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bir birlik tesis ediyorlar
Filistinde

Halkın sıhhatile oyna-

Yahudıler

yanlara hiç aman vermemek lftzım••

ba
de

la ehemmiyet vermiye başla
mıştır. Geçenlerde Ağustosun
ilk (( 15 » günfinde fırınlar
da yapılan tef·
tişatın netice..
ıini

yazmıştık,

bugün de yal ..
nız Eminönü.
merkezi dahi·
lintle son «15,.
gün zarfında
mevadı gıdaiye

da Taşçılar caddesinde «Mika,.
isminde biridir. Undan imal
ettiği makarnalara 41Halis irmilc makarnası» etiketini mil' kcrreren koymaktan çekinmemiftir.
MikanmdükkAnı dün Ema- =
net memurları
tarafından kapatılarak
mühürlenmiştir.
Mevadı gıda
iyeyi tagşiş ve

,

üzerine sahte
satan dükkan·
etiketler koyalarda yapıla"
rak halkın ititefti atın neti..
madını sui isticesini kaydediedenler
mal
/{apalllan makarna J'rabrikasz
yoruz:
yalnız
tecziye
Bu merlcez dahilinda 15
edilmekle kalmıyacak, cürümgünde tamam 2074 dükkan
leri tekerrür edince evela mute~ış, edilmiş, neticede 275
vakkaten, sonra da daimi olakişı cezalandınlmıştır.
rak icrayı ticaretten menoluMevadı gıdaiye üzerinde hinacaklardır.
leye tevessü) edenlerin şiddetle
Şehremaneti mevadı gidaiye
tecziye edileceklerini yazmış
hakkında daha ihtimamlı kontık. Emanet dün bu kararını
trollar icrası için bu sene müda tatbıka bCjşlamış, bir mazakere ve neşredilecek olan
karnacıyı mükerrere hilesi göHıfzıssıhha kanununu bekle~ldüğü için 15 gün müddetle
mektedir.
ıcrayı ticaretten menetmiştir..
Bu kanun pek .şedit ahkamı
Bu makarnacı Ba'ıkpazarınihtiva etmektedir,

Çingeneler gidiyor!
Hayat paha ılığı bu derbederleri ucuz yerlere
sürüklemiye başladı.

Şehremaneti lrnd11dwmrı

bittiği Bostancı k.öpnisli ue köprıimüı yambaşındaki Jwsusi

mezbahalardan lJiri /yazısı 2 inci sahifemiz<ledir)

Nöbetci
, hakimler geceleri poliste bulunuyor

Rusyada halk
mektepleri küşat edilecek
lzV<·sliya uazl'((•~i, nus1 yada hall\ hthaknhu·ı ara-

Gt•(•elcrl 'ul"ua \J{'IPn
cürümlerde mnznunlarm
-yoııl J\auuna levfll\Hll •
ni>hNc..,·i haJiiıuhw le\ c.Ji
edildiği
nıahinuhn·
Uu

gibi ahvalde hu1Jn11 ve poJlsln nöhett.:ı hitkiminl arumaktu müşkülftla dm;ar
olmaması it;in 11ühet<:i Julkimler nübetlerinl ıt0ll
müdürlüuünde beldenıive
başlamı~lardır.
..

Tayyare piyan-

kosu ya1·ın
Tayyare piyankosuuun yedinci tertip ikinci keşidesine
yann saat «13,30» da darülfünun. konferans salonunda baş
lanacakbr.

Millet mektepleri icin
, talimat-

J

1

~nkara, 9 ( A. A. ) _

b

çar

oimuŞıar,

sencJerdenberi
·
cıvann a çadır kurdukları lsta?bulu. terketmiye karar ver-

·

d

mışlerdır.

Bir şehirliye nisbetle hayati
'h . J h
1 tıyaç an
emen, hemen ehemmiyetsiz denilecek kadar az
olan bu derbeder insanların
endişesi nedir, bilir misiniz?
Hayat pahalılığı!.
Bizi~ senelerden beri halline
ugraştıgımız bu derdi onlar
h nüz bugün his~etmişler ve
hemen çar ini de bulmuşlardır. Bu çare, « İstanbulda ba.
b'ız d e b aşk a
ya t pa ha lı ıse
yere gideriz» deyip çadırlannı
toplıyarak d b
b"
a a ucuz ır yer
aramaktan ibarettir.
İstanbuldaki çingeneler şimdi Anadoluya geçmekte, her
günb unlarm bir kafilesi ıehrimizi tcrketmektedir.

.,:?"
nüshamızda,

.Emaiçin şimdiden bir
kar makfuesi sipariş ettiğini
yazmıştık. Bugün karilerimize
bu maki~enin bir resmini takdim ediyoruz.
Reıimde, karlar altmda
kalmıf pir
sahada
yolaçarken görülen mak\nenin
tekerlekleri tank tekerlekleri
şeklinde müteharrık raylar üzerinde ilerlemektedir.
Makine, karla kapanmış
olan bir yolu, karları iki ta rafa yıgmak suretile açmak;ı.tin

kış

tadır.

Karı eritmek için tertibab
havi değildir.
Kar makinesi yalnız şehir
sokaklarını değil, şehrin civar
ile muvaıalası kesilen şosalan

açmak hususunda da

kullanı

lacaktır.

Yapılan tren
hatlarımız

tahminimizin tamamile teeyynt
ettiğini söyliyebiliriz: lııgitiz
lerin iki zırhlı,
dört tabur asker ve bef, on
l'k
.. d ermeı
-'en" ' üste ı
tayyare gon
bir de beyanname neşrede~ek

Bu sene için tesbit edilen
program dahilinde ferşiyata
devam olunacakbr.

Ankara
havan serQiıi

Yahudilere QÖnderilen sil&hlar

başlanacakbr.

Sergide at, karasığır, koyun, tihık keçisi, merkep,
kalır, yavrulu kısıraklar teş
hir edilecektir. lstanbul, İzmir,
Erzurum, Adana, bursa, Trakya Diyarbekir, Sivas ve konya, aer~leri de Eylül ve birinci
tefrin aylarında açılmiş bulu

nacaktır.

dıijmı Y<'

maar·lf liomiserllıflnlrı yalmz J,<•ıu.li Yl'salli llt• okuyup yazmağı
tamime IHU\'ttffak olamı

Ankata, 9 (A.A.) -

nazarı

dikkate

alaraJ\ So,•yct nıl'hafHinln lhısynda da 1'ürkiyedo olduğu gibi millet
ıue.ktcpled ~,ü~admı düşiimul'l\le olduklarını

yaz-

maktadır.

Hu uazelenin

verdiği

mahinıatn uüı·e Hnsyada
ol,uyup yazma bilmiyenl<•rin adNll Y'lsali olarak
yiizdP all mıstJr, fal,at hu
;nil,tnr ~arl\. vil.'lycl lt•rlndc yüzde dok nna J,udar

İsveçle muahe-

demiz parafe
olundu
Ankara, 9 (A.A.) - Hükutimizle İsveç hükumeti arasın
da müzakere edHmehte olan
ticaret ve ikamet mukavelesi
bu gün iki taraf murahhasları
arasında parafe edilmiştir.

karışıklık

çıkaranları .teczıye

edeceklerini söylemelerı Arapların milli addedilen kıy~ml~
rmı bastırmağa, Yahudılerın
de intikam hislerini sustu~m~
ğa tamamile kifayet etmıştir.
Vakıa şurada burada üç,
beş Arabm toplandı~ ve ya
mı söytoplanmak üzere 0 ıd u~.
leniyorsa da bunlar bırer rı. · · geçrneıoekte
vnyet ma hıyetını
..
muhakkak olan
. bugun
d ır,
bir şey varsa o da hem araplara, hem de yahu~~ere ~o~
. - i ve filistinın buyuk,
ge ldıg
.
. d
şehırlerın e
k.. ük
bütiin
b'• h
uç
dükkinlann açıldığı, ta ıı ayabn avdet ettiği~ir.
. . _.......,._...
Maamafi muhtelıf memle et
lcrde bulunan Yahudiler fili'\tinde yaşıyan kardeşlerini bir
bomba yığınının iistünde oturan insanlara benzetmekte
iseler de bunun fursattan bili_.
tifade Filistin idaresini tamamen Yahudilere vermek arzusundan ileri geldiği meydandadır.

Romanya ve
Yahudiler
Filistinin sükuna kavuşm~- en son hadiselenn
sına ragm
d
Yahudi Aleminde ayandır 1~
heyecan devam etmektedır.
Elan her tarafta para topl8?makta, protesto t elgrafı çekıl
mekte Filistine yardım çare•
d.ır. Bu saleri düşünülmekte
_
o .. aos·
hada en son t~e bb su ~

İnşa

Macanstandan mübayaa edilmekte olan Merinos koyun ve
koçlarından
şimdiye kadar
iki yüzden fazla gelmiftir. Bu
miktar bine iblağ edilecektir.
Alınan hayvanlar Karacabey
harasına
sevk edilmektedir.
·Bunlardan bir kısmı burada
kalacak ve bir kısmı da sürü
sahiplerine meccanen verilecek, mütebakisi de Çifteler
çiftliğinde
yapılmakta olan
nümune ağılına gönderilecektir.

Ankara, 9 (A.A.) - Şehri
mizde 27 eylülde açılacak ve
«4,. gün devam edecek olan
hayvanat segisi için yanndan
itibaren kayıt muamelesine

s11ula ol\lı~ up yazmamn
heml'n lıh'• mailim olma-

yacağmı

MDcaristandan
alınan kovunlrr

w

ofurınuşô mı

Buglln

Millet mektepleri için Maarif
vekaletinin yeni bir talimatname vücuda getirmekte olduğu haber alınmıştır.

AhDün~ kad~r sokaklarım1zda
ka musteh2.1 bir na
·1
Fala bak
f gme ı ~:
çmlıyan, kah : ar alcı ! Dıye
.
Ne ala a
• ka l ç maşır sepetlerı
V
o·ar , hıs kra ar ,b"maşalar var .ı
ıyBe ay. ıran . ır ~es vardı.
u se ın sahıplerı aramızda
ya amaktan mütcvehhiş, göceb h 'nde ve şehırdcn uzak
yer rde yaşıy an çingcnelerdi.
bir
vatanda
bir
Hiç
ka
l re malık olı:ı.mıyan
bu derb derl r nerede geç
bilecek bo
h" ·
b·r arazi bulu ı 'f e a ıpsız
l .l
r rsa oraya
yer ş1r er, çadırlarını kurarak
dün d
.
. ya a olup bıtenlere ehemJ t
1 1 vermeden yaşamıya
r dr. .
ilk dımf i çmg neler de belki
e a olarak cndışeye du-

üstun·

Romany1t, Yadudilerden
lıurlıılnuının yolunu gaUba buldu!

name

Çirryenetcr Istammw terkedirıorlar

yığını

boin·

benziyorlar?

Hıfzıssıhha kanunu ff t ıbah fetdit edecek
Şehremaneti, son günlerde
mevadı gıdaiye teftişabna faz-

~ru~

edilme~e olan Kütahya - Balıkesir lıattında Kütahyadan
itibaı-eaa yetmitinci, Balıkesir

lJ

den itU.>aren yirmi sekizinci
kUome~ye kadar, Samıun
Sivas hattında Samsundan itibaren
40 ancı, Kayseriden
itibaren 63 üncü kilometreye
kadar, fa·eğli hathnda da 25inci ve FHyostan itibaren 3ilncü kilometreye kadar ray
döşenmiştir.

Londra, 9 (A.A.) - Kahireden bildirildiğine göre Siyonistler tarafından Hayfadan
Kudüse gönderilmekte olan
oldukça miıhım miktarda esliha ve mühimmat yolda Filistin memurları tar fından mfis
ddmiştir.

İran mas ahateüzarı
Ankarada
1 n maalabatgilzara Mehmet
Sait

J?İtmi

ban
tir.

tekrar

Ankaraya

-

Burada va=ife

yapıyorsun?

başmda

uyuyor,

JJ<ild maaş çıkmadıgt için sabah ı ka l ır k ın ile k w a

edıııorıı:d

~on Saat

~ife

so

I__J~\f ataıılar
şiddetli

Çok

D!dliye vekili Mahmut Esat
~bey kadınlara laf atanların
tiddetle takip ve muhakemelerinin mevkufen icrası lçin
adliye makamatına bir tamim
göndermiştir.

ktisat vekiti Şakir bey . cuma gün\i Ankaraya gıde
cektir.
~ahmil ve tahliye amelesi
(galakadar makamata müracaat ederek az ücret aldık
hırından şikayet etmişleı dir.
A]arki Akdenizde seyahat
~etmekte olan Küvin Elizabet ve Barbam İsmindeki iki
lngiliz drıtnavtunun limanımı
za da gelmesi muhtemeldir.
lf.ftleb'uslarımız dün de Üııldl

D

halkının

ihtiyaçlarını

tetkik etmişlerdir. Üıküdarlı
lar birkaç mektep ile bir hastane istemektedirler.
lf!'lllmniyeti umumiye nıüdllrü
~Rufat bey Ankara~a gitmiştir.

m, unanlılar

yavuzun tamiri
ve mübadele meselesin-

U

deki yalancılıkları dolayi:ıile
güya bizim harpcuyane fikirler beslediğimizi ileri sürerek
bazı neşriyatta bulunuyorlar.
Ankaradan gelen ve selahiyettar zevata matuf beyanatta
bu hususata cevap verilmekte
ve Türkiyenin bir amili sulh
olmaktan başka maksedi olmadığı, hatta mübadele meselesinin hallinden sonra tahdidi teslihata bile hazır olduğu
nu mükerreren söylemiş olduğu bildirilmektedir.
zmir!n kurtuluşu münasebet.le dün lzmirde yapılan
zafer bayramı pek parlak ol-

D

muştur.

lf!iczacı!a~ diin senelik kong:

L~relerını

l Cumhur llazret-

lcrt

d n Doknababço
m'9{JQI

yapmış

ve yem
heyeti idı>•eyi Tokat meb 'usu
Hüseyin Hüsnü, Cemiyeti belediye azasından Mahmut ,
meclisi
Vilayet
azasından
Ferit, Enver, Hüseyin Hüsnü,
Müeyyet , Hasan nafiz , Ziya
Nuri, Nizamettin beylerden
mürekkep olarak intihap etmişti.

rnüddei umumi Kenan bey
~dün sabah Ankaraya çağ
rılmış, akşamki tirenle de gitmiştir. Mumaileyhin irtişa tahkikatı hakkında Adliye 'ekiline izahat vermesi muhtemel-

..

01r.

m

areket gazetesi aleyhindeki dava Konyadan davet
edilen zevatın gelmemesine

r.

Şakavet
Yunanistanda
şiddetle tenkil
edilecek
Atina, 9 (Fos) - Ayan azasından bir zatın 9akiler tarafından dağa kaldırılması üzerine nnırlar meclisi , şakaveti
tenkil için çok ıiıldetli kararlar ittihaz rtmi~ir.

Yıldırımdan

ölenler
Bayındır

9 - Evetlrf akpm
burad
yağan' fiddetll yağ
murlarla beraber düşen yıldı
nmlı.r kırda keçilerini otlatan
18 yaşında İsmail ile 11 keçiyi öldürdü ve 12 yaşında Ahmet isminde bir çocuğu da
yan baştan aşağı feke uğratb.
Yağmur burada, Ödemişte,
Tirede mühim hasarat yaptı.

