •
camıı

Evkaf

tarafından hemen he-ı'

1

o~uCerrahpaşa camımın ın-

men tecdit edilerek ta.'."'.'
nan
ikmal
Camiin /
elektrikleri
Cami bu hafta
ve cemaate

~ı llttı Ve İktısnt meclisi ki- mUmeuilleriııden bazı
şaatı
~~er- ~~isi Nurullah Esat İktiaat
~le.ı-.:ı! u•n §ehriınize avdet
pahahhğından şi~
wet etmisler.dir.
.ldis::t
"'t

alfımclı arıka
mın

edilmiştir.
yapılmaktadır.
tefriş

adilecektir.

j

Rozet günü
Bugün,
Türk maarif
cemiyetinin yevmü mahsusu
ve rozet günüdür.
Türk milleti içinde cahil
bir kişi bile kalmamasına
çalışan bu cemiyete yardım
ediniz.

Maarif cemiyetinin
rozetlerinden
nlınız.
1'5=ti!E!E:iiiiiiiiiiilli••.=:2!1iiii•

4 Sa:-:.th:.

şereftir,,
Sevilmek ise, aşık için,
bir saadet olur

"Sevmek bir
-

85 -

Otuzundan,
kırkından
aonra her hangi bir iptilaya
uğrıyanlann itidale rucu etmesi
gayri mümkün bulunuyor. O
geç kalımş müptelalar, önündeki &eddi yıkan rakit ~ular
gibi gayri tabii bir dalgalaDlfla ve serseri bir yayıhşla
akar ve heder olurlar.
Şehnaz , bn vaziyete namzetti. Ancak, sinninin temin
ettiği ağır başlılıkla muhakeme kabiliyetini kolay kolay
kaybetmiyordu . Gayri ciddi
bir incizap ile komşusuna
meyletmiye , aç bir dişi hissiyatile o genç erkeği yavaş
yavaş isteıniye başlamakla ber.aber henüz sendelememişti.
Müteenni , hazim , ihtiyatkar
idi. Herşeyden evel halazadelerinin hu temaşalardan ve bu
mahrem tecessüslerden birşey
tezmemelerine itina ediyordu.
Aşk ile alelade ihtirasın en
mühim farkı budur. Aşık aş
kını
ihsas
etmek, adeta
alnına Jlakşetmek ister. Sevmek, onun için bir şereftir,
sevilmek ise saadettir. Fakat
haris, hırsını saklar. Çünkü
beslediği
duygunun mayup
olduğunu bilir. Vatanperverlerle ikbalperestlerin hayatı
ve hissiyati aşk i!e ihtirasın
güzel bir misalidir. Büyük
vatanperverlerin taşıdıkları ulvi aşkı sözlerinde, yazılarında
ve hatta bakı~larmd;l görürüz,

Muharriri: H. Turhan
kereler dinlemek istedikleri
halele Şehnaz muvafakat et·
memişti:

- Elin herifi -demişti- düdiik öttürüyor. Pençereye abanıp onu mu dinliyeceksiniz?
Vallahi ayıp!
Her iki kız, bu mümanaatin
gizli bir maksada, taaffüf fikrine müstenit olduğunu bittabi
anlamamışlardı.

Büyüğü, yenge hamının ken-·

ı

disine küs\:ün olduğunu düşü
nerek, küçüğü de eski hniıra
lara kapılarak ve yengesinin
hala kendisini sevdiğine zahip
olarak şüpheye mahal görmiyorlardı.
Bu suretle onun,
komşusunu t~rna~a zevki an
bean genişiiyordu.
Şu kadar ki
bu tem-:şa,
hafta!ar geçtiği halde h :::nüz
bir taraflı idi. Şehnaz, kendi
varlığını

komşu

delikanlıya

ihsas etmeyi ne hatır1am:ş,
ne de öyle bir te.şehbüse girişmişti.

Şimdilik

mahrem bir iltizaz
binnefis» kabilinden bir
telezziizle iktifa
ediyordu.
Komşusuna görünmek şöyle
dursun, onu kendi m~vcudi
yetini hissetmesinden bile son
dt'rece çekiniyordu. Her ğece
tarassut noktasına ottlt'urken
bir hırsız ihtimamı urlığı gösterir. Pencereyi açıp kapama
sırasında en kt!çük bir ses
ak zetrncmes~r: ~ azami itina
ederdi.
Hele perdeyi katiyen
ıezenz.
açmaz, bir ucunu aralıyarak
Zira gösterirler ve sezdiriröy!ece temaşasına dalardı.
ler. La:in berikiler?. On!urm
Fak at,
dumansız
yangın.
ihL·u~:m, f;rs~t bu!c!ukça ya~- ,
bkları hcm!eden anla:rız. Kenolmadığı gibi belirsiz şehvet
·ı
.
,
..
.
..ı· 1
d ı erı r:c ..um v~ r1 .. •·~ ..... l•.
te olmaz. İştihası galeyan eŞehnaz da -bİnn c ris mücrik
den her hangi bir mahluk,
olm::~~Via beıaber· şehvetkar
süzgün süzgün bakışlarile, üzbir ihtirasa doğru temayül
gün üzgün kıvranışlarile cinsietmişti
ve onun sezilmesiqi
yetine göre perdesi degişen
istemiyordu. Bu sebeple odahaykırışlar.ile yanıldığını behemhal
ihsas eder.
auıın perdelerir.i daima kapalı
Hakkalinsaf düşünülse haybulundurur ve halazadelerin
vanların bu hususta da insan·
göremiyeceklerine kani olmalardan daha samimi ve daha
dıkça gündüzleri yukarı çık
riyasız olduklarını kabul etmek
mazdı.
Onlar, genç dişcinin fülüt
lazım gelir. Onlar, dileklerini
çaldığını işittikleri ve bir kaç
aradıkları
v.e
saklamazlar,
cciştiha

Mektep

~itaplarına

dair

Yeni senei tedrisiye başlı
yor. Gazeteniz vasıtasile Maarif vekaletinin bir mesele
hakkında nazarı dikkatini celbedeceğim:

Geçen sene yeni harflerin
kabulünü müteakip çocuklara
okutulmak iizere kabul edilen
kitapiar maalesef hükfı,netin
takip ettiği maksattan çok
uzak idi.
Eski kitaplar, kelimesi kelimesine aynen yeni harflere
çevrilmiştir. Halbuki maksat
eski kii:aplardaki ıuzumsuz
Arap ve Acem kelimelerini
atmak o~cluğuna göre bundan
faide değil, bilakis zarar hasıl olmuştur.

Binaenaleyh Maarif vekaleti
bu hususa ehemmiyet atfederek ona göre kitapları tetkik ve
kabul etmelidir.
Bir çocuk babası
Nevzat

•istenilenier
her

* kurusu
vapurda tahta

Şirketi

hayriye vapurlarınd
tahtakurusu
bulunduğundıP
şikayet ediliyor. Çok ayıp şe1~
Ehemmiyetle şirketin naz'
rı dikkatini celbederiz.

