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Veril.en. istida. semere v.ermiyecek gibidir. Viliyet, ka-

bu.Yenı bır polıs mektebı açm~l~na mani olmıyacak,

. mektepten mezun olanları ıstıhdama kendisini mec~ l'lılıyecektir. Diğer taraftan mevcut polis mektebine kadın
k.~ almak imkinı yoktur. Bu sebeple istida ıimdilik

~ecektir.

Fransa-İtalya .misak Yeni vapur alınacak
mı

aktedcekler
Fnuıa

M. Muoolini ile
jenenli 11. GW'1111
~ vu.ku. bulan mllllkattan sonra ltalya ile Fransa
bir
akti ihtimalleri siyui mebafilde mevzuu
"2a batlamıttır.
'

~

22 -

mısak

Veiiizelosun sözleri

l~tı'laAflar

halledilince

Ankaraya
gelmiye amade ımı• ş .._.
•

~·de gazetecilere
23 - M. Venlzeloa
beyanatit"'-°k1

bulunarak Türk - Yunan
ihtiliflarmdan bahsetmiş, bu
ihtiliflar için bir telif çaresi
bulunacağını limit ettijinl s6ylemiş ve bu ihtilüflar berta:
raf edildikten sonra iki memleket arasında bir bitaraflık
ve dostluk misakı akti için
Ankaraya
gitmeğe amada
bulunduğunu ilive eylemiftir.
ta

BulQariatanda zabitler koneresi
Sofya, 22 - Vamada ktı
çllk zabitan kongresine Bulgar
harbiye nazın da ittirak etmiştir. Bu kongre, evelce Bulgaristancla mevcut askeri zihniyet ve faaliyetin yeni bir
tezahllrll olarak telAkki . .

mektedir.

Buna, Ciazi Hz. nin isimleri izafe edilecek
Seyrisefain idaresine vapur ı cut vapurlarmm klffesW•
bllyUk bir vapur mtibaJU
40 a balii olmuttur. Anedi- edecektir. Bu vapur uprf 6
len bu kırk vapurdan kaç bin tonluk olacakbr. Ytlai
tanesinin işe elverltli olduğu
alınacak vapura Gm HL •
nu tefrik etmek vazifesi, Sey- isfmlerf izafe edilecektir.
riaefain meclisi idaresi azaSeyrisefain meclisi ldarell
sından Bulunan iki bahriyeliyeni alacağı vapunm uaml
ye, Hlisamettin ve Apturrabim 1O sene evel inp edil•if olbeylere tevdi
olunmuştur.
m&llJla karar vermiftir. e.Mumaileyhimin tetkikatı netidan daha eski vapur elm. . .
cesinde bunlardan ancak 8 yacaktır.
tanesinin ite yanyabileceğf
Seyrfsefain idarem he1alu•ı
anlqılmışbr.
vapur infuı için de bu....
l.tibbaratımıza nazaran Seylerde bazı teklifata jntigr
risefafn idaresi bu defa mevedilmektedir.
satmak için müracaat edenler

yetişin!
Aksarayda, bütün bir
mhalle halkının iştirakile
oynanan komedi!

Katil var,

Geçen gece Aksarayda bütlln mahalle halkını ayaklandıran bir hadise olmuştur. Bir
babanın kızına iki tokat vurmasından ibaret olan bu ha·
diae, bakınız ne beklenilmiyen
neticeler vermiştir.
Aksarayda bir Nalıncı sokajı ve bu sokakta bir çok

ailelerin oturduiu bllylk

Wr

ban vardır.

Handa aileaile birlikte bir
oda İfgal eden kunduracı HD·
seyin efendi de diier mn.tecirler gibi bir ifçidir. Kodu·
racdık yapar.
Son ,wılerde aileai ile ara•

Ağustos 2~
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Gazi Hz.

Anlaşıyorlar

•
~tere,

Tayyarelerimiz

gibi

dört ayda Alman arazisini boşaltacak
lralley, 23

4t\. A.)

-

Fransız, Belçika ve ltalya murahhaslan

Oltbiıli mee.Werdeki l1agili% noktai nazarını kabul hususu:ıda

tal etmis}erdir.

Ancak M. Loucheurün geçenlerde irat

etmiş olduğu nutukta

Edirneden İzmire vasıl oldular
lzmir, 23 (A.A.) - Tayyare
filosu bugün şehrimize gelmiştir. Filomuz İzmirden hareket eden diğer bir filo
terafından Edremit açıklannda
istikbal edilmiştir.
S. S. - Bu filomuz Edirneden uçmuştur.

edilesa teraitc tevfikan ve İngilte-re ile Almanyanın
mllauebfih aoktalar hakkında doğrudan doğruya anlaşmaları
•
brdı ibtiraziiiile.
incir
JngtHz n~ırının bir mektubu
İzmir, 23 ( A. A. ) İlk incir
la Bey, 23 (A.A.)-- Konfel'UI mebafili M. Hendersonun mahsulü buglln şehrimize gelM. Stnuemam bir mektup yazarak Young plananın akibeti
dea:mi:Jan

ilk

De

ahla olılöD, lngiJtereaia Ren ayaletinin milmkOn olduğu

kıldın

.araüe tahliyeat fikriade

olduğunu bildirdiğini

temin

tltladlıedir.
M~ buadaa aoara tabliy~ usullerinden bahscylemektedir.
L.~1 tallliyere EylUl ortaamda bqhyacaldar ve <c3» ay

lliliada ikmm edeceklerdir.

Bir hediye

Mtsır llrib Fuat Framanın
Ceayerlilıer içia Pariste yap-

tllchiı camiye san'atkirne
,.-... bit minder hediye
fi\ ltir.

• mçM-n Hüse1in efendi, gepm gece Akaaray caddesinde
.-ıc •• ı.a Nadideye tesaCll etlaİllt lnına, geceleyin
.ut . . yalaız bafUI& so...... ddlaşmuıam doğru olmachjlaa, derhal tviae aitmeIİDİ

.CSylemlftir.
Fallat N.dide,

babaıınnı bu

makul 6leriM « Sen bana
» şeklblde cevap
-.ermİft bundan 1inirlene11 HU.eyin efendi kmna iki hafif

bnşaına11111I

tokat

vurmllfhır.
babasının

Nadide

bu hareketi kartısında evine gideceii yerde, geceleyin bütün bir
mahalle halkım don iömlekle
IOkağa fırlatan müthiş bir
çığhk koparmış:

- Y etifin ey ahali, adam
&ldürüyorlar, katil var!. Diye
avazı ç.akbj'ı kadar baiırmı
ya bafİaıiııftır. 8u vaziyet
karşısında biçare baba rezil
olmamak için evine kaçnıışbr.
Diğer
taraftan
ıokağa
fırlıyan halk Nadidenin etra·
fmı sarınca, o:
- Katil hana kaçtı, yaka-·
tayın Allak aşkına!
Diye ağlayıp sızlamakta devam etmiş. Evlerinden uğrıyan·
lar hanın önüne koşmuşlar ve
bir iki kişi de derhal karakola
giderek polisi keyfiyetten haberdar etmişlerdir.
Merkezden nefes nefese

Hail Arap harfleri!
Adanada Arap harfleri ile
te*i.tta buluuan iki ilk mektep meydana çıkarılmış ve kapattlınıştır.

gelen
altı
yedi
kişilik
bir polis kuvveti
hanın
etndını sarmış, ve iki üç polis te halkla birlikte hana
girmişlerdir.
Amanıa katilin

elinde
pala var; diye

mahsulü

miştir. Bu milnasebetle
bayramı yapılmıştır.

incir

Merasime Vali, Halk fırkası
matbuat, tilccaran ve kesif
bir halle kütlesi fıtirak etmit
limanda bulunan vapurlar düdüklerle selamlamıştır.

Küçük itilafın
tayyare yarışı
Bükreş, 22 - Eylülün dör·
dUncü glinü burada, tayyare
yanşları yapılacaktır,
fakat
bu yarışlara ancak küçük itilaf
zümresine mensup tayyareler
iştirak edebilecektir.

Pestedeki
kosu
,
,

Peştede darülfünunlular kotabanca ve
şusuna iŞtfrak
ederek 800
yükselen çığlıklar arasında
metre ikinciliği kazanan Besim
Hüseyin efendi müteessir bil'
bey, bu koşuda birinci geleçehre ile polislerin yanına gelmemesinin sebebini, bir gün
e\'el sıkı idman yaparak yomiş, tabii üzerinde tabanca ve
rulmuş olmasına atfetmektedir.
pala değil bir tarnak çakısına
Bu koşuyu kazanan Polonyalı
bile tesadüf edilememiştir.
İtin garibi, kızına iki tokat . genç 800 metre mesafeyi 2
dakika 1 saniyede katetmiş ,
vurmaktan başka cürmü olmıBesim ise bir saniye farkla
yan Hüseyin efendinin tabanikinci gelmiştir.
ca ve pala ile etrafa hücum
Galatasaray küçükleri
ettiğini bağıra bağıra ilan eDün İzmite giden Galatadenlerden birisi karakola davet
saray
küçüklerinin müsabaka
olununca gitmek istememiş,
yapıp
yapmadıklarma dair
ısrar karşısında:
şehrimize bir haber gelme•
- Verin benim resmt ce·
miştir.
ketimi 1 diye handa oturanlardan elbiseaini iatemiıtir.
Herkes merak içinde bu
adamın kim olduğunu anlamak
isterken, handan tramvay şir
Karagümrilklü cavlt, Siirtli
keti amelesine mahsus bir
Musa, Zekeriya sarhoşlukla
dün gece kavga etmişler, Zecaket uzahhnca sinirleri bokeriya sustalı çakı ile Musayı
zulan halk arasında bir kahsoı · böğründen Cavidi elinden
kahadır başlamıştır.
Bu vak'a mUnasebetile biz yaralamış, kaçmıştır.
de şunu sayliyelim:
Yarala yaıı kamyon
Ehemmiyetsiz vah !aları izam
3365 numaralı kamyon dün
ederek halkın huzurunu kaçı·
Karagilmrilk caddesinde (11)
ran ve polisi lüzumsuz yere
yaşınCla İhsana çarpmıştır. İh
telaşa düşfüenler
hakkında
san
batından yaralaıımıf, şoför
kanun bir ceza tayin etmemiş
firar etmiştir.
midir?