Bulgaristanda
buhran
Belgrat, 8 - Nazır Koroseç
istifa etmiştir. Bunun daha
vasi bir kabine buhranının
mukaddimesi olduğu söylenmektedir.
Balıkesirde bir kaza
Balıkesir, 9 Şoför Mehmet oğlu lsmailin yüklü kamyonu Kazpınarı mevkiinden
geçerken Vicdaniye mahallesinden Hasan oğlu Ali efendiyi çiğneyerek öldürdü. Şoför
yakalandı, tahkikata batlanmıştır.

Çarlık Ruıyasının

sefiri
Çarlık

İstanbul

eski

şehrimizde
hüküme.i ıin sabık
sefiri M. Çarikof

fehriıniı.e gelmiştir.

Pervane
yağmuru!
Dün sabahki yağmurdan
sonra akşama doğru lstaobulun bazı yerlerine, bilhassa
Pendik - Bostancı
arasına
pervane yağmıştır.

Milano, 8 - Filistin vukuatında İtalyan tabaasından
Y.edi yahudi de katledilmiftir.
İtalya, Filistin sulanna iki
harp sefinesi göndermiştir.

mebni talik edilmiştir.
u sene B.M.M. İçtimaında
zabiller sitenegrafi ile
tutulacaktır. Ankarada açılan
kursta muallimlik eden Beneroya efendi dakikada 250 hece yazılabileceğini söylemektedir.
IITTalül Gaziler pazarı heyeti
~umumiyesi dün içtima etmiş ve mağazanın tasfiyesine
ait tasfiye heyetinin ihzar ettiği raporu tasvip etmiştir.
lf!j]aşvekil paşa Hz. nin önü11.MJ müzdeki hafta zarfında
Ankaraya avdeti muhtemeldir.
lfi1larlementolar kongresine
IUIJ murahhas intihap edilen
İznıir meb'usu Vasıf, Şükrü
(Biğa) Süreyya (Tokat), Süleyman Şevket (Ankara) beyler
cuma günü Ankaradan hareket
edeceklerdir.
~ultan Sinğ isminde bir
~Hintli Mihraçe şehrimize
gelmiştir. Mumaileyh
« Ben
Gandiyi dünyanın en çok sevilen adamı olı.rak bilirdim.
Sizi ve Gaziyi görünce fikrimi değiştirdim » diyor.
f.f.iuhtelit mübadele komis~yonu perşembe günkü iç-

•ı~

timaında

teren Romanya yahadileridir.
Bunlar aglebi ihtimal kabul
edilmiyeceğini temin ederek
Romanya kükümetine müracaat etmiş ve Filistine göndermek için bir Yahudi gönü!lü alayının teşkiline müsaade istemişlerdir.
Romanya hükümeti, belki
de Yahudilerden kurtulmak
için bu fırsatı ganimet bilerek, istenilen müsaadeyi vermi. , fakat memleket dahilinde
Yahudi propagandasına kalkışmamRlarını ve bir an eve!
lcplanıp gifmelerini şart koş
ıı u muş.
1 eşebbüsün
neticesinden
haberdar değiliz, fakat Yahudilerin gitmekten vaz geçtiklerini öğrenecek olursak hiç
de hayret etmeyiz.

Fili3iL.e İtalyan hup
gemileri Qitti

......................

Bugünkü borsa:
İngiliz

1003,00;
Frank
12,34,00;Liret 9,24,00; İsviçre
2,51,00; Dolar 48,50; Dahili 95,50; Altın 872,00; Ana dolu 21,60; Rumelı 6,40;
Tramvay 75; Düyun 195,25;
iş bankasından nlınmı tır.

ol-

bir tffftfa

takib11ta

uğrayacaktır.

~dar

HABERLER

R

m

verdiğimiz

Yunanlılara

Mukabele İlk mektep

cevap

Başvckilimız

Yunan gazetele- Eyipliler, Maarini de ithal
rife mllracaat
etmiyeceğiz
ediyorlar

Ankaraya
dönünce verilecek..•

Ankara, 9 ( A. A.) - Yunan hükümetine verilecek cevabın
tetkik ve tanzimi hariciye velraletince ikmal edileceği ve ancak
başvekil İsmet paşa hauetlerini11 Ankaraya bu günlerde muhtemel teşriflerini mitteakip müprünileyhin tasviplerine iktirandan sonra Atina Maslahatgüzarlığına gönderileceği müstah berdir.

Ankara,

ıO

(Teleron) -

l"unanlılarm uazetelerlmlmüsadere.ısurelile yaptıkları
muameleye bir
mukalıele
olmak üzere

zl

l unan
uazetelE>!rlnln de
memleketimize nıenl ithalleri d ü~iinülmektedlr.

Verilen son notnda kaydedilen bir nokta
Türk mübadele heyetinin mübadele komisuyonuna verdiği
notada Yunan emlAkine vaz'ıyet meselesinde serbestii hareketini muhafa:r.a etmekte olduğunu ayrıca tasrih etmiştir.
Malüm olduğu üzere hUlrömetimlz Ankaradaki Türk - Yunan
müzakerabnın inkıtaına rağmen Yunan emliki üzerindeki
vaz'ıyet muamelatını tevkif eylemitti.
Hllkfımetimiz Yunan hükümetinia son cevabından sonra vaz'ı
yet muamel!tının tevkifi hakkinda verdiği vadin artık hOkmü
kalmadığını bildirmektedir.

Yeni protokol
müdürü
Ankara, 10 (Telefon)- Yeni umum tetrifat mUdürü Fuat
Simavi Bey vazifesine bugün
baflamışbr.

Yeni Cemiyeti
akvam azaları

Romllnyada askeri bir isyan
çıktı, tevkifaf var

Cenevre, 9 (A. A.) - Akvam Cemiyeti büy k meclisi
Lehi:ıtanı 50, Yugoslavyayı 24,
Roma, 8 - Budapqteden bildirildiğine göre, Romanyada • Peruyu 36 rey ile Akvam
cemiyeti meclisi
azalığına
bir isyanı askri teşebbüsü olmuş, tevkifat yapılmış ve fakat
intihap
etmiştir.
Reye
55 aza
ı bu tetbbüsün mahiyeti hakkında başka malümat alınamamıştır.
iştirak etmiştir:

Birlik

Şelıremaneti

hududu
2 ye ayrılırken unutulmaması lazım noktalar
İstanbul meb'uslannın ha!k-

la temasları neticesinde Şeh
remaneti hudutlarının gayri
tabii olduğuna kanaat getirdikleri yazılmıştı.
Bunun
üzerine, Istanbul
hududu gayet vasi . olduğu
için, bu hudutların lstanbul
ve banliyö belediyeleri olarak
iki kısma ayrılması mevzuu
bahsolmuştur.

Filhakika lstanbul hudutlan vasi olmakla beraber ayni
zamanda gayri tabiidir de.
Mesela isi. n 'ıul ıehremaneti
hududu Anadulunun Marmara
cihetinde Bostancıda bitmektedir, hem de bütün Bostanciyi ihtiva etmiyerek. ..
Şehramaneti hududu Bos tancı
köprüsünde bitmek te, Bostancının bir kısmı belediyenin bütün tekalif ve fevaidinden müstefit olduğu halde, d~ğer tarafı tamamem
metruk bulunmaktadır.
Bu köprüye kadar olan
kısmında Kara ağaç mezbahasında kesilmemiş et
satmak memnu olduğu halde,
köprünün öte tarafında müte-

rrranıvay,
•

addit ht~usi mezbahalar i !emektedir. Hulasa, hiç bir ihtiyaca
takabül
etmiyerek,
harita üzerinde cetvelle çizilmiş gibi garip bir hudut...
Sonra daha ilerisi; Maltepe,
Kartal, yakacık, Pendik gibi
İstanbulun en güzel sayfiye
yerleri Şehremaneti hudutları
haricinde bulunduğu için; bakımsız, yolsuz kalıyor.
Bugün mesela Büyükdere
ve Büyükada Emanet hudutları
dahüindedir de oraları
neden hariçte kalmaktadır.
Hulasa, İstanbul hudutları
hakikaten gayri tabii ve mantıksız, bugünkü ihtiyaca tekabül etmiyen bir şekilde bulunuyor.
Bu hududlar İstanbul ve
Banliyö belediyeleri diye iki
kısma aynlırken , Bostancıdan
ilerisi ; Pendik ve Yakacık
civarı da
banliyö hudutları
dahiline alınmalıdır.
İstanbulun bu en güzel sayfiyelerini kendi başlarına hıra·
kmak, oraların daima gayri
mamur kalması demektir ki
bu hal gene bizzat lstanbulluların aleyhindedir.

küçiil(

l(ızın a)1 aklarını
•

biı~

l\:csti

Dün ak~arayda feci bir tramvay kazası olmuştur. Karagümrükte, Çukur bostan sokağındi" oturan Sabri efendinin iki
buçuk yaşındaki kızı Maide Aksarayda annesile birlikte
giderken önlerine ansızın bir otomobil çıkmış , otomobilin
sademesinden kurtulmak istiyen anne ile kızı karşı kaldırıma
geçmek teşebbüsünde bulunmuşlardır,
Bu esnada Y edikule tarafından gelmekte phn 701 numaralı
vatman Hasanın idaresindeki 117 numaralı tramvay Maideye
çarpmış, tramvayın altına düten küçük kızın iki bacağı tamamen kesilmiştir. bayılan kızcağız hastaneye kaldırılmış, vatman
yakalanmıştır.

notayı

müzakere edecektir.
lfüllicareti umumiye müdürü
IU!Naki bey dün Rüsyaya
ihracatta bu-unan tacirlerle
bir hasbühalde l:ulunmuştur.
mefa takımı Ba:ıkesirde 2 ye
gjkarşı 4 iie ma;",lup olun-

Kut yemi

Otomobil kazası

Sirkecide yeni handa zahire
komisyoncusu Mehmet Rüştü
beyin ardye~inden on çuval
kuş yemi sırkat edilmiştir.
Şüphe üzerine sabıkalılar 'an
Akif, İsmail, Hüseyin yakalan-

ki 1872 numaralı otomobil
dün Fındıklıda dokuz ya.~ında
İsmail isminde bir çocuğa
çarpmı,tır. Mecruh çocuk Etfi:I hast:ınes İne yatırılmış, şoför

muştur.

mıştır.

• • '- '"'"~1 .r. !ır.

Şoför İbrah:min idarnsinde-

Bütün Avrupa
bir ciimhuriyet
olacak ..
Cenevre, 9 ( A. A. ) - 28
Avrupa devletinin başmurah
hasları şerefine çekmiş olduğu

ziyafetin nihayetinde M. Brian
bir Avrupa hükümeti müttehidesi teşkili hakkındaki projesine dair teşrihatta bulunmuştur.

ı

Maarif vek!letinin tasvibi
ile bu sene dört ilk mektep
binası inşa edilecekti. ~unla
rın üçü Eyipte, biri de lğrika
pıda yapılacaktır.

Mezklir mekteplerin yerleri
tesbit eclilmit, ariaları alınmlJ
ve hatta malzemei inşaiyesi
de arsalarına götlirülmiiftÜr.
Fakat haber aldıjımı:ıa göre, bu mekteplerden ikisinin
yapılmasından timdilik sarh
nazar edilmiştir.
Ezcümle Akar çeşme, Baba
Haydar, Otakçılar, Da11Utağa,
Nişancı, Münzevi ve ToP.Çular
gibi genit bir mıntakadaki talebenin gideceği Nişancada
Sıvaslı
çayırındaki
mektep,
malzemesi hazır olduğu halde
iOfa edilmemektedir.
O civar halkı maarif emanetine mDracaatla bu mektebin İnfaSmı rica edeceklerdir.

Yunanistanda
haydutluk
Atina, 9 (A.A.) - Geçen
pazar günü gezmeğe çıkan
100 kişi T ırhala civarında eş
kıya baskınına uğramıştır. Şa

kiler tenezzühçülerin eşyasını
ve parasını aldıktan sonra
bunlardan 6 sıni rehine olarak
alakoymuş ve 5 milyon Drahai
necat fidyesi istemiştir.
Bu taarruz pek büyük bir
teessür ve heyecan ayandır
mıttır.
Tırhala bavalisindeki
ask eri kuvvetler alelacele harekete getirilmiştir.

Bunun neticesinde umumi
bir görüşme başlamış ve buna
M. Steresman, M. Henderson,
çırak
M. Marinkowitch, M. Streeru- 1
witz, M. Hymans ve M. Motta
iştirak etmişler ve esa!llı hiç ! /arının
Aksarayda Yusuf paşada
bir itirazda bulunmamışlardır.
Bar:ı hatipler, bir takım ihtileblebici Mustafa ustanın ç•·
razi kayitler ileri sürmüşler,
raklarından Mehmet ve Hüseneticede, Avrupa devletleri
yin dün ustalarından ödünç
arasında bir tesanüt rabıtası
para istemişlerdir. Mustafa
tesis etmenin lüzumunu teslim
usta parası olmadığını söyllve kabul hususunda ittifak
yerek çırakları atlatmıştır.
ile mutabık kalınmıştır.
Tekliflerinin kabul edilmediBütün murahhaslar, yakında
ğini gören iki çırak hemen
M. Briannın kendilerine tevtabancalarına
sarılmışlar, usmuhbra esasına
di edecği
talarını ölümle tehdit etmiş
istinaden meselenin tetkikini
lerdir;
çıraklar yakalanmışlar
hükümeti metbualarınd:m talep
dır.
edeceklerdir. M. Briand, alakadar devletlerin fikir ve mütalealarını topladıktan sonra rümaaşları
fekasının talebi üzerine Cemiyeti Akvamın önümüzdeki içtimaında bu hususa dair bir
Ancak on gündenberi tatbirapor verecektir.
kına başlanılmış olan barem
kanunu miinasebetilc şcl::rimiz
Hır sarhoş
Polis müdür üğü muhasebesi
bordroları tanz:mde gecikmiş,
yangın çıkardı buğüne kadar Polisler maaş
Y eşildirekte Sultan odalaalamamışlardı.
rında oturan yorgancı Sül<rü
Haber aldığımıza r.azaraıı
dün gece odasına sarhoş olakordrolar ib mal edi miştir. Bu
rak gitmiş, elindeki sıgarası
gün Polis maaş~arı vnilecektir.
ile yatagına yakmıştır. Şükrü
biraz sonra uykuya dalmış,
Namzetuk

leblebici
tehdidi

Polis
bugün verilecek

sıgara yorganı tutuşturmuştur.

Yorgan tamamen yandıktan
sonra Şükrü uyanmış, yorganı
söndürmüştür.

otobüı
Arttnin idaresindeki

Çarpan
Şoför

otobüs
ağzında

Kadıköyünde, Altıyol
seyyar fotografçı Ali-

ye çarpmıştır. Fotografçı hafif
surette yaralanmış, şoför yakalanmıştır.

