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AKŞA~1LARI NEŞROLUNUR

f!_alatada

19
1929

Aausros

"" Nüshası her yerde 5 lmnq

feci bir vak'a

~ .Kedi eti yiyiniz!

•

lrnaı11 , .. e

11atip

ınektepleri

htin pahalılı~ı karşısında Maarif vekaleti, bunlabYfar San~ur B•.halka
rın
lağvını
düşünüyor
7
Unu

tt

~ Pahalı

tavsıyc edı} 0r!

~ ltııtın k '
~

ıs-

~tnı bu

•,ıı. 11 rnab-

~~, kelı}or.

l\ ~bunun

\?

tai Yok

~Yti hay

~tliftjlft,
& ~Uıta
'lltllr B.

~et yi-

Arnavutlar camilerde kendi
lisanlarını kullanacaklar ·

. fın.

~b~.
~Yor.
tt b da
~'-it
•• y •

~le~~de

Mu siafa Sem tur B.

Koyunun bulunkeçiye apturah-

tibı t derler ya, bu da
! 8 ,_bir çare, kedi eti

a"111ız, Santur B. bu
' ' S·
ne d'ıyor:
~~ tr Zaınanlar hiç bir
Yoktu ki birkaç ke-

diye emin ve miltfik bir melce teşkil etmeıin. Kibar hanımlar olduğu kadar, çamaıır
yıkıyirak
hayabnı kazanan
biçareler de kediyi severler
ve bu hayvanları bin türlü ihtimamlarla muhafaza ederlerdi.
1 [Mabadi 11 inci sahifede]

flValar çok

sıcak...
'tin B. ay sonuna ka~ l' böyle Qidecek diyor!
'ııb\ıl,

Haber aldığımıza nazaran, Maarif vekileti, imam Ye hatip
mekteplerini lağvetmek tasavvurundadır. Bu tasavvur tatbik
edildiği takdirde, din adamları münhasıran ilahiyat fakilltesm•
den çıkacaklardır.
imam ve hatip mekteplerinin tamamen «köy mu•llim mek·
tebi » haline ifrağı muhtemeldir.
Bu takdirde, din adamı olmak istifeiıler liıe tahailinf lk-1
edecekler, darülfünuna geçecekler ve ancak darillfthıun illhiyat
fakültesini ikmal ettikten sonra hoca olabileceklerdir. Mamafila
daha kat'i bir karar yoktur.
imam ve hatip yetiştirmek Uzere müstakil bir meslek . .k.
tebi tesisi de muhtemeldir.

.

l'\ıc~ b}kı günden beri

b ır sıcak dalgası
'hı· \lllalıyor.
Hararet

1• • • d
~ tn YUks-'·
~ · ttıı.ı
~ıgın en şı.._~ .Yen yok.

~dhırçok
llr b

kimseler şim
ikı . u derece sıcak
~~trllli söylüyorlar. Bu

l°"Uı· llıudur?

~. ~ rasat<\nesi

müdUrü

~ akınız ne diyor:
• .~Ca\(t
.
~ la ar rnevsım icabı
arare•~t e f{nyri teb

Sofya, 16 - Tiranda yapılan müılUman kongreıi camilenle
Arnavut lisanının iıtimaline, her şehirde iki, Uç cami kalma""'
ve fazlalarının kapatılmasına, bütün evkafın merkezi bir i~
ye tevdiine karar vermiştir.

İkinci bin bir direk...
Askeri müzedeki ıahrıncm içinde
yakında sandalla Qczllccck
· Askeri müze binasının bulunduğu mahalde bir sahnnç
vardır ki
cesamet itibarile
İstanbuldaki
Bizans
uh-

rınçlannın ikinciıini t~
mektedir. Sahnncın .bir

el·

h.-·

siyeti de mevcut bOObı ....
rınçlardan daha emki

c+ut•

J ilik

yoktur. İstanbul bundan
çok daha fazla sıcak ıeneler

görmUştür.

Sıcaklar aguıtoı sonuna ka-

dar bu tekilde deyam edecek,
tır.

D-/JrbiJn ve sismograf
Rasathane tılerine gelince,
yeni dürbünü yerine koyduk.
Bununla heyete ait b~r nevi 1
\etkjkatta bulunabilicejiı.
1
Sismografın binası ikmal İ ~.• Iİıılil~~ı:t.iiiiiiılıiiaııt-""'J91ınmıll'k.Miiıııiiir
ediloi. Alet yakında yerine ı·
- İkinci bin l>ir direk sahrıncı bu binanın allm4adrr
kon caktır.»

A~ustos~

2 Sahife
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Gazi Hz.
Reisicümhur

Gazi

ı-ı:;

1 retleri dUn sarayda istirs ıı
ğ buyurmuşlardır.

128 yaşında
H

Ucüncü defa ve
afık olarak
evleniyor

İşler büsbütün

gibi
Londra 17, (Hususi) - RusÇin kıtaatı arasında hudut
boyunda vakit vakit,
vukua
gelen müsademelerin
umumi bir çarpışmaya müncer olması tehlikesi, bugün
her zamandan fazla ciddi bir

kanamdarı

hakkındaki
pek karıştırmıştır.

çocuğu olmuı

tur.
ceıct
Bu sabah saat alhda, Taksim meydanında bir ceset

Taksimde bir

bulunmuştur.

Y apdan talıkikatta bu adamın Y eııiköyde oturan tütün

amelıesinden 65 yaşında Osolduğu ve sektei kalpteıı öldüğü anlaşılmış, defnine

man

mOsaade edilmiştir.

•
lldısat

vekili hastaneden çıkıyor

Şişli Sıhhat yurdunda ken"
disine apandisit ameliyesi yapıJan İktısat vekili Sakir Bey
yarın, olmadığı takdirde salı
günü hastaneden çıkacaktır.

ve metanetini daha iyi muhafaza etmis bulunmasıdır.
İçinde elyevm « 1000 » ton
su bulunan bu sahnnç şimdiye
kadar kapalı duruyor, Aske-=
ri müze
suyundan istifade
ediyordu. Müze idaresi, bu
sahmıcın halka açılması için
geçen sene bir teşbbüs yap•
mışb.

Haber aldığımıza nazaran
bu teşebbüs neticelenmiş ,ve
sahrmcm açılması tekarrUr
etmiştir.

İlk iş olarak sahrınca bir
methal yapılacaktır. Medhalin
yeri tesbis edilmiş ve faa~i·
yete başlanılmıştır.
Sahrınca elektrik tesf satı
yapılacak, sandallar komlla·
cak, içinde bir galeri inşa

edilecektir.

Sahrınçta gezecek sandallar
eski modellere göre yaptırı
lacak, kürekçiler de eski kürekçilerin giydikleri elbiseleri
giyeceklerdir.
Sahrınç halka altı aya kadar acılabilecektır.

gönderdiği bir telsizde 63,30

derece arzı şimali ve187-30derece tulü şarkide bulunduğ'unu
bildirmektedir.

Katolik kongresi

ıekil almıştır.

Budapeşte , 17 ( A. A. ) -

Rusyanın,

Beynelmilel dokuzuncu Katolik
kongresi papa vekilinin riyasetinde olarak açılmıştır.

taarruza geçtiği
tebliği,
vaziyeti

Endaht birinciligi

Bazı

devletlerin, uzak şark
ta patlak veren bu mil:;ellah
ihtilafa bigane kalamamaları
korkusu vardır.

Stokholm, 17 (A.A) _ Beynelmilel endaht mı~~abakaıunda

ısviçre

birinci gelmiştir.

-------

Lahi konferansında
•

ln~iliz

f

l
!

M..uşarunı
.. ·ı eyh

Hazretlefl
.

d'l rırıe
akşama. doğru, . ken ı e·wV

arzı tazımata gıden ŞU l<J'

Tokyoya mu va- ~ Kaya
beyi huzt~rlanna ııte
bul etmişler ve geç .,,, r
salat etmek üze- ~ kadar yanlarında ahkO
muşlardır.
. re bulunuyor ınııınıuanıııınııuuuaıııııımıııuıııınnıııııııuııııınıııııuııııııntıJl!lll'
r
7
sa~ok~~:4~ t!A(~~oZe:a:;Q
ecı •

ka1,ışacak

Londra, 17 (Hususi) - 128
yaşıDda bulunan bir Hotanto,
cenubi Afrikada üçUncü defa
evlenmiştir. Aldığı kadın 88
yaşındadır. Gazetecilerle görüşen bu adam, aşk netice~
linde evlendiğini ve kendisini
her zamandan daha genç hissettiğini söylemiştir. hk iki

35

Zeppelin

Çinde

;;;E.
=

.

maliye . nazırı

tehir mevzuu bahis
de~il, diyor•••
La,Hey, 17 (A. A.)- Salabahsolunması bu husustaki
hiyettar Fransız mehafilinden lmüzakeratın devamına delil
bildirildiğine
nazaran, M.
addolunmaktadır.
Snovdenin cevabında Vung
Lahey, 17 ( A.A.) - M.
planında gösteril n müsaadeSnO\\ den Anglo - Sakson gakarhklar hesaba dahil edildiği 1 zetecilere vaki olan beyana·
halde bile İngilterenin kendisine tmda mUttefiklerin notasın·
tahsis edilen senelik taksitlere
daki tekliflerin gülünç surette
nazaran48 milyon daha fazlaya
eksik olduğunu · söylemiş ve
hakkı olduğu beyan edilmek·
Y oung pliııınm gfiya İngiltetedir.
reye temin ettiği faydaları inBu suretle İngiltere AmekAr eylemiştir.
rikaya gelect k senelerde ödeFran a, İtalya, Japonya, Belyeceği mebliğın ytizde otuçika murahhas heyetleri M.
zundan mah~um kalmaktadır.
Snovdenin notasına verilecek
M. Snovden şarta tabi olmıyan
cevabın metnini öğleden sontaksitler hakkındaki ihtirazı
ra kat'! surerte tesbit edecekkayitlerinde israr göstermeklerdir. Murahhasları yeni tekte, bunların Spa itilafı ahkatiflerde bulunmamalarına ihtimına uymadığını beyan eylemal veriliyor.
mekte ve müttefiklerin Alman
Murahhaslar M. Snovdenin
emval ve emlaki hakl~ındaki
itira~larını reddetmekle iktifa
fikirlerine itiraz etmektedir.
eyliyecekler, müttefiklerin der·
M. Snovden Fransa ile italmeyan ettikleri tekliflerin lnyaya ayrılan hisselerin hadden giliz metalibini hakikaten tatfazla olduğunu iddia ve lngil- aıin ettiğini ispat edeceklerdir.
tereye gtisterilen müsaadekarM. Streseman M· Snovdeni
l.kların kafi ol~adığını ileri davet etmiştir.
sürmektedir.
Mü!akatın
hitamında M .
Salahiyettar mehafile göre
Snowden konferansın tehiri
cevabi notada İngiliz ve mUt- •meselesinin h;-; bir veçhile
tefık mütehassıslar 2rasında
mevzuu bahı;olmadığınr söy·
iştiraki mesai
meselesiııden , lemistir

l

.
F
D, b k, de
ıyar

e

ır ıııı

bir kadın kor v
, .J'
çakla kesi/ul'~y
Diyarbekir, 15 - Diyal'~~e·
jandarma mülazımı Sabrı tJlyin refikası Mehlika b~etP'
evinde boğazlanmak st.l e~·
katil edilmiştir. BütUn : Je'
leket halkı üzerinde ço ,11)~
rin ve acı bir tesir b.1'sft
bu vahşi ve feci cıdsrıP'
maktulenin eniştesi jaO ıl
yilzbatısı İbrahim beyin e.~~
ber neferi olan Kutahfl' (
Dolar karyeıinden koca #.
ğ'ullarından Mehmet oğ~ll, (

lil İbrahim tarafından n1'Ji·'
dilmittir. Katil, Meblik~ /,,

tecavüz etmek isteınıŞı ;ı
kabele görUnce kör bir bJftJ'
la biçare kadını öldü!?