Arkadaş farını

vurdu

Reisi Cümhur Gaıl
Hazretleri dün akşalll 3
kadar sllravda isUra&ıat
buyurmuşl~r, ak şa Jll
üstü Sakarya motôrO
ile ve refakatlerinde
mutat zevat olduğu lıtıl"
de Boğaziçinde bir ıe
nezzüh icra buyurınuŞ"'
tardır. Gazi Hazretıerl
bu tenezzühlerl csoa'
sıoda Büyükderede kil"'

çıkmışlar, Tahııt
sin beyin hanesini teŞ"'
rif buyurmuşlar, blf
müddet istirahatten sofl"
ra saraya avdet etnıl1"
lerdlr.

raya

Yanıyoruz
Bazı dairelerde
ferahlamak iç ifil
bulunan bir ııstı
Sıcaklar,

denilebilir ki, :~
1ene, gC>rnlmen,i' bir şfdr
derecesini bulmuştur.
l'1
O derecede ki İstanbullo fırsat bulur bulmaz, bir ·re
serin hava alabilecek yerledl
can atmaktadırlar. Hele
gUnleri şehir, adeta, deJlf.
kıyılarına intikal etmekte ~
Maamafi bir çok insanlar d'
lışma gUnleri de 6ğ1~ tlle'
!inden istifade
ederek _,..,.,
yakın
deniz
hamaoJlar,...
can atmayı bir nimet bilJJle]ı'
tedirler.
Bu arada, bazı daire ıo::
murları, günün hararetli. sı~
ğma tahammül edebılıO 0
için mualuk altlannda batl~
yapmakta, bu suretle b
dairelerin hallları mu•~.
gusülhane ıeklini almakbl_ı,,
Bugünkü hararetin it ııt'
lığı hakkında bir fikir edd~
rnek için sabahleyin saa!~.fl(J
kuzda 25 derece oldo~
anlamak kafidir. Bu, b bıı'
de en sacak günlerden
olacağım göstermekted:Y

t;.,J

*

Aliye hanımtfl
•
muhakemest
Aliye

hanımın muhak~

sine bu sabah birinci ce'/.AJJı
saat « 11 •> de başlan~~
Aliye ve Mannik haJJl~~
vekil göndermişleı-dir.
keme çok kalabalıkb.
Heyeti hakime nıOP.,if
mevattan addetmiyerek d& ..,ı(
kemeyi 21 eylo.Ie talik er

J

miıtir.

Son Saat

••

NUN

'~"'9'AEil ....I

~•hildc:
930 bütçesi

hazırlanıyor

...~aliye vekaleti 930 bütç.eletı buı.rlanması için veki~· ~ hırer tamim gönder~r. 930 bütçesi bu seneki
tdilçe esasatına göre tanzim
~ ecektir. Y almz umuru nafıa
~denıi~ollan için 15 milyon

~ tahsısat vazedilmiştir.
~velki gün İktısat vekiletin-

l.;

de . toplanan komisyon
Yaya ıhracat yapacak tüc~-liatesini Rus mümeuilletev.di. etmiştir. Pazartesi
~ li ıçtimada tetkikata deIlı olunacakhr.

ao:k

~lin
:U

Heybeli Adada Deniz
lisesinde muhtelif spor
. ışbra
. . k·ı
d enız
.
) lllllplen·nın
ı e

l

'1~ nıiisabakaları yapılmışbr.

~ h~~a1arda Meclis reisimiz,
) \'ekılımiz, Dahiliy ve Mali·
~ ~ekiJleri.~iz de hazır bu·
a;:uşlardır.
'lld~ at koşularının beşincisi
~ u~ muvaffakiyetle yapıl
lbt' Mııtenget , Cemile, Kıs
~t'. Rejan, Nayzika Te 4
.:...~ gelmişlerdir.
~~anın serinliyeceği hakkm~dün «Akşam» refikimiz
--~~ an verilen haber ra~~ele,,ce tekzip edilmekte-

ll·•~zondan dönüıte

tekrar

'-ttiGıreıuna uğnyan lngiliz,A"ırı ka sefirleri şerefine Cire·

d'kiUrı 40 kilometre cenubun-

~ Kulak Kaya sayfiyesinde
~ . belediye tarafından bir
'~Yafcti virilmiştir. Sefirler
~· ,vapurile dnn akıam

...:~ııe

hareket etmiflerdir.
~F encümeni
uuından
y~ •ııl Ahmet, RUJen Eşref,
~ 0P K~dri ve Ahmet Ce~ tf leıın Ankaraya gitme~'rfi ~erine ısblablardan (A)
tetkikine bqlanmlfbr.

billm

'lilhhıleketimiıe

~'

damızlık

~Yvan celbi için Avrupa-

~ aıdcn heyetten lstanbul
t.l'it.ar nıUdüriyetine gelen bir

~

ilk parti olarak 165
l'tld.::.._ k. ~a~v~ın yola çıka

bıı~ ~ıldırilmıştir.

Yb!lı ~a~ı

sergisini dün 18
~ kışı ziyaret etmiştir.
ili tekaüt kanunu Bare111
'\" ~ iÖre hazırlanmaktadır.
L tnı la ih d
"tlldi l
a a kesilen te~rire erın müsmir bir hale
ttjanmeal esas tutulacakbr.
qle~na dah~ çabuk yetlşi
'l't
tnek içın Emanet itfatiaıd~plannı çoğaltmak fikuJUDnıaktadır.

lic
q

r
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Sakallı gence Voyvo! SaçınalarBu yüzden Bebek tramla alay!
VftYIDdö bir konferans!
şiir. al.acalı Nesir.
et.
ket iktiadiyatma da hmnet
ediyorum. Üç ay açık yakalı
gömlek giymekle ıenede akalli
bfr k~avat, «3-4» yaka ve bir
çift kol düğmesi eskitmekten
kurtuluyorum.
Türkiyede «14» milyon nüfus vardır. Bu «14» milyonun
«1» milyonu senerin liç ayında açık yakalı gömlek giyse
Avrupaya tamam «10» milyon
.
.__ık
· ı ruz ·
ııra
eauı
vermış o u
A k
k 1 ö 1 k gi _
çı ya a ~ g m e ..
Y
menin kolaylıgı, rahatlıgı, sıhhiliği de caba.

Dün Eminönti - Bebek tram-

vayında, fİşman, açık y.akalı

gömlek giymiş, ellilik bir zat
açık yakalı gömlek gİ)'D'enfn
faideleri hakkında u211D bir
konferans vermiştir.
Bu zat açık yakalı gömlek·
le Çıragan sarayları önünde
tramvay beklerken iki üç
ktilhan beyi:
- Sakallı delikanlıya voyvo! diye çağırmışlardır.
Tramvay o sırada geldiği
için bu zat külhan beylerine
cevap verecek vakit bulamamq. hırs1nı tramvayda almq:
«- Aman efendim, diye
söze baılamıtbr. Ne terbiyeeiı
insanlar bunlar. Ben bu açık
yakalı gömleği gıyıyorsam
delikanlı olmak için değil. sı
caklardan sıkılmamak için!..
Hem, efendim bu biraz da
vatanperverlik meselesidir. AÇlk gömlek giymekle memle-

Sıhhatini, vatanını s~venler
açı~ y~kalı g?mlek gıyerler,
değil. mı efendım? .
ihtiyar zat, bu ıualın ceva-

hını ve hatta söylenilen •açık
yakalı gömlek tüccan olacak
galiba» Cümlelerini işitmiye
muvaffak olamamış, tramvay
Kuruçeımeye geldiği için atJayıp gitmiştir.

•

itfaiyede

1

~lücrimler

yapan Ne otomobilci,
mütehassıs neler ne denizci olmı
yacaklar..
gördü?

Tetkik

Pette belediyesi heyeti fenniye müdür6 beledi tetkikat
yapmak üzre evelki gün şeh
rimize gelmifti.
Mumaileyhe bu tetkikabnda
Emanet namına heyeti fenniye
müdtlrli Ziya bey yardım et·
mektedir.
Macar mühendise Harikzedegin apartımanlan da dahil
olduğıı halde tehirde Emanet
tarafından yapılmı, bütün binalar, yollar, köprüler, haller,
mezbahalar gezdirilmektedir.
Kanalizasyon inpat ve tesisab da tetkik edilmiftir. Macar
mllhendiı bu tcıiaatıa mükemmeHyetinden bahaetmiftir. Bu
zata, giderken, ıehriu bir albnmO ile haritası hediye eclilecektir.
llı;:iaro ağa

Amerika deni·
lıfllen ıu memleketi muhakkak aidip göreceğim" demektedir.
(Natlflll tezayüdüne nazaran,
im son aylarda memlekette
rıargile ve pipo tiryakilerinin
u

arttığı anlaıılmaktadır.