Yakalandı
Küçük Langada bahçıvan
Kiryakonun kutübesine sabı
kalı Mecit girmiş, bazı eşya
çalmış,

köpeğin

havlaması

üzerine kulfıbeye gelen Kiryako tarafı:ıd:rn ya!.alanmıştır.

Kudüs mutasarrıh
Reşat pa,anın torunu ve fenerler idaresi müterc;ır.i Ab•
tullab Ziya beyin kızı Gizeli
hanımla doktor miralay Hali111
beyin oğlu Osmanlı bankası
Bayburt tubesi müdürü Sait
Halim beyin nişanları yapıl
mıştır. Saadet dileri:r.
Esbak

Bugünkü hava:
Kandilli rasatanesinden
alınmı9tır:

Dün azami hararet «19»
derece, bu sabah «13» derecedir. Bu gece rüzgar
lodos hava arıktır.

~~"'~.~u~
Otomoh·ı

durak yeri

Sirkeci - Topkapı hattına
işliyen .)ramvaylardan T opkapıya gidenlerin Aksarayda tevekl..uf ettikleri istasyvn mahal i müşteri bckliyen otomobiller tarafından işgal edilmektedir.
Burası çok dar bir caddedir.
Tramvay yolcularının
tramvaylara inip binmesi imkansızdır.
Orayı bir kere
görmek şikayette ne kadar
haklı olduğumuzu gösterir.
Bu otomobillerin ya valide
camii karşısındaki genif yerde,
yahut Murat paşa camii önünde
durmalarını temin etmek ve
vakit
tramvay yolcularını
geçirmeden, müessif bir kazaya meydan vermeden bu
halden kurtarmak lazımdır.
Topkapı A. Hikmet

""
arayorum

iş

Daktilo kursundan mezunum
bir müessese veya ticarethanede iı arayorum, taliplerin kı
zıl tqprak kördere sokak No
44 muracaat.
Karilerlnizde11

M.R.

iş

""
istiyenlere

Sinirleri yirmibeşten qağı
ve otuzbeşten yukarı olmamak,
orta mektep tahsili görmüş
olmak şartile tahsildarlıkta
istihdam · edilmek üzere iki
memur alınacaktır. Maltil ve
ya mütekait zabitler tercih
olonacaktır. Taliplerin
her
gün saat 15 den 16,40 a kadar
yeni postahane arkasında Türkiye H. 36 No. Hakkı beye
müracaatları.

* hikayesi
Vurdum duymaz
Muhterem gazetenizle de
mükerreren yazıldığı halde
gene menine tevessül edilmiyen bir dertten bahsedeceğim:
Haydarpaşa garı, koprüden
kalk n 7,45 vapuru hala Haydarpaşaya yanaıtığı esnada
temiz enmekte ve yıkanmakta,
vapurd n çıkım tiren yolcula-

Zeplin
Seyahat nde sui
kast teş~bbüsüne
mi ma1·ıtz kaldı
Devri cilt:m seyahatini ikmal
eden Alman balonunun zarfı
muayene edildiği zaman bir
delik görülmüştür, balonun
baş mühendisinin kane!.a~· ne
göre bu delik bir tüfek kurşununun eseridir.
Demek ki balon bu seyahati esnasında mühim bir sui
kast teşebbüsüne maruz kalmıştır, fakat bereket versin
kurşun zarfın gaz ile dolu olmıyan bir kısmına isabet ettiği cihetle tesiri olmamıştır.
Sui kastın kimin tarafından
yapıldığına gelince, şüphe yok
ki bu, hiç bir zaman anlaşıl
mıyacaktır.

AmeriklJ hesabına gayet
buy"llk iki zeplin yapılıyor
Zeplin balonunun süvarisi
doktor Erlmerin balon ile birlikte almanyaya dönmiyerek
kumandayı ikinci slivariye bı
rakdıktan sonra Amerikada
kaldığı malômdur. Alman gazetelerinin verdikleri malümata
göre doktor Erknerin Ameriknda kalışı, Amerikanın hiubına iki tane zeplin yaptırmak
arzusunu ızbar etmit olmasın
dan münbaistir. Bu hususta
lizım gelen mtizakerelere batlanmıştır, neredeyse hitam bulmasına intizar edilmektedir.
Amerika hesabına yapılacak
zeplinler bugünkünden çok
büyük olacaktır. Alman zeplini devriilem seyahatini üç
noktada durarak yapmıştı. Yeni zeplinler bu seyahati hiç
bir noktada durmadan ve
daha ziyade yolcu alarak yapabileceklerdir. Tahmin edildiğine göre yeni zeplinlerin
inşası iki sene sürecektir.

Alman

propagandası

F ranaız gazeteleri, zeplinin
seyahatinden bahsederlerken:
"Bfr balon bütün Amerika
efkarı umumiyesini Almanya
rının rahatsız ığının devamına
lehine çevirmeğe kifayet etti
gbz yumulmaktadır. Bu kadar
Almanya için bundan daha
lakaydinın manasını anlamak ı müessir bir propaganda silahı
kabil değildir.
1 tasavvur edilemezdi,, diyorlar.
. idare müşterilerine kartı 1
bır parça hürmetkar olmak
ve on arın istirahatini temin 1
etmek mecburiyetinde olduğü
nu
unutmamalıdır.
Yolcu
olmadığı zamanlar, bilhassa
Paris sefirimiz Fethi B.
yıkamak
pek la
geceleri
Pertembe günü Piyer loti
kabildir.
Kattal: Aziz
vapuru ile Parise müteveccihen hareket edecektir.

Paris sefirimiz
gidiyor

*

Zayi

Hırkaişerif askerlik tubesinden almış olduğum nüfus ve
askeri tcskeremi zayi ettim.
Başkasını alacağımdan hükmü
o!madığını ilan ederim.
Eyip Defterdannda kıyas
caddesinde 8 numaralı hanede Mebmet Adil

Adliyede iki tayin
Beyoğlu ahkamı şahsiye bakimi Kamil Rakım bey lıtan
bul beşinci sulh hukuk hakimliğine, mumaileyhin yerine de beşinci sulh hukuk
hakimi Şakir bey tayin edilmişlerdir.

Siyaset ~yunları

Atiden enıin o1mak için
Alman arı üzmekten
artık v azeeçiniz!
Vcrsay muahedesi Fran ..:ya
Almanyanın Ren vilayetlerini
1935 senesine kadar işgal

a ndn bulundurmak hakkını
verrn'şti, gen! ayni muahede
muc ·dfnce Almanya bu vilayetlerde bu tarihten sonra da
her hangi surette askeri tahkimat yapamıyacaktı.
A m~ya, Lihey konferansı
esnasın a bilhassa İngilizlerin
yardımı ile bu ik' vilayetinin
gele~ek senev
J dar, yani
vaktınden evel tabliye edileceti vadini aldı, fakl\,t bu tahlie bir defa yapıldıktan 80IU'&

VİNÇ ~ANI

Almanyanın muahedede musarra.b olan diğer şarta, yani
bu vılayetlerde tahkimat yapmamak taahhüdüne sadık ka-

lıp kalmadığı nasıl anlqılacak?

İşte bugün her iki memleketin
efkarı umumfycsini de şiddet
le işgal eden mesele budur.

Almanya, tahliyenin bilakayduşart yapılmasını istemekte,
Fransa ise Almanyanın tahliyeden sonra bu villyetlerde,
yani Fransız hud tlannda tahkimat yapmacııgı u
emin
olmalı için Ren YİI } et rinde
bir askeri teftit heyetinin bu-

Şüphe

Bu okun

yok ki
alnına

deQ•
•
memesı bir tesadüf
• idi
eserı
- 8-

Sevinç H. bir gün kendisinin de aynf girdap arasında
naçiz bir katre gibi inhilAl
edip gideceğini teemmUlle 6ztıldft ve o girdaba yuvarlanır
ken benliğindeki eksiği de bir
likte sUı llyeceğini düşilnllp
yeni baştan sinirlendi. Şu ruhı ve kalbi noksanı tespit etmeden bir gün ölüvermekten
enikonu tedehhüş etti. Varlı
ğını ihsas edip te mahiyetini
ifham etmiyen o noksanı anlamak için adeta çırpınıyordu.
Nesi eksikti ve niçin mahzundu?
Yatakta olduğu gibi pencerede de bu suale cevap olarak hamlei ulida (( sevgi ),) yi
h.abrladı ve :bu tahatturun
arkasında gene Türk beylerinin
Tatar karaçılerinin[bey demek]
nogay mirzalarının rengarenk
simaları zihnine dolmıya baş
ladı.

Güzel prenses, bu hayali
muhacemeden kurtulmak için
müziç bir cehdi ruh gösteriyordu. Fakat o renk renk gözlerin topunu birden zihninden
atamıyordu. Kimi bir anda
siliniyor, kimi İnat edip yapış
bğı yerde kalıyordu. Kuşak
beyin hayali bu anut zümrenin en başında idi. Gözel gözlerini süzerek, ince beline narin bir irtifa vererek Sevinç
hanımın kafatasının içinde dolaşıp duruyordu.
Prenses, bu üzüntülü tahayyülden kurtulmak için odadan
çıkmayı, yavrusunun
beşiği
dibine sığınmayı tasarlamıştı.
Mini mini hükümdarın mışıl
mışıl uyurken çehresinde sık
sık beliren masum tebessümler, mustar"p valde için bir
ıifa, her elemi dinlendiren bir
deva olacaktı.
Prenses, bu azm ile pencereden ayrılacağı sırada başı
nın listtinden bir şey, vızıltılı
bir fey geçti. Bu belki bir
kut, serseri bir kuştu. içeride yanan mumların ıulesine
müncezip olarak zulmetten
nura atılıyordu. Yahut bir
yapraktı, ruzgirın önüne kah·
larak odaya dllfüyordu.
Prenıea albn renkli saçlannı hafifçe ihtizaz ettirerek
içeri giren ve müteakıben,
sukuttan ziyade teaadnm sesi
veren ıeyin
ne olduğunu
anlamak için alelacele başını
çevirince karşı duvara bir olunmasını

zaruri görmektedir.
Anlqıldığına göre neticede
bu teftiş ve murakabe işinin
muahedede esasen derpiş edilmiş olan bir telifi beyn
komisyonuna gördürnlmesf üzerinde itilif temin edilecektir.
Bu meaele hakkında doğrudan doğruya alakadar olan
iki tarafın fikri budur, İngilizlerin ne düşündüklerine gelince:
Almanya bugün intikam
almayı düşünmek şöyle dursun
bu kelimenin telaffuz edildiği
yerden bile kilometrelerce
kaçan insanlardaıı mürekkep
bir memlekettir, vatanperverliği o derece unutmuttur, bu
halkın biitnn gayesi şimdi para
kazanmak, mümltün olduğu
kadar rahat yaşamakbr. Fakat Fransa bu m mleketi üze
üze, izzeti nefsim kıra kıra
halkm kalmamıt olan milli
bfalerinl tekrar diriltebilecektir, İtte ancak o zamandır Jd

Muharriri: M. TurhlJn
kun saplandığını gördü ve
titredi.
Titredi. Çünkü saçlarına
değer gibi ta başının üzerinden geçen bu okun alnına isabet etmemesi şüphe yok ki
bir eseri tesadüftil ve hedefinden pek cüz'f bir inhiraf gösteren bu ölüm rehberinin bir
dütman elinden çıktığı da aşi
kar idi. Demek ki ortada bir
suikast vardı.
Sevinç H. öldürülmek istenilmesinden değiJ, bu tqebbüsün delalet ettiği manadan
tedehhiiı etmişti. Halkın samimi muhabbetine mazhar olduğuna itimat ve o muhabbetle iftihar ederken işte o halk
arasından biri kendisini öldürmek istemişti.
Ancak bu nokta, güzel
prensesi hem müteellim, hem
mütedehhiş etmişti. Maamafi,
itidalini derakap topladı, silahını bu kadar mahirane kullanan suikastçinin bir - iki
ok daha atması ihtimalini
göz önü~e getirerek hemen
geri çekildi ve yüz üstü yere
yatmak suretile tahaffuzkir
bir vziyet .aldıktan sonra
sürüne sürüne yürüdü, duvara
saplanan oku, büyük bir heyecan ile muayeneye girişti.
İlk bakışta okun, uzun boy,
yani yüksek mesafeler için
kullanılan cinsten olduğunu
anlamışh. [1] Şu hale nazaran
suikastçi, idil suyunun karşı
sahilinde bulunuyordu Okun
ufki bir seyir ile odaya gelebilmesine görede meçhul düş
manın saray penceresine muhazi bir noktadan yayını çekmiş olduğu anlaşılıyordu.
Karşı
sahilin bir

yar,
topraktan duvar gibi yükselrağmen
en
uzun
mesine
mesafeli oklan şu pencereye
muhazi olarak atmıya müsait
bir irtifa, o civarda yoktu.
Çok lerilerden ise ne hedef
tesbit edilebilir, ne mesafenin
atılacak oka hazmettirilmesi
kabil olurdu. Binaenaleyh, okun nereden atılacağını tayin
(1] Eski Türkler, paslanır
diye zırh giymezler ve zırh
yerine kaynamış deri telebbtis
ederlerdi. Her nefer, ayn mesafeler için kullanılmak üzere
üç boy ok tafırdı. Usta bir
okçu, bin metreye kolaylıkla
ok eriştirebilirdi. Tunadan ok
qıran Türklerin ismi tarihe
geçmiştir.

Fransa için tehlike vardır.
Çünkü karşısındaki altmış milyon, dOnyanın en mütefennin
bir milletidir ve bu defa maziden ders almıt olacağına
nazaran eakf hatalara da diifmiyecektir. Şu halde takıp
edilecek hattı hareket açıktır.
Şimdi Deyll N evz gazetesinin
Fransızlara verdiği nasihate
bakımz, diyor ki:
« Atiden emin olmak iste diği takdirde Fransa Almanyayı mütemadiyen üzmekten,
izzeti nefsini kırmaktan vaz
geçmelidir, kendısi için en büyük teminat bu memleketle
dost geç"nmektedir».
z l •
al\ t Fransız
düşünce leri · e biıs · ·
kad r, nlara göre
bugün olm
bıl yarın maglfıbiyeti h tırl..
, ı~cburen rdık
ri almağı
du ünmemesi mumkun değil
d r şu halde menfaatleri bu
ı.1enleket' mümkün
olduğu

Silivride Ye
Jandarma

kumandanına da iş
ten el cektirildi
,

Z11fi11rtliyen l ki· im eski
deflerlt·ri yol.
. · I k
çabuk lJir zw nnc < :u 1 rtlemiye başlıyarı baz1 ~ er r aGeçenlerde Silivride vukuu
:lflfm· da ayni yi !l"P11 1• a
ihbar edilen yolsuzluğu tahkik
kallaşlıl ır. Aradı lir fark
için mahalline bir heyet izaim
varsa o da :ııyr rllt!Jl 1 rf,edilmiş ve bunların verdikleri
kalm yol laclığı c ki_ d fi rler
rapor ilzerine Silivri iskan
gene kendi defleri rı ol u
memuruna işten el çektirilmiş
halde, b rikiler [, ışlwl<lrımn
ti. Aldığımız malU.nata nazaeski deflerterirıi yuklaımya
ran gine bu meseleden dolayı
başladılar. l'akw eskı ec
Silivri jandarma kumandanına
yalla na-trecilik dt:nilen kul~
da işten el çektirilmiştir.
bir mukallitlik vardı ue ı nzH
re diye yalnız ştMe11 as ur<t
· benziyen birçok yavan, sade
suya şeyler yazıltrdı. L.akın
hocalarının
bu nazire denilen şey, dw m,
gazel, şarkı ve s zire g"bi
manzum yazılara lwr ·ı Yll ı
mekteplerdeki Arabi ve Fa- ltrdı. Şrmdi ise b ~ yon m,
risi hocalarının Türkçe mualdunun mizahi nes rler' i l ı limliklerine tayini için emir zire kalkLŞıyorlar. l.iJer on
gelmiştir.
beş, yirmi sene e l b · at, matBunlardan iktidarı olmıyan
buat aleminde J s sız kalem
lar açığa çıkarılacaklardır.
ve kafa patlatmış bir muharArabi ve Farisi derslerinin
rir bww yapsa idi, elı, ne
yerlerine diğer ecnebi lisan
yapsm zavallı, bu kadar se-

'1

Arapça ve Fari-

.si

vaziyeti

dersleri

fazlala,tırılmıştır.