J\ı1ersin de 1

Bir tldllm, ktJ(8~
karısını tabaf1Cı
ile vurdıı,."'~

Mersin 15 - DüP bil'"
caddesinde Ziya paşa .1 1.
su civaranda Sami ber1;;r
ğazası önilnde kanlı
J
nayet oldu.
dıP~
Altmış yaşında, A Je IJ
Şeb Camii mahallesin . '
1
met eden Vanlı lsııı 11 'op~;
günlerde karısından Jb'ıj
lenmiye
başlamış,
17il".J
kadın, Fettah isminde 6~
Adanadan kaçmıştır· ~~ti'
haber alan lsmail de ıı; !"'
dan Mersine gelmiş ~,,. 1İ

sını .aramağa başlaıDı~tdel~).
Dün saat dokuz rs vD~ ~

de mezbureye mahalli ıııil}
tesadüf eden katil b'"C'/
lunduğu tabancayı ıe,~,~

kafasına sıkmıştır.

f( tıf·
müş. Katil yakalan~

''fashih

r1'e~

Dilnkil nüshamızda ·r ~
!erin açılmalarına ~·' ~~
ğimiz bir iki haber•jeıı J~
müdürü Haydar bcY fl -~
mış suretinde yazı]~D t'
den ileri
gelmiştır,
~-

Son

'i:ıat

Sahife 3
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!4Lii

Pastırmacı ~i ay_eti . 1 ihtiyarın
r
1 c~n .~1:~ ş mdı
tecrübesi

e
' kden·ızd e

.
tatbıkat

manevyapmakta
olan
bir fil~rıyet. . d~nanmasından

Ctırnha1~n

tir F· İımırı zıyaret etmiş. ılo d''
·
\'arn • • .un manevralara deLı ıçın lzmirden ayrılmıştır.
•1arn·d·
l\ar 1 ıye futbolcuları ile
dıı. Şıyaka spor kulübü arasın

il

Yapılan maç, yagwmur

asebefl1

mü-

o)ı..
e
~·"adln

bir netice hasıl
"h
'\ltş
nı ayete ermiştir.
f11tb ıyaka kulübü, Hamidiye
ıiyatt~u!arı şerefine bir çay
e ı vermişti r.
:rYah .. celbi için tedbir
t~ıı:ı· rnak uzere Türk seyyah in
ttıu~Yet~ hükumet ve Emanet
td.. essıllerinin de
iştirak
"Ce" i ·
~l\ttı g bır komisyonun top\'t bas~nı tahb karara almış
t~ca u ış için hükumete mü-

~at etmiştir.

~twliye

vekili dün gelmiş
"ıtt ~ endik istasyonunda Is~
"'fııtd f.('IHz. nin yaverleri ta._bitı t~ istikbal edilmiş, Pn~~ ~şküne giderek, Analtahat lı s!yahati hakkında
dt· venn·ıştir.
~e vekili Mahmut Esat
bt)le : Maliye vekili Şükrü
~U ~ Pazartesi veya salı
'lıtler· nkaradan hareket etdt 1ı~·rnuhtemeldir. Her ikisi
'4llte
•d
"~•ki g~. eceklerdir.
) , l~flıi.rd gun. akş~m Uzeri
~-~ 1 tı e şıddeth yağmur
b~tl'e 'rn~· hKasaba hariç olmak
~ olu akatta ehemmiyetli

u

u e o d ruyor ar

On gündenberi, bütün paris
çok feci ve kanlı bir hadisenin dedikodusu ile meşguldur.
Vak'a şudur :
Bir akşam vakti, eski bir
polis memuru, Sen nehri sulan arasında, beze sanlı bir paketin ilerlediğini görmüş. merak edip sahile çeke1 ek açmış,
bakmış ki çok fena kokuyor.
Merakında ısrar etmiş. Zannetmiş ki bu bir öldürülmüş
köpek laşesidir.
Bezler açıldığı zaman görmüş ki bu, vücudü parça parça edilmiş bir kadın cesedi
dir. Yalnız iki kolu eksiktir.
Zabita derhal faaliyete geçmiş, taraf taraf taharriyat
ve tahkikat yapmıya başlamıştır. Fakat bütün bu tahkikat
ve tamikattan hiç bir netice
hasıl olmamıştır. Bu arada,
ihtiyar bir kadın şöyle bir
ifadede bulunmuştur:
- 3 Ağustos gecesi uykum
kaçtı. Pencerede otururken
uzak evlerin birinden bir fer-

yat yükseldi. Bu, bir kadın
sesi idi ve yalvanyordu:
« - Kıymayın, beni öldürmeyin.» Hemen yandaki odada yatan oğlumu uyandırdım.
O da, bir, iki defa daha tekerrür eden bu feryadı i~itti,
sonra hiç bir ses çıkarmaz
oldu.
Kadının oğlu da, anasının
ifadesini aynen tekrar etmiştir.
Şimdi Fransız
polisi, bu
kanlı vak'ayı, bu ifade ile
tenvire uğraşmaktadır. Fakat
eldeki delillerin azlığından
dolayı hakikatin meydana çı
karılabileceği pek zannolunmamaktadır. Bu münasebetle
şurasını da kaydetmek lazım~
dır ki Fransız zabıtası pP.k
nazik bir vaziyete girmiştir.
Çünkü son zamanda eli, ~olu
kesilerek nehirlere atılan insanların miktarı « 10 » u bulmuştur.

Bu usul ile
ler

yapılan

pastırmacı

cinayetusulü ismini

almıştır.

Süprüntü sepetleri rağbet görmiye

}?atlamış

~

1

1111\

~

~

e.... ınarnıştır.
' ••iz r·

I~

"'ak·1 ıcaret müdüriyeti
~
olan sikayetler Uze~ar :~t kumpanyalarına va-

"a

t, ı h k~ında yarış yapılma

ttıı. b~ı ında yeniden ihtazın· unnıu~tur.

~ kuı~ }'\~tay

ve Albn ay 1

~d:~mU~~~c~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ 1tı (Bot ulunarak Bulgaris-

~· 1lııtıd ef)

ve yahut (Slavya)
111 fa .. ~n birini
getirtmek
.. ıyet b
it Al e aşlamışlardır.
~tı.. Z011g~İn ve İngiliz grupu