Hariçte:

m göre

w

udapeşteden bftdirildiğine
Beynelmilel talebe

Şehremaneti

şoförler

hak-

kında

yeniden bazı kayıtlar
vazetmiye karar vermiştir.
Bu cümleden olarak cürüm
işliyen ve ya sabıkab şoförler
le otomobil sahipleri icrayı
san'attan menedileceklerdir.
Sabıkası olan soförlerin isim·
leri tesbit edilmekte, sabıka
kayıtlan çıkanlmaktadır.

Yeniden şoför ve otcmobil
sahibi olmak istiyenler hakkın
da da zabıtaca tetkikat ve
tahkikat yapılacak, mahkumiyetleri ve sabıkaları varsa kabul edilmiyt"ceklerdir.
Ayni kayıtlar denizde iıli
yen vesait sahiplerine de tatbik edilecektir.
ittihadı kongresine
be Bir1iği namına

Türk ta1eiştirak eden doktor 1brahim B. Beynelmilel ittihadın kitibi umumiliğine intihap olunmuştur.
unanistamn Türkiyeye
receği cevap, h~va taz:ı
kile pazar günü verilecekttr.
Bu cevapta bütün muallak
meseleler hakkında umumi bir
hakem usulüne müracaat edilmesi talep olunmaktadır.

D

n:

Vainsi:
hzkaye dıye alay
tikleri bugünü• modern sayamalı

yılrmya

başlıyan edebiyatı.

her halde yalanda biu dile
dokunur şeyler yumurtlıyaca
ğa benziyor.
Puşonbenln
gelişi Çarşambadan kendini
beli! ed~r derler.
_
Edebıyatın bir dönum noktasına rampa eltlğimlz su sırada tabii birç~k ilırazlar ortaya çıkacak, bır çokları yeni
cereyanla ·alay edecekler.
t t bll·
)L
hassa yem cereyanın u aca:1•
yol üzerinde al oynatmak
kudretini kendilerinde gôremiyenler işi tezyife dökecekler. fikirleri
bulandumıga
kalkışacaklardır. Mesela dıln
bana gelen biri~i. hem M
gençten birisi en meşgul bir
zarnammda bu mestle ıiurinde beni bir hayli oyaladıktan
sonra:
-·- Şunlarla, dedi. niçin
alay etmiyorsun? Uyanışta
öyle saçma sapan şeyler ya:.ıyorlar ki ... Bunları gôrmıl
yor musun? »
Cebinden bir mecmua ~
kardı. sahifelerdtki saçmaca;;;-=
rL ( J) birer birer gôster~relt
saymıya başladı:

Bir... iki... Üç ... D6ri...

Beş ...

Bu zavallı kuı ~ylnll "6
fa:la çene çalacak valtllm
olmadığı için:
- Peki. dt!dim. ~n finvli
git, dediklerini ben yarın yozarıml

Ve

işle

sözümde durdum.

yazdım.

İslerse münasip bir günM

gene teşrif buyursun. helal
ikaz etsin tekrar yauırım...
K6rof11a

Buza h'iicum
Mersin 22 Burada ~
buz fabrikası olduğu halde bu
sıcaklarda buz bulmak kabil
olmamaktadır.

Ahali bu vaziyet kartwncla
bir okka buz için buzcu dilkkinları önünde ve bir cemai
gafir halinde n6bet beklemelr:tedirler.
Bu sene buradaki ucaldar
gör6lmemit derecededir. Halk
deniz hamamlarından ayı:ı)ma
maktadır. Hararet gihıqte

m-

sanı kavurmaktadır.

Adanada bora
Adanada de•am eden tiddetli sıcaklardan IODf'a geçem
gün bora halinde Jaimafbr·

Son S<1at

4 Sahife
-

azı:ııW1&1:f_

Doktor mustaripti

Bu ıstı~abını da ancak
bir kadın dudağının giderebileceğini biliyordu
-
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rolü oynıyan bittabi rehberdi.
Kadını baştan çıkarıp seyahata ikna eden, son menzilin
heycanlarla dolu güzelliklerini
lisani hal ile ihsas eyliyen
hep oydu. Hayatının yirmi
üçüncü baharını henüz idrak
etmiş olan genç dişci, deruhte
ettiği rehberliği, inhinasız bir
sebat ile ifaya çalışıyordu. Onun içın yegane emel, tesadüfün karşısına çıkardığı güzel kadını, mümkün olduğu
kadar sür'atle uçuruma düşür
mekti ve bu hedefe vusul için
bütün zekasını kullanıyordu.
Harp yüzünden tahassül
eden zaruretler bu genci, kendi
rızası
hilafına
Anaclolunun
şu sakin kasabasına sürükle-

Onlar tenini gıdıklamışlar,
gözüne süzgünlük, yuregıne
ezğinlik getirmişlerdi. Bu genç
erkek, yalnız bakışlarile, bütün
varlığım zelzeleye uğradıyordu.
İki görümcenin yüz busesi,
genç dişcinin bir bakışı kadar
müessir değildi.
Şehnaz , bu mukayeselerin
sonunda Emineyi bulmak V:!
onun taşıdığı vazı mağruru
takınarak : « Beiı de sevdim,
bir körpe erkek sevdim» diye
temettuh ve tefahur etmek
isterdi. Acaba köy fahişesi,
bu gururalut itiraf üzctine
aferin mi diyecekti , yoksa
ratbü yabis itirazata, takbihata mı kalkışacaktı?. Mamafih,
o kafir kadın bu aşkın izini
bulamıyacak, göremiyecekti!
Şehnaz , bu iz meselesini
hahrlarken bilaihtiyar irgilmiş
ti. Erkeklerle münasebetten,
öbtir seviımeler gibi sabit
izler kalmasa bile daha mühlik nişaneler peyda olacağı
nı ve meseli gebe kalınaca
ğmi
düşünmüştü. Senelerce
koynuna girmediği ve halen
kendisile ayrı yaşadığı kocasına,

başkasından

mİ§lİ. Taşıdığı dişçi takımları

gibi gençliği de arada celbi
nazar ~tmiyordu. Ne bir müş
teri gelip dişini tedavi ettiriyor, ne bir kadın çıkıp
aşk

alış veTişine

gir!şiyordu.

Mevcut parasını muld:esidane
sarfetmek suretile işsizliğin
açtığı rahneyi şimdilik müess:r
ve muzur bir şekil almaktan
menedebiliyordu. Fakat yürek
boşluğunu doldurmak bir türlü mümkün olmıyordu. Bir kadın, h:şdan olsun bir kadın

kazandığı

piçi ne suret ve ne cüretle göstamamen
terebilirdi?.. Bu,
gayri mümkün olduğuna göre
rezaletten ve hatta ölümden
kurtulmak için aşk mahsulünü
çabucak düşürmek lazım gelecekti.
Aşıkile henüz el ele bile
gelmemiş kocalı dul, kazara
gebe kaldıği takdirde o ziha yat lekeden lmrtulmaklığım
ne güç ve ne zahmetli olduğunu da düşünerek üziintüler
geçirmiş ve rahmetli Kezibanı
hattriayıp ürkmiiş, aşk yokuIuğunu tadında brakmayı •bile

arıyordu.

tasarlamııfh.

Fakat atılan adımı geri al•· .. hil olmadı, dişcinin
, dilrüba tebesbu endişel eri çil• gelm şti.
daha doğrusu ihtiıuğunda
en biıyük

Muharriri: M. Turhan

1

Her sabah dökündüğü bel
soğuk su, damarlarındaki ateşi,
söndircmiyordu. Temadi edip
giden zaruri ve son derece
mü'ziç bir imsak yüzünden neşesi muhtel oluyor, yüreğine
sıkıntı doluyordu. çaldığı fülüt,
feveranlı bir iştihanın hazin
hazin melemesinden başka bir
şey değildi. O melemelerin
dinmesi, o ateşin sönmesi iç;n
bir kadın, iyi-kötü bir kadın
lazımdı ve genç dişçi dört tarafa göz gezdirdiği, kafeslerden, duvarlardan bir mucizei
tulu aradığı haltle daima mahrumu emel kalıyordu. Odasın
daki serseri gezinişler, ayna
onündt:ki hummalı gerinişler,
~ <ıtakfal : i mecr unana kıvrılış··
lar hep ihtıyaçtan ileri geliyor-

Peştemanarı istemiyen ilk~

Sıcak Hamamlardan ~

nazarı

celbedeceğim.

deki

Şirket,

köprüiskelesine bir aptesane

yapmayı unutmuştur. Sıkışan
kadın ve çocuklar feci vazi-

yete düşmektedirler. Ufak bir
himmetle vücuda getirilecek
olan bu iş hakkında ceridei
feridenizden nazarı dikkati celbetmenizi rica ederim.
Karilerinizden: Kazım
lf

malların kaldınlarak .A .,,,,
şehirlerinde olduğu gıbf Jll
talık

sirayetine vasıta~
bezlerden kurtulmamı~ 1
fikrindeyim.
u.ı,Jil
Kariniz Mahmut C~
lf