İskin umum müdürü
İzmire

gitmiş

olan İskan
umum müdürü Hacı Mehmet B.
10 gün sonra şehrimize avdet
edecektir. Buradan Trakyaya
mtme i mul te elclir.
etmek dahi müşkül görünüyordu.
Sevinç H. yüzü koyun uzandığı yerden bu millahazaları
yürübürken okun üstünde bir
kağıt sarılı olduğunu farketti.
Odanın o noktası mumlardan
uzak ve gölgeli bulunduğu,
zihnen de teşevvüşler geçirdiği için ilk nazarda kağıdı
görememişti.
Esasen kağıt,
saman rengindeydi, kolaylıkla
farkolunmıyncak surette sarılmış ve yapıştırılmıştı.
Sevinç hanımın mülahazası
bu müşah de üzerine değişi
vermişti. K ndis'ne hain bir
düşmanın ecel hediye etmek
değil fakat bir dostun mühim
bir h~bcr vermek istediğine
kail oluyordu. Tahaffuz endi·
şesini hemen bertaraf ederek
sıçradı.

Duvara saplı duran sivri
çelik uçlu mühlik nesneyi çekip çıkardı, albtı şamdanların
yanına koştu, havadan uçup
gelen mektubu, sarılmış olduğu yerden kemali ihtimam ile
çıkardı, bir lahzada okudu.
Mektubu tqıyan okun sivri
ve zehirlı ucu, Sevinç hanımın
alnına değseydi, güzel kadın
elindeki kAğıdı okur okumaz,
kopardığı çığlığı izhar etmez,
açılan yaranın acısını bu kadar kuvvetli bir feryat ile
me_ydana vurmazdı.
Evet, güzel prenses, müthiş
bir sayha çıkara:-ak çılgın bir
fitap ile odadan hrlamıtb.
Kendi odasına mukabil ve
sarayın bahçesine nazır olan
bir odaya koşuyordu.
[Bitmedi]
kadar uzun

müddet kolunu
kımıldatmıyacak
bir halde
bulundurmaktadır.

Acaba bu iki düşünceden
hangisi doğru? Almanlarda
eski hissi millinin kalmadığı
muhakkak
olduğuna
göre
lngiliz gazetelerinin mütaleası
pek isabetsiz olmsa gerektir.

Kayser Afman-

yaya ne vakit

dönecek?
Sabık imparatorun Aimanyaya dönmesini meneden kaııunun müddetinin hitam bulm sı ve tecdidine de lüzum
gorü'memesf üzerine ikinci
G yoruun bugünlerde memleketine döneceği söylenmJftİ.
Halbuki sabık hük'" dann saray nazın F elem n te neşret
tiği bir beyanname ile bu rivayeti kat'i surette tekzip etmiftir. Felemenkte .aylendiii-

rıe lıiç

dıırup dinleııme?~n

çalışa çalışa yorulduğu ıçm

ayıplwımaz, onun bu kadarcık kuıur1m11 iıoş görmeli/
Der geçerdik... Fakat daha
dtimirı, hatla bııgwmn yazı
cıları bunu yapcırl ırsa vay
lıalimizel

Ha, bir de uar ki yapılan

bu ııazıreler aslmdan Jwvvelli, aslından şık, aslından
Jıoş olursa eh o zaman ~~~a%
makbule geçer. Ama or111 a·
lirıin yanmda solda sıfır kalan taklitlere her/.;.es mevzu
/;ı lı uula asmalar buduyrm
deyfp guler. Son günlerde,
bazı ga·ete ve mecmualar ~a
bizim ummnigetle mukall tlı~
!/imi:den, sade yarin .taklıl
edip kendi l.eııdimi.:.e ''~' .şey
yaralamadı!Jımızdcm ıkayel
edtlıyordu. Anla ılan artık
yarin takllilen gwa qel iş
ol malz ki şimdi de l\eı dr ke ı·
drmizi, bir birimizi iakli~e
b ışl dık. rarlll isler misinız
<sld div 111 edeblya!md 1 oldUfju gibi bu tarz yeni len taammum elsin de herkes bir,
iki sene em 1 çrkmış olan
nwşlwr bir esere na:ire ya:ı·
mıya Jwlkışsml ~le sela ( Hd·
seyin RaJımi beyin ko~otlar
meklebi11e naztre... l a~ııp
Kadri beqin Hükıım gecestnB
nazire... A/ımel Haşimin göl
· ·• Sa drı'Elem
saatlerine 11azıre.
beyin çıkrtklar duruncasma
nazire... Sual Derviş hanımın
ne bir ser ne bir ne/esine
nazire... ) 'Filan gibi/..
lrc gidişata />akılırsa bu
işin akibeti böyle olacağa pek
benziyor...
K6ro61rı

ne göre ıkinci G 'yomd niç. ır
zaman Almanyaya önmıre
cektir. Fakat vasiyetnaınesıoe
Almanyada ilk kansının yam·
na defnedilmesi ricasını yaz•
mıştır.

Sabık

Alman

veliahfı

ne

yapıyor?

Sabık hükümdarın vaviyetl

nölu ne
budur, fakat aca ba .-• b.
halde suali irat ecUiırse . ır
·
BerlınFransız
gazetesıne
den yazılan bir mektu~tan şu
cümleyi iktibas edecegız:
" Sadık veliahtin kırmızı C:
tomobilinc çok meşhur bır
evin önünde sık sık rast gel·
mek mümkündür. Şen, eglenceli ve mesut bir hayat geçirmektedir."
işte ınsanlarm vaktile hllkGmdar diye baf}aruıa getirdikleri adamlana ntaDJarma
•erbutiyetlerWD derece9il

' Eylill 11

:Son :Saat ""~

U iNi IUI
avukatları düş:'n '1Yo 'lar
Şimdiye kadar işidilmemiş bu dolandırıcılığı
yapan kadın cezalandırılamıyacak mı?

dünya
Yaylı nıiiş

·ri

genç ve gıi:el
bir hı.dı ııd !'.•

Bir tel(

İIJCİ

600,()00 franl(!

Fransanın tanınmış bir k~n~ırı llu
damı bağırıyor: ""Bu in arıı ~ 11 tB..vn!l 1
işi değil. Hfç bir şey yap:ıı?aıtı~z.. $9
Amerikalı

zengin müşteri
" Allasımarladık ,, diyor ve
ayrılıyor.

bu alış veri§İn
başına a-etireceği felaketten
bihaber ellerini ojüştura oiuıtura geziniyor. Kısa günün
kin az olur!
Aradan birkaç gün geçiyor.
Bir sabah Amerikalı kadın
gene mağazaya geliyor.
Artık bir iltifat.. bir iltifat.
Bütün müstahdemin kapıya
koşuyorlar. Y ailı müşteri lüks
otomobilinden iniyor, etrafına
Kuyomcu

-Bütün dünya avuk11tl&n düşünüyorlar, kanun kitap- )arını altüst ediyorlar, kafalarını zorluyorlar .•• ah .. bu
muazzam dolandıncılı:ğı yapan
- kadını cezalandırmak imkam
yok. Cürüm meydanda, fail
elde, buna rağmen ne ortadan
kaybolan 500,0000 frank geri
alınabiliyor, ne de ana mukabil hapis ve mücazat karan.
Hadiseyi gözden geçiriniz,
üzerinde imali fikir ediniz,
mevcut bütün ihtimalleri naza·
n dikkate alınız;
hiç bir
mü~bet
netice elde edeıniyecek meşhur bir Fransız
kanun adamı gibi sız de yerinizden fırlıyarak: «Bu insan
aklı, insan kafasının buluşu
değil. Hiç bir şey yapılamaz!»
diyeceksiniz.
Hadise iki kelime ile hulasa edilmek lazım gelirse şöyle
aöylenebilir:
Amerikalı bir kadın Pariste
bir kuyumcuyu 500,000 frank

bu kadac para yok ..
- Tereddüt ettiğinizi görüyorum. Beni tanımıyorsunuz.
Hayır hayır komplimana lüzum
yok. Benim size mukabilsiz
bir çek verm!yeceğimi nereden biliyorsunuz? Bakın ne
yaparız. Bu çeki şimdi çırak
lannızdan birine verir, bankaya gönderirsiniz. O parayı
alınca ya telefon eder yahut
ta çabucak buraya gelir. Ben
o zamana kadar beklerim.
Yalnız biraz acele etsin. Israr
manasız. Ben böyle anu ediyorum, anlıyor musunuz.ıı
Kuyumcu ela şimdiye kadar
birçok defalar aiızı yandığı
için ayni şeye taraftar ama
adet yerini bulsun diye biraz daha nazediyor. Nihayet
çırağı bankaya gönderiyorlar.
Biraz sonra bir telefon: Para
alınmıfbr. Her şey yolunda.
Ala!

tebesııümler

dağıta

dağıta

içeri giriyor.
- Bir yüzük istiyorum.

- Ne kadar istiyorsunuz,
buna?
- 40,000 frank, efendimiz.
- Ya bu pantantif
- O da 50,000 frank Madam cenapları.
ikisini de alıyorum. Sa.nnıJ
- · Fakat gene çek verece-

ceğim.

- Biza yazıktır, muhterem
madam.
Ne demek istiyorsunuz.
r' ullannwn yok yere
kalplerini kırmış olacaksınız.
Haşmetlüm!
Amerikalı

Madam gidiyor
çek bankaya rönderiliyor.
Ne·düşünüyorsunuz? Kuyumcunun faka bastığını mı. Hayir
her şey yolundadır. Banka
90.000 frangi tıkır tıkır tediye
ediyor.
Eh artılı: bizim kuyumcu cenaplarını görmeyin. Böyle yağ
lı bir müşteri ele geçirdiği
için adamcağız nerdeyse uçacaktır.

Aradan bir hafta daha ya
geçiyor, ya geçmiyor, Amerikalı gene mağazada. Elmaslı
bir kol saati, bir inci gerdanlık alıyor, ve camekanın en
mutena kötesinde a-önlüği)
büyük bir incinin kıymetini
soruyor.

-

ğim.

-

- Biz b<iyle yapa~c.k k:aseleri tanırız, efendimiz.
- İsterseniz gene bekliye-

Nasıl

arzu buyurursanız.
Ya bu ıefer sizi aldatır-

sam.
- Bu mümkün

değil

ma-

dam cenaplan •
- Niçin? Geçen sefer bankada param vardı. Şimdi olmayabilir.

100,000 frank.

Oooo.. Dehşet.
Fakat muhterem
onun bir .eşine daha

madam
rasliya·

mazaınız•

- Sahi mi?
- Bana inanınız. Bunu bir
mibraceden satın aldım. Hindiatanda bile misli buluna·

Amerikalı kaduıın

dolandırmıştır.

satın aldığı

mücevherler ( en ıistit1
hadiseye sebep olan inci. )

maz.
- Yok canım?
- Paroldönör, madam.
- Biraz tenzilat.
- imkanı yok, madam.
- Canım biraz!
- Emin olun ki imkaıu
yok. Olmuş olsa bir dakika
tereddüt etmezdim.

Fakat o kadar mahirane bir
tarzdaki timdiye kadar gelip
geçmiş zabıta vak'alan araaında bunun bir eşine daha
rastlamak imkanı yoktur. Avrupa ve Amerikanın en mahir
:ıabrta memurları bunda ittifak
etmişlerdir.

Sözü fazla uzatmadan bllf"
tan başlıyarak meaeleyi an-

- Size başka şeylerden
bir
başka
defa
ikram
eder, emrininzi yerine getiririm. Fakat istirham ederim
bu sefer ısrar buyurmayın.
Bunu alın.
- Peki alıyorum.

latalım:

Bundan 5 ay kadar evı 1
Pariain en bilyük ve zengin
kuyumcularından (M. D. L.) in
muhteşem mağazalarına yağlı

bir müşteri düşüyor.
Bu müşteri genç ve güzel
bir kadındır. Komşusundan
bir ecnebi olduğunu anlıyoruz
bir İngiliz, yahut Amerikalı
- Bana bir bilezik lazım,
diyor. Temiz ve gösterişli bir
mal.. anlayorsunuzya .. »
Kuyumcu işi çıraklarına bı
rakmıyor. Onlar nekadar olsa
acemidirler. Dil dökmesini,
adam kandırmasmı pek iyi
bilmezler. yağlı müşteri ile
bizzat kendisi meşgul oluyor.
Gerçi bir hayli yoruluyor, terliyor ama neticede zengin
kadının da gönlünü yapıyor.
- Ne kadar istiyorsunuz
bu bileziğe?
- 75000 frank muhterem
madam.
- Çok pahalı.
- Müşteri olmanız için,
aizi kazandırmak için 5000
frank tenzilat yapabilirim.
- Pek ali alıyorum. Ancak çek vereceğim. Yanmıda

Pariste

-

. . . . .

Borcum ne kadar?

- 100,000 frank.
- Çek vereceğim.
-Öyle söz mü olur efendim.
- Yalnız, durun birşey is·
tiyorum. Bu incinin bir eşini
daha bulamaz mısınız.
- Ah işte bu mümkün de·
ğil muhterem madam.
- Eyi ama ben istiyorum.
- İmkanı olsa emrinizi ye·
rine getirmek için hiç bir
fedakirlıktan çekinmem.
- Çok para versem.
seli değerinin bir kaç mialinL
- Maatteessüf.
- Ne yazık. Halbuki Bu
incilerdn yapılacak bir küpe
ne şahane bir ıey olur.
- Hakikaten fikriniz pek
parlak madam cenapları. Fa·
kat arzettiğim ııibi ..•
- bir arasanız?
- Beyhude!
1Mabadi 7 had aabifede J

Me·

-

Aldıifmız

inciye en fazla benziyen bu. ilaha fazla

mü~abihini

bulmak

imkdnı

yok.

11 Eyltll

Annem size
dargııı
R.bey o gece geç vakte kadar
Süheyla hanımlarda kalmışb.
Süheyla hanım uzun müddet
R.. beyi kızı Necla ile yalınız
hıra lrnuşb.

Erte i günü R ..