1

~~~tttta bdak ormanlarıııdn

~ıı~ld. k ulunmuşlardır.Grup
ltı i ı:t~ Safranbolu orman-

tem· ek ~rzusundadır.
~f ~t ~n tevessUUne sebebi~ tılttineren pençcrelerdeki
~ •thrj .kaldırılması hakkın-

~~bl t ~ıı doktorları arasın0

"~''Otlar be;·an

~ but

mevcuttur.

u hususta teşbbüUnacaklardır.

rmlc

seııe 1 ı agustos günu-

Wnün yerli

malı günü

olma-

sı tekarrür etmiştir.

s anbul vilayeti dahilinde
meyva ve bağcılığın thyası için fidanlık ve ıneyvacılık
enistaüsü teşkil etmek üzere
yakında tesisata başlanacaktır.
d
Enstitüler için Avrupa an
iki mütehassıs getirilecektir.
lffiliyanada bulunan Emniyeti
g umumiye müdürü Rifat
beye mide kı!l rial.Ma ame-

liyat yapılmıtbr.

Hariçte:
Yunan hariciye encümen· toplanıyor
lf'Jlunan meclisi nuzzannın eMvelki gilnkü içtimaında
başvekil naibi M. Mihalakopulos
Türkiyenin
cevabı
nazarını
hakkında
noktai
izah ve verilecek cevabı tasvip için birkaç güne kadar
hariciye encümeninin içtimaa
davetini teklif etmiş, bu teklif

Geçen gün Kazım Nami
bey hocarmzm buna dair bir
ya:ısım okudum ve bu yazı
çok hoşuma gitti. Neden hoşuma gittiğini de söyliyeyim.
l'a/\lile g1111 görmüş, hem
yalmz gıin değil. ayni zamanda bir lıayli da memlekeJ
görmüş
bir ihtiyar vardı.
Bu ihtiyar kendinden küçüklere, billıassa görgüsüz gençlere boyuna tecrübelt!rinden
bahseder ve tecrübelerini ön~
sürerel;: kendilerine,
nüfuz.
edebildiği kimselere hayatla
iutıılacak yolları,

yapılacak.

yapılmıyacak işleri

gösterir-

di.
Bundan yirmi, yirmi bq
sene evel gördüğüm, tamdı
ğmı ve birkaç defa görüştü
ğüın bu adam hem zeki,
hem budala ve bunağın biri
idi. Zeki idi, fakat zekası öy•
le keramete kıç attıracak
kadar hayati bir zeka değildl
skolastik ve mevlai bir zekd
idi. Zaten onun aptalll§ı il«
bunaklığı da bu küflü uktf...
dan ileri geliyordu... Uzafinı
yalım efendim. o zamanlar
bu adamm tecrübeli ve bunak
=ekaswdan istifade edenler,
yani onu kendi tecrübele.ıin
den çıkardığı ahkdnu ~ndi
lerirıe hayat düsturu yapanlar, baktım ki, grınıin birinde
birer hatırı sayılır misldn
olup vaktinden evel '< kılşei
feragat » denilen kendi hu~usi meskene! köşelerine çekilmişler, tıpkı

sabık

lecrıibell

ihtiyar gibi kendilerinden
küçüklere. bilhassa gençlere
kendi tecrübelerinden bahsediyor ve hayata, kendileri
gibi vaktinden evel bir alay
miskin daha hazırlıyorlar ...
Bu. her sahada bôyiedir.
Jıer sedyedeki tecrübeli ilıli
yar, ister ki gençler aynen
ve harfiyen kendilerini takip
etsini Fakat bu adamlar neden acaba zamanı nazarı
diklcate almazlar?
30.5 senesinde yapılan tecnil>e ile 929 senesinde agnl
yol yurl'imir mü? Yıirügen
yurıır. lôkin buna yı1rüml!.
değil, olduğu yerde sürünme
derler.

K6ro6ln

Muallim muavinlili
imtihanları
Bugün Diıçi mektebbade,
muallim muavinlikleri için imtihan yapılacaktır.

Son Saat

lü.tüfkardı

Ayna

w.

*'"

Şe1lınazır11 yure@ınfD
deki endfşeyi e{dere~
C(E;~ k(12rl~Tco~

Hatta

Şehnaz

Ramimi

bu

1~nharriri:

f6

M.

Turlıan

Bfüüıı

1

müla'.nzasın~ a

it'

Tayyareci o'.mak istiyorum

gelmem . Otomobilimdel1 '
dedi.
~
Kadıköyünde Behzat beye:
Ben
de
indim.
Sonrad
f6'
Sivil tayyareci mektebi yokbi~diğim bir otomobil ş~
tur. Yalnız bir tayyare maründen
öğrendiğime
f6'
kinist mekeebi vardır ki bu
1930
numaralı
otomobil
şo
~
mektepte üç sene tahsil gör11
rü gideceğim yerin yak~ b"
dükten sonra küçük zabit
rt.itbesi ile ordu hizmetinde 5 1 masmdan dolayı ufak bır. ti'·
hane ile beni götürıneıl1'ş/
sene çalışmak mecburidir MaMüşterileri yakın yere eı'
haza bu hususta en doğru ve
türmiye
şoförlere acaba c
mufosc;;al malumatı Yeşilköy- '
verilmez mi?
de!<i mektep müdüriyetinden
Hasan Rıı•
alabilirsiniz.

0

bu meçhuller ve nele
!'.-:>n no!da Şehnazın yiireğini
ez!rn c zim eziyordu. geçkinlf
fld... Oh, bu ne hazin bir
~ayrak
ç~
{'eyd:? On sen evel o:sa elGalatada
bir
ecn'!bi
rnüesbette l u acı iht!mal hatırir.a
' ·
1. t'ı. O zaraan k omşu
sescsi var. Resr.1i g~nicı·~e
ge.mıy:ce
dişçi değil, hr .. erkek kendibayrak çekiyor. Fal at ters
sini beğ~nccel<, p.::nc,~reden ı tarafa...
Bizim
bildiğimiz.
- tesadüfen· bile - görüniişünü , bayrak, binanın cephesi nazarı
bir nimet te'akki edecekti.
dikkate alınarak sağ tarafa
Lakin şimdi?...
çekilir. Onlar, haydi aldırmıŞehnaz, nefaine karşı bu suyorlar. Ya bizden de gören
ali ir~t eder etmez da;·anamayok mu?
Salih
mı~, konsolun iistündeki büyük
~aynaı:·n c~1üne geçerek yüzünü
~kstr Jy be'<leme yeri
derin bir dikkatle tetk!k etAksarayda Mustafa Kemal
mi7ti. Ayna. yiireğindeki enPaşd caddesindeki Y edikule
dişeyi izale edecek kadar ~u
ve
Ortaköy tramvaylarının dut,P.fJ\jr idi ve ona kemali
ı ak mahallinda .kaç zamanbelagat ve kemali samimiyetle:
dan1::leri y44pı!acağı söyler.ilen
« h;:ıyır! geçkin değ~~s:n » diüstü kapalı bekleme yeri hayordu.
~a
yapılmamıştır.
Otuz beş yaşmdaki kadın
Tranvay şirketi bu beklebu sadık şehadetten müftehir
me yerini bir an evel yaptır
ve müteheyyiç. oldu. Simasın
malıdır.
dan sonra end~mmı tetkike
Bun. . c!a tramvay beklemek
girişti. Gerçi giyimi fona idi,
bu sıcak havalarda azap azap
düz yakalı ve ta gerdanından
düğmeli, belden kuşak!ı basma
çeme!c demektir.
entarisi biçimsizdi, Fakat dolSıtkı
gun vücudunun ihtişamı o bilf
çimsiz kisve altından bile ta- ~t~mo~~~~~r yı:k!~ ycrJ gitm:ycr~ar j

değildi.

O, genç komşusu:ıun kendisini ~i)rür görmez perdeleri kaparnasınd~a
değil, güzel ci:şr.i kı afır<lan
beğeni!mcmekten korkuyordu.
Ltkin bu korkuyu tahtq:tu ·
urunda tut.arak nefsine karşı
komşuyu Gri ütmekten ve bin·
netice eğknişi •. i ({=.ybetmekiten
çekiniyormuş gibi görünt:yordu. Mahaza, şahlanan iştiha
tedricen tazyikini artırıyordu.
Şehnaz H, şu genç kcmşuya
görünmek icin nakabili tahammül bir arzu taşımıya baş~ı
yordu.
Bir gün, bu kuvvetli arzunun öniinde iradesi ge~•şedi.
Oda kapısını sımsı~ı karayarak, pencerenin önüne gitti.
Yatak oclasındalii uzun iskemlesine uzanarak dalğm dalğın
sallanan ğenç dişçiyi bir müddet müştakane gözden geçirdi ve ani bir hamlei cüretle
kafesi kaldırdı, güya sokağa
bakıyormuş gibi başını dışarı
çıkardı, sağa, sola bal' ındı
ve geri ~:ekildi kafesi l:aparkeD: kom ~us ile göz göze gelmiş ve kıp kırmızı kesilmişti.
Şehnaz. gösterdiği cür' etten
derakap nadim olmuş ve alelşıyordu.
acele aşağı.savuş:nuştu. YüreŞehnaz, bu müşahedesinden
ğinde bir titreme. o ane kadar
de cyrıca müteselli ve müneşini hisetmediği bir çarpıntı
şerih olarak aynanın önünden
vardı. Cürüm mü işlemişti. iyi
ayrılacağı zaman son bir nabir şey mi yapmıştı? Bunu
zar. belki bir nazarı ~ükran
takdir edemiyor, fakat tatlı
atfetmek istedi ve aync:.daki
bir halecan geçiriyordu.
aksinin yanı başınde genç diş
O gün akşama kadar odaçiyi görür gibi oldu; dimafrın
sına çıkmadı. Komşusunun kadaki hayal sanki aynada irtifes arkasından bile yüzünü
sam e~':llişti. Şehnaz, bu tecelgörmekten utanıyordu. Aynı
linin bir galatı basar olduğu
zamanda merak ediyo;·du. Aca- nu bildiği halde sıkılmaktan
ba komşu, o bir lahza!ık nümave kızarmaktan geri kalmadı,
yışi ne suretle telakki etmişti. ı ellerini yüzüne kapayarak oKendisinin kastan gör:.indüğü
radan da savuştu.
nü anlamış mıydı. yoksa o çıkışı
O gece komşusunu seyir
tesadüfe hamiederck ehem - 1 ·ederken duygus~ ve diişüncesi
miyet vermemiş miydi? Kastan
büsbütün değişmi~ti . Güzel
yapıldığını anlamışsa nası! bir
dişciyi kendis ·ne daha aşına
fikre kapı'mıştı, hoş mu gör- buluyor ve onunla tanışmış ,
müştü, güıünç mü? Kendisini
görüşmüş gibi bir vehme kabeğenmiş miydi, yoksa geçkin
pılıyordu.
~
bularak dü.d<.k mı kıv.rmı:.:tı?
Bu vehmin ne§esile tatlı bir

l

böf e mi

:\.

....

Kasımpaşada p·sHk ·sli~

&asımpaşa sokakları. P1bPe
ten artık geçilmez bıt tıllf
geldi. bazı sokaklara ' ~I
kavun ve karpuz kabu1<laı1 ti,
51
ı~uyor. Kışın çaınur dcrY' 1f
yürüdüğümüz sokaklar ~rl"
bari haftada bir defa ~';
süpürülse ne büyük ıJl
olacak.

lill'

Mehmet~

Yavcdut

fJ

mczartıl

pek pfo•..,,r1

Defterdarla Ayvansat'f
rasında Yavedut mezarl~
n~len bir kabristan var
"I"
••
1< bef
..
b uraya 01u
gomme
. U ,.
senedir yasaktır. Ç.~.fl~ J
kabristn.n şehir dahilinoe
Bu mezarlık bugilfl ~
berbat bir mezbele ..
ni almıştır ki değil 'lı
hatta civarından geçıl1:,.
insanm burnunu tıkatıl
umd~
~
11
Nete.kim kandil gii Uif
daki aile mezarlarını
için uzaklardan ge!en
kım aileler bu pislik· ~
da geriye dönmüşierdıt·

"i,

:it

Dün Karaköyden Sirkeciye
ge'.mek üzere «1930» numabi16
rah otomobile bindim. İşim çok 1,
Bu mezarlı k ya
ııaıt
acele
olcluğucu
söyledim. 1 oradan kaldırılmalı, ya
.. ıer'e
Şoför hı (;siyi iı:dirdiği halde
yevm mevcut yuz
kabrinin içi bu pislikteıl
gideceğim yeri öğ!'enince:
Ben o kadar aceleye
tarılmalıdır.

Zavallı

<~algınlık geçıren kadın,

c•~

kom-dedigezmiye alışkındı, beli
ve sekenatma pek te infazı nazar
zümden rahatsız oldU•
edemiyordu. Biraz sonra genç
Mamafi, memnun~~
erkeğin musırren kendi penşunun kendisini be~dil'
ceresine
baktığını
gördü.
bir daha görmek uııı• j
Komşu, sabit bir bakışla hep
randığını ve kendini ~~f
mek için de süslend•
oraya, kapalı pencereye bakı
röyordu. Bu karşılıklı.
yordu. O gece saçlarım daha
nmalardan, birbirleriJl'
itinalı taramış, ütülü bir göm0
lek ve hilafı mutat olarak
ktan ne çikacağın• .. eı
ayağına da pantalon giymişti. 1 hiç düşünmiyordu. GiJf.dl
Şehnaz o sabit ve manidar 1 şuyu kendisile a 1
ıd
bakış gibi bu tahavvülün de
tiği11den .dolayı sad~cf'nun oluyordu.
(Bı
farkında oldu:
şusunun

harekatına

ali;,

l
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Evkaf umum

111

mu~

dürlüğünden:

t':uıan aç tabu u!,,

rnıdi

herif eülünç bir
elüşla bu emri ye · e
Qctirmiye çalışıyordu
-68- Muh1Jrriri M. Turhan

...... ö1··

...._ E u, genç miydi?

. . . v"ct efendimi%.

•ı O zat, yavaşça «peki!» diyerek

ayrıldı ve uker safları arası
na karışb.
Kunur Alp, itidalini güçluk·
'
Bil
.
~ lllıyoruz. Ansızın has· ı· le muhafaza ediyordu. Fakat
...._ ~ iki gün içinde öldü.
Rum muhafızın bir türlü bağ
\~ B?çler kolay kolay 1 lan çöıemediğini görünce da't-..... N ır Yanlıılık olmasın?
yanamadı, kavi elini uzadarak
~~i aıal olur efendimiz? ensesinden yakaladı, bir çürfik
kawn gibi bir tarafa -attı ve
' • ta~u~du, nabzı kesildi,
nıt te olundu.
biuat tabutun başına geçerek
iptida bağları ve milteakiben
tc onda acele etmitıi·
~la kavallı baygın filinsa kapağı çekip kopardı.
Şimdi ölü, bildiğimiz canlı
'it ltb anına girmişsiniz. Hele
-~
Utu
açın
··1··
..
U
•.
d Rör •
, o unun y zu- ölü, bir kucak sakalile mey·
dana çıkmıştı. Kunur Alp,
1i'İıı1ı cy~lll, yanılıp yanılma·
1
hili ölü taklidi yapan ve
~y sıye söylerim.
gözlerini
sımsıkı kapıyan ser~kıet bno hata iılemipeniz
hakimi, o dakikada ölüm
~ ~~a küpe olur bir daha seri
korkusu geçirmiye başlıyan
~t.\i:p . baygın adamların muhafızlara göstererek soruışkcınbeaini çıkar yordu:
t., ·.ıı.
- Sizin ölüler bir gecede
~·~.llhtfıtJarı
..
~i
,. n amırı sap sarı
sakal mı peydahlar? Bu ölii~ •tital:iut ta işi dilecek su- nün neresi genç?
~ik. tredt. Kunur Alp, o
Ve sonra şöhretşiar haki~~-~: kadar mnstehzi idi. min sakalına yapıştı:
- kalk kabadayı - dedi dı'" •Ukütunu ve tabutun
tını ·· u
tabut yolunu şaşırdı, ahirete
taıllb
gor nce ciddileıti.
' lJı ıırın yilzilne haykırdı: gitmekten şimdilik kurtuldun.
1
Samandıra hakimi bir tür~ litnf ~. aç tabutu!
lü gözünU açamıyor, bayılıp
:ii~ ~tıt, gülünç bir tclA4 ile ayılıyor, zangır zangır titriyor·
ı.~it
~,....4(•na4tı,
açmıya koyul"
ııı cll . f .
du. Kunur alp, daire daire
ı:ıtı d.. . crı ıtrıyor, sar,,
'~a da UğUnıünU bulamıyor etrafında toplanmış olan Türk
askerine döndil:
t·
~td°l<lln açrn~or, sağdan 80 •