Muhabere

.-

Karilerimizden Sedat fe
rahim beylere:
/
İdari işlerde ça1ışanl,ı'~
rümlerinin nevine ve ~
Bayrak kanunu ıazım
felerinin ehemmiyetine
f'
Sancağımıza karşı bazı kimkrar
verilmek
üzere
-'"
selerin belki de iıtemiyerek
devlet şurasına ve yab1JtJI
hürmetsizliğini görüyorum. Bu
murin muhakemat encüdl
meyanda Selçukhatun kız lisetevdi edilirler.
f
sinin cuma günleri çektiği
Bahsettiğiniz
cünııUO
,,1
solgun bayrak ile Çamlıcanın
üst tarafındaki kahvenin yırtık ' bipleri de devlet müess~,
de bulunduğuna göre. oJ ~
bayrağı nazarı dıkkati celbetmektedir.
tişler tarafından yapılan ~
Bundan mada bazı kimsler
kikatın memurin muhal<~
vaktü zamanı ile bayrağımızı
encümenince bir karar ~
indirmiyerk günlerce beKletlazımdır ki bunun için d~
mekte ve yahut vakti zamanile
raz intizar etmek zarurldi''
talik etmiyerek keyfe göre
hareket eylemektedirler. BayVapurda ha;am böcekt&rl
rak kanununun vücduna şid
detle ihtiyaç vardır.
Efendim.
Karilerinizden: Fethi
Ben Çanakkale
~
ziyarete gidenler mey•
f.!uscvl vatandaş:ara
idim. Seyrisefainin R~şit
Gazetenizden b;r ricam var:
vapurunda hamam b
O di musevi vatandaşlara
rinden uyuyam.$ldım. ,f,e
vapur!arda fazla gürültü ile
fain idaresinin nazarı di1'1"
konuşmamalarını
tavsiye etcelbetmenizi rica ederidl•
mekliğimizdir.
Karilerinizden: M. 1'
Karilerinizden A. Fahri
du. Ancak bir kadın dudağı,
mukaddes bir sünger gibi bu
ıstırapları emip söndürebilirdi.
İsminin Hikmet olduğunu
öğrendiğimiz genç dişçi, işte
bu sürekli buhran içinde Şeh
nazın
varlığından haberdar
oldu, ve doğan fırsatı kaçır·
mamak için yalmz kolunu,
paçasını değil,
zekasını da
sıvadı. Bir kadına hoş görünecek, bir kadmı gıcıklıyacak
tavurlar
takındı. Secdelere
kapandı, göğiis döğdü,

ağlar

göründü, ve bununla da iktifa
etmiyerek Şehnazın kapısına
kadar gitmek cesaretni gösterdi.
Bu ziyaretten dönerken ümidi münkesirdi. Kapı ardına
gelen kadının yüzünü bile görmemişti. Biraz sonra bu inkisar, kuvvetli bir sevince tahavvül etti. Çünkü - bildiği
miz veçhile - Şehnaz hanım
pencereden görünmüş ve gencin ziyaretini hüsnü telakki
ettiğini bildirmişti.
Artık hamlelere fasıla

memek, •• za'f ,, işaretioİ
termiş olan güzel ko
serian iskat etmek icaP
yordu. Demirin tavında ~;J

leceğini

r•ri.

müteaddit tecrübelerle 6
Hikmet Ef.
fevtetmemek için elinde:,
leni yapmıya hazırlan•)'
bütün meharetlni göıteri1,
Muhit müsait olsa, i1''
vesli genç arasında
mevkitleri tayin olun~' ~
kola dolaşılır, gönülleril'
ği mütekabilen takrir
ve nihayet emin bfr kat
usulü dairesinde mola
aşk perisine ninniler 116
bilirdi.
F akat,muaşıklar için b1J
adeyi diriğ eden yer nerd
Aşk yuvası kurulacak .
köşeleri yoktı • Mütec~
tehevvürle pırıldam~~
gözler, daha iki ha
'
dazedelerin sırbna ya
ve nereye ıftseler a
miş olan

caktı.

ver-

gençliğine

Son Saat
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llÖNÜL~EN

GÖNÜ LE
Erkek için değil!

~r, sever. Hatun işi

•se bir görüşte gönül
verir mi?
-

•ıtı- b~oşurna

gitrnedi
a ıraz tuhaf!
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değil

..... Nesi tuhaf?

-a·

llıtk ır görüşte bu
Unluk olur mu?

i

"
,/_

ıi

uıv
.•k'
P".

..l
,,,.

~

~

kadar

._ D .
Olur B emın anlatrnadık mı ya.
h'tıınd
· aba m da oldu. Benim de
....... an geçti.
~ Erk ek · i d .
ı;.t, d' ı·
ıc; n
emıyorum.
'-·
ıye ım ki
IQIİ bi
.. ..
sever. Hatun
r goruşte .. ·· 1
-..... V
gonu verir mi?
~ti ermese bu koca hüc()Yazar mı?
rhan b b
1-ıtyi •.
ey u cevabı ver-...... :uteakıp ciddileşti:
bu • ana bak arkadaş -dedi)Gıu~~e hayır var. LülUnUn
~k. S en Yarhf san kazanmış
'kı~.J~;.a ğönül veren hanım
laıı~ca ~un:3en de Aydosu ka\1, t · gız. Sen bu mektubu
OJt ..t.• 'l
~alld ~ 1 ı e Aydos beyine
.. er. Görecek·sın
· k'ı kan
dtkuı
'Sılac~etden Kale kapılan
"'t( ır

11.

/\Ptur h.

""flıın

a. man, sevgilisinden,

~llua gelmiş bir hediyei aşk

1'lcktub

y:
~ıdı"
,e.

I ,

'-~'

~
~',/_

eder gibi heyecanla

ı

.

dedı - kaleyı teslim

b ı.ıtrse?

'l\l •ual· ı ·
d.1t~ci
k ın Çlnde bir de enf'j llıl&Qlt" al~ mündemiçti. Koca
~
ıp hsa nı. ha1 ı'le : Aydos
r. b~~
~ltni

ti I ~~~t?
ı ~ be
i~
t~

~tıp ta kıza fenalık ı'

emek istiyordu. Or~ lcıy~t. bu endişeyi sezdi
ttdi:
la •rkadaı ına tcsliyet

' 'tı'o.
'~
11, ~akft

kaleyi hakimin

~ ~ "iklr ar, kıtı da güle gül~ llttlıya h edersin. Fakat taaa-

-tf'.1 lı ela

ac:et yok. Kaleyi de,
~j ~cekıt:d?tlaka sana teslim
f'J. "'Ptura}ı ır ·
,~ ()larak ftl~n, v~ziı; bir haef'.J r kı Yuregınd~ yaşayan
~ tlitıe ~~· kıymetli bir çehiz.
t Ü • Ufeceğini artık kuvltı oııt etm.
b
erı B
ıye aşlamış ve

ıetrsadan aynlmııtı. O,

l'tof e

dursun, beri taraf·
ano 1·ı
"'21
e babaaının da
~. ~Ueri .tamamen dee ıntida!ilcri, Türk

Muharriri: M. Turhan
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Aaustoı Pcrıembe Akfl11Dı.,

Büyiikada

Yat kulüpte Vf"rilecclrli.r.
En iyi caz-Zengin kotiyon- Mükemmel büfe
_.... Hueust bir vapur lstar.bnldan ve muMeJi( semtlerden pek
zr, atı Adaya göturecek '"e Mbaha karşı avdet eJ~cektir.
Biletler: 2 kiıilik: 5 lira-Yaloaz emek: 3, yalıuz kac:bu 2 Hra
Suare elbise!İ mecburidir.

Nafıa

vekilctinden:

Serbest mühendis ve
mektepten mezun
fen memurlarına

askerinin mehabetinden gittikçe müteıait bir haşyete
kapılarak sızlanmıya başlamışlar ve sonu ölüm
olan şu .
müdafaa işinden feragat olun- 1
masını talep etmişlerdi.
Şose ve köprüler ve sular umum müdürlüklerİDİJl merkez
ve vJlayetler kadrolarında muhtelif maaş ve ücretlerle kullaBu talep prensin arzusuna
tevafuk cdi}'<>rdu. Şu kadar ki
nılmak üzere en yüksek dereceden itibaren mobtelff iadem
kendiliğinden arzı teslimiyete
ve liyakatta mühendis ve f~n memurlanna ihtiyacımız vardır.
kıyam ettiği takdirde TürkleAğustos nihayetine kadar müracaat edecekler teabit olunarak
rin çok ağır şartlarla bu tekmevcut şartnamelerimiz daireainde kendilerine teklifatta bululife muvafakat edeceklerinden
nacağız. Arzu edenlerin mektup ve hatta telgrafla mezun o}..
ve kendisini de S&mandıra
dukları mekteplerle haiz oldukları vesikalardan bahaederek
hakimi gibi pazar pazar doNafıa Vekaleti müsteıarlığına müracaat etmelidirler. Bilahare
laştırmalarından
ürküyordu.
vesikalan asıl veya musaddak suretleri vekaletçe totkik oluHulasa perişanlamıştı. Gündü- nacaktır,
zü harap, gecesi harap idi ve
Ayni vazifeler için ecnebilerden vuku bulacak müracaatlar
pek bitkin bir halde bulunu·
ayni şartlarla kabul ve tetkik olunur.
yordu.
Bu sırada Teofano da pli· linden bir harekette bulundu.. bir gece vakıasında
ğumuzu muhterem okuyucula·
nını çizmiş, babasına arzıhal
görür: Yüzü kuyu bir
rımıza afettirmek ümniyeaile,
etmeyi, Apturrahmana olan
Teofanonun rüyasını bir kere
kuyuya düşmüş, ayağı
aşkını söylemeyi ve teslim
de lbni Kemahn kaleminden
keyfiyetine babasını ikna et·
vahelgAhı zahmete banaklediyoruz.
tikten sonra Tilrk kumanda..
tıp ba~ına zen buru şa
Bu suretle en büyük Türk
nma haber gönderip kaleyi
aliminin üslubundan bir numurn şer üşmüş O am
Apturrahmana
vereceklerini
ne göstermiş ve c<eaki ağza
dücret nişan içinde bir
bildirmeyi tasarlamışb.
yeni tat» meselinin hllihnda
Baba huzurunda aşkından
«yeni ağza eski tat)) vcrmiı
hubsuret, pakize siret
bahsetmek her hangi bir kız
olacağız.
Tarihi romanların
kişi gelir. Duhteri enbir vazifesi de budur, mazinin
için oldukça mUşkiildlir. Hele
dişepervcrin eline yahazan meraretini, hazan halaaşkın şilahbedest bir düşmana
vetini okuyuculanna tattır
aidiyeti, o müşkülü son derece
pışır ,girivei duzehi anmaktır.
ziyadeleştirir. Teofano da bu
dıran çahı belapenah
İbni Kemal, malum olduğu
sebeple hayli düıünmüş ve
Uzere, evelce Ummi bir sipahi
içinden çekip çıkam-.
nihayet gördüğU bir rüyada~
idi. Sonra ilme aşık oldu, kıKız, vakıasında vaki
istifade etmeyi ve yüreğini
lıcı kalemle değiıti ve rtUrklütedriceen babasına açmayı
olan haletin dehşetile
ğün abıruyı sayılan ulemanın
kararlaştırmıotı.
hemen birincisi olmak ıcrefini
belinliyerek uyhudan
Hihayemize zemin ittihaz
kazandı. Bu büyük zat, aynı
uyanır. Gördüğü civaettiğimiz vak' aları nakleden
zamanda şair idi. Teofanonun
bütün tarih kitaplan, bu rüqkından • o alaka ile olacaknın misali hayalinde
yayı hemmeal olarak yaımak..
ıon derece mütehassiı olmuş
yer edip muhabhet<<od»
tadır. Türk , Rum ve ArAp
ve mqbur olan tarihinde kızın
ının dudile çeşmi canı
aıkını hayli itina ile taıvir
müverrihlcri rüyanın şeklini
etmiıtir:
[1]
tasvirde ınüttehittir ve muhtesiyaha boyanır. Ruzi«Aydos hakiminin bir garı veylü zar ile gerem ~kuyuculanmız da şüphe
yok kı onu tafıilatlle okumuş·
ay gibi hüsnü cihan- çer. Ne · yer, ne içer.
lardır. Bunu bildiğimiz halde
ara olrnuş behcetü sa- Gözleri ne gündüzü, ne
hikiıniıin cereyanını ihlal
bahatte kemali bulmetmemek için o pek meşhur
geceyi seçer!»
uş bir duhteri f erhunve her tarih tetkikatında münlbni Kemal de diğer mherde ahteri vardı. Ol kız, rilcr ıibi Teofanouun riiyada
deriç olan rüyayı aynen yazmak mecburiyetindeyiz. Şu
[1] Millet kitaphanesinde
t&aş1uk ettiiüıe kanidiı.
kadar ki malCimu ilim kabiyazma nüsha -No. 26- S: 17
JBitmedil
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Kurnazca®nna bir doland.rırncılıı~ .

Hem kömilr satın alan hem de kömür deposu nuifetti~ı
yerine geçen bir adam kaşla göz arasında, mühiın bıf
dolandırıcılık yaptı. Llli frank bahşzşla
/(azan,ılan 6, 700 frank! ..
•
Şu dolandmcılar çok yaman

.ı.mtar!.

lmanıari

kafese koymak
illa IJle alda hayret verecek
..,,ıer dD48nllyorlar ki insan
lııımlann kurdukları tuzaklara
dlpıemek için ne yapmak la. . a-eleceğlni ıafınyor.
· Size bugfin anlatacağımız
dolandmcılık
vak'ası
~ h&yle yakası açılmamış

Wr

•b nerlerinden biridir.
· Vak'a Pariste olmuştur. Paıfiıte bir apatımanda oturan
M. Filp isminde biri kömUr
depalanndan birini mühim
.ahrukar aipariıinde bulunur.
Depo.. sipanş edilen kömlrl tlç kamyonla M. Filipin
apabmanına sevkeder.
Kurnaz dolandıncılardan biri · her nasılsa bu alım sabm
lthie •akıf olur.
·Derhal ve daha komyonlar
apetımana
gelmezden evci

nun memuru olarak prezante
eder:
- Efendim! Kömürleri getirdik. İşte kapının önünde
duruyor. Faturası da burada.
M. Filip pencereden bakar.
Kamyonlarm geldiğini görilr
ve fatura muhteviyatı olan
6700 frangı gık bile demeden dolandırıcıya verir. Do-

rayı

cebine attıktan sonra:·
- Affedersiniz efendim! der.
Faturada ufak bir yanlışlık
var. Komür deponuza boşalın
cıya kadar ben yazıhaneye
gidip faturayı tashih edeyim.
M. Filip hiç şüphe etmez.
Nasıl etsin? Kömür, kamyon·

Güzel san'at eserlerinden

gelir. Beraber
ol• meınunm elinde de malalınacak faturası

Berfin resim sergisinde

' Dotand.ncı, apartıman mer6eninde bu eli faturalı me• .,. kaqılar.
- Ben.. der M. Filipim.
K6mürleri getirdiniz mi?

teşhir

edilen eserteraen ressam

' J!arten Kavel )in fablvsu: istirahat!

şimdi parasını

•eririm. Burada bekleyin. YalIUI aizin içindepoya bahşiş bı
l'Ümıftmı. Vermediler mi?
- Hayır.
•
- Zarar yok.. Unutmuş olmabJar. Ben burada .size veririm. Bir az bekleyinde para

Apartmanın

'8-fWg4 lr&ultr c1epoau..

annemin apartımanına gı ~,.,
ti. Vakıa saila zabınet b" I
fakat al şu elli fraokı ,
nin babıişin. Kömürii ,Oe ,
diğim
adrese
fatur•
beraber götür, faturao&JI
rasım oradan alırsın!
_,
Kömür deposunun ıJJ.e ~
da bu işte şüpheli b~6~
görmez. Nasıl görsün? f'tJ
daha kamyonlarda · fiS'' Jı
elinde, olmazsa olnı8 ol~~
zararı
var . Daha r' ..
kamyonlari
gerisin
"'
depoya götürürüm!
b""ıı'
Sonra elli frank ta
,,J
almıştır. Müşteri cörO eıv'J
adam. Niçin darıltsın1
üzerine dolandırıcı fd.. "'-'/.
aldığı para cebi~de, 51~ J.l
tüttüre, tüttüre gıder1';ı ~
memuru da kamyonl
len adrese tahrik ede~te
anladınız. Bu adres s
'/
restir.
tı" .J
M. Filip kamyonla f'".J
mürü boşaltacak yerDd~ ._I
lerini görünce arkas• 11
~

,.,~1/

y

deiiftirir.
-

·~

1

Ve.. Ancak o ıaılldı,.v';J
her iki taraf da dol-'1 /'~
lannı
anlarlar.
}3\Jd
zararlı çıkan köoıiit
/.
değil M. Ffüp olur.
~
Polise şikayet ede'j,J'f
kumaz dolandırıc•Y1d;

sefer şahsını

üst katında o..,.. hakiki M. Filipe gider

fatıstl!'

(tediye edilmişbr.) diye
ederek iade eder.
ıdl
Dolandırıcı foturayı ~ d-'
gibi
M. Filipin daire 9~f
çıkar. Merdivenleri iner· ıf
manm önünde bekliye? . /
mür deposu memuruna W
M. Filip vazıyetine girere ~
- Oğlum! der, işte f•~
fakat bu meselede bir Y~
olmuş. Kömürü alan t>P~
Fakat kömür benim d~

şar.

ptireyim.
Dolandırıcı bu

ıgı

11

Hani faturan?
Pekala..

d•w •

f1ur1,

- ·lfte..
-

ver

ett

- E•el
-

arasını

f

Kamyonlar

ftrdır.

ruypor.

manıma değil, filan ~~1;!}

tedbir alır.

larua puq

dıf

landıncı bunun üzerine ve pa- ı larla kapının önüne geJoııf

Berlin resim sergisinde ma.nr.f alman
aliı. ~u: Mülaleal

r~amı

( Lesende )-

irsen bul!. Sırra k•
mıftır.

Son Saat

Sahife 7

Sokak
elbiseleri
~l\•dın hayatta hangi cihette
~\lııursa

bulunsun, yani içti"-' ~uhitJerin gerek spor,
lf, gerek eğlence, bü~killerj içinde yaıaaın,
tt
kıyafetini bu muhitlelıll '1Ydurur. Uydurmayı bir va-

'tt

ı

f

-.ıt ~ilir.