•

Kuruçeşmetilerin şikayeti

Son günlerde biz Kurııçef
mt halk~ evlerimizde otu~alll;
yacak bır hale geldik. l(oıtlb"
depoları yüzünden Boğazın .,
müstesna mevkii daiıni "~.
yangın teklikes;ne maruz 1'•0
dığ"ı gibi bu depolardan kal1'~..
. ·ıı··
toz ve toprak evlerııtı 1
Jçını berbat etmektedir.
İstanbulu imar edelinı J~~~
.. B ~ ... ;stı
k en her g-un ogazıçını
eden depoların vücuda get~
dikleri çirkin manzaralar k •
şısın<la teessür hissi duylll'

mak kabil değildir.
Karilerinizc:!en:

Em~noitan

Şehremanetinin

bir, iki kar makinesi getiril,e
fena mı olur?
.
Karilerinizden: Zel<il

sene

tekr.Jr edilen iki icraatı vardır:
Bunlardan bin kış için kar
makineleri celbi, diğeri ise
•
yazın sc.kak~arın sulanacağı .
Yaz geldi gidiyor; fakat
hala sokaldnr sulanmadı ve
toz, bütün kuvvetile · etrafı
istila ediyor. Hiç olmazsa kış
geliyor, şehrin muayyen bazı
sokaklarını
temizlemek için

J

M. Ceı1'

•
. Kaybolan tayyare bileti

b~

31,699 numaralı tayyar~~t'
letini zayi ettim.
Bu bı f;i'
1000 iira ikramiye çıktı. · ,t
yango müdi.iriyetine aıaWıı>ıs'
verdimse de listenin ~·~iı
yeti~tirilemedi. Keyfiyetı .. ;OıO
ederim. Tarabya posta ıtıtl

Sai~

1'~

muhtaç oldukları dişiyi görür
celb etmek istiyord:
görmez hemen yüreklerini ahalinde süslenip dolaşa";"'
bol fülüt ötfüren, yatağl ef
çarlar, bagıra, bagıra arzıhacet
ederler. Sesten mahrum olan
zıru balasını teşhirden. ;ı
kalan bu garip meşreblı t"
tufeyliyat [ise muhavereye de
kanlının bir kadın kotJlşı.J ~
lüzum görmeden caba ilk te·
sadüfte filiyata girişirler.
rafından tecessüs edilıJS:J
Eşrefi mahlukat olduğu zeolduğunu anlayınca,yahut ~er
habını besliyen Adem evladı
odasının tam karşısındıı ~(1'
dır ki
bu çeşit tehassüsatını
bir kadın bulunduğunu ~
nince nasıl bir tavur afıc' 5~
perde arkasında idareye çalı
- gfıya - merak ediyordtJ· ...'ti
şır.
Mamafih netice birdir.
tıt"'..
Hayvanların dürüst ve riyasız
kadar ki bu merakını " '
hereketlerile insanların dolaşık
etmekte ve bir. çal111JJJJ1 rı"J'
yollardan yürümeleri aym nerip pencereden görünii\'ei
. te tereddütten de get ~
ticeye müncer olur.
mıyordu. Genç dişçiniJJı f I
Şehnaz H. işte bu çapraşık
kapalı duran şu kafeslet
yola girmiş ve ya girmek üzekasında mütecessis göıle ~
re bulunmuştu. tştihası - kenr.l
lunduğuna vakıf oh.ııı''
•" osrıa~P"'
de farkında olmaksızın - kebest hareketten farıg" ~...I
male erdikten sonra tuhaf tu- mesi muhtemeldi. O
haf heveslere kapılmıya baş
gecelerini neşelendireJl
lamıştı. Genç komşusuna şöyle
şa zevki bozulacaktı. ..&}
(BitJO""' .
bir görünmek, onun dikkatini

6

0

JI.
f

t'

Son Saat

Sahife 5

Beyaz ve

llÖNÜLt.EN

GÖNÜ LE
''Teres kaçacak!,,

1 ~umların müracaatı
l\:ftrşısında

Konur

:sıhhi

DiŞLER
ı e muattar hır a~ıza malık olmak an
rak ok ' J"" 'Al\ ~ nde ı tıhzar olunan

B·oks

Dı

ı

mar.u nunun

tnna-

lile kabildrr.

ip

böyle düşünmüştü
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~k· .
b'fltıı

dT
~ltıd 1 tyor, Mazur idi, aklı
~ ltk' ..Yoktu, daridUnyada
~ldu. ?g~u vardı, dun sabah
~li,kunimiz bu felaketle
ij~d \ldı. Şimdi sizden şunu
~ bul~?ıyor: Onlann, hi· 1

ef

kg

~'~tıti lenızın aıle kabristanı!
~tıı standa «İstanbulda» dır.
~ıı~ ~~şında ölen oğlunun
4t.ll tsının oraya nakline siz·
bıı :~saade istiyor. Eğer
4 btıı Verirseniz, üç gün
t~~ eklerseniz hakim, si~tctk ~lıç. kılıca miibareze
t'da dlır · Oğlunun cesedi or·
~ttıUt t.ırurken ve göz yaşları
~ td ak.arken teklifinizi ka~

eınıyorl

~ttılltauı-

alp, gözlerinde par·
~şl& tııeınn\ niyet şu'le ini
i tıtı.'ndaki geveze ruma sez·
. • k aşlarını çattı:
, "'1le'k
~
ıçın
\,'tU.e~i -dedi- öl~yü götü·
ltı~/şı1( etmem. Üç gün de
\dt :· Fakat tekfurun sö~~~ttı uracagına kefil i terim.
''sı Ur, gene riıkua vararak
ı,Ytrdi:

~ l'\d't
~t ltit ı İ pek muhteremin
0
~ 'lC)r}

an sözüdür. O, imt~~lt arın HergülüdUr ve
' ~ tr sözünde durur.
tk a1-a, b unu da kabul
ltı. s·
~~ 1.t' sözUnde durmı
tıbilttS1tnıan etmesinin yolu~ ç trdeniz
'ti bi}'j
s~nra Tekfur
~ lll. ş· arşınıda görmek is1
~~
.
SC)lcuıtnd"
.. ı sıı
gidin, ölünü-

tiin

qllıandga hazırlayın.
~ tlt tcnra h~kiminin ne oğ

hılt /12tsı vardı. o, ıöyle
~ t.,8 e kapandan kurtulde11 arta.rnıştı. Türk çem'atıra nefsini tahlis ettik-

~'nı11 Avrupanın,

belki

\ '~caken tneçhul köşeleri·
t~ ~ ktı. l<unur alpm mü~"t t lifi .....
,"'Qa rn·· ' o um korkusuQilcıe • ucessem bir şekill'ıl
tıne
k
lltaa
na şettiğinden
""Ş .., olsun fi rar etmeyı.
. e 'bun
.
~ı"llıe . un ıçin de tal "lı t Yı muvafık, daha
·\
ı

"~~:rurı bulmuştu.