- Bakın yoldaşlar, bakın
ns\J i ~.tı.
saga dönüp duruı.ı>t
~ \11~.J.
arkadaşlar -diye bağırdı- Rum ·
ı•
·ı,
~ı, bütij
,.e .J ~ ' 1t-a
n Türk askerle- uluları Türk yumruğu ycme., r k:~a sıra b
eıı
~ 'ki tab aşbuğlarının ve
memek için nerelere saklan!,")bııltlış} utun e~afına halyorlar. GörUn, iğrenin ve
~tt ~rdı. Miisellab ve pür tükürün.
~' tr b~rısanlardan katmer
Bu ıö%Ü söylerken tekfurun
.., 'I
Jr Çenıb h
~ t sah
. er usule gelomuzundan tutmuş, tabuttan
1, \ '-ltdtkteyı çerçivelemişti. bir metre irtifaa kalclıhp sa\ ',la}'ını ~unılar da cenağa • aola göstermiş ve sonra
ıJ· •
L-~I{
n lev kk f
eıı~ ~ "· Uçer be a u ettiğini gö- yere, kendi ayağınm dibine
r. l'trk
Şer dışarı çıkmış- atmıştı. Ancak bu sukfıt Uz.eo•j'l?ı
"-'
i
ltb·
aske
· ·
1
;,
~ t-iııin ti rının arkasında 1
rine bir şeyler yapmak ve
e~~ \; 'l'tt.
stUne abanarak t1ı"
~~\ıh J 1 sc .
d
s8ylemek zaruretile karşılaşan
"l' ~-'J ~I lsırlar ~re
alnıışlardı.
celidetmeap Kunuralpın ayak. ,t'J
harp h . ve mahsurlar,
ı ~ \ L~'tıııııı af~rıde değillermiş larına kapanmış ve inlemişti:
- Murdar kanıma girme,
o
"tli
'"'· Akca Koca
l
~
gö
•
beni
öldürme!
ıe I J
ilki il tden kaçırmadı,
ş~ f
~ :Oeradan birinin kuTürkler: «tul Karga yaJ>W
ce ~
"ç kalime fısıldadı.
uyuı!» diye bagınrken oraya

~nltii? ah·

1

' 4

' z

'-la,.. •

~

. I;

1,.

I

~

N

(Qe

vah.

Neden öl-

Evkaf inşaat müdür!üğii kadrosunda münhal bubnan ilmi
seyyar olmak üzere üç (Mühendis Mimar), bir ressam ve iki
seyyar sürveyanlık için (27-6-929) taribindenberi guetelerlc
vuku bulan ilan üzerine şimdiye kadar müracaatta bulcıanlann
tarzı müracaatlanıtdan maksadı liyikile kavramaınıt olduklan
anlaıılıyor.

1 - (Mühendis Mimar)

inşaatçı ve bilhassa iP~aab

<..-e9İme

üzerinde tecrübeli betonarmeci (Mühendis), (şimdilik imtihanc
tabi değildirler. Eserlerine ait vesaiklerle ve resmi vesaikle
müracaatları lazımdır.)

(Ressam), Evkafin yüksek inşaatının Mimari resimlerini
ve hatta kroki halinde verilecek her hangi bir projeyi dürüst
tebyi% edebilecek kudrette, sırf ku gibi yüksek eserler üzerinde çalışmış ve yetişmiş (Senai mektebi inpat ve yahut kondoktör mektebinden mezun)
3 - (Sürveyan). salifOzzikir inşaatın projelerini tatbik hususunda alelusul resimleri, malzemeyi ve tarzı illf&yı llyıkıle
anlayıp ve müteahhit marifetile tatbik olunanlan sürveye edebilecek kabiliyette ve bu gibi işlerde yetişmit ( Sanayı mek·
tebi inşaat kısmından yahut kondoktör mektebinden mezun
(Sürveyan} aranmaktadır. İıbu tavzihe göre Ressamlar için
25-8-929 tarihinde ve sürveyanlr için de 13-8-929 tarihinde An·
karada Evkaf inşaat müdilrlilğündc ve lstanbulda Evkaf inpat
Müdür muavinliğinde ve İımirde Evkaf müdürlüğünde yapıla·
cak imtihana dahil olmak istiyenleıin, memurin kanunundaki
evsnfı haiz olanlann ve ba husus askerlikte alikaları bulunmı·
yanların vesaiki lhimeleri ile (yani tehiı vesikası, ıehadetname,
ve ya sicil varakası, bulundukları itlerin müselsel ve mütevali
vesikaları, sihhat veşikası vehüsnühal uarakası birlikte mezkür
günlerde saat on dörtte Ankara Evkaf inşaat m6dürlüğüne f..
tanbulda Evkaf inşaat mildfir muavinlfğine ve İzmirde Evkaf
mUdUrlUğüne berayı imtihan müracaatlaı.

2 -

haninı

Daktilo bir

aranıyor.
Anadolu Ajansı ilinat ıubeıinden:
Seri okur, ya:ı;ar ve yaıııt düzgön bir daktilo hanıma IOzum
vardır. Ankara caddesi Avni efendi apartmanı birinci katta
ilanat şubesine müracaat edilmesi.
gelmiş olan

rumlar da sızla·

nıyorlardı:

- Vah Hergül, vah Hergül!
Seni biz böyle mi görecektik?
Kunur alp, yerde sürünen
ve bir köpek gibi ayaklarını
yalayan Samandıra kumandanını kolundan tutup ayağa

bqını itti, Akça
kocaya hitap ile••
- Cördün ya -dedi- talihim

ile herifin
yokmuı.

Çıka çıka

kartıma

- Haşa, haşa - dedi - ben
kimim ki efendimle kerııla
şayım . Ben senin kölenhn,

bir tarla f areai çıktı. Beıı banu nfdeyim?
Akça Koca ağır ağır Kau·
run yanına geldi:
- Alplar s6xünde durur.
Sen de bir Alpsm Ye sözüatl
yerine getirdin. Ramların en
ünlü pehlivanına ayağını &pttı·
rdün. Herifin yüreği yoka,
eli silih tutmıyorsa sen mf
utanacaksın? Zaten bu diyarda
bundan daha yüreklisini bulamanın ki. Alpaslanın yakala·
dığı Romanoı ta nihayet bir
tav§andı ve Rum ül~e
ancak fare ve tavpn yetifir,
Onun için ıam yeme, wld111e

ufağının uşağıyım.

razı

kaldırdı:

- Ben - dedi - gene sözümde duruyorum. Eline bir
kılıç vereyım,

çarpışalım.

göğüs

göğüse

Beni

alt edersen,
emin ol, hayntına kimse iliş·
meyecektir. Nasıl, razı mısın?
Hakim, gene yere kapanarak Kunurun ayaklarını yaka·
ladı .

Kunuralp, kemali iatilaab

ol!
•

~

~

~< Son Saat » in
Tefrikası
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Asri Korsan

Muharriri

-----·-~lloris

Löblnn

Bu gece Miramor köşkü ·eski asırlarda korsanliıS
karşı alınan en iptida! tedbirlere sahne oluyor o
- Hayır, bayır jandarma
ltDm, ben hemen otomobile
Kana gideyim ne kaclıar lriılarsam alıp getireyim.
- Sizin ile alay ederler,
M; lunalık tqehbüsti var
.,e juc:larma taburu seferber
eYde iki uşaktan baş
ı. edeh olarak binat
sız

- O halde müsaade ediniz
ben de kalayım. Şimdi ıaat
sekizi çeyrek geçiyor, eğer
tahminin gibi iki saate kadar
hiç bir şey vukua gelmezse
kalkar giderim.
Genç kız:
Teşekkür ederim, dedi üçümüz birlikte yemek yeriz.
Oldukça uzun bir müddet
"1 .." Maksim.
- Fakat kollanmızı kavuş
süküt ettiler, Ellen kuvvetli
tmap darauk değiliz ya, biç vücudünü taraçanın mermer
. . . . koquluı haberdar
sütunlarından birine dayamış,
-.lelim.
üfukta güneıin siyah bulutlar
- B11nda komtu yok.
arasında kalan son kızıllı~na
- Ben bulurum, sonra da bakıyordu, nihayet:
icfip ıeçeni çağınnm.
- Ne güzel, dedi.
- Burada gelip geçen de
Aralanna yeni bir sessizliğin
jıibır.
çökmesinden korkan Natali
- Ben bulurum, elimi koluderhal cevap verdi :
mu bağlayıp durayım da bizi
- Evet , dedi , hakikatea
b,un sibi boğazlasıiilAr mı ? çok güzel , fakat bana öyle
Me memleketi fakat diğer ta•
geliyor ki bu ~bi manzarlllar
nftan insan hiç boyle bir karşısmda uyanan mazinize ait
liifkte otunır mu?
hattralara-olacakbr. . . '"'
Manim bu son cümleyi
- Filhakika••
li;Mr söylemez bahçeye doğ
- Bunun gibi bazı saatler
.. koflllağa bqladı, Ellen-Rok
geçirmiş olduğunuzu habrhili Natali yalınız kaldılar, üfuk yorsunuz değil mi? ·
karardı , deniz ile gök bir
- Belki, Fakat hiç bir saat
Wriııe kantb, Natali kendibana bu kadar güzel görüntiticlen bir söz ve hareket
memiştir. Aksi takdirde mut•
beklenilen bir adam gibi Ellaka hatırlardım.
lene bakıyor ve bu dakikada
Natalinin üzerinden bir rakeneli haleti ruhiyesine hayret
ıe geçti, bu akşamın serinliediyordu.
ğinden mi idi, yoksa yavaş
Mutat üzere o yapılacak bir , yavaş çöken karanlıktan mı
~ ..nlecek karan kendisi
tayin edemedi:
- Gece oluyor, dedi, lam,... Ellen • Rok şimdi taraçada baları yakmak lazım ..
atU, fakat geniş adımlarla do- Ellen derhal cevap verdi:
- Daha vakıt var.
lq.ıyordu, bir aralık bir sigara
Bu cevap biraz sertti, Najakb fakat hemen attı, sonra
liii. tane daha yakb onu da talinin hoşuna gitmedi, kendisine emir edilmesini hiç ıev
\açunımdan aşağı fırlattı, ni'-,et saatine baktı ve en mediği için derhal zili çaldı;
gelen vekilharca:·
fOD!'a düıüncelerine bir netice
- Lambalan yakınız, emYeriyormuş gil>i:
' - Garip bir çok tesadüfler rini verdi. Elile de yüksek bir
geridonun üzerine konulmuı
silıelesi karşısında bulunuyoolan bir gaz lambasını gösterdedi, bunlardan telişa
di.
~mek abestir. Fakat aynı
Dominik bu emri ifa ettik~amanda bunlan ihmal etmek
te çocukluktur. Matmazel siz ten sonra taraçanın üzerinde
ona şimdilik lüzum yok ' dedi,
burada klmak niyetindemibu
ışık kafidir.
sm.
NataH:
- Müphem bazı tehditler
- Ben tercih, ederim, diye
neticesinde neden çekilip iİitiraz etmek
~
. . istedi, fakat El.

..,.p

._ez,

Nvcti.

m,

len:
- Rica ederim, dışardan ışık
görünmemesi daha iyidir, deyince ısrar etmedi. Dominike
döndn:
- Çekilebilirseniz, dedi.
Dominik kımıldanmadı, bir
şey söylemelC istediği anlaşı
lıyordu, genç kız sordu:
- Ne var, ne bekliyorsunuz?

Ümit ederiz ki matmazel
bizi mazur görür, fakat bazı
ıüpheli ıeyler gördük ki bizi
meraka düşürdü,sonra da mös·
yö Maksimi gördük bize anlattı.

-

Neyi anlattı?
Bu gece köşkün hücuma

uğrıyacağını.

Tam bu sırada oda hizmetçisi Süzan göründü, Sfizam
ise Makslm takip etti, heye·
caDJ artmit gibi idi:
- Gördüm, dedi, gördüm,
bir çalılığın arkasına saklanı
yorlardı, beni görUnce kaçblar, fakat · artık kaybedilecek
bir dakikamız bile yoktur.
Hatali sabırsızlanarak sordu.
- Fakat kimi gördünüz?
- İtalyan çalğıcılan •••
- E.. ne olacak?
- Ne olacağı var mı, haydutlara hücum İfaretini verecek olanlar bunlardır Baron
Ellen - Rok inkir edemez, bu
ıabah bizzat işitmiştir.
Bir kukla gibi bulunduğu
noktada sallanıyor, sonra muhakeme etmiye çalışıyordu.
Fakat sesi heyecandan o kadar titriyor ki hizmetçilerin
telifı daha bariz ve daha
gültinç bir tekil aldı. Tam bu
sırada şoför de çıkageldi, dı
ıan çıkmak için İtalyan çalgıcılarm
geçtikleri kapının
kırılmıt
olduğuna
dikkat etmişti. Bu son cümle

kilidinin
işidilir

işidilmez

ortalığı

bir
telqtır kapladı, ıoför hemen
otomobil ile Kana gitmek
lazım geldiği fikrindeydi ve
açıktan açığa söyledi:
- ~ğer matmazel kalmak
isterse kendisi bilir, fakat biz
otomobil ile hemen hareket

. ecleceiiz. ·

Natali!
. de~
- Otomobil ile rııı _..
eğer ben müsaade eder~,~
- Matmazel takdir e ,:I_
derhal hareket etmek ııs;af.
riyetinde bulunoyoruz, b ')
bir vaziyettir ki insan ...e
kendi selametini düşiinut~~
Bütün bu adamları~ rJ-"
o derece gülünç idi kı
J
kızmadı.
"- Pek ili, dedi, ye 1111
r:... et J
aşçı kadın hazırlar: Pg '·
sizin ile gitmiyor jseı ~
1" e-'
oda mı gidiyor, pek ~''
vakıt döneceksiniz?
- Saat on bire
matmazel.
ti-~
- Yani, her ,ey /
zaman, haydi, dostlarıdl
güle..
...
;
Onlar gittikleri ıaoıal'
sinı Nataliye yakl~şb=
- İnsan talie b~y1'7
gernıez, haydi biz de.Ji
dedi.
- ~en gitmiyec;e~~
- Ala, ben de ~· y.J
fakat şu hizmetçilete f
kadar refakat ede)';J
mem dönerim, tehi~
manında sizin Y t ~
bulunmak isterim, fak•~
zevk ile değil vazife
ıJ
tebaan yapacağım. ~~~
Ve hiç vakıt kaY':,n
geniş adımlar ile
il
Natali biraz cebri b .J
ile gülüyordu:
cf liJ
- inanmayınız, de ·-'
cek değildir, ne yap.ı•,,_,,
tum Makıim kahraııı•11 ~

al

l

r

mış beğildir.

el~-'

;:J)
I

0

Bütün bu sahne •
kaç dakika içinde ge~,,~1
birden
bire
çıl ~
bir sürü
aktör ta ~e}
mecnunane bir sür•t ı'~
nanmış gibi idi: 13~.ıt'e
.J
1
Ellcn-Rok tek bir kt 1 fJ
söylememişti, her I<~ ".)
te genç kız ile ya.b~iııi 'f
ğı vakıt lam banın fitı
.J
kısb, Natali:
fJ
- Işıktan bu kaJi't 'ı
menizin sebebi
da bulunduğumuzu .t• ~
menizden mi i1et1 .;j1

tar•"':I.

dedi~

{llıt'.

B

atB

av

P·

.~llDNllll
abasından

kaçan . kız

,; L~ano mualHnıesi olan bir kadm, genç bir kıza, kap1yz
~,..,-, "'kadan siinnele.J ·ıp, analılar deli~/ni lık(l;) ·ıp pİJ ·ww dersi
Jel11
1
•" 1
.,
.
:~ c,
J '"Cı7ııe başıfa
11ıaı~~ etter 11;<Jslert) CJ1"111,1ı:~
(f'

!!.~,

il"'' .ıJ

~

1

~~ Çtn hafta bütiin ( Ruan )
' t t...~arip bir muhakeme

oqJtlc d'
~
~
b r ır.
111
~ "- bab u akeme, bir genç kı'
ası aleyhine açtığı dab

A '-d,t.f,t:ulıakemeaidir.

~ t~

•e'~l

Harel y~rmi ya·
. abasının evınde ya~. ~ ıkcn bir gün bap·ıyano dersı
•.~b..?
·Qltl d'ızına
·~~ m.adam (Giyömin)
htitdi~ ır pıyano muallimesi

ge '- ~kt

,,1

,e'
;,

Ji,

'd

1

~'1•11·

'~i:rrıc

,_

O

genç

~ı.za de~s

~d, baılar. İkısı de bır
~ll ~iyano başında

a ar ıken aradan güngenç kız ve
\.ı~nı talebe ile muallidır, lerine iyice alııdıış-

l"..Jt