Neclayı

gör-

dü. Necla.
- R. bey, dedi annem size
çok kızdı.
- Neden? Dün bizi yalnız
bırakbğı zaman size karşı hiç
bir fena harekette bulunmadım, size sarılmadım.
- İşte onun için kızmış ya.
iki saat kapının önünde anahtar deliğ"nden bizi gözetlem'ş. Uslu durduğumuzu görünce canı sıkılmış. Boşuna

---

-;;:;'

beklec.ig~ne üzülm5ş.

Bir deni... mayosu için 50 lira 111''1 Çok pahalı.
Hayır. Omm sayesinde bu yaz 500 lira kcr:a. d n.

-

-~~~7~..M.\,_l~~~lıı@\1\1115.,~~
- Niye dtişıinuyorsıın? Kocalllll yuksa ihanetini mi yakaladm.
- Hayır. O beni cıirmü me~lırıt halinde yakaladt.
- Vay rezil herif vay/
-

Çok
Bu,

Jıassassımz.
aldığım hediyelere

göre

Artist S ... hanım sahnede
işin.i ~itirmiş, Jocuma çekilmit

gıyınıyordu.

Kendi kendine :
- Çabuk olmalıyım... dedi.
Saat beşte randevum var.
G6zü saate ilitti :
-- O ... saat altı olmuş .• daha vaktim var.

11lammyor musun. Baııana bak. tlU

yaşında Jıal<'i çalışıyor.
ıa .wn: Arlık
- Aımel }'alan söyleme/ Geçen akşam baba; edi mi?

değişir.

Daha vaktim var

Teııbellik elm~kden

f osladm.

Belki..

GerıçliMe olduğu gibi çalışa1111yorsun em

n

artıyor
Günlük yumurta Kazanç
_Kazanç gittikçe

- Sana gözümle gördüm
diyorum. O çapkın ve hayvan resimleri yapan ressam

Yumurtalarınız

-

çürük
çıkb..
Halbuki camekina
günlük yumurta) diye yazmıt

kızımızı baştan çıkarmış, kır

lara doğru ırötürüyordu.
- Belki hayvan resimleri
yapmaktan vaz geçmİf ve çocuk yapmak istemiştir.

smız.

- Elbette.. Hiç tavuk gece
yumurtlar mı ki kecelik yumurta

artıyor.

- Amma yaptın ha. herkea
aksini iddia ediyor.
-

Ben her keai bilmem
Bu ay geçen aydan çok fazla
kazandım.

- Ne it yaparsın?
_. Mezar ka21cıaıynn.