~ '.li~arladır

ki tenia için,

ıçın, iş için ayrı ayrı
L,~t Yara ı kadın hatta sa-

'

öğlelik,

;::•

ikindilik,

tQı·1 lık... gecelik,

yataklık,

~ llıcvsim değil, günün va~t saatlerine göre değiıen
tre girerler.

~~' ne dereceye
"t

ınuvahktır?

doğ

kadar

~u tahlil

değilim.

edecek
~
perisine dokundun mu
''-atte olsunlar, derhal inç.rparlar

~n alelQaıum

sokak elbi.

~tn bahsedeceğim.

'ı~.,... kadımn rop ~~lek

~~rı

içinde en

tlbiıeleridir.

baııtı

so-

~~ideıı ~k ağır yapılmakta

I

~

,

şimdi

Sokak roplannda
kabilse o kadar aag6zc çarpar.

f ~ldar
~ ~&ok.k

'I,
I

elbisesinden murat
bernıutat hergün olan
içindir. Y okaa balo

~r

~1-rı değil.

~kak elbiselerinde bu sene
~.., tr biraz yukarda ve ya-

~. hafif kapalıdır.

Geçen
. ~ dekolte modalan bu
okadar revaç

~

bulmamış-

.:tt~lerde yelpaze ve
illtre

"'-Yor.

dilimli
fazla tesadüf olu-

~ ~er kemerlidir.
~
~
)

J

1 ~~

Ancak bu
~trler bazen kemer yerine
~ alb lll'a ıerit ile çevrilk 'Urctile yapılmaktadır.
yerine ön taraftan
~ fiyongalı ince iki ve ya
"1ırdele de bağlanmaktadır.

~l\eıner

~ faıla kullanılan kumqlar
llruaalin voal, krep jorjet

'-1 ;::-. keten,

-

.

krepon

gı"bl-

·.

8 Sahife

Son Saat

Asri Korsan
Kaptan işi anlamıştı

Muha.rriri __

« Son Saat » in
Tefrikası

.vforis

14

LöblaTZ

Arkadan ileriliven.slvah nokta~ ok kadar sür'
bir kano oto"ffiobili~den başka bir şey değil
Natali kaptana:
- Yolculuk var, dedi.
- Saat kaçta hareket ediyoruz matmazel?

-

ikide!

-

Nereye gidiyoruz?
İspanyada, Balear ada·

larına.

Filhakika tam saat ikide
zarif yat limandan çıkarak
açık denize teveccilh ediyordu.
Natali öyleden ıonra vak·
tinin bir kısmını geniı ve rahat bir deniz koltuğuna g6·
mülerek gittikçe milpbemleı·
miye başlayan ıahili ıey·
: retmekle geçirdi. Hiuiyabnı
tahlil ediyor ve kendiıfni
firara ıevkeden sebepleri 6rt
bu etmiye çalıımıyarak birer
birer teıbit ediyordu, muhte·
mel bir polis tahkikinin; muh·
temel bir milıtantik iıtic\'a•
buwı ve nihayet iımf etrafında
gazetelerde nqriyat yapıl•
ma11nan kendiıi için bUyilk
bir teairi olamadı, onun fıte•
mediği ıey Ellen • Rok ile bir
defa daha karfılaımaıı idi.
ilk mOllkatlanndan onda öyle
bir mağlübiyet hi11i kalmıtb
ki acaaını el'an hiuediyordu.
Maamafi genç kız kendi ken•
diaine kartı da mi1rai dejildi:
- Evet kaçıyorum, ikinci
bir mllllkattan korktuğum için
kaçıyorum, diyordu, timdi bf·

raz gezeyim biraz aaf hava
alayım, milvazenemi derhal
bıılacatımdan, ve o vakit bu·

günktl tellfımı çocukluk ac:l
dedecejimden eminim.
Biraz 10nra hava deiiferek
sertlqince Natali kamaruına
iltica etmiye mecbur kaldı,
burası ıuruına buruma aerpiştirilıaif biblolar ile
hiç
bot kalmamıı bir oda halin·
deydi. Natalf kamaruını bir

milddet evvel Tllrkiyede yaptığı

uzun bir seyahatten av-

detinde ne halde bıraktı
ise o halde buldu, ldlçG)c
bir
geridonun
üzerinde
« Lort Bayron » un
korsan

ismini
taııyan
eseri vardı, alarak ıahifelerini kant·
brmıya baıladı, göıilne vaktile kendisinin kırmızı kurıun
kalemi ile iıaret ettiği bir
cilmle Uiıti, okudu; bu cümle:
(YüzUnUn hatalarında sevilecek biç bir ıey yoktu, fakat
ona dikkatle bakan, onun yUzllnde halkın gözünden kaçan
bir fey tezerdi.) diyordu.
Natali tabıraızlık ile kitabı
bırakarak bir başkasını aldı.
Fakat okuyamac1ı •
tekrar
(Konana) sarıldı, bu defa ile
gözüoe fU cümle ilişti:
ccEmri altında yqıyanlann
onda bulduklan ne idi, bütün
bu hal bu azim itimadına se·
hep ne olabilirdi?»
Natali aiildü ve yükıek seı

ile:
-

Dimağım

hep bu adam
ile mi mqgul olacak? diye
~ylendi.

Tokrar ,Overteye çıktı, ge·
zinmiye baıladı, fakat hafif
bir yapur çiaelfyordu. İskar·

pinleri döıemenin üzerinde
kayıyordu, bir direğe dayan•
mıya mecbur oldu, fakat bu
vuiyette de sıkıldı, içinde bil·

Evet, ya ne?
Arkamızda bizim ile ayni istikameti takip eden bir
gemi var.
- Tabii bir şey değilmi?
- Evet, ama Nenüfardan
küçük olmasına rağmen bizden fazla ıilratli olması beni
hayrete ıevkediyor.
Genç kız dürbünü alarak
baktı, ufukta dalgaların ara·
ıında ara sıra görünüp kaybolan siye.h bir nokta gördü:
- Acaba nedir? Diye sordu, bir torpido mu dersiniz?
- Hayır.
- Belki bir tahtelbahirdir.
- Kat'iyen:
Başka feyden bahsetmiye
başladılar, biraz zaman geçti,
ıonra kaptan tekrar geriye
d&nerek ufka baktı, ve hemen:
- Müthiş bir sürat ile
ilerliyor, dedi. İzimizden bir
santim bile inhiraf ettiği yok,
denilebilir ki maksadı bize

Aradan on dakik'.
geçti. Şimdi ıandahO
kiler daha iyi farkolu
kaptan:
.
- İki erkek ile bıttıl
diye söylendi. Erke
biri ile kadın pek aı
nüyorlar. fakat bun•
ikinci erkek tamaıııile
nüyor.
Natali:
- Evet öyle, diye
etti.
Kaptan:
- Fakat, dedi, suY'
cakmış gibi ayakta
adam orada öyle ~~,. 1
anlıyamıyorum.
.. ~
Kaptan böyle soYl .
Natali de kendi kencl~
- Hiç şüphe yok ~
duran adam D'Ellen-R

yetiımektir.

Natali oldukça uJll~
mnddet gözlerini ıand•
kerek hareketsiz kaJdı:1'
kendine bu fiç becelı
tekrar edip duruyordu•
- D' Ellen-Rok, D'
Rok, .. D' Ellen-Rok···
Hareketini ona kiıtl
etmişti, gittiği yeri ıc::-~

-

Peki timdi ne olduğunu
anlıyabildiniı mi?
- Bu dakikada evet.
- Nedir?
- Bir kano otomobili!
-

-

Ne!

diyordu.

-2-

Esir

yOk bir konuıma ihtiyacı var·
- Hem de bir ok sürati ile
dı, kaptan k6prilallne çıktı:
. ilerliyor;
- VUyamı, bana öyle ge·
- Mlimkiln mü?
llyor ki epeyce ıürat ile iler·
- Sağında solunda açılan
lemi~i, bDtün bu ıu
'
lfyoruz, dedf.
kendisinden bUyllk dalgalara
bir cevap almaksızın .
- Şllphe1iz, matmazel, eğer bakınız, iki köpük içinde yil- içinde birer şimşek gib• d
nrbna olmasaydı gUnq doğar· zilyor, denilebJlir.
duruyordu, şaşkınlağı :,,
kea hedefe yetiıirdik!
Genç kız dlirbünil alarak
ceye varmıştı ki beye
- Nuıl fırtına mı çıkacak?
bir daha baktı, uzun uzadıya
la.hare kendisini de 111
- Hayır, fakat kuvvetli bir baktı, doğrulduğu zaman sap
yir eden bir ses ile
rO.......
aan ketilmitti ve mırıldandı:
kaptan
Vilyamaa
Kaptan Natalinin ıuallerine
- Kano otomobilin içinde
mecbur oldu:
~
cevap •ermek ile beraber ar•
ayakta duran bir adam var:
- Bu adam beni t_.
kuma d6nmüt dtırblln ile deni·
- Evet zayıf, uzun boylu
diyor dedi. Korkuyo~
zin biraz evel geçtikleri kıamı·
bir adam, dümene ikinci birisi
Kapdan güldü:
na bakıyordu, nihayet:
geçmiş, sonra sandalın içinde
- Edebilirler, dedi,
- Garip ıey, diye mın!
başka bir şey daha var.
- Üç kişi mi görüyorsunuz? sizi tutacakları yer bet
dandı.
benim gtıvertem değildft•
- Bana öyle geliyor.
- Carip olan · ıey nedir
- Eminmiainiz , bel
kaptan?
Kano otomobil dalgalann
Vilyama:
beyaz köpüklü tepelerini ya.. her tOrlü killtahbk~
- Oh ehemmiyetsiz, diye nyor, bir uçuruma dalıyor, muvaffakiyetlere kadirdit'
<..Bitlll
mukabele etti.
sonra tekrar görünüyordu.