~~~ . ~rtık

~~ti,_

d

Mı._
'"O ada den alır·~ttı tvin
f 'nd b' k'

... llo
çı e ıç ımse
~".. ~•ini işitmez. Bu b"ır
\l~ 1

~lllıtmazel ( Harel) in

.,tin~ ve annesinin nazarı
~' l\ c:elbeder.

~Ot ııını •en piyano dersi
' .\1ıllluauıı.
~ ~t~0runı baba.
do . •ma
~'

ı.hııyorum.
"1

hfç piyono

.~h_. tıı1litn hanım bana
'~ ıı.ıa
\t6-tt. riyabnı ders ola\

hlld;yo~da ondan. Şim·
C)l'\I...
boyle nazari ders
"41, Sonr
ı·
.
• ame ıyata ge-

11

1

alıyormuş.
İkisi de

birbirlerine o ka~ar alışmışlar ki ders saatlerıni her gün adeta iple çek·

meğe başlamıılar.

Her gün odaya kapanıp,
~apıy.ı içerden sürmeleyip,. delıklerı tıkayıp derhal birbırlerinin kucaklarına atıhrlarmış.
ırı harıs b"ır k a dın, d'W
ıgerı
hırsa yeni atılmış bir genç
kız arasında olan bu gayri
tabii
iptilanın
şüphesiz~ir ki kızın babasını daha ibbyath harekete scvketmiş ve
bir gün Piyano muallimesine:
- Kızımın artık ders almağa illtiyacı yok. Size uğurlar
olsun. Bir daha bu eve ayak

e·

O

O

O

bastığınızı görmeyeceğim demiş.
Piyano
h'ıç sesını
. .

hocası

olan

çı k armamış.

d . .
son ersını

.
vermıı

BÜtÜıı

kadın

O gun
..
"d k
gı er en

de genç kıza:
- Ben arlık temelli gidiyorum.. Babanız buraya geldiğimi istemiyor.
Demiş. Genç kız bunun üzerine isyan etmiş.
- Ben senden, ölürüm gene ayrılmam! demiş.
Piyano muallimi gittikte
'k'
ı ı saat sonra da ev den çı k mış ve doğruca ahlaksız ka·
dının evine gitmiş onunla beraber yaşamaya başlamıı.
Kızının kaçtığını gören zavallı baba meselenin iğrenç
iç yüzünü bildiği için hemen
polise müracaat etmiı. Fakat
polis hiç bir şey yapamıyaca·
ğını söylemiş. Çünkü kız yirmi
yaşını çoktan geç.mit HiY'
sinde bulunuyormuı. ••
Bunun üzerı"ne zavallı baba
k en d"ı .ışını
. . kendı" ko-rmek ı·s-

111ektep gre V

).raptı

"Biz uzun saçlı, uzun etekli muallime istemeyiz. Y4
:s.tç14rını ke5sin, eteğini kualfsın. yahut tiJ
hiç birimiz mektebe gelmeyiz,,
Amerllrnnm (Dreoon) eyaletinde, Salem şehrlntl<•
ktz erkek beraııer tlers okuyan muhtelit hlr uıek·
tep var.
Hu meklf-'be ahiren yeni bir katlm muallim tayin
edilmiş. l't>nl muallim mektebe geldl(Ji ve ilk der tni
\'(•rdPJ'i gün bütün tulebe: ''almz der~ verdF•i sınıf
u
J
w
talebesi de,.,Jil, bütün nıektebln kızh erkekli lekmll
u

talebesl ayağa kalkarak:
- Biz bu hoca\ 1 i. lemeviz..
diye isyan etmişler.
•
Sebep mi?
Sebebi şu ki yeni muallimin saçları ve etekleri
uzun işmi.
Talebe:
- t;zun saçh ,.e uzun ntekli bir muallim btemeylz.
l'a ~açlarmı kessin, eteklerlni ktsaltsm, yahut ta
buradan uıtsln.
'
Bunun üzerine muallime açlarım liesmesl söylenmişse de kabul etmemiş.
Talebe tamnmen grev yapmışlur. Ulr hafla mektebe nelmemısıer.
Nihayet mektep idaresi de kısa saç ve kısa elekli
daha asri bir munllim getirmek mecl.nırlyelindt" kalarak greve nihayet vermiş.

temiş

ve bir gün yolunu bek·
liyerek kızını yakalamıı, bir
k
otomobile atlatarak kaçırma ,
eve getirmek istemiş.
Fakat kenç kız o kadar
gürültü patırdı etmiş ki, başını
toplanan halkın yardımı ile
kendini
babasının elinden
kurtarmış ve tekrar muhibbe·
' . yanına gı ıı ve bu
sının
yetmiyormuf gibi bir de babası aleyhine dava açmıf.
Mahkeme, bu dava talebini
hasır altı etmiş. Fakat kız
ikinci bir dava daha açmış
ve babasından (kız kaçırma)
teşebbüsü için yüz bin frank
ta tazminat istemiş.
Adamcağız1 kanun karşımn·
da işi tevile mecbur o1nMJ :
- Ben kızımı kaçırmak is~
temedim. Otomobilde annesi
vardı. Kızmı çok göreceg-i gelmitti. Ona götürmek istedim.
Demiş .
OtmO

Mahkeme heyeti ve halk
tamamen kızın babasının lehinde oldukları halde kanon
bu
gayri
tabii
iptila
ya düşkün olan kızı nahkfım.
edememiş.
Bilakis babasını kızına 250
frank manevi zarar vermiye
mahkum etmiş. Mahkemeye
pek tabii piyano muRllimesi

gelmemiş.
Matmazel

Harel, umumun
nefret nazarları altında mahkeme salonunu lakayt ve fü
tur1Uz terkederek dostunun

yanına gitmiş.

~----------------~
HEP 5 i N U-E N

Sen Saat

8 Sahife
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Seyrisefain
.Merbcz accntası : Galata
kôprü başınd:ı. Beyoglu 2 362
Şube acent~sı: Mahmudiye
hanı altında. l~tanbul li40
ıznıır

-ı.. uSı!l u1rar

C\1.

..

f!O~la ı

Ş. PAŞ.\)

Yapuru 2()
de Galata
rıhtımından kalkarak Çarşamba
sabahı
İzınirc Ye
akşamı
lzmirden kalkarak [ AntaJ\ a ,
Ala.iye , Mersin] e gidecek 'e
dönüşte [ T aşucu • Anamoı
Ala.iye , Antalya , Kuşadası,
İzmir] e uğnyarak gelecektir.
ağustos

salı

ı2

A)vaııx ~ura{

~o3tuı

MERSİN ) Yapuru 20
ağustos sah ı i de Sirkeci rıh

(

tımından

hareketle [Gelibolu.
Çanakkale, Kuçükkuyu, Edremit, Bürhaniyc, Ayvalık ] a
gidecek ye dönüşte mezkur
ıskclclerle birlikte Altunoluga
ugnyarak gelecektir.
Gelibolu için yalnız yolcu
alınır \iik alınmaz.

ı 9 agusto~ pazartesi Trabzon bilinci postası yapılmıya

caknr.

KiraH kulübeler
Köprü Kadıköy-Haydarpaşa

iskeleleri mcthalinde karşılıklı
iki kulübe bir sene müddetle
bilmüza"vede kira..va Yerilecektir. Kat'i ihaleleri 26 ağustos
929 tarihinde icra kılmacagm
dan tali plcrin o gün Sa.at
ı 6 da _levazım mudürlüğüne
müracaatları.