yazaJım.

~~~~~~r~:=---"""~~~;,,,:

Ge~I Kayalık~ar arnsmda seı iu/e b ılık avlıyulım.
Mukemme/ bır obam 11ar. Kayaltklar arasu da ;şimiz ne?

-

-

-

Ağ:ı slil kokuyordu. i.lıbuJ clmeclim.
Sl·n l1iilirim obursım. Lokmanm hep bıiyıi.</ıimi yıılarsml

Çocuk

Aman dokunma! Dalw LSlakiu-.
Zarar yok. Parmağmu yık.urun.

m

m

~lemi

00

Uvey anne yill~innd<:?l1ı. atılan çocuklar

Kaı~c/eşirrı!. Artık bıındaıı sonrcı !Jtıblııııız başuru::.ut allmdaki taş, evinıiz de
Bir vakitler iki küçük

kız

kardq vardı. Bunlann anneleri almüş babalan onlara
baıka bir anne almak istemişU.
Fakat yeni anneleri bu iki
küçük k zı bfr gün sevmem ·ye başladı ve babalanna
onlan başka bir yere götürmesini söyledi. Bir gün sabahleyin erkenden yola çıktılar.
Akşam gtln batarken bir
dağa geldiler. Orada eaki bir
...~ y~ Onun içine airip
. . . .far. YaalanlMla tld
eimekten bqka bir ıey yoktu.

k<JVıığ·ııdur. Actlcırs(ı/c <Jf l
~

Gece yarısı babalan onların uyuduklannı zannederek
kaçtı. Fakat büyük kız Nedi
uyuumıyordu. Hiç sesini çıkar
madL

Sabah olmıya baflamıı, tan
yeri ağarmıya yüz tut.muttu.
Turhan uyandı.
- Baba.. Baba.
Necla gözleri yaıararak:
- Senin baban yok, gitti.•.
Artık senin baban bqmm altma koydujım lla laf, ninde
ba afaç.•
Dedir Turlaaa atlamaya bat-

.

·ı)
..

Jadı.

Lakin biraz sonra austu.
Ablaamm yanına yaklaşb!
- Abla -dedi- benim karnım aç.
- Bundan sonra hayvaıılar
gibi ot yiyeceğiz.
- Abla.., auaac:lam.
~Bundau

sonra agaç kök-

lerini emeceği&.
Tmlumla Necil el ele TercUler

ft.

yiyecek aramap

p

tiler.
M..-a kadar sezdiler. Aktam Gat6 evle. ·ae -ataç oyu-

'-'

.

döndüler.
Ertesi sabah bir az daha
geç kalmışlar ve yiyecek aramaya gitmek iç.in hrwlanm•ı
lar idi ld kocaman bir deYin
önünd~ki sürüyü güderek geçdiğiai gördüler.
Nedi o gtm kardqini arada bırakb ve derin eYiai araDUya gitti.

Ötle

&zeri

clhdQiG ••••

elWe iki elam ek bir ~
ılt
iki W- Jotart nrdı.
Bu laal ltlrkaç güa d~vam

T•

bLl ll[l,tlÇ
(._)

v •

~Sıısarsak
eret.!;"L'Z.
L
ğuna-

v

ot ernecegLz

etti. DeY akıamlan evine d6ndüğü zaman yoğurtlann yapdmıf, ekmeklerin pifirilmiı, ortalığın ailpür&lmtit olduğunu
görerek ıaıırıyordu,
Fakat bir gtin Turhan da
gitmek istedi.
Ablası onu

karfısana aldı

Ye:
Gft. Fakat aynaya biç
bakma. Çünldi ayna men ne
yaparsan yapar eledi. Turhan
aynaya bakanyacajmı ndedererk e..den çıkb. Llkia ftdhli
tatmada.
Ab m heri deY evine cll-

nerken Nedi daha onda idi.
ır. dA.ı:.A zam1111
Dev eve dun
uı5 ..
Turham buldu ve bir torbaya
koyarak tavana aab. O akta~
k
tok oldupndan yemedi.
E=i sabahı Necla dar etti
ve dev gider gitlnez eve k~
fU'&k kardeş· ni kurtardı ve

bir daha da Turham o eve
göndermedi.
Eier deY o •lep• ~
yeseydi Necil yq ,.-Z llalacakta. Ne fena cleiil mi?
~,
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<'d<'riııı!
uıılal'thıı sonra tPYC'İlı

<'dill'<'<'k sııal .• udıır:
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~·oJ, a lıl!e lıi~· llH'J'ak ı•tnwyiıılz. Zira l.'Pplerinlzl
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111-

ll'Plerıh•n lıPrlıanııi hirisl
sizıı muvold111l<'n bu parayı verPhJlir.
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Siz<' pratik hir tavsiyede ı.alıa bulunmak ıs'te
rim. .\ııH'rlkaya çıkııwa
i!lullizeı• iiurı·ıımeiJI ilı
mal Plnıeııwlisiıılz.
Hu ı:ok l;olay lılr iştir.
Hir lılsküvi fa 111'1 kasında
11iinıl<' on ıliirl sa.ıl <;alı::;
tıktıın sonı·.ı !Jl'l:e ıwrsle
rlıw ılı•\anı etııwk surl'•
tlh• nıül><'ııınwl lisan öiJrt-nirsiniz. Yal.ıa hu surellP
oecı•
U) kuııuzu
~ı~ıl::ı etnwk kap ı•ı!Pt'l'k
. e tle hu da ı lzı• vız !JPl-

Jll<'li.

.

'.\ilıaH'tiiıınllıun•
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üç ayda
) oı· ıuııhık an
nnıı YP lu ,,,ıs lıı-.;anlardır. !
!J<'h<'rir !Jldt l'SİlllZ \'('SSl'lhınmı en 1 üvük
dPlill
.
lfllll: ccii'ıkPlil'riıı <'il l•holar. ı, fıhıııı ıııulıl,ıiııılal'ı
\"Pnl hu dP(Jll nıi'f!
ııa yaptıl ları mıı·ıııwlı•~ i
Celftlpfiin Ekrl'nı
zil, rPılr•hilfrlz: .\ nıPrikııda
Aferin bu memura..
hlr aılaııı idam ı•ılilıııedt.•n
· Evelki gün saat 10,13 te
ı·n.~I şı•rpf'ine hir mu iki
Pendikten kalkan 23 No. lı
konseri l<'rllp Prlilir; ve
trene binen Pendik ilk mek·
lılıfl'ılP sanılviçle şampan
tep müdürü Musa Kazım B. geya il.:rmıı Pdilir.
çenlerde Pendikte Tayyare ceBundan haşka
idam
miyeti menfeatine verilmiş olan
tarzı da pek nazlkrme<llr.
ba!o hasılatından 430 lira 25
Şu l•olluiJa lıuyurıır nıu
kuruş ile 750 lira kıymetinde
suııuz, derhw, ve ınıılılilı
bileti ihtiva eden paketini
mun lıal'iflemesl lı;ln koltrende unutmuş, tep tenha
tuktan elPktrik cı•reyıuıı
olan vagonda bunu kondüktör
oe<;irlrlc>I'!
3553 numaralı Afyonlu İsmail
ı:;ıimdl, <'miııinı, hepiniz
efendi bulmuş ve sahibine
baıın şliyle lılr sual sorateslim
etmiştir. Aşkolsun bu
cııksınız:
- .\llH'l'lkaya olrmek
namuslu memura.

.
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Süvari sınırının gelecek ınu
gi;r bikr .ği vazi·
feleri ~imdiden tayin ve tesbit
edilmek için, bir müddetten·
beri F ransada mühim sl.ivari
ın:\P"Vre!eri icra f'dilmektedir.
Ba ma?'levre bir taraft~n
bir süvari fırkası, diğer ta·
raftan da iki avcı livası
ile küçük bir piyac!.: setir

Be çikada Ko. it ismi veri·
len çok ş!rin ve gi".zel bir kasaba vardır ki bilhassa yaz
mcvs:minde d,:ıiz ve kum
banyolarını sevenlerin zevkle
toplanc•;:ıları al.:;::ıot bir plı'\j·
t:' ·.r.
flu senenin meydan alan mo·
da hastalığı Koksite de sira·
yet etmiş olacak ki birkaç
gfin evel bu güzel kasabada
bir gfizellik müsabakı:sı yapıl·
ID'Ş, yerli ve ecn~bi yüzlerce
genç hız mü sa b. kaya iştirak
etmişlerdir. Neticede rakiplerine kahir bir tefevvuk gösteren
çok genç bir hanım kız, bütün
hazır bu!unanların ittifakı ile
Koksit şehrinin güzellik kıra
liçesi ilim olunmuştur. Bu in·
tihap ve muvaffakiyeti son
bir defa tes'it için genç
dilberden bir masa üzerine
çıkarak mütenasip endamını
teşhir etmesi rica olunmuş, o da
bu teklifi
hüsnü telakki
ederek cemal ve kemalini
umuma arzetmiştir. Fakat bu
sırada garip bir hadise olmuş,
jül'i beydi azasından biri, gü·
zellik hrnliçesinin kadın değil
henüz tiiyü çıkmamış bir
erkek olduğunu iddia ederek
int'habın feshini istemiştir.
Bö J le bir iddianın nasıl bir
vaziyet doğurabileceği kolay·
lıkla kabili tasavvurdur. Gürüitü, patırdı arasında güzellik
kırıiliçesi, mecburen, en yakın
bir doktor muayenehanesine
sevkedilmiş ve orada, kemali
hayretle anlaşılmıştır ki, genç
bir kız zannedilen kıı al içe,
kudretli bir erkektir.
Bittabi bu hadise üzerine
infilıap feshedilmiş ve bir yenisinin icrasına ela
cesaret
edilememiştir. Şimdi tavsiye
edilebilir:
- Bu gibi müsabakalara
kalh madan evel alakaJarla·
rın bir defa olsun muayenesi

harebelcı de

kıt'as•nm iştirakile yapılmak·

Bu

kıt'anın

el;nde, olo·
mcl:ıiilerle tahrik ec'i en bir
de opçu kuv •eti vardır.
A~ıl vazife süvari fır ·ası
na ait o!up bunun vazıfesi
rı· ade
a\'cılarının
ırukavc
n:..:f ne rağmen sırasınd3. ~üra
tinden ist;fade etmt.k, sıra·
sında da attan inip piyade
gibi muharebe yııpmak suretile
muayyen bir hedefe varmaktır.
Manevrenin şimdiye kadarki
şekli, süvarinin kendisinden
beklenilen vazifeyi yapabildi·
ğini göstermektedir.
Umumi harpte ise yaramaz
bir silah 11ddedilmiye alışılan
süvari, şu hale göre eski
ehemmiyetini tekrar iktisap
ediyor demektir.

Biı~ alen1
Londranın

nüfu-

su Belcikanınki
,
kadar
İngiliz istatistik nezaretinin
neşrettiği

son cetvele göre
Londranın bugünkü
nüfusu
tam <t7,805,870» kişidir, Bel·
çika devletin·n nl.'fu ;ı ise
«7,874,601» ldşiden ibarettir.
Şu hale göre İngiliz payıtah·
tının nüfusu Belçıl:a devletinin
nüfusuna muadil d~mektir.
Bu şehrin muht~lif kazalar·
dan dolayı ber sene verdiği
kurbanlar ise, aşağı, yukarı
bir meydan harbi zayiatına
muadildir. Mesela 1928 sene·
sinde, bu zayiat 49105 kişi·
nin yaralanmasına ve ölmesine

unutulmam~lıdır.

Edison

malolmuştur.

Otomobillerin sebep olduğu
kazalar ise 1056 olup bu mik·
tardan 977 kişi ölmüştür.

Dok tor A. kutiel
Elektlrlk makineleriyle belro~kluRu, idru
darlığı, prost.aı, ademJlklidar, . bel gevtek·
U~ cilt ve firengtyi ağrısıı.:·tedavl eder.
KarakOyde Börekçi l.•ını sıraaıııda 3~.

cek şeyler yaptınız!
Natali kekeledi :
- Ne diyorsunuz, Allah aşkına?

Genç
şim

kız

i an

Bana bütün bu anlattıkları
nızın dogru olduğunu temin
ediyorsunuzya?
- Bu hususta en müsbet
deliı bizzat şahit olduğunuz
hadi edir, esasen süküt etmekle F orvil de anlattıkları
mın doğru olduğunu tasdik
etmektedir!
f orvil söze atıldı:
İtiraf ettiğim sadece
tundan ibarettir: Nataliyi çıl·
dırasıya seviyordum ve onunla
evlenebilmek ıçın her ıeyi
g6ze almışdıml
·
Ellen· Rok:
- Evet, dedi, çünkü izdi-

cak
ıyac~:ıktı.
vaç hem serveti, hem de Mösyö Manolsenin bütün işlerini
ele geçirebilmek için başlıca
çare idi! Buna muvaffak ol·
madığınız takdirde içine düş
müş olduğunuz girdaptan kur·
tulmanm imkanı da yoktu!
- Ne demek istiyorsunuz?
- Ne demek istediğim ancak hisaplarınız tetkik edildi·
ği zaman meydana çıkabilir,
hayatta iken Mösyö Mano!sen,
öldi'kten sonra da kızı size itimat ederek vekili umurları
yaptılar, fakat siz Mösyö Ma·
nolsenin hatırasını kirletecek,
ken:!inizi de hapse sürükliye·

='

Ordularda eski Güze!lık müsaehemmiyetini Iba asında kadı.n- !
kazanıyor
ları geçiJlorlar

tadır.

ildıwl su.ı .
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Forvil haykırdı'!- Natali bütün bunlar yalandır, söylediklerinin içinde
bir tek hakikat yoktur; beni
münhasıran sizin nazarınızda
düşürmek için kıskandık saikası ile ittiham ediyor.
Natali Ellen - Roka dönerek:
- Anlatınız • dedi • şimdi
mü'akatın kafi safhasına gir·
diğini hissediyordu. Şüphe yok
ki bundan evve'ki hadisat bir
mukaddemeden ibaretti. Ellen. Rok:
- Yapacağım ifşaattan do·
layı beni mazur gfirfinüz, de·
di, size elem verecektir. Fakat
bilinmesi lazımdır!
Matmazel, babanızın vaktile
tesis ettiği ticarethane, umumi merkezi
olan Paristen
başka Fransanın ve Avrupanın
bir çok sehirlerinde de mühim
şubelere maliktir ve bilhaıısa
Amerikaya gönderilecek emtia

1

asta

. . ~Aklar kahvesinde
atlıyan b m a İ

ar i e Fran
rını mı

y

/il

ızların

araaçacak?

Bir kaç gfin eve! Nis şc.h
ağaçlarının ark~sından görü•
rinde bir facıa oldu : Büyük
nen, bazılarına göre bir kişi
muharebede askerlik yaptık
dir, bazılımn;ı göre İse :ki,
tan sonra F rans nın bu kıs
hatta üç kişi. ...
mına yerleşen İtıılyan!ar kendi
Zabıta henüz bir iz bulaııralarında bir muhadenet cemamıştır. Fakat sui kastın
miyeti teşkil etmifler ve bu
siyasi olması ihtimali düşü
cemiyete « Sabık İtalyan mu·
nülmektedir. Maamafi bu da
h3ripleri birliği » namını ver·
kat'i değildir.
ınişlerdir, bfr idare merkezle·
Filhakıka bugfin İtalyanlar
ri vardır, arasıra burada top·
azim ekseriyeti Faşist, akaUi!anarak hasbühal ederler ve
yeti sosyalist olmak üzere iki
senenin muayyen bir ırünün·
kısma ayrılmıştır ve bu iki
de de ailece bir sofra etra·
kısım arasında dehşetli bir
fma
buluşHak
eğlenceli
zıttiyet vardır, fakat « Sabık
bir gün geçirirler. İşte yazı·
İtalyan muharipleri birligi »
mızın başında vukunu lıaber
bu iki kısmı da temsil etmekverdiğimiz facia, cemiyet aza·
tedir. o halde?
sının böyle bir sofrada son
Bu sual şimdilik ceva sız
toplanışı esnasında o muştur.
kalmaktadır.
Sabık İtalyan muharipleri
Bu hadisenin Italya·Fransa
birliği azası bu defa şehir
münasebatını bozabilip boz·
haricinde «Leylaklar gazinosu»
mayacağına gelince;
nda toplanmışlar, yemişler,
Faşist idaresinin aleyhdarı
içmişler ve aı·şam geç vakit
olan İtalyanların mühim bir
şehre dönmek üzere ayağa
kısmı ilk günlerden itibaren
kalkmışlardır kendilerini göF ransaya iltica etmişlerdir,
türmek llzere gelmiş bir otobüs
orada yaşamakta ve Frar.s1da
vardır, nerecHse bu otobüııe bi·
maruf Faşist rüesasına rast
nip gideceklerdir. şimdi kapının gelirlerse bunlara imkan nis·
önünde toplanmışlardır ve oto- betinde azizlik yapmaktadır·
büsün kenara yanaşmasını
lar.
beklemektedirler. İşte bu esF aşlst İtalyanların hazme·
nada birdenbire gurubun tıze
demedikleri de işte Fransanın
rinde bir halka ciuman göre,,.
bu cins İtalyanlan misafir
müş ve bu dumanı müthiş bir
etmesidir.
iştiı:ıl takip etmiştir. Bu uzak·
Fakat insan, Fransayı sev·
tan alı!ıp tam gurubun orta
sin sevmesin, mecburen kayerinde patlıyan bir bombadır.
bul eder ki bu memleket
lık şaşkınlık geçip te yere
siyasi menfaati aleyte hare·
s.:rilenlerden ayağa kalkabiketi emretmezse, siyasi müclenler içlerinden ikisinin parça·
rimlcı·e karşı ötedenberi milanaark öldüğünü, birisinin de
ölmek üzere ~lduğunu ve bir
safirperverdir. Mukabil tarafçoklarının kan ve y· ra içinde
l<!n korkmazsa, -korkmemak
kaldığını görmüşlerdir.
Türke vergidir· evet kork·
Tabii hadiseden zabıta he·
mazsa
kendisine gelenleri
men haberdar olarak tahkireddetmezs. İtalya hükfımetiniı
kata başlamış ve ziyafette
bu nevi şikayetlerin-: de hiç
bulundukları halde nasılsa kur·
tulmuş olanlardan gördüklerini
bir zaman eher>miyct ver <:·
sormuştur:
miştlr. 9u son hadise !Je İta!·
- Vak'a nasıl oldu?
yanlarıu tekrar şikayetlerıne
Bu suale maruz kalanlardan
kapı açmıştır.

çoğu:

Amerikadan
bildirildiğine
göre, m~hur muhteri Edison
on beş günden beri hastadır,
Amerikanın en maruf tıp alimlerinden mürekkep bir heyet
hastanın tedavisi ile meşgul·
dur, her nevi tedahir ittihaz
edilerek ihtilat tehlikelerinin
önü alınmış ise de Edison
seksen iki yaşında bir ihtiyar
olduğu
ıçın muhitindekiler
şiddetli bir endişe içindedil'ler.

- Farkında değiliz, demiş·
!erdir, kendimizi birdenbire
yerde bulduk!
Buna mukabil bazıları da
vardır ki tam o esnada gazinonun arkasındaki çam ağaç
larının
arasında
bir adam
gördülderini ve bombayı bu
adamın atmış olması ihtimali

için ihracat muameıeleri iıe
iştigal etmektedir.
Halbu ki
Maksimin yaptığı tahkıkata
,..azaran babanızın vücuda get:rdiği bu hıvvetli teşkilatın
yanı başında Mösyö Mano'senin h3.yatının son senelerinde
gizli bir müessese vücut buldu, ve çalınmış malların harice ihracı ile
uğraşmağa
başladı, matmazel bu bahset·
tiğim gizli müessese el' an çalışmaktadır.
Natali yerinden fırladı:
- Fakat bu mümkün değil!
Forvil kollarını göğsünün