Sahif~

Son Saat

Ocak piyankosu
Çekilip hi ti,
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İZMIR postası

cyriscfAin

1

Merkez acentası : Galata
koprü b~nda. Beyoğlu 23 62
Şube acentası : Mahmudiye
hanı altında. htanbul 2740

PAZAR

gunü saat 17 de Sırkeci nhAntalya postası
hareketle [Gelibolu,
( KONYA ) vapuru 25
seccade
100
Çanakkale, ve Korfez tarikilc
114561 Battaniye
15
133580 1 Ayvalık, Dikili ve tzm_ir] e
\ğustos Pazar Jo da Galata
114586 Evrak
10
133831 j azimet ve avdet edeceknr.
hareketle ( lzmir,
114606 Mendil
3
133867
·
L Kullük, Bodrum, Rados, Fet114663 Mendil
3
13394\J
Dikkat: Pazartesı gunu r
[ Edremit ] e nm.v~alat ~d_cr.
hiye, Finike , Antalya ] ya
114699 Piliitin kadın saati 200
13445'J
Yük ,.e yoku 1çııı Emınon ugidecek ve dönüşre m~r
114823 Battaniye
10
134750 1
caddesi
habirlikte [
115145 Mend!l
3
13532i
idarehanesine müracaat
Kalkan•
Çanakkale '
115189 Evrak
20
135535
-.....1.
_.
1
115311 Erkek çamaşırı
4,80 13599?
Gelibolu] ya uğrayarc1K ge e
197 1
115389
25
136255
- - 111
--------.
115463 Mendil dö tabi
3
136410 •
115576 Mendil
3
136533 1
lRABZON BİRİNCİ POSTASI
115605 Evrak çantası
10
136601 ı P. .--••k--~.--ı :
KARADENtZ )
vapuru
115707 Mendil
3
136766
26
Pamrt<Si 12 de
116077 Blüz
10
136904
UJ'
>I
ARI
_,_ l
116675 Mektep çantası
5
137582
\ 7AP "' . .
Galata rıhtımından har~et e
116710 Battaniye
10
137962
lZMlR SÜRAT POSTASI
[ 1nebolu, Samsun, Gireson,
116983 MendiJ
3
138719 1
•
' Trabzon , Rize , Hopa] ya
117361 . ,,
3
139117 1 Luks ·
Pidecek ,c
Pazar is117930 ·
paravan 400
139119 ı ,.e
il
[ Rize , Sürmene ,
118334
119195 ipekli bluz
3!>
139349
25
Trabzon, Görele, Gireson,
119237 Battaniye
15
139:82
gunü tam saat 15 te
1
Ordu, Ünye, Samsun, ine
119749
»
10
139460
rıhtımından doğru İZ !\lIRJ:
bolu, Zonguldağ] a uğny.arak
l20l62 Erkek çantaaı
3,90 139802 ' hareket edecektir.
gelccehir.
120233
tabaka
18
1399021
için Sirkecide Yel
Hareket
yük
120279 pekli mendil
3
140004
kcnci hanında kain accntec;ıne
120299 Yorgan
13
1404 94 ı muracaat. Tel lstandul 15 15
120307 Evrak Çantası
20
140849
Ve Gal:1tada merkez rıhtım
lzrnir -f,ıersin sürat postası
120500
» •
))
lO
l 4PRP,t; hanında Cclipidi \'C Stafilopati
(CUMHURiYET) vapuru 27
12071 3 Mendıl
3
11
1(
acenteliğine müracaat.
ağustos salı
ı 2 de
Galata
121131 Kad.m pil4tin kol 200
Tclefnn : Bevoğlu RS~
rıhtımından kaM\arak Çarşamba
121317 saati
121378
M~ndıl.
3
141066 . . - - - - - - - - - •
-.a.bahı
İzmirc ve
akşamı
lzmirden kalkarak [Antalya .
121548 ~luz
9
141275 1.-------~-..
121618 ipek seccade
250
141836
Sadık
Alaiyc , Mersin] e gidecek ve
121996 Bavul
50
141855
dönüşte [ T aşucu • Anamor
122127 Battaniy~
10
142858 I Biraderler vapurları
Alaiye , Antalya , İzmir ] e
122340 Mendil
3
143661 Karadeniz n1untazan1
u~rıvarak gelecektir.
122540
))
3
144177
11
123133
))
3
144248
ve ü {S postast
123406 H~re~e yastıgı
20
144331
--Hacı
12352G G.u!11.uş tabaka . 25
144573
Kö.prü, Kadık~· iskelesinde Ha124312 Pılatm erkek saati250
145026 1
vapuru 25 agustos
ı;aıı paşa fınmmn şubesinin şe.r124383 Masa örtüsü
11
14 5463 I
hl' ti erini ve ittmlmdeki maballe121815 İpek seccade
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145610 •
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3
146097
gunu akşamı Sirkeci rıhtımın
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125270 Yorgan
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ıanıfındnn ihz.ır ve imal edilmek126371 Battaniye
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246896
lnebolu, Sinop, Samsun, Ordu, ' ıeıhr
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Giresun, Trabzon, ve Riz~ J ~==========i
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14704C
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6
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(l\1ANJ)J. . .ERBERG)
127977
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1
b'l"
b d"
128355
.
Empermea ı ıze ga ar ın
Telef on 1<;tan bu1: 21 ,"I.., ~
128839
»
33
1484151
A
128969 Halı s~ccade
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148473
129191 B~ttanıy: " ..
10
148860
Gelmittir.
129477 Pıyano ortüsu
11
149076
\'ücudü ruıgarın tesirine karşı
149094
1296661paravana
200
muhafaza e,ler
129721 pekli mendil
3
149475
Hafif ,e giyınınesi kolay
130202 ı Paravana
200
149307
\ nlnız Gııl ada Knr:ıkö) <le
130287 Örtü
5
149851
\" op oda ı:addesı kar.şı::ında
10
150203
130613 Şömen dötabl
131633 Evrak çantası
10
150221
131700 İpekli mendil
3
150292
'J
131970 Bru:t
8
150514
132205 İpekli yastık
Büyük elbise mağazasında
3
150605
132479 Pört peçete
11
150699
satılır.
132567 ipekli yastık
10
150728
/ediyatta teshilat
132881
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1 U Se
Orman ffie e lile
Kaydi kabul

!=~~;!: ::ı:;:i•~çt::~;~a~a:~·~up
3 4 -

leyli

şeraiti

ve meccanidir.

Sinni on sekizden aşağı ve yirmi beşten yukarı olmamalıdır.
Hibnü ahlak eshabından olduğu ve hiç bir giina cezai müstelzem efal ve harakitta

Wwnadığını aübeyyin mahalli zabıtasınca musaddak heyeti ihtiyariye mazbatasını hamil olmak.

5-

Her türlü Heli cmrazdan salim ve bilhagsa kuvvei semmiye, basariye ve lisaniyesi tam
~ -..akısı nircden beri meşi ve harekette ve rükuba ve nüzüle mütehammil olduğunu müıir
tabip nponmu ibraz etmek.
6 - Tam devreli Lise mezunu olmak ve yahut o derece tahsilde bulunduğu Maarif vekiJetinden musaddak Lise tehadetnamesini hamil bulunmak.
7 - Mektebe kayd olduktan sonra mektebe dahil olmak için olbaptaki şeraite tevfikan
katibi adilden musaddak kefalet senedi ita etmek.
8 - Mektebe k_abul edilmek için üç kıfa vesika fotogran ile sıhhat raporu, aşı şahadetna·
meai, hüsnnhal mazbatası, ve enson bulunduğu maaı-if vekaletinden musaddak Lise şahadet•mesi Be nüfus teskeresi yanında bulunmak.
9 - Taşradan gelecek bikes talebenin masarifi rahiyesi mektepçe temin edilecek ve den·
lere hıaılamncıya kadar mektepçe iaşe ve ibate edilecektir.
10 - Taliplerin bir teşrinievel 929 tarihine kadar Büyükdere Bahçe köyünde kain mektep
Rektoriuğuna müracaat etmeleri lazımdır.