Büyükada iskelesinde
kiralk dükkan
Büyükada iskelesinde 2, 3,
7, 8, 9 numaralı dükkanlJr
üçer sene müddetle bilmuz•r
vede
. kira.va ,·erilecektir. Kat "i
ihaleleri 26 ağustos 92 9 tarihmde icra kılınaı:agınJan
taliplerin o gün saat 16 d.ı
levazım müdürlüğune müracaatları.

Bartın ıuks

Elektrikle

,e

~ürat postası

miıcelıhcz

muntazam
kamaral:ır \'e ;, ü \Trte .voku}arına mahsu!) mahfuz
mahalleri haYİ
0

Aydın

,·apunı

19

agusto~

Paz·artesi
günü saat ı 8

de Sirkeci rıhtı
mından harekede [ Ereğlı, Zonguldak, Bartın , Amasra. Kor11:.ı
~ile, \'e Cidel iskeklcrine azim~t
ve ayni iskelelere ugrava.rak
avdet edecektir.
·
Tafsilat için Eminönü rıhtım
han 12 numaraya murıcaat.
Telefon: 2684

NAİM

İZ~lİR

Evka~ umum müdürlU~

VAPURLARI

POSTASI

ğiinden:

Seri, Juk., Ye munuzam olan
Yapuru
agustosun

Adnan

ı 9 inci

Haydarpaşacia

natemam Doğum evinin ikmali inşası 1 A
tos 929 tarihinden 28 Ağustos 929 çar~anba günü saat ;
kadar kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere miinakasaY~
olunmuştur. talibi olan müteahhit mühendis ve miıııarl ; ;
her gün öğleden sema ~artname proje ve mukaveleyi an~ lr
üzere İstanbul Evkaf hey'eti kanuniyesine ve ihale gU~ii eol'
tanbul Evkaf idare Er.cümenine mtıracaat eylemeleri diP

PAZARl'ESİ

gimti t 6 da Oalata rıhtımından

hareketle lzmire ,.e Çarşamba
günü 1z:mirdcn lstanbul:ı hareket
eder.
Gab.tada Gi.ıınrük karşısında
Site 1-ranscz hanında ı 2 numarada uınumi acentalı~na nıiir,ı
caat. Telefon Beyo~lu : ı 04 ı

KAPPEL

ALt:~..uA l ZAUtlt.~ VArurllAıiı
Seri ve fükı; Karadeniz postası

a

cmHAN~WJJMUJIL

M illet 9,·apuru
Pazartesi } 8a'~~
1

}

m11

ciğUStO!'

~

D

Hu~usilc

Sirkeciden hareketle [ Z0nguldak , İnebnlu , fa ren\'e, Sam.:.uıı , Cm·e , Ordu , Giresun ,
Trabzon, Rize] ye gidecektir.
\luarcaat mahalli: lstJnbul
\\e,·mcnct hanı altındaki \'a7ı'ı.rne. Telefon: Jctınbul 1..1) ı

FlRA:\"'SZ

Yavrunuzu lAyikile besleyecek
saf ve vitamini bol olan bir süttiit·
enaleyh her türlü mevadı ecnebiY
ve mikroplardan muarra olduğuıı•
teminatlı ve vitamini bol olan G
SO yu tavsiye edecektir ve b~_l]uıı
dir ki ekser doktorlar yavrularJbf
SO ile beslerler. Yavrulannıza
leceğiniz en mükemmel gıdadır. 1

lat için toptan utıt için acen~
lunan j.V. Vittol ve şürekası L!~f;
müracaat. Poıta kutusu i.tanbaP

İstanbul vilayeti defterdarlığı ilAnları

s:ıbahı

tam f O da [ loyd Ekspres ]
olarak [Pire t Brendizi, \·encdik
''C Tiryeste ] ye
(ABAZ1A) vapuru 22 agu~tos
perşembe 12 de [\"'ama, Kostence, Sulina, Kalas YC tbrail] e

( DlY.'ıNA) npuru

22

sağlar1"1

Doktorunuz diyeccldit ~

mu,·asaleti
beklenen Yapurlar
(ABAZlYA) npuru .:? ı agu~tos çarşamba (İtalya Ye Yunanistan ] dan
(DiYAN.\) ,·apuru 22 ağt.s
tos perşembe [ Romanya \"C
Bulgaristan ] dan
(KALDEA) npuru 2 3 agustos ~unıa [Batum] dan
Yakında limanımızdan hareket
edecek ' apurlar
~STELLA DlT.\LY.\) ,·apuru
perşembe

makine

Her ciheti taahhüt olunuf'"
Umumi acentesi:
Y.SiNORKYAN Sadıkiye ban 30-33 İstanbul Tel. fst.

Limanımıza

Agu~tos

hülJımetinin takdir ve tereih ettiğ;

Hafif, metin ve

LOYD 'fı<iY.tST'İNO

22

il

YAIW . MAm<INISI

1

Üsküdar mal müdürlüğünd

Osküdarda Selimiye Kavak deposunda tahminen ~
mikdannda hurda demirin beher tonu 6 liradan ,.
üzere 10-8-929 tarihinden itibaren 20 gün mOddetle
deye vaz edilmiştir. Taliplerin 29-S.929 tarihine
P.erşembe günü saat 14 te yüzde 7 buçuk pey ak
Üsküdar mal müdürlüğünde müteşekkil satıı konıifY
müracaat eylemeleri ilan olunur.

agus-

tos Perşembe ( Selcinik, \ · oıos.
Pire, Patras, Brendizi, Ankona,
Ycnedik, ve Tri,·este ) 'e
Her ne,; tafsilat icin ·calatada
mumhane ( Loyd · Triestino )
başlıca a.:entesine. Telefon Bc-yoglu 2 t 27 Ye ya Galatasa~·a
vtnda sabık sclanik bonmarşesi

Mektep kitaplanna fi
tayini

binasındaki Yazıhanesine Teldoıı
Bcyoglu ı4°99 Ye yahut Sirke- ]

cide :.\Ies'adct hanındaki yazıha
nesine muracaat edilmesi: Tel.
lstanbul T2))

1

ı

·Devlet matbaası müdürlügünde
Mektep kitapları fiabm tayin etmek llzere Maarif v~
celilesi tarafından bir komisyon tetkil edilmiştir. Tab'ı b
olan kitaplarını matbaaya hemen tevdi etmeleri liizuoıu t•
ilan olunur.

A

•

ASRI
MOBII_j
YE
•

Mağaıam17da her
'azı hane t2.kımlarile

yata!., salon y~mek ''e
rekabf't bııbul etmez de-recede ehvendir. Sır ziyaret iddiımm ishata kifidir. isı.-n.
bul.da finc..1wılar yo!ı.u.şunda No 27. Tel: İftanbul 34-07
ke•eyr

uvgun

karyolalanmız

•

.. AHlVIET

FEVZi
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.~~ ey.Yar bir
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:ı:~ l)ıQ~a heyeti
0tııtı'ff'
üde
A..fQpzyorfar

iıt oJıl' 'tb· llıarıJar

Al

. ihtiyaç mı?
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ılere tan t man
k ırfanını ec1
' ecrı eb'ı m mal k üzere aratkt e old em
ki e etlere ~2'Ôn-

~İlt}.."rı'

'

lu arı turnelerin
ı
..
Yer
' l · •erın k erde fazla bina
..
~~1 111 a
e neticesinde pek
'il
ı ın l l
"bi,Ôr.."' r.,,k
" abo.. m.. akta oldugvu~. ıh bı'r t'1 uyuk bir gemiyi
~1t k
Yatro haline getir~1~,, arar v
.
•
l~
"'fo be
.e.
rmış.1erdır. Bu
. ~ yuz kışiyi ferah
•tııı·

ıstıap

d

k

e ece

"'--ldt

ve

b· ayrıca Alman irfa-

.:"lll

~.-:

ır mü

..

•:rı&J.."'re nı zhesı ı1e aktör ve

t'

ar b la sus daireler ve
u unacaktır·
.J·
anlar b
·
't .,· !b. Pek ~~ u seyyar tiyatk
rtıüre~~emmel 1bir heyfj/ "- _lllrrı · · ep 0 acak ve
r .. ~ ~llda yesını bu sene ilk ka~

t;

r

iY~ ~··ıtıtek apacaktır. Uğrıyacag·ı
d' Ott etler
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A~aba ne idi? Bir müsabakanın, Eşya
Uç beş gün eve( Fransanın
Ruan limanına yanaşan bir
Fransız vapurunun kaptanı
zabıtaya u··ç şahsı teslı'm eder.
Bu şahıslar vapura bı'let almadan kaçaL..... olarak bı"nını'ş olma ki a maznundurlar. Zabıta
b ı
un arı jsticvap eder, Alman
olduklarını anlar, bu tarzda
h nre k e ti erının
. . se b ebini sorar:
F ransanın Afrikada kul1an d ıgı
b
ecnc ilerden mürekkep
maaş1ı k ıtaata girmek istiyor·
duk, paramız yoktu, Fransaya
gelebilmek için mecburen bu
tarzı hareketi ihHyar ettik,

cevabını alır.

Fransızlar kendi çocuklarının

hayatlarım sıyanet için Afrikada kullandıkları ecnebilerden
mürekkep alayların mümkün o!duğu kadar dolgun mevcutlu olmasına çalışırlar, binaenaleyh
k ·
f
omtser e endi aldığı cevap
ile iktifa ederek bu Almaları
doğruca askeri kumandanlığa
k
öaderir, orada bunların ecnebi alayına kabuHerinden

neticesi...

Geçenlerde İrlanda polisleri
ve .
boks müsabakaları yapmak
Askeri müzede yeni bir
P
t
üzere arise gelmişlerdi, bir
asnı'f yapı1aca ktır. Bu tasni f e
mü dd et F ransız paytahtmda . esas o1mak üzere mevcut eşkaldılar ve kendilerile müsabayanın temizlenmesi icap etmişka yapan her Fransız polisini
tir. Bilhassa madeni eşyanın
yenerek memleketlerine dön pasları pek uiiç temizlenmek~
o·
diller, aradan biraz geçti,
tedir. Bir zırh elbisenin temiz1enmesi üç ameleyi «23» gün
Fransızlar iadei ziyaret etmiye
karar vererek İrlandaya seçişgal stmektedir.
me bir polis müfrezesi gqnMüze idaresi bu müşkülatı
derdiler, bu polisler hem İrizale için kimyevi maddelerden
landayı gezecekler, hem de
istifadeyi düşünmüş, makineler
İri anda polisleri ile boks mü- yaptırmış ve bir sene müte·
sabakaları yapacaklardı.
madiyen tecrübeler yapmıştır.
Meme
1 keti gezdiler, ikram
Bu t ecru"'b e 1erden gaye, mad egördüler, fakat iş müsabakaıya
ni eşyanın paslarını temizliyen
gelince bir temiz dayak yedieczanın temizledigi maddeyi
ler, şimdi bir Fransız mizah
çürütüp çürütmediğini anlagazetesi bu meseleden bahsmak olmuş, ncticedeçürütmeederken alay ediyor :
diği anlaşılmış ve eşyanın bu
- polislerimize güzel bir
usul ile temizlenmesi kabul