Şen insanlar, ittihaz

etmek istedikleri tedbirlerin
sakat cihetlerini düşUnemezler.
Ancak ve ancak kendi noktai
nazarlarım, kendi hedeflerini
muhakeme edebilirler. Karşı·
larında bulunanların ne düşü
neceklerini, ne yapacaklarını
·telflt ile- ihata edemezler.
Samandıra hakimi de ser·
İ tan bul vilayeti defterdarlığı ilanları
semleşmişti , ölüm korkusile
zihnen perişanlamışb. Yalnız
kaçmayı, tabuta girip o teh·
Kapalı zarf usulile 17-ağustos· 929 tarihinde müzayedeleritikeli muhitten uzaklaşmayı
nin yapılacağı ilan edilmiı olan Balıkpazarında Şeb Mehmet
teemmül edebiliyordu. TürkGeylini mahallesinin Kafesli sokağında 1,3,5 numaralı oda ve
lerin bu tufuline hileye kapı
salonu müştemil mağazalann müzayedeleri mezkur günde Delıp kapılmıyacaklarını hiç te
vairin tatil edilmesi hasebiyle fesh -edilmiıtir. Müzayede gUnü
mülahazıı etmiyordu. İhtimal
tekrar ilin olunacaktır. 887-888)
ki kizip şöhreti dolayısile
\laarif ,ek!letinın ruhsatı resmiyemni haiz
kendisinden böyle bir hareket
umulmuyacagını hesap etmişti.
Fak at hesabı yanlı lı. Bir
talrbc kavdına bnşbnrruştır. ·ı wsıl müddeti
Türk için her hanği bir Ruve 6 ay, 1 ,.e 2 senedir
mun şöhreti celadeti, şöhreti
ta
, nloı bıck i göMerilir. En son metot takip edilir
1 u·lıl ku
hamaseti mevzuu bahsola\drec : Revazıt Ve ner.iler
maıdı. Türkün nazarında Rum,
tur sakin bir tabut, matemi
şenayiin her nevini irtikaba
le aldatılmıştı. Tabutun içinevza taııyan ağlar g&d& mu·
müsait bir fecıai bilkatti. Bi·
de mUhim evrak, mukaddes
naenaleyh, Samandıra hakive kıymetli eşya bulunduğu
hafızlar ve aüreldi Ya.eylilar!. ..
minden ne bahadırlık, ne erve bunlann ihtiyaten İstanbula
Buna, bu hümengiz alaya
keklik bekliyen vardı. Ve mUka111 yapılacak muamele, afigönderildıği işaa olunmuıtu.
kaleme memuru teklifini servermekten
kiit içinde yol
deder etmez Kunur alp hükHalk, iğfal edilmese ve tabubaşka bir şey olamazch. Tlrkmü vermişti .
tun ne taşıdığını bilse korkak
ler de bu liizuma riayet p
- Teres kaçacak!
firariyi hakiki ölüme kavut·
teriyorlar,
kemali nezaketle
Tarih,korkak hakimin bu eh- turmakta kale kapılarını Türkalaya
yol
veriyorlardı.
lehane hilesine nldanmi görô·
lere açmakta elbette tereddüt
Elemli mahmil, aheste aheanür. çünkü tertip olunan cenaze
etmezdi.
te Türle çadırları arasmdan
alayının sıhhatine itimat edi- ·
Cenaze alayı dışarı çıkınca
geçiyordu. Akca k0<2, K1111m
yor. Bu, insaı\lığın çirl<inliklehalkın da vaveylası başladı.
Alp, Apturrahman başta olrine acımak ve onları örtbas
Tabutun içinde bir ölü bulun·
mak üzere bütün tıuwnDlf
etmek kabilinden bir hareket
duğuna Türkleri tamamen ikümera , biraz ileride ala,tn
değilse hakikati tahriftir. Biz,
na için koparılan bu feryat,
gelişini seyir ediyorlardı. taAvrupa müverriblerinde bu letalimü telkine müstenitti. Labut , onlann yanına gelince ,
mayülü daima görürüz. Türkün
kin yürekten çıkıyordu. O ta·
Kunur ılp ileriledi ve em~"li:
şerefile ve göz kamaştırıcı işbut içindeki eşyaya ve bele
- durunuz!
şu vesile ile canlarını kurtalerinde bila istisna hasut olan
Otuz silahlı, topuklarlndan
o tarihçiler, Türk düşmanlarıran muhafızlara gıpte eden
mıhlanmış gibi oldoklan yerde
mn :ıilletlerini bile hüsnü tevile
halk, candan ağlaşıyorlardı.
duruvermışti. O emir •~ ewui
çalışmaktan çekinmezler.
Kendilerinin de böyle bir
veren şahsiye.tin meluibeti ,
Her ne ise. Kunur alpın munimete, şu badireden kurtulherifleri sanki incimat ettirmak aadetine eremediklerini
saadesi üzerine muhayyel ölumişti.
yü taşıyacak tabut, o gece ha·
düşünerek yana yakıla inlfKunur alp , vekurane ,..
::r.:ırlandı ve ertesi gün otuz kayorlardı.
naşb , tabutun öniine darda
ve muhafızların reisi göriinell
dar silahlı muhafızın refaka·
Şu bale göre sahnenin ter·
tinde kaleden çıkarıldı.
tibatı mükemmeldi. Siyah Ör·
adama sordu:
Kaledeki halk, başka suret·
tüler, sırmaiı kumaşlarla mes·

TÜRK KADINLARI biçki dikiş
a
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Komiser

t./

kardesi111İ

Il©\ıra 9
Beıı

Jhabalara ibretiem

/JirlJ,Z evel cebiıııdeki şıı tabaıı,ca

·ı
ı-.t?

•

/{r1rrlesiı11iıı arkadaşıııı öldiirrfll 111. işle
ta bcL11 crı nı/a, beraber· sı=e tesliırı olLLy·ortıı1ı
,j

oe
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8'r ,On Manas Fridleuber
ilminde kibar, nazik ve şık
rfyhmıif bir genç, halinde Jıiç
bir telif, asabiyet ve ya korka eseri olmadan Berlinde
(&yrlStstraee) polis mevkiinin
~den içeri giriyor.
- Komiser beyi göreceğim
eliyor.
-

Buyurun!
Delilumlı, polis komiseri ile
kartı kartıya geldiği zaman
Jmındini tanıtıyor.

- Ben, Manas F ridlenberim
Fritlenber ailesi zenginliği
Ue maruf bir aiJe olduğu için
polis komiseri gence iltifat
ediyor. Kolbıkta oturması için
yer gösteriyor.
Mmas, ayni sükunetli hali
ile koltuğa gömülerek diyor t
- Komiser bey! Ben biraz
nel cebimdeki şu brovnik
tabancası ile kardeşimi ve kardeşimin arkadaşını öldürdüm.
İfte tabancayı teslim ediyorum
Beni ne yapacaksanız yapınız.
Ancak çok rica ederim fazla
aörültü ve patırdı, dedi kodu
olmasın, tahkkikatı miimkün
mertebe gizli yapın.
Polis komiseri hayret içinde
ıenç muhatabına bakıyor.

Bu deli midir, yoksa kendisi ile alay, şaka mı ediyor.
Fakat Manas o kadar ısrar
ediyor ki nihayet komiser, yanma iki polis alarak Manas 1
ile birlikte cinayetin yspıldığı
iddia edilen yere gidiyor. Bir
de ne görsilni yerde iki insan
c:uedi , iki genç delikanlı
alüsil
yan
yana uzanmış •
kanlar içinde yatıyor.
Manas:
- Gördünüz ya komiser
bey, diyor, ben doğru söylenıitirn. Esasen şimdiye kadar
biç yalan irtikap etmiş deği-

Katil kardeş (Ortada) maklııl kardeş (Solda) maktul arkadaş (Sağda)
Hm. Bana daha iık önce inantını nümune yaparak :fırsat
Be.n haksız çıkardım. GıP'
manız lazımdı.
düştükçe beni dövmiye başöyle olacak değil mi idil
81
Manas pek tabiidir ki tevladı.
Manası mahkemede Al111 ı1
kif ediliyor.
Bütün bunlar benim üzerimde nyanın. en maruf ruhiyatçıls,
Bu cinayet Almanyada çok
çok fena ve makus tesirler
müdafaa etmiştir. Bunlar '~:,
derin tesir bıralirnıştır. Kibar
bırakıyordu. İçimde kardeşime
sında c'oktor Sepman de111
ve zengin mahafil bertaraf
karşı bir hınç uyandı.
tir ki:
. çocuk ı ar11'•11e
C inayet günü eve geldiğim
doktorlar, ruhiyatçılar, akliye
ı Manas, zengın
mütehassısları hep bu cinayet zaman kardeşimi bir arkadaşı bariz bir tipidir. O .. Her şeY,
ve bu cinayeti iç.liyen genç
ile beraber buldum, arkadamalik olmuştur. Yalnız ıı1'
ile alaka.dar olmuşlardır.
fına selam verdim. Fakat onun şefkati görmemiştir.
·/
Esbabı cinayeti, muhakeme
yüzüne bile bakmadan kendi
Herkes onun üstü ba~ı, fı'
esnasında reis tarafından isodama çekildim. Biraz sonra
yeceği ile alakadar olrnuŞ• t•
ticvap edilirken bizzat katilin
kardeşim .geldi. Niçin kendikat kimse ruhunu terbiye e
lisanından öğrenebiliriz.
sini selamlamadım diye beni , mek istememiştir.
,
01
Manas diyor ki:
azarladı. Sonra dövmiye başO bir hastadıı·. Ruhi gı "
- «Ben, çok zengin olan
ladı. Gözüm karardı.
sızlıktan mustarip bir bast•~,ı
bir ana ve babanın iki oğKaçbm. Arkamdan yetişti.
Maamafih ne n:.ütehassıs 1' ,
lundan biriyim. Daha küçük
O zaman ne yapbğımı bilmene de mahir avukatların ııı~·
yaştanheri ebeveynim daima
den tabancayı çektim ve kardafaaları tesir yapmamış, ırı;efj
beni kardeşimin dununda gördeşimi öldürdüm. Arakdaşı
keme, bilatecil katil kar t'
e
dülcr.
koştu.
altı sene hapse mahkiıfll di~'
Her hususta onu bana terBunu da öldürdüm, sonra
miştir. Reis hükmünü v~' '(
6
cih ederlerdi. Analık şefkada karakola giderek teslim
ten sonra da şu sözJerı s
tine, babamın iltifatlarma hep
oldum.
)emiştir:
(.'
o nail olur, ben ise hisseme
Reis sordu:
«Benim de böyle buouıı ~,
düşen dayak, tekdir ·ve tahkir- Peki.. Cinayet işliyeceğibi haylaz bir oğlum "s': ~
lerle ezilirdim.
nize annenize neden gidip
ğer beraat kararı ve.r;e ~eıt'
Kardeşim bundan şımardı.
haber vermediniz?
ona ve bütün gençhS'd ~l
O da ebeveynimin harekiHaber versem ne olacaktı.
bir misal göstermİf olur ıJ

0

0

Son Saat
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MO'DA
ç Çama-

WJWOQ(

şırları
~'e zarafeti hakikaten

Çolckadın i~in

iç çama·
li. nıü~um bir yeı
lı "- dıyebilirim ki
lıauıund

'- ltıka . a
aıt

. .