~1lısır1n al 8
BiUr mistniı

ımtt~~

=

.,!:!"
~ıd
gün at ile kendi

tarıa--~

kJ11

sında dolaşırken y~
feden atılan bir
f

maktul düımüştür·
gazeteleri bu hadiseddl JI
derlerken:
~'
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Pazarllkla inşaat ve
dershane sırası
münakasası
müdürlü~ünden:
Nümunesi veçhile yirmi adet ıhlamur sıra ile mektep binası
ftst katmda keıifnamesi mucibince dört adet aptesane yapbnlacakbr.
Pazarlık 25-8-929 Paz:ar gilnü saat on dörtte icra oJu~acak
tır taliplerin şartnamelerini öğrenmek ve hususatı saire haklnnda malumat almak üzere eyyamı tatiliyeden mada hergün
Ortaköyde Çırağan sarayı ittiıalinde mektep miidürlüğüne ve
Defterdarlık binasında zirai ticari müetseseler muhasebeciliği
ne ve pazarlığa iştirak için de balide zikredilen muhasebeciliğe
tevdi edecekleri teminab muvakkateye ait makbuzu hamilen
ıaati ihaleden evel vakti muayyeninde mektepte müteşekkil
mübayaa komisyonuna müracaatları.

Ticareti bahriye mektebi alisi
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ile muattar bir aj!,ıza malik olmak an
eal.: oksijen sayesinde istihzar olunan
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Diş rııacununun ıstima

lile kııhildir.

Mezuniyet ikmal imtihanlan 1 Eylfıl pazar günü başla
Alakadar talebenin mezkiit" günde saat 8 de
mektepte bulunmaları ve bilahara hiç bir maleret kabul
yacaktır.
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Hayırdır inşallah
Hastalık, edebiyattan
~evgililerin ~intihan sonra ilim ve fenne de
ediyor
birlerine bağlanıp Din bir sirayet
kariiaaizden
birer T
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tndUerini vapurdan
-ıc denize attılar

,'ar. ...t. ~~ı~ de, Şirketi Hıyriyenln «64• nunıaralı

~i1 ,!_-_~P. bır mtıbar tqebbGaü olmuş, iki 1evıili birbir·
~ denize ablm1tlardır.
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kad u eşebbislerinden erkek « 20 » yaşında y ahan
ikiırı da « 22 » yaşında Eleni hanımdır.
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~ bırlerıne bağlanarak denize ablıp beraber intihar

tt.,~ vermişlerdir.
"1 ede. bu karardan sonra

bacaklarından birbirlerine
dta~, vapur Kuruçeşmeye ıeldiii zaman kalkıp ken~e •lmlflardır. Tabii hadlıeyl görenler feryat ve
t kaşlarnlf}ar, vapur durmq, aandallar yetişmiş iki
urtanlmıtlardır.
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61~ÇUnkil bir HYp diğerinin kendine bağlamakla

~

ek iıtemlttlr.

~~ Ura

Boğuldu...

ı.t.~ . • ..enclek otelinde
t~~ı
Yusuf efen·
"l.:t uy k
.
ur en 2,300 lıra"Şü h ü •
'""ld ·
p e zenne
~t •akin Bolulu MehIlı, Mehmet Tekin

Kuampaıada oturan seyyar
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18 yaıında Saım dün Fülüryede denize girmiıler, Saim
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Reıit paıa

ltiı •~otçilerinden 30

'1ı Ali db •apu-

,:...~~rab

anbUllldan

-.utttlr.

~-)den dltffi
s.ıı~ Obaraa Naime H.
""'-Ahnıette yanlış
•aydan atlamış,

hralanmışhr.

mıtbr.

lsmail, Recep. Ahmet ile
Ayıe hanım diin Sirkeci nhbaımdan sandalcı Mehmedin
L-vt.I.
b• • }
aa,.ma ınmıt ene de yolda
kayık, bir yer değiştirme esnuında, muvazenesini kaybet·
mft, devr!lmiştir. Denize döklıl•n mllfteriler kurtanluuı

lardır.

Kamını

Kasımpaıada

dqti

Bayat pazanada atlfÇi Sabri ile tersane
amelesinden Mahmut kavga
etmişler, Sabri bıçakla Mah·
mudu kamından yaralamışbr.

Buefinldl hava:

KaacliW raaatarıesinden

almm11br:

Don uamt hararet .32,.
dereee, bu aabab •25» derecedir. Bu gece rüzgar
mlltebavvil, bava açıktır.

fU

itıklar

ekirdaiı

mektubu aldık:
~ Nahiyemi: beltdiyt tabibi
Va."ıit bey kavun vi karpu:•
lara aşılamak surttUe yasemin, karanfil v. ı. kokuları
vtriltbileceğird iddia etmekte
ue bu idaiasmı tatbikt kalkışmaktadır. Ziraat mütehassıslarum:a
soruyorum: Bu
kabil midir? Aşılanan nebaım vereceği mahsul gıll ue
ya kuranfil kokar mı?»

yil)denecekler. Dilillne çağrı
lular çiçek yerine ondan
çok daha ,e.terifli ve ucuz
bir kavun satuı almuw tercih
edecekler.
Şaka bertaraf:
Nahiye doktoru Vahit B.
kavun ve karpuzlara koku
aşılamıya
çalışacağına
ayni
ameliyeyi insanlara tatbike
uğraşsa da bir çok kimıeler
bütçelerini harap eden lavanta
Sarıköyden: M. Salt
masrafından kurtulsalar daha
Kariimizin sualine verilecek iyi olma& ma?
cevap biç şüphesiz menfidir.
Herkeı ne s&ylerse 16ylesin,
Fakat biz bir an için aksini biz bu teşebbüs hakkındaki
kabul ederek bu yeni ziraat mütaleamızı şu şekilde tesbit
muvaffakiyetinden ne gibi needeceğiz: Son günlerde edeticeler almabileceiini tuav• biyat ilemimizde baılıyan ve
vura çalıtalım.
adına «Silrrealizm» denen hasBir defa ziraatte blyle bir talık bir batka tekilde ilim ·
ve fen vadisinde de tesirini
inkılip oluraa bundan sonra
artık kavun ve karpuz en mak- gösteriyor. Orada da bir salgın halini alıyor. Allah sonubul hediyeler arasına girecek.
nu hayreylesin.
Se\ı'gililerinf ziyarete giden

Dizanteri
Şehrimizde
..

ve

lzmirde baş
gasterdi

lzmir 23 - Şehrimizin bir
çok mahallelerinde kusma ile
beraber bir sıtma ve dizanteri bat g6atermiftir. Karpyaka·
da, bazı aileler, bu hastalıktan
sergi halinde yatmaktadırlar.
Buna dair tetkikatta bulwwı
ba%1 etibba, bundan evel A·
merika ve F ransadan celbolu·
nan unlann tetkik ve tahlile
muhtaç olduğu kanaatini göı·
termekte ve bu ulllann içbade,
mideyi tahriş eden bazı maddelerin ve bllhassa delice ta·
bir olunan yabaacı bir mad·
denin buluumuı ihtimalini
ileri ıDtmektedlrler.

Soa gGnlerde tehrlmllde de

dizanteriyi
andıran
iıbal
vak'alan görtilmektedir. Has•
talığın fazla ıu içilmesi, mey·
Ya yenmesinden ileri gelmesi
ihtimali kuvvetlidir. Mamafi
bu vukuaf lstanbulda çok az,
Fiastalığın devamı da ıUrekaiı
dir.

Romanyalılar
17 romanyalı ihtiyat zabiti
gezmek maksadile dün şehri
mize gelmiflerdir.
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zımdan

ve

teıekkür 4ml

aeneclenberi ağ
gelen kanı kestiren

ciğerlerimdeki

ağrılan

şifayap

eden, evladımın da
hayatının diln tamamen kurtuldujunu müjdeliyen doktorum verem mlitahusaaı
Şeklp Habip beye bayati
tefekktırlerimin
ıazeteniz
vasıtasile 1bliğım rica ede-

rim efendim.

Sabriye

BEŞİKTAŞ~..

DiKİŞ YURDU
iktisat Yekıüeti himayesindedır.
Bir senede musaddak diploma
verilir. Biçki \'e nakış mektebidır.
Talebe lca)'dına başlandı. Dersler

ey!ul

ıtirde başlar.

Akaretler 62 No.

Beyoilu beşinci Sulh hukuk
blJdmliiuıden:
Bir borçtan
dolayı mahcuz ve furuhtu mu·
karrer ayna ma konsol, kadi·
fe koltuk, kilim, hah ve saire
27-8-929 salı günü 12 den
itibaren Taksimde Çaylak IOkapada No. 43 apartmanm
birinci kat11~da sablacağmdan
talip olanlann flbı ve uaü
mezkürda mahalli müzayedede hazır bulundurulacak memuruna müracaatları ilin elunur.
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Nafi

Nafi

EN DAYANIKLI

hamul~si

KAMYON

500
Kilo

hamulesı

·000
Kilo

eskİ)'ip ferst1deleş

Yegane

500

're 1000
kilo ö_afi hamulelik

ırıiyen

SIT·ROE .N

Ürlülü kamyonet

kan1yorıetleridir
.
SnrfcdecelderJ mesai hesap cdilcrcli f ..

mal
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dahi

sız

ıra

olarak

her türlü

en müt'kil

yıın~anmaksızın

cdehiJir. Kareserl

ihllvacatı

min eder.

~e e.,yalarıııı

leslime mahsm kamyonet

şasstyelerl

ve

arıza·

şekilleri

nin tenevvüü bu iki model Kamyonetin

Uulanjer

Mıığuzu kolı

olan

tatmin etmesini te-

·

J\1Ietanet ve sağ·Jamlığı ' re
pek idareli olınası sayesinde SİTROEN kan1yo11etleri orta sikletteki nak- ,
li y·at ıııeselesini taı11aınen

hal !etmiştir
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