Fransız polislerile tanışmak

seyahat yaptırdınız, ala, fakat bunların İrlandalılar ile
boy ölçüşmeyecekleri muhakkak olduğuna göre biçuelerc
müsabaka yaptırıp dayak ye-

evvel işe yarayıp yaramıyacak- direrek yaptıkları
seyahati
ları anlaşılmak üzere tıboen
burunlarından getimenin mamuayeneleri icap eder, ilk
nası varını idi?.
ikisi bu muayene neticesinde ı
sağlam çıkarlar, fakat üçüncüsü Mersinde çirkin doktorun önünde soyunmadan 1
ve earip bir vak'a..
imtina
oder, müracaatcıyı
Mersin, 14 - Bundan yedi
zorla soyarlar ve neticede er·
sekiz gün evel, 11-12 yaşların
kek değil, dakın olduğunu anda bir kızcağızı bir kadın
larlar, sebep? derler, fakat
r1ispansere getirip bil;:rini. m~ ..
h'ıç b'ır cevap a ı amnzlar. Maayene ettirir ve zavallının çokmafi kadının ihtiyaç saikası
tan bikri izale edilmiş olduğµ
iie bu işe teşebbüs ettiği ananlaşılır.
.
laşılmaktadır.
Bu kız, Mersinin Yanpar ·
köyünden olup tüccardan biişte
rinin yanında iken nedense
Gelecek baharda Fransada
oradan kaçmış. Bu vaziyet
münhasıran zencilerden mükarşısında
resmen tahkikat
rekkep bir operet heyeti teşyapılmak ve izalei bikrin faili
kil edilecektir.
meydana çıkarılmak li.zımken
böyle yapılmıyarak muayene-·
açılır, diye uaşnyan şarıusıcıı..
den
sonra kız zürradan Hü.:.
Tiyatronun ikinci perdesi açıl
seyin efendiye tt;s!im edilmiş
madan evel bu şarkının tam
tir. Her halde bu işin faiİi
güftesi projeksiyon ile perdehakkında
t;ıhk;lrnt var ı malıdır.
ye aksettirilmekte, orkestra
başlamakta ve bütün halk bu
sı
şarkıyı orkestra ile birlikte
söylemektedir.

bu eksikti

esli film

Şehrimizin bazı sınemalan
sesli film getirmiye teşebbüs
etmişlerdir, bu nevi filmler
Fransada henüz varılmadığı
cihetle Şehrimize getirilecek

ilk filmler Almança v ~ İngiliz
~~ilkla nrıın, sen yürürce olacak ve... bittabi azim
rının altuı•• a zu.. 11er
, ekseriye çe anlaştlmıyacaktır.

femizleniyor, yeniden
.J
if d-ı k
• ıaSnl e l ece

Japonya a
caklar ve tayfun

edilmiştir

·

Şimdi günde « 50-60» parça
eşyanın temizlenmesi kabil ol-

maktadır. Madeni eşya temiz-

lenir temizlenmez tasnife

lanılacaktır.
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hemşire aranıyor

Gülhane hastanesinden:
Gülhane hastanesi için hasta
bakıcı mekteplerinden şaba
detnameli bir hanıma ihtiyaç
vardır. Kendisine ( 30 ) lira
maaştan maada bir nefer zam
tayin bedeli de ayrıca verilecektir.
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Fistül ve
Aınelı)a tl ı

sıracalan

a m eliyat sı z

elt ktnkl <'

tcda' ı ',. bılrumlt ıı m elıya tı ıcır.
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Saat l ·7 Dn am olu Acı
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Tokyo 16 (Hususi) - Son
günlerde Japonya üzerinden
şiddetli bir sıcak dalgası geçmiş, bir çok telefata sebep
olmuştur. Bu
sıcakları, çok
müthiş bir kasırga tokip etmiştir. Memleketin bir çok
1 sa mının muhıabt:releri ){esil-

tramvay
caadesinde 25 numarada diş
tabibi Mihran Kasapyan ef.
Avrupa seyahatinden avdet
etmiştir. Mli~erilerini eskisi
gibi saat 9-12 ila 14-19 da

miştir.

kabul etme~tedir.

Seyahatten avdet ·
Balı ekapısında

Son

B I a1licle
0

~.L•.

·1\tevJUt

Maraşal Vils~ Meşhur

nu vuranlar
icin
, dikildi

en

• •
• •
ıyı eserını

Peştedeki talebe
mürahhaslarımız
'~ ·Peşte,

17 (Hususi) -

Beyn~lmilel talebe konfederasyorluna memur Türk, Çek ve
Alınan talebe
mürahhaslarl
Peştede rekzedilen harp maktulleri abidesine bir çelenk

Sofya, 17 ( Hususi ) - Petriç istasyonunda bir bomba
infilik etmiş, fakat hasar yapmamıştır. Hadisenin mttseb.:.
bipleri aranmaktadır.

vazetmişlerdir.

•

11
ltalya sefaretin- Ne fln1adık bu
ucuzlul:ztan
de bir toplanma

ltalya sefareti ticaret ataşe
si M. F ontananın daııveti üzerine geçen perşembe glin!i
ltaıya ile ticaret yapan fabrik~
mümeuiHeri eski İtalyan sefareti binasında toplanmışlardır.
Ticaret ataşesi, bu zevata, «30»
eylule kadar muvakkaten temdit edilen ticaret muahedesinin tatbikatı hakkında bazı
izahat vermittir.
Ayni zamanda, vaziyetin bir
icabı
olarak fazlalaştınlan
kredi müddetlerini anlatmıttır.
İki memleketin ticaret münaıebatmın daha devamlı bir surette yürümesi için ikinci bir
toplanma ynp1iacaktır.

fstanbulda olduğu gibi bu
sene İımirde de sebze bolluğu
gôrülmemiş derecede imiş. Oradaki sebze hanları hergün
ağır.ağıza sebze ile dolup ta-

Bir tayyare

İnkılap tiyatrosu ve Ankara

opereti Şehzade başında ~jJ,.
lef tiyatrosunda 18 ağustus
pazar günü akşamı
[ Arşın malalan]
Kc!fkas opereti 4 perde

planı

kızın yalanı

Dün gazetemizitı
ait haberler kısmırıda.

Sen Jorj mektebinin leyli
talebelerinden bir Rum kızı
mubayaacılık
yapan babası
aleyhine «Cebren izalei bikir•
isnadile bir dava ikame et-

Bükreş,

Askeri bir
tayyare kaza neticesinde düş
müş, parçalanmış, iki Rumen
zabiti telef olmuştur.

Hulru.K talebesi
1

.

ı

~eUyor

R<r.nanyaya bir tetldk seyahatim~ çıkmış
olan hukuk
talebesi yr rm şehrimize avdet
edeceklerdir.

güldüren bir

bir müca.t.ele aça/l
bunların toplamakta.
rı ktrmtı

Bu davanın neticesinde ortaya .cidden şayanı hayret bir
hakikat çıkmış, iddianın ya·
lan olduğu anlaşılmış, iftiraya
uğrıyan babanın meni muhakemesine karar verilmiştir.
Muhakeme neticesinde anlaşıldığına nazaaran bu kızın
annesi olan madam Angeliki
kocasından
on sene evel·
boşanmıştır. Madam Angeliki
o zamandanberi intikam hır
sıyla yanıp tutuşmuş' nihayet
kızını bu intikama alet etmegi
Madam Angeliki bu karan
verdikten sonra kızım kandırmış ve ona:
- Bir gece uyurken babam
üstüme abandı ve cebren
bikrimi izale etti, del demiştir.
Muhakemede bu cihet ta·
hakkuk ettiği için iftiraya uinyan babanın muhakemui
menedilmekle kalmamış, ma•
dam Angeliki hakkında taki·
batı kanuniye yapılmasına ve
mezburenin Ceza mahkemesinde muhakeme edilmesine
karat verilmiştir.

Karakolda dayak
İzmirin

Mısırlı caddesinde

Kerhane çayırında tuğla ocasahibi Konyalı Ali dayı
isminde birini Arap Hasan
karakolu polis!erinden İsmail
efendi ile arkadaşlan adam
akıllı dövdukleri için meseleye İzmir adliyesi vazıyet et•
ğı

miştir.

nazır

A tina, 17 - Bahriye ve har·
biye nezaretlerinin «Müdafaai
Milliye,, Unvanı albnda tevhidi
muhakka< görülmektedir. Bu
nezarete en muhtemel namzet
jenera) Kondilis olmakla beraber nezareti bizzat M. Venizelosun deruhte etmesi de
ihtimal haricinde değildir.

fıkra

« Dilencilere katl1

edilmiştir.

düşünmüştür.

iif:

gayri

fıkrada:

Çok şayanı dikkat olan bu
dava ahiren rüyet ve intaç.

olacakmış

16 -

müze insam

mişti.

Konciilis

parçalandı

-----'"-"- - - - -------

Ankara lçin
DAKTİLO Hanım aranıyor
Bir ticaretanede çahşmak
"2ere bir daktilo hanıma ihtiyaç vardır. Taliplerin Tepeba~ı Bristol otelinde 47 numa..ava müracaat.

atle ittiham eden

şıyormuş.

Bir küfe domates fiyatı yirmi' ve bir küfe patlıcanın fiyat( « 50 » kuruşmuş. Fakat
bu ucuzluk yalnız hanların
içinle toptan alış verişçilere
ait olup halk. dışarda
burada
.
olduğu gibi her türlü sebzeyi
gayet pahalı yemekte imiş.

~lars

Babasını şena

etmiş

italyanın
meşhur
edibi
«Dante>> ismini bir çok kariimiz işitmiştir. Dante, bilhassa
«Divines cornedies - ilahi komedya» sı ile meşhurdur.
Dante bu eserinde cennet
ve cehennemi tasvir eder. Senelerce edebiyatın nefis bir
eseri telakki edilen bu eserin,
kismen mevlüt, kismen de bazı müslüman eserlerinden ik·
til>as edildiğini «M. A. Palacios» isminde bir müvakkit
ispat etmiştir. Bu zat, iddiasını ispat etmek için mevlftttan ve mevlfıdun bilhassa
«mi'raç)) bahsından bazı parçalar alıp neşretmekte ve bunlan «ilihi komedi» ile karşılaşhnp intihali ispat eylemektedir.

Gene bomba. -.
athlar

G:örüp

Bir iftira

Danteye

ilham

lrlandanın merkezi idaresi
olan Düblen şehrinde~ pek
btlyftk dedikoduları
mucip
olan bil' abide rekzedilmi,tir.
Bu abide, İrlanda ihtillllıri
meteakip lngiliz marşalı Vilıonu ölduren iki İrlanda vabmpeneri namına dikilmiştir.
O zaman ele geçen bu iki
ıenç, lngiliz hükumeti tarafaıdan idam ettirilmişti.
İtin 1ıarabeti şundadır ki
1rllnda elyevm İngiliz imp~
ratorluğuna dahil memleke!\er
arumdadır. Bir İngiliz recülthrii öldüren bu adamlar için
msıl olup ta! İngiliz devletinin
snhaade etmiş olduğunu sımı
hikmeti anlaşılamamıştır.

~aın

ekmekıerı ol

köftecilere satmakla ıı
rım anlamış ve bıl1Z.

menedeceğini düşıltıf11l. •

lamışll.I".» denilmekteJ!
Bize öyle geliyor /d
rayı . . yazan
arka
« Dilencilere karşı
bir miicadele açltğU'1
Emanet » diyecek Y
le ile: « Dilencilere atı
delli bir mıicadele aÇ
net » cümlesini kıılla
yoksa biz kendi he
her , hangi bir ff1
nin açtldtğım değil, fa
hangi bir takibin
bile görmüş değili:t· ı
etrafını saran çocufo
kara caddesini de1ı .
cuklar, İstiklal cad~
geç_en ecnebiye sarıl
lar el'an yerlerinde
tadır. Sonra veriletı
kıdlanılan şu m~

mesine bakınız: diiiı",
ken insan zannedebilif'

nıanel arkası arorııl4
bir emir ile yapıltfl
kün bir mesele kafi
ğil bir harp 'tehlikeıl
dedir.

Ayni

'

Sabahları çıktıtı fı

biri gene
lara karşı ittihaz
tedbirlerin itmam
olduğnnu haber v"'
de bu haberin Yıırı 11
dilerle yapmakta ol
müzakerenin inkıi'1a4
=aınandan beri b
11
lıer gazetede {ler g~
edilmekle olduğurılJ
ruz. Bi:.ce aıikdr ol~fl
var: Hükumetimi~
etliği tedbirleri tatbl
yün henüz gelnıe
14
halde bunu anlayıp
siz yere tekrar 1
rwıanlı efendileri
sevkedebilecek bir ""'"
larımtzm

0

j olma:·

ı şeyleri yazmaktarı
mı?