ıç çamafır-

roplanndan

.)Ot nden üstündür.

,

~b gibi oluyorum ..
~•h, Allah, diyorsum z,

~örecek ki iç çama.. s.ı_~hemmiyetli olsun.

· · • -.at&ıuınız.
•izden

Ye

ya

.'
hqka g6rmiye·
., ,.. ~ .iç çamqırlan-

l lilıiı ihtimam herL
~~.&adar kendi·
~:"'I ıç111 de giyinme·
~'"lllilıl'
11f
•
iıpat eder.
~· kaba bir dekolte,
•
• d'
9'lbezon
b· Uzenne
gıy ı-

"

0 du

ır rop aiıe adeta

t

. " leayıyor,

kaçıyor

Ve

Gayet
b" •

w._~z mi?
·-..!.t.

'
....-11
~
~ kaba,

1

·~
kirliır rop

~niz içinize de

, \ı

•t111eliainiz. ince
ı;.ı d~ tin, iç ça•
.
•• mnnuip 0-

,

~
'

lar

.

ep aaten de bur~ ırlanna soktu
d., ratbet girme·
81
..

~

lcrep

tap, fal'lll6z,

9olc revaçtadır..

. ,,ldlf. .

e~d~a nek,d,r
•r ıçtınap ediniz.
-...Uer
·
) ~lc
tercih edinfJ.
~'ı Pek elcaanbik ol·

' 1'.d

tt..L.

~talc iıe artık airf
'
lll'1ıdır.

~ ~~rime

iç çama·
~--..q ve çok taraf.
r.

Jnsleri ıayanı tercihtir. Tül
de hot oluyor an a çok dayanmıyor.

Kombinezonları

iki renkl
kum•ıtan yapanlar da var.
Bunlar da pek zariftir. Hele
pilill iç çamatırları insana
güzel bir zevk veriyorlar.
gösterdiğim;z
Modellerini
iç çamqırlan size umumiyet
itibarile bir fikir verebilir.
&attaki iki renkli perkalinden
dantelalı
bir kombinezon;
yanındaki
ipek
garnitürlü
pikeClen bir rop döpmbrdır.

Öbürü krep jorjet, opal ve
ya şartinden· ajor ve dantelalı
bir geceliktir.

diğer
mada
iç çamaşırlarına ait numune•
ler de vardır.

Bundan

Emniyet sandığından:

Halka her türlü kolaylık göstermeği Sandık vazife bilir.
Emlakini 1potek göstererek Sandıktan para istikraz edecek
müşterilerden işlerini bizzat görmiyenlerin dellil ve li omisyoncu gibi hariçten bazı kimselere müracaatle fuzuli masraf ihtiyar etmekte oldukları naz.an itibara alınarak bu kerre Sandık
bu gibi müşterilere kolaylık olmak üzere mahsus ve muvazzaf
memurlar tayin etmiştir. Vergi ve belediye ve Tapo idarelerindeki bu ipotek muamelelerini bu memurlarımız vasıtasiyle
yaptırabilecekler ve kendilerine ücret ve aidat namile bir şe)
vermiyeceklerdir. Alikadarlann malumu olmak mere ilanı
keyfiyet olunur.

5an Saat

~p

(

\.

_____ Asri Korsan

Muharriri

« Son Saat » in
Tefrikası

7

Köşktekileri
teşekkür

- Çok
ederim..
- Hayır manevi bir darbeden bahsediyorum, evet bu
darbenin tesiri ile hüviyetinizi birdenbire hatırlıyabilirsiniz, bu takdirde aldığınız ilk
darbe pek derin değilmit demektir. Bu heyecanı tevlit
için birdenbire çocukluğuunm
geçtiği yerden geçi.vermeniz
de kafi gelebilir.
Muhaverenin bu kısmı esna811lda F orvil otomobilini getirtmitti, Hanriyet ile Janin ondan kendilerini Sen- Rafailde
oturan ailelerinin evine bırakmasıoı rica ettiler, hareket
etmek tizere idiler, fakat Natali:
- Suallerimin Oçtlnctitilnü
daha eonnadun, dedi.

Elleıı-Rok:

Jfon's Löblon

,,

hakiki bir telaş ve korku kaplarrııŞ;
- Bunlar JerJkonun çetesinden olacaklardır; dedi.
- Bu hususta kati bir
ıey işitmiş olmamakla beraber
ben de böyle zannederim,
anlattıklanna göre soyacakları
k6ık denize hakim , dik bir
kayanın üzerinde imiş, tam
ıaat sekizde haydutlar bu
kütkün önünde toplanacaklarmıf, o dakikada civar tepelerin birinden işidilecek bir
dildük sesi . her teyin hazır
olduğunu bildirecek, ikinci
bir diidük sesi de hücuma
ıeçilmeaini emir edecekmiş...
Forvih
- Bundanmı ibaret? Diye
alay etti.
- Evet bundan ibaret, fakat maalesef, iki şeriri gözden
kaybettim bilahıra yaptığım
tahkikat ise bu kıyafette iki"
adamın tirenle Kana gittiklerini ögrenmekten ibaret kal-

geldiğiniz

- Hem de
yoldan..
- Matmazel kano otomobilim şuracıktadır.
- Rica edeim bırakınız
orasını, başka bir patika
vardır, Maksim ile birlikte
size yol gösterelim.
Doktor teklif etti:
- Natali sizın için tehlike
varsa, Forvil, ile ben h~eketimizi yarına tehir edebiliriz.
Forvil de ilave etti:
- Şüphesiz öyle y•pmz,
fakat bu masalı ciddi telakki
etmek çocuklukolur.
İki hemşire israr ettiler:

-

Korkmıyormusunuz Na1-ll?

Natali gülerek:
- Çocul<musunuz, dedi, neden korkayım, haydi, siz geç
kalmayınız, bakınız gilneş bat-