üzerinde kayıışturarak gfıya
söylenen şeyleri nefretle karşılıyormuş gibi lakayt bir tavur
almıştı :
- Böyle bir iddiada bulu·
nabılmek için hiç olmazsa bir
tek delil gösterebilmek lazım!
diyordu.
Ellen-Rok cevap verdi :
- Güç şey değil, fakat si·
ze eve( emirde bir misal arz
edeyim : Mösyö manolsen ta·
r ' -..ı n
v:icude getirilmiş

olan teşkilatın antıka eşya
ile uğraşan şubesi şimdi için·
de bulunduğumuz binanın arka tarafındaki depoyu merkez
anbarı yrpır.ıştı, fakat aradan
zarıan geçince bu depo öte·
den beriden çalınıp ta ecnebi
memleketlere gönderilmek için
şekli clegiştirilen otomobillerin
hıfzına mahsus bir daire ha·
line getirilmiştir.
F orvil mırıldandı:
- Bu bir iddiadır, delil değil, ben delil istiyorum, delil
Ellen·Rok elini bir zilın üzerine basarak çağırdı:
- Maksim.
Bitişik odanın içinde bir
gürültü işidildi ve kapısının
önünde Maksim göründü, bu
genç her hangi bir vaziyyet
içinde olursa olsun arzıendam
edince ciddi bir tavur takın·
mış olsa bile mutlaka oıtaya
bir neşe getirirdi, bu defa
kol!arının arasına büyük bir
dosya almış, pardesüsünü bir
harmaniye gibi umuzlarının
üzerine atmış, tiyatro ilanla-

bulunduğunu söylemişlerdir.
Fakat bunların ifadelerinde

de tezat

vardır.

Filhakika çam

Filhakika tekmil ltalyen ~a
zeteleri Faşist olmıyan İtalyan·
lara yer verdiğinden dolayı
Fransaya karşı ateş püskür·
mekte, hatta daha ileri gide·
rek Fransayı İtalyaya l'uvvet
veren Faşist idaresini devire·
cek hareketlere mC!ksadı mah·
sus altında müzahir olmakla
itham etmekte dir.
Bakalım bu meselenin nltın·
dan da ne çıkacak?
rında

görülen dosyasını bir
geridonun üzerine koydu ve
mühim bir tavurla sahifelerini
çevirnıeğe baş."dı, Ellen·. ok:
- Maksim birrız çabuh d:yordu, haydi kalkalım!
Maksim şimdi s~: .,f.,'cı;
süratle çevirmeğe başlamıştı,
nihayet bu b:iyük defterin
içinden bir kaç 1 agıt çıkara
rak bir zabıt katıbi hıd ile
okumıya başladı:

Vesika 27, Forvil ef ndinin
bir otmobil hakkında
yazdığı mektup, vesika :.!8, bu
mesele hal<kında garaj müdü·
rünün ifadesi, vesıka 29 çalın·
mış bir otomobil hakkı da
F orvil efendinin yazdıgı mek·
tup, vesika 30. çalınmış las·
tik stokunun yola ç ka ılmıısı
hakkında verilen emir, hem de
bütün bunlar F orvil efendinin
kendi el yazısı ile.. Meslek
ıerefim namına yemin ede·
rim ki burada hepsi de gayri
kabili itiraz olmak üzere ta•
marn 53 tane vesika vardır!
F orvil dişlerini ğıcırdatarak:
- Hepsi de sahtedir 1 diye
bağırdı •
(Bitmeti)
çalınmış

Son !:>aac

1 I Eylül

Galatasaray Lisesi

ları düşün""yo

müdürlügünden
açsa

)

eksik

ana sı{tına
eteei ok_. .
hıra acak

_6.:..
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Koc sının t!Vinden olduğu
gibi aşıkının evinden de mi
kovuluyordu?... Hikmet, o gü:ıel erkek, bu cinayeti yapacak kadar ç;rkin yürekli midi?
Sefil kadın, bir iki dakika
methuşane çırpındıktan sonra
kendini bilmez bir halde kapının tokmağına asıldı hem
vuruyor, hem titrek dudaklarını tahtalara sürerek inliyordu:
- Hikmet, açsana, kapıyı
açsana. San~ sığınan bir eksik
eteği sokakb. mı bırakacaksın?
Hikmet Ef. çoktan odasına
çıkmış, ölüm tehlikesinden ve
metresinin tehlikeli arkadaş
lığından ucuzca kurtulduğundan dolayı göğsünü, bağrını
açıp helecanını havaya püı
kürmiye başlamıştı. Kapıdaki
niyazkar gürültüye kulak bile
asmıyordu. Zihninde dolaşan
yegane diltünce, şu mabaJleden ve kabil oJurıa kasabadan uzaklqmaktı. Abulabut
bir adam olduğu söylenilen
Nihat efendinin ismi, o anda
mafevkattabia bir mahluk gibi
yüreğine korku dolduruyordu.
Namus davasile karıısına
dikilecek o heyulanın cehennemi bir gadapla yakasına
yapıştığını
tahayyül edince
yüreği ağzma geliyordu. Herifin silaha mii racant etmesi
halinde postun elden gideceğine şüphe etmiyor ve sabah olur olmaz tası tarağı toplayıp savuşmayı tasarlıyordu.

Bir taraftan helecanını izale
ve diğer taraftan gelecek
musibetten tahaffuz çaresini
teemmül ile meşgul olan vefasız ve yüreksiz aşık, kapıyı
çalmakla ve hazin hazin yalvarmakta devam eden sevgilisine, pencereden olsun, bil'
kelime söylemiye lüzum görmüyordu.
- Adam! -diyordu- Çalar
çalar gider. Uğursuz kahpeyi
sırtımda taşıyıp elin zıpırlarile
boğazlqacak değilim a. Varsın, hu işe gelir bir erkek
bulsun, ona sığınsın.
Şehnaz, kapının yüzüne ka~~~asına

~mı~ı,

rağmen

beslediği

sevgilisinin kendisini
ıçen alacağı ümidini
artık
k~ybetmişti. Sakin göğe, sa~ sokağa, bos gözlerini gezdırerek secsiz, sessiz ağlıyordu. Arkasında on beş yıllık
evi,
saat cveline kadar
kendıne aıt olan mes'ut oc;ık·
önünde de sevgilisinin evi'
biraz evel kendisine ait ola~
cağı zelıabile sürura ve gurura kapıldığı ev yükseliyordu.
Bu samut evlerin her ikjsi
sanki bir istihza abidesi idi
ve lisanı hal ile « işte orospuluğun sonu! » diyorlardı.
Duvarlanndan bu ağır ciimle
suan iki evin arasında kirli
bir paçavra gibi sürünmek
ne ~irine ve ~e diğerine gi~
remıyerek mıskin, zelil ve
muhakkar bir vaziyette açıkta
kalmak, Şehnaı.ın yüreğini parçalıyor ve mütemadiyen ağlı
yordu. Biraz sonra konu komşu uyanacak ve hayat başlı
yacakh. Kendisini burada,
genç dişçinin qiği önünde
yalvarır görenler acaba ne
diyeceklerdi?
Bu ciheti, elim bir korku ve
hicap ile düşünen sefil kadın,
derin bir nedameti ruh ile
sarsıldı. Yüreğinden samim"
bir enin, bir nevha yükseldi:
- Alfahım, yüzümün kar.--

:ranm.

Lisemize kaydolmak arzusunda bulunanların namzet ka~
muamelesine ha nılmıtbf. Milracaatlar istidaname ile olacak·
br. Merbutab ıunlardır: Hhiyet ctııdanı dört fotoğraf, atı ilmühaberi ve mektep şahadetnamesi v ya tastilm mesi namzet
kayıt muamelesi (19) Eylfılde kapanacaktır. Bu sene il kısma,
birinci devre ile · ihzariye ehari talebe
ınmayacaktır. Eski
neb ri talebelerin hakları bittabi mahfuzdur. Muamelei kaydiye cum rtesi, pazartesi, perşenbe günleri saat 10-12 ve 1416 ya kadardır.

Ocrctler:

Muharriri: M. Turh

sına bakma, bana acı. Senden
başka sığınacak kimsem yokJ.

Ve sonra duvarlara tutuna
tutuna yürüdü anasının yanına
gidiyordu ve ona her çeyi
söyliyecekti.

.

..,

Leyliler için 400 nehari yemekli için 120 liradır. Üç müaa1 taksitte alınır. Me urin hukuk ve imtiyazım haiz oldujunu
resmi vesaik ile teyit ve tevsik edenler zabıta m tekaidin çocuklan ve eytam m şı olan efendilerin ücretleri yüzde yirmi
tenzilat tabidir. Yemekli nah riler bundan müstefi olmaz.
. Leyli t !ebeden kardeş olduklarını mahalli meclisi idarelerınden mus ddak m zbata ile tevsik edenlerden birincisinden
tam ikinciden sülUsan üçüncüden nısıf ücret alınır.

_.arıa

Eski talebe :

Nihat Ef. müsta'celcn kasabaya gelmesi hakkında aldığı
mektup üzerine oğlunu çağırdı.
- Haydi hazırJan kasabaya

7 eylülden itibaren eski talebenin tecdidi kayt muamelesine
başlanmıştır. İkmal imtihanlarına 15 eylül 929 ve yeni talebenin imtihanlarının icrasıyle sınıflarının tayinine ve kabulu kat'i

muamelesinin ifasına 30 eylülde mübaşeret edilecektir.

Leyli meccani:

gideceğiz.

Muzaffer sevindi. Tokat,
çoktan beri gözünde tütüyordu. Koyunlar, inekler, anlar,
ho şeyler olmakla beraber
kasabadaki arkadaşlannı artık
özlemiıti.
Anasına,
halayla
kızlarına pek te mütehassir değildi. Onlar, nihayetünnfhaye,
birer eksik etek, birer kaşık
dllşmanı idi. Fakat yaşıtları
olan çocuklara iştiyakı vardı.
Onları görmek va kendilerine
köy hayatına ait hikayeleri
söylemek için kuvvetli bir arzu besliyordu.
Babasından çekindiği için
bu iştiyakı o güne kadar yüreğinde saklıyor ve köy hayatından daima memnun görünüyordu. Şimdi, bizzat babasının kasabaya gidileceğini
söylemesinden ıon derece
neşelendi:

- Ne ela, ne ala - dedi biraz adam yüzü görürüz, dolaşırız, eğleniriz.

Nihat Ef.
mütefekkirdi.
~( Sünneti seniye » bilifına
olarak bir hıtamdan çok fada
bıraktığı sakalını

aıvaz.lıya sı-

vazlıya düşünüyordu. Oğlunun

şu gidiş

ilk kısma leyli meccani alınmıyacakbr.
Orta kısım için 915 numaralı kanun mucibince sıhhatı tam
ve zeka ve çalışkanlığı mektepten alacağı vesika ile sabit ve
orta tahsil takip edemiyecek derecede fakir olanlardan müsabaka fle alınacaktır. Müsavi derecede kazanantardan şehit
çocukları ile yetimler tercih olunur. Müsabaka imtihanı 21 eylôl cumartesi günü !abahı yapılacaktır ve neticede perşembe
günü alakadarana tebliğ edilecktir. Mektebimizin ilk kısmın
dan ve ihzariden birinci devreye terfi eden leyli meccani talebe
dahi bu müsabakaya İ§tirak edecektir.
Etmediği takdırde meccanilik hakkı sakıt olacaktır. imtihana
ıaat dokuzda başlanılacaktır. Ve haşlamldıktan aonr& gelenler
imtihana ittirnk ettirmiyecektir. Kazananlar idarenin vereceği
niimune vechile bir taahutname vermek ve memurinden madaıı fakrOballerini mahalli meclisleri idarelerinden musaddak
mazbata ile tenik etmek mecburiyetir•dedirler.
~ekt~bin. küşadından evci biç bir talebenin mektepte ibate
ve ınşeııne ımkan yoktur. Mektebin tarihi kütadı ayrıca ilin
edilecektir. Yeniden alınacak leyli talebe yatatak, karyola ve
levazımını tedarik edecektir.

Yi. ksekBav1ar rnektebine ta1ebe ka yt vt, kabulü
.J

Yüksek Baytar mektebine meccani ve lı yli talebe kayt ve
kabulüne başlanmıştır.
Resmi ve hususi lise mezunu olan taliplerin 1 Teşrinievvel
929 tarihine kadar istanbulda Selimiyede mektep rektörlüğüne
bir istida ile müracat etmeleri lazımdır.

haberini masum bir
karşılaması üzerine

neşeyle
kaşlarını çattı:

- Yanlış oğul! -dedi- burada rahattık. Başımızı dinlendiriyorduk. Orada sıkılacağız
Zaten beni çağırmaları da
tekin değil. Ölüm mü var,
hastalık mı? bilmiyoruz ki.
Çocuk safiyane cevap verdi:
- Baba, sen de ağzını hayra aç. Ölüm olsa yazarlardı.
Hastalık için de seni çağırmaz
lardı. Hekim değilsinya. Belki
bağlarnmza

kiracı

Ölüm n1üvezzii ı

çıkmıştır,

Pis ve muzirrussıhha menfezlerde yaşayan ve
rnühlik humma mikroplariyle mülemma olan sivri
sinekler evinizi istili ve sıhhatınizı 1l'hdit ederler.
Sinek, sivri sinek ve sair bu gıbi haşaratı bit
kaç dakika zarfında mahvetmek için rlit ma
yiini kendi tulumbaslylc sıkmak kftfidır. Flit;
pirelerin, karıncaların veya hamam böceklerinin
gizlendikleri yuvaları tahrip, yumurtalarını ifna
vo bütün haşaratı itlaf eder . Ayni zamanda
size zararı dokunmaz ve kat'ıyen leke bırakmaz.
(Flit) 1 sair adı ha~arat öldürücü mayilerle
l<anştrrmamalıdır. Flit in daha büyü!. ve kat'i
tesiri size memnunıyetbahş bir semere temin
edecektir.

seninle görüşmek istemiştir.
- İşte asıl onu yazarlardı.
Halbuki komşumuz Halil Ef,
«Bir gün dahi durman caiz
değil. Hemen gel!» diyor. Evde bir kötülük olmasından
korkuyorum.
- Ne kötülüğü olabilir
baba?
- Eh, bu dünyadır, olmaz,
olmaz.
Baba - oğul, atbaşı beraber
gelirlerken birkaç kere bu
bahsi tazelemişlerdi. Nihat Ef.
e~im ihtimallerden , evlerine
hır. felaket geldiğinden şüpbe
lenıyor, Muzaffer ise iyi şeyler
düşünüyordu.

Tulumbasıyla Sıkınız

son

ıccrtl~rdc, bunlar..;

uğlam Shcftkld çclığindcn mamul ve ytı2lcrinİn pek lıewo bulunması hascbile bır bıçakla mutaaddn defalar mosıttih bir sGrrne ıra, olunablmcsi ırspiı

rdilmiııir.

Yola

çikmaıd:an

-

Bir kere

arayın

evvel bir pe-

•eı ıılmanm derhatır ediım:.

Qillette
•

canim.

rikalı kadına göstermiş:

- En fazla benziyen bu •
Daha çok benzerini bulmak
imkanı yok! demiştir.
- İyi amma bulunanın rengi
baıka.

- Evet biraz pembemsi.
- Yaıık.
- Zararı var mı 1
- Tabii var. Biri başka,
biri başka olur mu 1
Hikiyenin neticesine yaklaşıyoruz . Amerikalı madam
memleketine gitmiı ve parİlli
kuyumcunun artık inci aramaktan
vazgeçtiği
incinin
« Odur 1 » denecek kaclar aynini bir komisyoncuda bulmuştur.

Bu komisyoncu tanımadıjı
bir adamdır. Oraya öteberi
mal getirmi7, bu sırada çantasında kendisininkine mllşabilı
inciyi gören kuyumcu avazı
çıktığı
kader bağırmaktan
men'i ne!s edememiıtir.
- Bu inciyi almak istiyorum.
- O inci satılık değildirl
- Ned?
- Zengin bir bankerin siparişi de ondan.
- Kaç para istersen vereceğim.

Olamaz.
Haydi be budala Bana

.

Türkiye için umumi deposu ı
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ve Erkek Ameli hayat

Mektepleri müdürlüklerinden:
Yeni talebe kayt ve kabulilne başlanmııtır. Kayt günleri
cumartesi, pazartesi, perşembe saat 10 dan 12 ye, 13 den
17 ye kadardır. Talebe kadrosu mabtuttur. Zemamnda müracaat edilmesi lazımdır. Eski talebenin nihayet Eylii.ün 19 zuncu
günfine kadar kaytlannı yenilemeleri mecburidir. Aksi takdirde
yerlerine yeni talebe alınacaktır. Birinci smıfa ilk mektep mezunları alınır yukarı sınıflara girmek i 1.eyen Li e ve Orta
mektep muadil sınıf talebesi gireceği sınıfın altındaki sınıf
derslerinden imtihan olunur.
Kız Ameli hayat mektebi S raçhane başında Münür pafa
konağında. Telefon, istanbul: 2 1
Erkek Ameli bayat mektebi Cıaal oj!lunda Tel, lataobul:3630

la

bankerd n alacağın
iki misliki alsan ne
olur sanki?
_ Ali 600,000 frank isti·
yoıum: Verirmisin?
- Ne dedin?
- 600,000 frank.
- Çıtdınnışsın1
Sen demedin mi? Mal
benim. iateclij'imi isterim.

1satsan,
paranın

- Emredersiniı.
- Kim bilir belki bulunur.
- Hiç zannetmem.
- Ya bulursanız?
- Cok memııqn o)acağım.
- ılakın b n daha 8 iÜJl
Paristeyim. Adresim şu. Bu
müddet zarfında bufursanız
bana getirirıinlz. Eğer daha
ıonra bulursanız bana Amerikaya telgraf çekersiniz. Anladınız ya.
işte Amerikadaki
adresim de şu. Ama kuzum
gayret edin. Size de memnun
olacağınız
kadar
komis yan veteceğim.»
Amerikalı madam bu sözlerden sonra saatin, inci gerdanlığın ve eşi aranacak olan
tek incisinin
bedeli
için
100,000 franklık bir çek imzalamış ve mağazadan aynlmışbr. Kuyumcu bankadan
bu parayı da almışbr. Ve andan sonra haydi bakalım ta·
harriyata.
Biçare adam tabanla{! yağ
lcmış, tam bir hafta Pariste
gezmedik mücevherci, uğra
madık mücevher komisyoncusu bırakmamış, üstelik Londraya, Berline, Yiyanaya da
telgraflar çekerek bütün meş
hur mücevher ticaretanelerine
«sizde şu renkte, şu ağırlık
ve şu büyüklükte inci var
mı?» diye sormuştur. Fakat
bütün bu taharriyat faydasız
olmuş, mesaisinden hiç bir
netice alamadığına kızan kuyumcu müşterisine Amerikaya
hareket edeceği aün bir komisvoncuda sattığına aşağı
yukan mi!şabih bir inci bulabilmiştir. Bunu hemen Ame-

--- .....
······.

_ Bana üç gün

müsaade

edemez mishı?
- Ne içfn?
- Bunu alacak müfteridea