Son Saat

S;ıhi!<"

.t edi

ltahk bir kadın feci bir
, Şekilde öldürüldü

~bah

Galata polis merkezi, yeni bir cinayete muttali

a..:~t:da
K
~ \ıQu h e~~r altında

Şeftali sokağında papas km Marya-

tüyler ürpertici bir tekilde katledilmiş adeta
~ lrıa~ıştır.. Kalbi üzerinde, karnında gayet derin yaral01:-1
~t_tili t~~~~ın ~leti tenasüliyesi parça parça edilmiştir.
~t"lld uvıyetı henüz teayyün etmemiştir. Gdata umum~l ın e gece ekseriyetle yatılmaz. Sermayeler ve umum~ er evlerine giderler.
Pek

Serikce

·~

~< Çakır

namında

)>

,; . ev sahibinden

~ rruştir.

anahtarı almış

Şietin, . ~Usinin
" ' 1lla

ıhtımal

birisile

kaldığı

gecelik
verilmektedir.

«

kalacağını

gecelik
ve umumhaneye

Çakır » tarafından

'~~~~.~ . ~a.dı~öy

vapu-

~· endıstnı ıntıhar kasdi
lte atan, fakat denize

~

sonra

intihardan

"ıı. r ":!erek mükemmelen
1
'1le S
l>taf( .arayburnuna çıkan

bi At~ ~akin Topçu atq

katibı Mehmet

Cemil

~Qfılan kaza

";fa ve Hüseyin ismin·
\tt enç dUn Arnavut köy•andal
kiralamışlar
Al)o'tkmeceye gitmek ü~

~'~ çıknıışlardır.

~d Pı açıklarında hava-

-...'-ll~~~te değf şmesi

Uze-

ı~ı k atmak tehlikesib\ı a1nıış, iki genç de-

~ ~:al.ıyan
ıarıdalda şaı·
1

rd1 'Yette feryada bq•
~· Feryatlara Azim

~ ~~ap etmiş, sandalı

efendi

dün tekrar

teŞebbüs etmiştir.

z

a Çınar caddesinde

. 'Ytinburnu ı··· .. k b"t
.
· uçu za ı

\. 1 taleb

ı,rıı·

esınden Şaban E.di

lfte komisyoncu Sabri
b"
o ır kadın yüzünden
''Ce k
avga etmişler,
efend·1 b

~i

ıçakla Şaban
muhtelif yerlerinden

14tır

. ·

M

ccruh Giilhane

e Yatırılm11 carih
'-1 tlır.
'

intihara

Zehiı·lendi...

madı.

Hiç bir ~eyi zfyan
etmemeli
Avrupada ziyaıı edilen hiç
bir madde yoktur; her şeyden
istifade yolları bulunmuştur.
Biz de olduğu gibi ne köpek
leteleri denize atılır, ne belediye süprüntüleri ziyan edilir,
ne at liıeleri Kiiıthane yamaçlanna atılır ve ne <le kedilerin bqı bot olarak sokakta i'ezmeleriae mllaaade edilfr. Bunlann hepsinden istifade edilir.
Memleketimizde yer alhnda
olan servetten henllz iıtifad e
edemiyorsak bari yer yüzün·
deki bu gibi "ervetlerden istifadenin yolunu bulalım.

Santur B. in ümidi

Ümit ediyorum ki yakın bir
atide at ve kedi kasaplarının
meydana çıkabilmeıi mümkün
olacaktır. Ben şahsım itibarile
at ve kedi etini tereddüt etmeden yerim. Çünkü söylediğim gibi kedi eti, tavşan eti
kadar lezizdir ve sıhhidir. ,,

nesi esasen fakir olan yerlerde ev kadınlarının kırkıntı et
tcpladıkları her gUİı görülür
vekayidendir. Şimdi bunun
yerine bu biçare kadınlar az

Çocuklarımızı
çalışıyorlar

Kasatura ile
kolunu
uçurdu.

Yeni Adana gazetesinin yazdığına göre, Adananın Pamuk
pazarı mevkiinde Amerikalı
lar tarafından yapılan oyun
yerinde oynıyan çocuklaruı
oradan aldıkları yabancı telkinat nazarı dikkati celbcdecek raddeye gelmiştir. Amerikalılar oradada
misyonerlik
yapmaktan
çekinmemektedirle,..

Adananın Kantaran mahallesinden Aptülcebbar isminde
bir gaıozcuyu, Zeynep isminde bir kadın gece evine almış
bunu hisseden Hacı Şerif isminde biri fitil gibi sarhoş
olarak ayni eve girmis, kasntura ile Cebbann sağ kolu:ıu
uçurmuftur.

Zehirlemiye

Üslrüdarda Solaksinan mahallesinde oturan Nazım efendi, zevcesi ile kavga eden
Melek hanıma iki el siJib
atmı.:;., yakalanr:- ıştır.

saksı

Galatada Beyazıt sokağında
oturan bakkal Fotinin başına
evelki gün yüksek bir evben
saksı düşmüş, ağır surette yaralanmasına sebep olmuştur.
Foti hastanededir.
ı

ÜskUdarda Elma dağı mahallesinde oturan ihtiyat zabit
mektebi talebesinden Saim
efendi dün gcc1;: yanında bir
kadınla tenha sokaklard• do·
latırken silah atmış, derdest
edilmittir.
1
J

inkılaplar

bu eski ve köhne fikirleri ortadan kal:.!ırdı.
Geçenlerde İs!~mbul Şehre
maneti at e~imn yenile!J:ilcc~
ğfni ılan etti, fakat bu:ıd:ın
!:.o:ıra proı.;aganda ynparnk at
efü,in ıayct sı.:-.bi olduğcnu
söylemek zahmetine katls.n-

Şehremini, Fatih a-ibi seke-

silih

Galiba caka!

ıcncl~rde yaratt.iı

tılıyor.

Yem işte Meyvahoş iskeleılnde bağlı Gebze motörü ta·
ifesinden Mehmet Zeki dün
makine dairesinde uyurken
benzin kokusundan zehirlenme
alaimi göstermiş, Cerrahpaşa
hastanesine yatırılmıştır.

1( . ırkapıya getirır.iştir.
~t!~ın için••
Bat yaran

Serseri kediler tehlikesi

Avrupada kediyi yerler, bunun içindir ki bu memleketlerde serseri kediye rast gelmek güçtür, kedinin eti ufak
bir farkla tavşan etine benzer, yenilmesinde bir mahzuru
fenni yoktur.
Bir zaman denilirdi ki memleketimizde koyun, sı~ır o kadar çoktur ki at ve kedi eti yemiye ihtiyaç yoktur, bugün
öylemi ya? Koyun eti 120 kuruşa, sığır eti 80 kun!fa .a..

Mehmet Cemil efendi, zevceaile geçinemiyormuı, bu geçimsizlikten müteessir olmuş
ve eline geçirdiği bir ustura
ile iki bileğini kesmiştir. Mehmet Cemil efendi Tıp fakültesine kaldırılmıştır.

Kadına

hal hayv:mat için olduğu kadar şehir hıfzısıhhası noktai
naza:-amda c:ılibi dikkattir.

~anno!unur.

Kedi eti y,enir!

llı"zde intihardan vaz gectik"ten sonra bileklerini kesİ.i

viyinizl
·' .

para ile yanm okka güzel kedi
eti alsa da çocuklarını daha iyi
beslese şüphesiz çok iyi olur.
«Türklerin taasubu buna
manidir.)) İşte, küçük yaşımdan
beri işittiğim ve doğrusu bir
türle inana:nadığım bir cümle!
Tü:k milletinin şu son

ların z~rarh oldukları şilphP
sizdir; çilnkü sokakt:ı fare
yoktur ki itlafı nokt:ıi nazarınd:ın milfit ols\!dar. Bu hayvanlar arasın...1:ı bir gün kuduz
salgını baş gösterirse İüsar.lar
için müthiş bir tehdit teşkil
eder.
1900 senesinde Pariıte kedilerin kuduzu Franıız payı
tahtma bir çok milyonlara ba..
liğ olan sarfıyata ıebebiyet
vermiş ve buna ratmen ıal
gımn önü alınmamıştır.

~ lfa ilan etmiştir.

~~il

Bugün sokaklarda g6rdüğü
müz binlerce sersm kediye
bakılırsa, kedilere kartı Türklerin şefkatine halel geldiği

Şehir hıfzıssıhhası
noktai
nazarından bu serseri hayvan-

~e ~~sının sermayelerinden Katba ·sabahleyin umum:~ i ~ttıgı zamcn sermayelerden (Lüsi) nin kapı arkasında
,.. tlt çınde yatan cesedi ile karşılaşmış ve bağırarak cina111
•

etı

1

..

bugunkü borsa:

İngiliz lOlc,00: Fr~k
12, 19,00; Liret 9,12; lsvıçre
2 48,00; Dolar 47,75,00; Da-

1
1

1
1

bili 96,00; Altın 885,00; A ..
na dolu 22,00; Rumeli 6,70;
Tramvay 76; Dliyun 192,75. 1
f., Lankasmdan alınmıştır. !i

BuQünkü hava:
Kandilli rasatancsind er

a:ınmıştır:

Dün azami hararet

«28ı>

derece, bu sabah «22• dc- ı
recedir. Bu gece rüzgar
poyraz, hava acıktır.
ES

A

Mebzul kuvvet
,, ,,
Azami omur

Doç kanı~. .onunun l1er parçası, azami stırette dayanacak şekild
i111 al e d i] ı ıı iş1ir
.
"'
I~ıı feııa yollar. arızalı ~rokuşlar. DOÇ un ı11e)Jzt1l .ku,Tvet 're sag
laınl'Jğını İ81Jat ettiği scıhalardır. ~ reı1lerde iı1ki.,,af eden beygl
ku ' Tt\ti ()0 dır Buııa rağme11 benziıı sarfi~ratı~ ha)Tret edilece
der~

·ede cüz.i<lir.

Siir.at l)u llO\'da llir kamvÖndan Üınit edilıniyecek der
fazlct(lır. A ksele.ra t()rt• a vağı n ızıı1 hafif )Jii~ t eınas1. koca kanı,Torı
ten~tızziih <ltoınoJ)ili l1ai'ifliğile ileri siirPcektir. Kaın,~onda siir«9
l

•

ne olacak <leıneyriniz: )~"azla siir~at, fazla sefer yaıJmak imkıiil
'e hiııııetice fazla kc.lr dP111ektir.
. "rakJjvecilik 'raı)n1ak isti,rorsaııız. l)111111n karii }Jir sekil alırıB'

sınıın yalııız DOÇ kaınyoıiih· miiı~ıkiiıı olacağını uı{utmayı111ı·
,

Türkiye için umumi vekili:

Kemal Halil, Mehmet Rifat ve
idarehane ve

ıaht yeı·i:

~leyo~~lu İstikl~J caddesi Nt~ 168
.
fclefon Beyo~lu 741- 743 felgraf: 1 atko

~

Şürekası

Garaj ve tamir yeri:

Ayaspaşa Jandarma karakolu
Telefon Beyoğlu 1755

Taşra acantalıkları:
: Zabıtçı zade ve şeriki
İznur
: ı\tahmut CeJalettin bev
Ka~·seri
: ~luha<ldis zade Alirn bey
Adana
: ~1uharrem Hilmi bey
Gazi Ayıntap: Gü ,~ı beyzade Hasan bey
·rrabzon
: Hacı Abbas ve mahtumları
Drvarbekir : Pirinççi zade Sıtkt Nedinı
.,
ve E İ.l b~yler.
1

Bursa

: Nasuhi Esat bey

Samsun

: Esat efendi zade Seyit

bev

Gireson

Isparta
Malatya

: 'İs~ail zade Vahit ve şüre)(j

: İntibah şirketi
: Badılı zade Tahir bev
.t