- Emrinize amadeyim, mukabelesinde bulundu.
mıya başladı.
- 8ugihı buraya neden gelForvil, Baron O-Ellen -Roka
diniz, bu ziyaret çok nuikhe dı: Düşündüm ki Kanın yanın- baktı, onu son derece antipaolmakla beraber· sebebi bizce
da ESTiR.EL vardır, ben bu sa· tik buluyordu, ondan ihtiraz
tamamen meçbuldur.
bilden bir çok defalar geçtigim etmesini söylemek üzere Na- Hakkınız] var, matmazel
sizin köşkünüzü biliyordum,
taliyi bir kenara çekmeğe ça6lhakika
hen buraya
ne
derhal haydutlann tarif ettiklıştı, fakat Natali bu oyuna
biru
eTftl yaptığım gibi
leri köşke benzediğini hatırgelmedi, hepsini birden dışarı
uıun
uzadıya
kendimden
ladım ve kanoya atlayınca
sürükledi :
bahıe ne de bahçede buldu- geldim.
- Janin, Hanriyet, dedi,
ğum sadef gerdanlığı sahibeMaksim:
yarın adam yollar sizi aldırtısine Yermeğe ne de Mösyö
- Evet, mesele aç.ık dedi, rım, e.. F arvil sizin ile ne vakit
Forvilin dtin gece bir kadın·
soyulacak köık burasıdır.
kenuşacağız, bend on bet güne
dan aldığını gözüml~ gördüNatali ile Godvan hemtirekadar Parise gi eceğim.
ğüm fotoğrafı cüzdanında sak· ' ler süküt ediyorlardı, Forvil
- Ben de orada bulunurum.
ladığı tahmininde bulunmağa alaya devam etti:
Natali d~ktoru kucakladı. :
gelmedim, ziyaretimin sebebi
- Botun bunlar bana biraz
- Ya siz aziz doktor?
büsbütün başkadır, bunu size
mübhem geliyor, dedi.
- Oh ben alta yedi hafta·
bir kaç kelime ile anlatabilirim. ' Ellen ise:
dan evel Parise gidemem, bir
Taraçada bulunanlar tekrar
T emeni ederim ki kor·
kaç konferans vermek Dzere
onun etrafıni aldılar, o da ankum asılsız çıksın, mukaevvela Almanyaya, sonra da
b l . d
b l d
E
İaveçe gieeceğim.
)attı ••
e esın e
u un u.
sasen
Genç kız misafirleri alela- Bu s;ı.bah kano otemo- ben de bu soygun teşeb- cele yola çıkardı, bir an evel
büsüne kani değildim, fakat
d
k
d
bilimle Nhe gitmiştim, umumi
.
d
k
taraçaya
öpme
istiyor u,
bahçede Jiraz oturmak istedim, ihtiyata rıayet e ere
uçuoraya geldiği zaman iki erkulağım a bir ses geldi, bir
rumdan köşke çikmanm müm·
keği yekdiğeri ile konuşur
ç içe kl!gin öbir
tarafın da
kün olup olmadığıni biızat
buldu, F orvilin otomobili çoketmek
istedim:
tecrübe
beni g c}rmiyen, tayfa k:yafetli
tan uzaklaşmıştı.
Bu müşkül bir iş~ir.Fakat siz
Maksim Dütillöl yanındakiiki a dam konuşu ysrl ardı, kude
gördUnüz
ki
imkansız
dene soruyordu:
lağı- pek h assastır, dinledim,
ğildir.
Demek sizin fikrinize
t illeri ispanyolca idi ..
göre tehlike yok?
K:!sketini aldı, egilerek seMaksim:
Eilen-Rok:
- Siz İapanyolca da biHr lam verdi ve işini bitirm i ş
- Zan etmem, diyordu, fa·
bir adam hali He meı-mer
misiniz? Diye sm·du.
hrabznnlara
t
eveccüh
etti,
kal
insan daima en fena ih- f. et, ko·-;.tışıın a<l~m l!'.rm
Natali atıldı:
timalleri nazarı dikkate almalı.
hu gece sahilde bir köşk ü
1
- Fakat nereye gidiyor
Kendi kendine cesaret ver•
"Oymz. ·tan bc:hsettiklerini an- ı
sunuz?
mek için işi latifeye bogmak
yıacak kadar.
iıtiyen Maksim: ·
Mak...;"m he:yer.:anla:
Matmazel....

-

Değilmi,

~

diyord.u,
bu düşünce ile dir kı ~ ~
tedbirleri aldım, görı:, 1
ya Natalf, ağızdan dol
feklerim pek faydatıı
Ellen - Rok sordu: f1C~
-~ Deınek ki 'bir htf'f'
vuku size tehHkade old
ıu haber verdi?
Maksim:
0,-'.
- Evet - dedi .. • ~
İtalyan sahillerinde olo~, ~
zeten biliyordum, şoııtB 1'~
~lğıcılar hikiyeşi ç~t /
korkumu büsbütün tefbtiYI
Ah NataU ne büyük

d'dl

1

:i"

aızlık.

·~

Ellen sordu:

-

Bu

çalğıcı

hikiYel'

nedir?
,,. ,af
- Natali rast geldil'e'yar çalğıcıları davet '/
geldiler, k<Sşke girdiJ.ef~ ~
bunu söylemek istiyor~"
hadise sizce bir dehl
etmez mi?
Bir dakika süküt e
sonra Ellen:
t ıl,.
-Filhakika İspanyoll~
kün önünden geçec~

t.r

1,

İtalyan ç.algıcılarındarı

mişlerdi, dedi.
.;:!J
Maksinı yerinden fırl 1:j
1
- Ne dediniz, ne de'SJ)'
Ellen • Rok aözünü t•
ti:
•·e.
- Bir kadın ile et•
bahsediyorla.r~ı? '

Makaım mırıldandı:
- Bir kadın ile iki

f

ten mi bahsediyorlardı
tam bize gelenler. . r1
Ve koltuğun üzerıııe
Natalide biraz sarartıı~
- 4-

Islık

sesi I

Maksı'mı'n ~aşkı
. nlıdı t°bt<
y

ı;-

medi, derhal ayıldı ~e "'}
kahramanca bir karat ~ l".J
dn•ündü bu kahramaO
~
'
·dfP ~da ona göre hemen gı
dat aramaktı.
,iıİ 1'
- Zabita kuvveti b~.J.
dafaaya mecburdur, ~
Nataliye gelince o l<'I~
nefsine hakim olarak ~· """,.
telaşı ile alay etnıeıe .,./

1

I

mıth:

pP'

- Kır bekçilerini to
hm, diyordu.
_Jif

[Bi~'""
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\~İZ ÇI Çİ KARDEŞLERiM'"lE:
fa car ziraat makineleri fabrikası

Merkez aı:tntası : Galat.1
koprü başında. HeyoA"lu 2 362
Şube acentası : Mahmudiyt;
hanı altında. htanbul 2 j 40

liOFH:EI~R

SCHRATNZ CIJA ) 7l'ON SHUTTl.JE\'\70RTH
~t ANONL\t ŞiRKET'i TCRKİYE i\1:ERKEZ ŞURESİ
anbul Sirkeci, Ankara caddesi No 17-24 Telgraf adresi: İstanbul HOFERTON

ıntalya postası
(ANAFARTA) vapuru

1Uanıuldt11nız:

Zürram her
türlü ihtiyaç ve nevalnsı•
nı ikmal elli(jinften Türki1 ·
-. =---yede hemC'n her çif'lei hiK
~·;ı.:"'H.~
1111r
--«
zim
pulluğumuzla
ürer.
_
_ """'c"'~
11
qlıil't• _tı·~•ktörüıııüzü kullan:r Ye bizim harman makinelerimizde düvdüğfı
,~~nı Ut'HP bizim de[Jirmenlerlmizde öğüdür.

Pazar 1o da Galata
rıhtımından hareketle [ lzrnir,
Kulluk, Bodrum, Rados, Fethi\ e, Finike , Antalya J ya
gidecek ve donuşte mezkur
i kelderle birlikte [ Dalyan ,
\larmaris , Sakız , Çanakkale ,
Gelibolu ] ya uğrayarak gele
cektir.

Sat clpılacak her

~ürlü kolaylığ·ı n1üşterilerimize yapmaktayız.
el~nnıızda diğer müesseselerin göstermiyeceği fedakarlığı ancak biz yapabilirz.
ZUı 1 \T AI)EL.ERLE SA'TIŞ - FİATLAR 1{.EKABE·r
nıiv .. 1
KABUL El'.\lEZ l)ERECEIJE UCUZDUR
1
f1~.:'.,c, Y~~ek dairemiz size en müşliiil zamanınızda istediğiniz parça-

İzmir

- Mersin sürat postası

(M. Ş. PAŞA) Yapuru

~Ukiıı \ ıctl uon~l<"'rir. müşlt•rileı·in.ize arzu ettilderi dakikada mütehassıs,
üh·ı·
·· 1er goıı
.. d erır.
.
, lll o ı or

ağusto

salı

20

ı2

de Galata
rıhtımından kalkarak Çarşamba
"abahı İzmire ve
akşamı
lzmirden kalkarak [ Antah-a ,
Alaiye , Mersin] e gidecek ' t;
donuşte [ T aşucu , Anamor
AJaiye, Antah a , Kuşada'ı.,
İzmirl e ultfıyarak gelecektir.

Kendi nıenfaatiniz için bilıl
n1un1 şube ve acentalarımıza
nıür~caat ediniz. Oralardar
tafsilat ve malunıat alınız
Up
i\1akinelerinizi ~akından göŞ aıılayıııız. Kataloğ isteyip okuyunuz.

t\\~ 1'1hcıerimiz: Adan~, Adapazarı,
'Y Pin

18

Ağusto<;

lzmlr, Bandırma, Uşşak.
heıncn her şehrinde ~centanıız Yardır.

I 9 agusto'- pazarıe"i Trabzon birinci posta-.;ı yapılım .
caktır.

Yelkenci
VAPURLARJ
İZMlR SÜRAT POSTASI

•

\~~u~~rı lsmetpaşa

Pazar

\ apunı

J8

ağustos

15

te GalatJ.

do~ru

1ZM1R c

ı!Unu tam -;ait

rıhtımından

hareket cdec.ektir.

liA UADE. 'İZ POSTASJ

ı

nadolu vapuru
18 ağusto pazar

~tjt~---l\.~t Uınuı marka

Gillette

'll<tnş"

1

lı11 ,.~~l> lEBERG)

lc•·•uı·
•z<• {Jalmrdiıı

r'q '
l\

~~~~~süleri
ti4 k Ucudu rüzgarın

tır \ arşı ınuııc~faza eder.
~ l.
,,~ Ciaı''Yiluıt•si Jioluv
~da atada Karaköyd~
~

\

\

Dr. M. Ta ip B.
:-

mamOI ,.e

c

•
~r

Yola çı);tnıızdan evvel bıt pal;eı

nlman.ızı derhaur rdınız

.

Gillette

h:rnı

..

cdct

.ızu ndı "atılır.
n:sı İL \T

:!ade

'uıııar.ı 1 reı foı. ı ı. .ın
_.,._1$"ı!ii. 1486 «.91!11!9U.R:!tt:3

vı>zlerırun
pek keskin bulwunası her zam:ın
rnüsıetıh olarak ıraş olabılmenızı

te'mın

• 1

b gun 1'\CI lrnbı r ' rilınt ..

~ rkPcıcle ".\ı mlı
çelıtınden

,,se~sioi~
'( '('l'"la

AMELİYESİ İÇİN

bıçaklarının
sağlam Sheffield

~~ Coddesi karşısında
••
1

SLı 11 1E'r

Cağaloğ unda Cezri Kasım
:nahallesinde beş o a iki sandık odası, çatı a ası, mutbak
ve ayrıca bodrum, her katta
elektrik ve terkosu ve muşambayi havi bir hane kiralıktır. Mahalle b"'krisine mr
r.acaatları.

.

:._<:ıamı 'irkeci nhnmından
hareketle [Zonguldak, İnebolu,
Cerze,
amsun,
Ordu ,
C.iresuo , Trabzon , Sünnene ,
( )f ve Rize ] ye azimet ve
avdet edecektir.
Tafsilat için Sirkecide Yel._nci hanında kain acentesine
muracaat. Tel İc;ıandul I 5 15
\' c Gahtad1 merkez rıhtım
ı nında Cclipidı 'c: tafilopati
a-.t:nteli~ne muracaat.
Td fı n: Be\O~lu 8) ~

Do

«;ııa::;&lA --~~

.....-rw

~-ıımaw_.· ~ .2!!!!!!!''
~ue ı..ııiy.u. iJu~11

~ C'"l ~:ıa"

':!!.

~~ ::!".!*"'~;:!-"'~!!!!!~!!!!!!!!!!:::!!!!!!!!!!!?:!!5'!!!5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!~~/il

Gllrup işitiikl6

in de:

-~~~~~~~~-

Hamam 5 kuruş,
boza gibi süt 12
. kuruş!
Gcmllkten Yazıhvor:
lstanbuhın · güı:ült ülü,
sıkıcı muhitinden hh:ar
olanlara Hem ll(ji fR vsJye
ederim. Burası yoruun
kafalar için biçilmiş bir
kaftan .. Clün<lüzleri sessiz
VC' s ı l\ln, işleri ile uijra~an halk, akşaınları iskele civarı ile sahili lst1h\
ediyor ve geç vakte kadar denizin t eınh havası

teneffüs ediyor.
Ciemllk, ayol zamanda
ucuz bir yerdir. MeselA
bo1,a gibi &ötiiıı okkası
j 2 kuruş, , patlıcanın t5
tanesi tı-t5 kuruş. Ayışe
kadın rasulJ!eSlne pahalı
dlyor.Jar, halbuki 8 kurop.. Kavun, karpuz okka
nı

Jle, dört, beŞ kuruşa•••
9dunuo okkası da 30
J>81'8Jhea dmDeo bir yer
ver,, çok gCbJel.. bu bao·
JOOUD bal'aretl, diğer yeri~ gım,t IUla •letfll ..
36 dıareıce 11e dalma bu
harareti·mahataza ediyor.
Hamam.lana Oatl da beş
k~.

lstanbatda Dtr hamama
girip çıkmak eo aşa()ı etil
kuruşa ba()h. Btırada bunu söley.lnee insanla alay
edlyoriaı-.
1

**

Doktor hfız Cemal
Qddi
Y-ırmi gOn evel Anadolunun
hazı kasaba ve köylerinde bulanan bastalannı tedavi için

azimet eden doktor muallim
Camal bey a~det ederek
Divanyolundaki kabinesinde
hastalarını kabule başlamışbr.
hafız

Hantal zade Tay-var vapu ıları
.AYVALIK İZMİR postası

e

~ T~~,~~r
\~ 18 agusto~
PAZAR

gıınu c; rnt. ı 7 de Sırkeci nhtunından harehtle [Gelibolu.
~ .ınal~I« ie, ' e Körlez tariki)c
\ ,, ı' 1 ~ , l Jil,ıJi ve İzmir c
aL m ~ l \'e a\ 9.:t edc.:ektir.
J)
~t :
P.ızartcsi
~.ınC
[ 1 Jrcm : e murn~alat eder.
Yuk 'e '( !ı::u kin Eminönü

!

Rcc;,ldi' t.. cadde;"i Rı h tı m haıııı ıd J,ı ·dacı:l1:ınc~İn l' miırac,ıat
Td. b tanbul ı 977 . Yok u
bileti \apurdJ. da verilir .

Bizim tayfa hu!
Kaç !cnedir durgun durgun
ve miskin miskin uyuklıyan
yosunlu edebiyat gölüne, birisi
tuttu, bir taş attı,ve bu taş
o durgun, yosunlu gölü bir
anda allak bullak etti.
Onun tekrar durulup kendine geldiğini görmek için
uzun ömür ister.
Göliin allak bullak olması
ile birbirine giren dolaplarla aplann bu manzarasını
uzaktan seyretmek pek hoş
kaçtığı için bulanan göl isterse hiç durulmasın, kıyamete
kadar böyle köpüre köpüre
dalgalansın ve isterse ~ şeh·
riye çorbası gibi » çalkalansın duraun.
Hem madem ki hayat
bir dfdinmeden, bir güreşme
den, bir yenip yenilmeden
ibarettir, edipler de ili nihaye birbirlerini yiyip dursunlar,
kimin umurunda?
Aleme zaten her vakit bfr
dedikodu, bir eğlence, uzaktan
tatlı tatlı hissedilecek bir heyecan linm. Eğer bu son ve
müthiş edebiyat kavgası, matbuatın ölü mevsjmini sayılan
bu ııcaklara rast geleceğine
lata tesadnf etse idi meraklı
tet;naşaperveran efendilerimizin
miktarı
şimdib."inin
birkaç
misli fazla olur ve birbirine
giren dolaplarla aplara da
. o niabette fazla gayret gelird f.
Maam&fi, bilhassa edebiyat
için ölü mevsim olmasına rağ
men ablan mevsimsiz taşla
bir
anda
allak
bullak
olan edebiyat gölünün etra•
fı' tahminden fazla
meraklı
seyircilerle dolu. Ayni zamanda bir taraf sustuğu halde diğer taraf hili ateş püsküre·
rek bir mecmuanın pencerelerinden boyuna:
- Bizim tayfa hu!.. Karşıki
tayfa cıı!..
Diye bağırıyor.
Netice ne olacak, aplar mı
galip gelecek, dolaplar mı?
Bakalım , kat'i
galibiyeti
hangi taraf kazanırsa biz de o
tarafa:
- Gazanız mübarek ola 1
. der, yanlanz.

*

Bu son gürü!'ü ortaya yeni

bir moda doğurdu ki o da
vezinsiz şiir yazmr k modası.
Şimdi bir çok gençler işi bu
yola döktüler,. hatta kırkhk
Haiit Fnhı i bile sanki torunu
yerindeki Ercüment Behzadın
daha. evel çıkan «Müzik
. hol»

· ·d
·-o_....,---·
. tışun
••
ı--en so ~

üne imrenmiş gibi tuttu, «Uyamı >> ın geçen nüshasında
ayni tarzda ayni mevzuu yazdı. Ben bu tarzın aleyhinde
değilim, hatta ben yalnız veznin değil , kafiye denHen çocuk
oyuncakçıhğının
bile
aleyhindeyim.
Onun için, bu tarzın artması nazım denilen kötü şeklin
yakında top atmasına bir alamet olduğundan, ben buna
memnunum.
Yalnız , bu tarza yeni başlıyan
ve yeni heves eden gençler
eski nazmın oldukça şık bir
cenini olan bu tarza pek fazla
saplanıp kalmasalar, şöyle bir
görüp geçıeler daha iyidir.
Her nüshasında bu kabil
şiirlerden dört, beş tane bulunan •< Uyanış » ta usta k!m,
kalfa kimi henüz pek belli değilse de eski ve yeni imzaları
taşıyan yazıların çoğu edebi
açlığı lezzetle doyuracak kadar
mukavvi ve mugaddidir.

Selm4n Kemal

. l ·ı<..
Seı~ınıı
Bedava, fakat
iptidai bir vantilatör modası
Sıcaklar

•

F.Jimi.ze geçen Fran 8 ~
de ft'llAhcadao teTcilple
kaç darbı mesel gördUktJlll"
gitti, bu~lan. ok~ı>;1cu18:1ıııJlll
nıtmak ıetedık, hır · kt.
dercediyoruz;

•

. .MI

-

·

« Bir saat evel

yaptığından
komşuna

kafl'':J

eniiiı

deyyus

s-ekin. ))
" Zenginin

*bahçe~

meyva koparı1uycı. 1111p
hizmetçileri senin /jl
çeni lıarap ederlef.'i'

*

« Evini mulı~faı;
için ne genç bzr ·~~
ne de ihtiyar bir k0;i'

ci

eferıdisini tanını~·· 1,;

.~. . ;ı:zlll
IHrsı.:ztı geldıyını :.-

*

Jd~

Herkese efjer vı'f~

ile lıer geçc!~e gı
mşanluları çekin, »
t< Evini

*

terkederf<e:
nin kapısım açık bff
'sin; fak al karmla
yallığm oda nm ktJP
defa /\ilillemeği i/1111

*

« Körler neşeli. J1
d<iima endişenak

6~i'!za mukabil · /H!kk

pılan
sağır

melhiyeyı

yoktur. »

son haddini buldu. Herkes serin, gölgeli yer« Aptal, hrıyvaflJatf4
lere koıuyor. Dllkkinlarda,
eder,- onu kendisine
yazıhanelerde vantilatörler fı
'd.uğu için. >)
rıl fırıl dönüyor.
Bu müz'iç sıcağa çare ara« Tecrübe insa~ ,
yan açık gözün biri, parasız,
dalı şeydir: Kendıs~
zahmetsiz ve her kes tarafın
yaptığı hatalara 'el'
dan yapılması , kullanılması
düşmekten · menedd '
kabil, kolay ve basit, iptidai
yeni hatalara ·
bir alet yapmqtır.
. ônüne g~mez.. »
Bu alet btlytık bir muka..a
-(( Hi~çl kd
parçasından ibarettir. mukavedersen
karının ll~
vanın bir ucu ince ve yaylı
masma müsaade
bir telle tavana bağlanıyor,
lursun. »
diğer bir ucuna bağlanan ip
te aşAğı aarkarak ayağa takılıyor ve ayak olduğu yerde
tamir ~
. ...,,,.,
oynadığı mtlddetçe,
tavana
Bundan birk•!_1a
ıneİ-but olan mukana da ileri,
sandal bedwe~
geri hareket ediyor, bu ıuret
birdenbire çÖkmur
le bir vantilatörün ~iği kahidam esnasında 1#
dar olmasa, bile bir haylı ruzbeden
duvarları
gir ve mütemadi bfr serinlik
mışb.
_:.ı
basıl oluyor.
·
Emanet bedetteı-:
Bu parasız, zahmetsiz, iptidai lıjım ve hüsnft Ol
temin için bu du\'st
vantilatör modası Beşiktaş
ettirmiye ve sıva
esnafı arasında rağbet iÖrmüştür.
~ermif, tamirata b

*

*

*

il

D··
.
tın gece varısı }r oska~ iki ada~ ()ld ·· r 'ildii
~t td iece saat yarımda bir
Cİıla" '?1 Osman ve Rüstem
1

cinayet olmuş, !\.ahmut isminde
isminde iki kişiyi öldürmüştür.

"'ıetın
"'<>sk seb eb"J meçhuldür.
~-t ka sakinlerinden olan maktuller ile katil, Ko~k:ıdaki in~u 1a.rakolu önUnde gece yarısı birbirleri ile kavgaya tu~ 111..' ar, bıçak ve tabanca ile birbirlerine hücum etmişlerdir.
' ~~el!ah dalaşma Mabmudun galibiyeti ile neticelenmiş,Rüs
dildit; Çgı kurşun yaraları ile derhal ölmUş, Osman da nakle-

ıın kıi

~b1t errabpaşa hastaneılnde

~dd

•a

vefat etmiştir.
Mahmudu yakalamışlardır. Cinayetten
haberdar edilmiştir. Tahkikata devam olun·

\

IDeınurları katil

'~ unıumilik

Y'e· re batan da
g

k•
ece
anlı bir vak'a
l. e.ttbatanda olmucı Ku'"rt
k'_t ta •
., ,
~ ?1ınde bir sabıkalı 4
11.ıtette'gı.~' 2 kişiyi de hafif
)~ti VUcutiarının müteaddit

v,,~eh yaralamıştır.

I

Qe1 atandaki mag·ara ve
tk .erde
oturan Emine,
l&nıindekf iki kadınla
L

]:'lik H
· .'
üıeyin ve A~~·1,;~11nıındeki d6rt erkek
L :;ııtr L_pıya aidı"p ...... dala
• .,.er ~ . •·
.....
~ '-rh0 ' ıçmış1er, adam akıl1 olmuşlar ve kallqp
k....lltana gitmitlerdir. •
-~ ~t
~- · te Yerebatan

d
b
b'
için e ve itap ır
halde yatan mecruhları da has·
taneye kaldırmışlardır.
Mecruhlardan dördünün yarası gayet ağırdır.

&ır• intihar
~ !lıı
!ı,lif ıece

Mahmutpaşada çıkmaz sokakla sakin Ali Ekber ile
küçük
bastoncu
Nuri kavga etmişler, Nuri,
Ekberi yaralamış ve derdest

saat 4 te, Fatihand_a sakin Mehmet

21

yaşın~a

' ta

~it h
"'\~ · ırsızhk

b

.

~- ~köyUnde Sakız ağa- yaralamıştır.

~'d •ncı HUıeyin efendi
l_"ll\ Çek bulu~madığı bir sı~ ,.,.1 llıtceaı kırılarak 95
~ı.."\I,.•""1""
şüphe Uzerioe
~••.J.......11 lllış,
liUseyı'n ve Şevket
~

d-u

isafı

zz·yJ::lre.J.e
giden
u
l
heyet gel1-1.
U i.
Anafartaiardaki tllhedamızı
ziyarete giden heyeti hamil
Reşitpaşa vapuru bugtın saat
« 11 » de limarumıza avdet

okunmuştur.

Cevdet Kerim bey vapurda
ve Çanakkale
hakkında bir hitabe irat et·

şehit !erimiz
miştir.

hakikati hale tevafuk etmediğiBunu
beyan olunmaktadır.
ispat için mehafili
mezküre, Y oung
dlanında
matlup
bu planın hututu eaasiyesine halel
sıetirecek mahiyette şeyler olmadığını La Hey konferansıf rd
· ''k d d
- ı
nlD e ayj ID l a m 8 soy e•
mit
olan
M. Snovdenin
bu mealdeki beyanabnı ileri sürmekte ve Spa kon-

icrası

!
'

tadilatın

feranıında

kararlaftınlmış

olan yilzdelerin y oung planında tabi
tadilitm
İngiltere ile borçlu devletler
arasında vücude gelen bilcümh
itiliflar ve muahedeler ile tehalüf ettiai ehemmiyet1e b eyan
•
edilerek 4ngiltereye her ıene
iki milyon 450 bin liralık
1 yeni
bir
fedakarlık tabmil eden ve b?!na mukabil ise
j İngiltere tarafından tarihti!
emsalsiz bir lfılui ve i'bfot
: görmüş olawı bazı deviet!ere
büyük mcnfaaHcr temin erle·
ı dd"l
ce k· oı an b u gı"b'ı tc.;e
u a~ tın
l
k
'
'b
ı
d"
·
aa a ve at a t12 u e ımuye1

tutuldukları

an
..- - - - - - - - - -.. ,.......________ :
1
Yen~ın çıkh , Bueünkü hava:
Evclki eünkü borMl:

~~

~ /\~ece, Salkımsöjütte
'-İı..dôk~a hamamı külhanınşlerden yangın
~"4(''Ilı,.ia"'... dene at.e.
d ürUlmüıtor.
~t "•"-in sa b'son
ıbi hakkında ta'

beş

Avdetle vapurda mevlit telnvit olunmuş ve meraiyeler

Sultan Selimde sakin Aptürrahman ve Sadettin şarkı
.. ı·ıyorıarmıı , sen ·ıyı· 5 •·0 : 1•
soy
b
· · ··yJiyoru
yorsun ,
en ıyı 50
m
diye birbirlerile kavgaya tutuk d
l d'
fara
övüşmüş er ır.

T

ta)(Sİtlere

9 Ağustos gecesı
Kozan
Adana yolu üzerinde şoför
Al m -di, 10 Ağustos gecesi
Adana Tarsus yolu üzerinde
şofo··r Antap'ı Hasan og·ıu
Fehmiyi soyan dört şahsı meçhulden birisi maktulen elde
edilmiştir. Bunun hırsızlıktan
üç sene
aya mahkum iken tecilden
istifade ed
d
derek tahliye e i1en ört yo1lu Osman oğlu Osman oldutu hapsane arkadaşlarile a•rdiyanlar tarafından teşhis o-

1

Pıl

lllaktadır.

l
1

Kandilli

alınmıfhr:

rasatanesinden

1

DUn azami h~ra. et «3Q»
..!.vece, bu sab~h «24» de-

ı
ı

İr.2"iliz

l 015,00; Frank

12,20,00; Liret 9,13;.laviçre

2,1;3,00; Dolar 47,75,00; Dalü!i 96,00,· Altın 885,50; •A-

na C:olu 22,00; Rumeli 6 ;ı.,5;
Bu gece
.. ,..
·:ı Tra:nvny
ruıgar
76; Düyun 191 •" 5 .
j
hava
1
l ceji ili-re
lmlilll.....................~~ ~-..._..._.-c::.,...~~---91311....ll!'ır:l...,._...•
rece d'ır.

poyıEz,

açıktır.

1

İş Lankasınclan alınmıştır.

M.

tarafından
Lahey
M J

reisi
.
aspara
mektupta, murabhaslar arasında elyevm cereyan etmekle olan hususi müzakeratın Young planının
hisselere Ve
ait
ahkamını
tekrar
tetkike
ve tadile memur tili bir komisyon teşkili hakkındaki teklifinin pek yakında kabul ve
tatbikını mümkün kılacağı ü'd' · · h
· t•
mı ını ız ar etmış ır.
Londra, 16 (A.A.)- lngiliz mehafilinde Y oung planını
tahrip etmeden İngiliz metalibinin
cihetine gidilmiyeceği zemininde hariçte sık
ilk tekrar olunan iddianın

Bir şaki
o"ldu''ruHldii

""

16 (A.A.) -

konferansı
ya:zılan bir

..

etmiştir.

Şarkı ıöylcrkcn..

1-ı·cıt'ır.

cak mz?

Londra,
Snowden

satılığa çıkarmıştır.

1

Dün gece, Haydarda sünnet
cemiyeti olan bir hanede münazea zuhur etmif , Kadri ismfndeki bir şahıs dilsiz Arifi

li'.

.

1

Emliki metruke mUdiriyeti,
büyük Millet hanının nısfına,
emlaki metrukeden oldu<run•dan dulayı ya:z'ıyet etmif ve

l lj

"

&vı hastaneye ya-

•'

Şehz".J.ler.ı'mı~,,. •

d.

•~
edilmiştir.
tQIAb muhtelif mahalle') teedc"!h olduğu halde . Sünnet cemiyetinde

La\1)l. d,. .e

1

ı

lunmuştur.

yıldız hanında

~İıiııi anım ıntlbar kaltile
~t nıezkar hanın OçtlnN ,~ı.nll llb aşağı atmlf ve

•

dolayı

Bir yaralama

!)

~ba ·h kerım~ıi

bıçagına sarılmış,

kanlar

'b

~ ~f

sakinlerindendir. Bunlan böyle
zil zuma görünce nereden
geldiklerini sormuş, eğlentiden~
geldiklerini
-Beni götürmezsiniz demek?
diye
Önüne
rast gelene saplamıya baş1a·

mıştır.
Mecruhların vaveylasına po5 id
liıler yetişmişler, Kürt a i
elindeki bıçakla yakalamışlar,

ı . : .~"'ol

az l \ Teİ

satılık

öğrenince kızmış:

1

bir intı :,., f li.:f'sila~ı
gümin taribi sulun: ::w _,!.t }

maçlarından

.Büyük
millet ha- Dananın kuyrunının yarısı ğu bugün kopaj

biri. 6
bı.rden Vtırdıı

kişi \J Tl.

{)
d. 611
~y

r-

hoks

olunmaktadır.

12

~~}ife

t'.!!!..'!!'.2!:N

., •

• rwtıHı w<==trmıe+

-

Son Saat
'.!"' . . '* m

" ' z:w

'

Bir kainvonun mükenımc1ivetine bunlan.1an büvük şahit olur mu?
Doç kam.' o 1larının altı silindirli n1otörü, şasinin her yirmi altı kilösuna bir beygir
isabet ettirecek kuvve't tedir.
Yedi yataklı ve kamHen işlenmiş çelikten mamul krank şaft, motöre azami sağli
sar~ıntısız hareketi fe nin etmef<tedir.
Kamyonun tazyik görecek her parçası krom ve nadyom çeliğinden imal~dilmiştir. ·.
Doç kaınyonile malınızın zamanında yetişeceğine enıin alabilirsiniz.
.
Kar, yağn1ur, çanıur Doçun sağlanı şasisi ve mebzul kuvveti karşısında hüükmsüz m a Jll
Doç kanıyonunu, bir Doç sahibinden tahkik ediniz.
w

w

J

Tür.kiye için umumi vekili:

Kemal

H~ılil,

Mehmet Rifilt ve

1<.larehane ve şatış yeri: .
Beyoğlu İstiklal cad<lesi Nn 168
, 'felefon Beyoğlu 2124- Telgraf: 1ıatko

Şürekası

Ga-raj ·ve tamir · yeri:
Ayaspaşa

Jandarma karakolu
·Telefon Beyoğlu 1755

Taşra acentalıkları:
: Za bıtçı zade ve şeriki
.• ~1ahınut Celalettin bev
İzmir
: l\1uhaddis zade Alim bey
Kayseri
: ~iuharren1 Hilmi bev
Adana
. .
Gazi Ayıntap: Güzel beyzade Hasan bey
: Hacı Abbas ve mahtumla ı·ı
Trabzon
Di\arbekir
: Piri~ıççi zade Sıtkı Nedim ve
.
Edip beyler.
Ankara

Bursa

: Nasuhi Esat bey

San1sun

: Esat efendi zade Seyit
bey

Gireson

: İsmail zade

Isparta

: İntibah şirketi

Malatva

:

Badıh

zade Tahir bey