soracağım.

-

Beklerim.

_ Üç gün kafi. Fazla bile. Üç gün ıonra uğra. Sana
neticeyi bildireceğim.
- Peki. Üç gün
uğranıu.

sonra
.

Komisyoncu gider pmez
kuyumcu derhal Amerikaya
telgraf çekmiş "İnciyi buldum
600 000 frank utiyorlar ala..
yım' mı?" Diye sounuştur.
Amerikalı müşteri derhal ~e
vap göndermiş «Alın. . Sıze
d
50 000 frank komııyon
e
'
y
h 8 reket
vereceğim.

arın

ediyorum!» demiıtir.
k
Kuyumcu bu sarahat ar·
şısında 600,000 franğı ıaymış,
inciyi almıştı.
Hikiyemiz bitti, Dolandırı1 - anlamadınız mı? Giinler
cı ıgı
i ... h ide
haftalar, aylar ıeçt i 1 a
Amerikalı madam meydakoa
. r kuyumcu oçıkmamış, P ans 1
misyoncudan 6u0,~ frang~
aldığı incinin A_menk~h ma
dama sattığı incı oldugunu ve
feci bir şekilde dolandınldı
ğını iş i~ ten geçtikten sonra
t
anlamışbr.
'k
Mesele zabıtaya inb 8 1. e •
mif, Fransız poliai A~enkan
..
müracaat etmış, kapolısıne
k k d' ·
dm bulunmuş, fa at en ısın·
den şu cevap abnmışbr:
- Benim böyle şeylerden
haberim yok. Kuyumcuya bu
inciyi al dedim. O zaman pa·
ram vardı. Sonra nem
nem yokla hepsini bura a
kaybettim. Paralarımı a~!n
dostlarımdan M. ( J. B. ) ır.
Meseleyi kendisinden sorabilirsiniz. Eğer bu parayı kaybetmese idim inciyi alacakbb-'·
.Benim incime gelince onu ar
hafta evel ıokak~ dllt~=t
Keyfiyetten polıse m
.- .
aibi gazetelerle de
verd ıgım e·
. k
'lin ttim Bunlann bepsı ~
ı
e
.
b'll
ylerdır
(aylıkla anlaıı1a ı r ıe
.•
Blitün bu vekayi tesadüf neti. b'ırbı"n' ardı aıra olnıuşsa
cesı
.r
kabahat benjm mi ? ~arıs ı
kuyumcuya satılan incinın he:
nim kendisinden aldığım ~n~ı
olduguv nu nasıl isbat edersınız.
d AmeBu vaziyet karşısın a
rikan polisi biç bir ş~Y. yap. k .. n aörememıştir.
mıya ım a
e
• A
.
kuyunıcu şimdı me8 ıçare
h
rikalı kadına sattığı müce~ erlerden karı olan 100,000 anı 600,000 franktan çıkarmakg
500 000 frank zarara
ve tam
•
d" "nmekte-

vdr

girdiğini acı acı

uşu

dir.
.\

Il~Aı

f Bitmedi J

GiHette tras biçaklarının imalinde yapılan
m

( 4 tindi aahifeden mabat]

-
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Bütün dünya av

1,ranıvay
sirketiııdeıı:
•
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l.tanbul Tramvay şirketi biletçilik vazifesi
·aramaktadır.

günl rinden
Bu vazifeye talip olanlar cuma ve pazar
G~ t d ı
maada her gün sabahleyin saat 9 ile 12 arası.oda .. a a at
. k . h k t kalemıne ınuracaa
Hayneman hanında ıır etın are e
b .
edebilirler. Biletçi olmak istiyenler atideki ıartlar• aız
bulunmalıdırlar :
1 - Türkiye tebaasından olmak.
2 - Yaşı yirmiden fazla 40 dan aşağı bulunmak •
3 - Askerlik vesikası yolunda olmak.
4 - Yeni harfler ile okuyup yazabilmek ve hesaptan
imtihan vermek.
S - Hizm te ginnezden evel tıbbi muayene neticesinde '
sihhntte bulunduğu tebeyyün eylemel< ·
J

8 Sahife

Son Saat
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Ve ı"'enci
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f %onguL 1
İnebolu, '>.ıınsun, Ordu, ı

J.uı lıar~kctlc doı::ru

dak,
Giresun , Trabzon, Sürmene
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Galata
[ Zonl,'1.l!4,ık, lncholu , Sinop, Sanı
sun , Ünvc , Fat-;a, Onlu,
Giresun , ·Trabzon, Rize] ı·c
gidecek 'e [ Of, Trabıoı1 ,
Pulaılı.uıc. (~irv;on , Ordu ,
Fatsa, Samsun, Sinop Ye tne1,olu) ı·;ı uğ"r.ı\'ar,,k gel, e ktir.
hımayesinde

iktisat vekaleti

kadınları

biçki yurdu

cuaSLARl

olunur. Adres: Divanyolu Telefon

Köhne rrıalzerr1e satışı

lkyop;lunda 1llıscyin aJta mahallesinde Tak'1m sokap;ında ~; numaralı hanenin bedeli 8 taksitte
ödenmek lizerc 6000 lira bedeli muhammen \·e 8250 lira mefsuh bedeli mukarrer ile ve kapalı
zarf usulile 22-9-<ll'l tarihine musadif pa;-:ar giinü saat f 5 te mlızayedesi mukarrerdir. Taliplerin
yuzdc 7,SO hcsabilc teminatı ha\'i teklif mektuplarını vakti muayyenindcn eve! cm\'ali metruke
sarı~ komisroııun:t te,·di etmeleri.
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Usküdar Malmüdüriyetinden:
No. muhammencsi
Mnştemilab
Fevkinde 1 oda 1 hala
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ı250
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«
1250
Bal.' da ci~si ve evsafı muraırer 9 bt'a nı~ıf bisseli dükkanların mülkiyeti furuht edilmek
üzere 5 • 6 - 929 tarihinden itibaren bir hafta müddetle mü.zayedesinin temdidıne karar veriimiş
olduğundan bedeli defaten tesviye edilmek şartile taliplerin ı2 - 9 - 929 tarihine müsadif perşembe günü saat ı4 te " 0 yedi buçuk pey akçelerile Üsküdar Malmüdürlüğünde müteşekkil
sabş komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur.
Semti

Kaciıköy

kanaviçe ve marka bezi parçaları pazarlık suretile satılacaktır.
İzahat almak isteyenlerin her gün müracaatları ve ı 4 - 9 - 929
cumartesi günü saat ı0,30 da Galatada mübayaat komisyonunda
teminatı muvakkateleri ile bulunmaları.
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Ortaköyde Fcriye yaprak tütiin deposunda rıhtım ile ebniyenin
icra kılınacaktır, Ta,ıplerin her gün gelip şartnameyi
almaları ve pazarlık için 14-9-929 cumartesi günü saat ı0,30
da Galatada mübayaat komisyonunda teminatı muvakkateleri
ile bulunmaları.
tamiratı

Beynelmilel bir şöhreti haiz İZMIR de [KADAYIFÇI ZADE BİRADERLER HALI KUMPANYASI] mamulatından en
nefis:.(İS~AR~A. LERGAM, GÜLÜSTAN, TAHTA, UŞŞAK,
DEMiRCi, GÖRDES) cinsi büyük döşemelik halıların yegane
satış mahalli depomuzdur. Yaklaşan kış mevsimi için ehemmiyetli stok yapılmıştır. Geçen sene olduğu gibi bu sene de
muhterem halka bir hizmet olmak üzere toptan fiatlar üzerinden perakende satışa başladım. Halkın istifadesini nazarı
ddikkate alarak piyasa fiatlarından '. ıs tenzilatlı olduğu
gibi fiatlanmız maktudur. Mevsim hasabile düğün yapacak
erbabı ihtiyacın, getireceği salon ölçülerine ve zevklerine uygun her çeşit halı bulunduğu gibi rekabet edilmiyecek derecede ehven ve hatta İzmirde bile tedarik edilmiyen müsait
fiatlanmız karşısında mütehayyir kalacaklarına eminim. Verilecek hususi ölçü ve renklere göre sipariş kabul ederim.
Yerli mallarımıza rağbet buyuran muhterem halkın bir defa
depomuzu teşrifleri menfeatleri iktizaındandır.
(a.r-

\ılcbir Z.iociı'i
h.ın

.\'o

Ahnıet

Sıhhat cüzdanı

Tasdikname
Karar defteri
Tahakkuk ve tediye cetveli
Am ar itha iıt ve ihracat defteri
Pansiyon tahakkuk ve tedıye cetveli
Sınıf geçme defteri

· Sokağı
Yoğurtçu Çeşmesi

Nı&ıf

Cinsi
hisse dükkan
~

· Kirahk bina
Matbaamız binası kiralıktır.

Her işe
elverişlidir. Arzu
edenler Yakacıkta Hikmet
beye müracat etmeleri.

.J-ı.

Tahir
Kuruş

45
125
175
70
50
23
50
ıoo

90
165
90
400
200
190
75
260
ıoo

4
80
ıoo
ıoo

250
90
65

evlet matbaası müdiriye inden:
Orta mekteplerle liselere ait yukarda esamlııi yazılı defterler tabı ve neşredilmiş olup Satıı yerinde aatılmaktadır.
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İstanbul vih\yeti defterdarlığı ilanları
•

İdarenin Toptaşı ve Feriye depolarında mevcut köhne ip

Nev'i
Muallim ve memurlara mabsu sicil defteri
Taksit tahakkuk ve tahsil defteri
Leyli talebe ve talebe yoklama defteri
Ayniyat cetveli
Ders senesi notları
Talebeye dahil olanlara ait mevcut puslası
Kayıt beyannamesi
Kütüpane defteri
Eşya ve kitap. dağıtma defteri
Havale defteri
Sir ay zarfında sarfiyat cetveli
Künye defteri
Talel:fo veli defteri
Deppoy defteri
Yemek listesi
Ambar yevmiye defteri
Hastane defteri

yıt olunmaııı lazımdır.

Kıymeti

Tiitiiı1 inlıisarı tun_un1 ıııiidiirlii
ğlinrlt>n :

Tiitiin inl1isarı
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lıant':

BEYOGLU KUMBARACI
SOKAK ı
Sınıflar ı6 eylül
929 da
tekrar küşat edilecektir. Kayıt muamelatına Cuma ve cumartesinden mada her gün
devam olunmaktadır. İkmal
imtihanlarına yeni kayıt olunanların
imtihanları eylülün
9, ıo, ı ı ve ı2 inci günleri
icra edilecektir.
Bütün talebenin tekrar ka-

((

inci ders senesine mahsus kayt muamelatına başlanmıştır. Başka yerde şubemiz yoktur.
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müdürlüğünden: ı8

DAKTİLO

İ-,üınhul vilaveti enı\'ali n1etruke n1üdiı-iveti ilanları

~atılık
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Musevi i es·

o

.\krkc1. accnt•ı'ı : Galata
koprü b.ı)ın,la. Jkyoglu ~ ı 62
-;ube accnı.ısı : Mahmudiye
hı;ı :ıltımLı. l<t,ınb:ıl 27 ~,;

\apuru

Evini

llc\11

Avanos askerlik şubesinden
terhis tezkerimi zayi
ettim. Yenisini alacağımdan
zayiinin hükmü yoktur.
aldığım

Avımoslu

Kadir oğlu Mustafa: 312

Naha Fen mektebi
müdürlüQünden:
Mektebin bir sendik (et, ekmek, kaşarpeyniri, kurubamya,
ve kok kömürünün 26 Eylül 929
perşembe günü saat ı4 te kapalı zarf usuliyle münakasaları
yapılacağından taliplerin gün ve saatinde mektepte komsiyona
gelmeleri.
kaysı, nışastası ile sebze

Mütegayip Rus tabasıııdan kuyumcu Kirkor veledi Hamparsumaan metruk l:azineye intikal eden Bakırköy•ınde Sakız
ağacın~a V2pur iskelesi caddesinde 2500 lira kıymete mütehammil maa mü•temilat 6ı numaralı hane ile avnı caddede
ı217 lira luymeti mütehı:mınil 48-50-52 numaraİı münhad m
üç bap dükkan arsalarına i!e beher arşınına yüz kuruş kıyflet
bktir ediJm;ş olen 325 ar~ından tbaret aynı caddede 54-56-58
60-62 numaralı uül-'kan arsalarının mülkiyeti satılmak üzere
28-8-929 tarihinden 12-9-929 tarihine kadar yirmi gün müddetle müzayideye konulmuş o~duğunclan talip olanların kiymeti
muhamminelerinin yedi ııis;>etınde pey akçesini hamilen Bakır
•
köy Malmüdüriyetinde müte.1ekkil komisyona müracaatları
ilan olunur.
lf. MÜŞTEMiLATILE SATILIK KAGİR MAGAZA:Balıkpaza
İstanbul viliyeti yollar başmühendisliğinden
rında Şeyh Mehmet Geylani mahallesinin Kafesli sokağında
Ankara "civar yollarından Abimesut - Kızı!hamam ve AnkaraNo ı,3 üstünde iki odası vardir. ı20 hissede 32 buçuk hissesi
satılacaktır. Mezkur his3enin muhammen bedeli bir senede iki
Kayaş ve Ankara - Gölbaşı yollarının istik:şafı vahidi kıyasii
taksitte verilmek şartile 528ı liradır. Müzayede kapalı zarf
fiat üzerinden kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Müusulile yapılacaktır. Talipler 396 liralık teminat pa~a veya meknakasd ı5 eylül 929 pazar günü saat onbeşte Ankarada Nafıa
tuplarının teklifnamelerini 30 Eylül 929 pazartesi günü saat
Vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin tek15 te Deftardarlıktaki satış komisyonuna vereceklerdir. (971)
lif mektuplarının ayni günde saat onbeşe kadar yollar umum
müdürlüğüne vermeleri lazımdır.
lf KİRALIK DÜKKAN: Büyükderede (Büyükdere palas) oteli
İstikşafı münakasaya konan yollann muhammen tulü yekünu
altında No. 174, senelik kirası 60 liradır. Müzayede pazarlık
suretile ıo teşrinievel 929 perşembe günü saat ı5 te Defteryüz on sekiz kilometrodur.
Talipler münakasa şartnamesini ve umumi istikşaf şartname
lıkta yapılacaktır. (600)
sini
tetkik ve tedarik etmek üzere Ankarada yollar müdürlülf SATILIK ARABA: Dolmabahçede mülga İstabliamire ahır
ğüne müracaat etmelidirler.
larında bir adet nakliye arabası, muhammen bedeli 50 lira,
müzayede pazarlı!: suretile 10 teşrinieyel 929 perşembe günü
saat ıs te Decterdarlıkta. (236)
lf. SATILIK ARABA : Dolma bahçede mülga İstabliamire
ahırlarında bir adet, Banka arabası, muhammen bedeli 100 lira
müzayede pazarlık sureti! ıo teşrinievel 929 perşembe günü
saat ıs te Defterdarlıkta. (235)
lf KİRALIK DÜKKAN: Topanede mektep altında No. 471
senelik kirası 96 liradır, müzayede ı8 eylül 929 tarihine müsadif çarşamba günü saat ıs te Defterdarlıkta yapılacaktır.
( 906)
lf KİRALIK DÜKKAN: Topanede kışlalar altında N. 385,
senelik kirası 186 liradır. Müzayede 18 eylül 929 tarihine
İşbu klişeye dikkat ediniz; çünkü . enelt-rrrü,adlf çarşamba günü saat ıs te Defterdarlıkta yapıla
caktır. (908)
denberi nıaruf
bıçağının şöhrt"'tiıı
lf KİRALIK DÜKKAN: Topanede mektep altında No. 405,
den istifade etn1ek isteyenler piyasaya sahte
senelik kirası 96 liradır. Müzayede 18 eylül 929 tarihine
müsadif çarşamba günü saat ı5 te Defterdarlıkta yapılacaktır.
bıçaklar çıkarn1ı,lan.lır. İşbu sahte bıçakların
(909)
11
;sıı1i
dır. Yerli nıa
KIRAL!k ODALI DÜKKAN: Topanede kışla altında No
363, senelik kirası 300 liradır, müzayede ı8 Eylül 929 çarlıdır diye propaganda yapılnıaktadır.
tamba günü saat ı5 te Defterdarlıkta yapılacaktır.
(897)
fabrikasının iıı1al ettiğ"i
KİRALIK DÜKKAN: Topanede mektep altında N. 469,
senelik kirası 96 liradır. Mü.zayede ı8 eylül 929 tarihine müsatıraş bıçaklarını her tarafta
dif çarşamba günü saat ıs te Defterdarlıkta yapılacaktır. (910)
aravınız.
lf SA TlLIK ARSA: Kadıköyüııde Hasanpaşa mahallesinin
eski Kurba!ıdere yeni Birinci Muradiye sokağında No. 1, ı900
Fiatı 10 adedi 70 kuruş, ı\dedi 7 ~ kuruştur.
arşındır, sakıt hanedan azasından damat Mehmet beye aittir,
Berlinde-l'cnıpelhofta ROT-BUHNER Abedeli defaten verilmek şartile muhammen bedeli 960 liradır.
Müzayede 24 eylül 929 tarihine müsadif salı günü saat ıs te
nonin1 ~irketinin Türkiye lT nıuıni vekili
Defterdarlıkta yapılacaktır. (964)
Galatada Kürkçühaşı Hanında, 4 nun1arada
lf KiRALIK DÜKKAN: Tophanede mektep altında N.403;
senelik girası 96 lira; Müzayede pazarlık suretile ıs eylül 929
pazar günü saat ı5 te Defterdarlıkta. (433)
[inkılap tiyatrosu] temsilleri
.Şe~ re.nanetinden : Bedeli
SATILIK ANKAZ: İstanbul ithalat gümrüğü müdüriyetikeşfi 17860 lira 8 kuruştan 1 Üsküdarda Beyleroğlu bahçene ait sarayburnu antrepoları hariç ve dahilindeki ambar ankasinde ıo eylül salı günü akibaret Maden civarından nezile mefe iskaralan, muhammen bedeli 300 liradır, Müzayede
ı8 eyliıl 929 çarıamba JÜOÜ saat 15 te Defterdarlıkta yapıla
şamı [Hissei şayia vodvil 3
bean eden Sultan Mustafa sucaktır. (796)
perde, müellifi: fb irref:k
yunun demir borular vasitasile
Paşa bahçeye isalesi kapalı
KİRALIK DÜKKAN: Topanede mektep altında N. 409,
A. Nuri b ·
senelık kirası 85 liradır. Müzayede 18 ('}lül 9?9 tarihine müzarf usulile münakasaya vaz
sadif çarşamba günü saat ıs te Defterdarlıkta yapı aedilmiştir. 18-9·929 Çarşamba
caktır. (9ı 1)
günü saal ı5 te ihalesinin icrası takarrür eylediğinden talf- SATILIK EV, ARSA, BAHÇE:' Emirganda Hamam solıp olacakların şarait ve saire
kağmda hanedan sakit azasından Ali Haydar beye ait No. 4,
hakkında malumat almak üze6,8, ev hamam arsası ve bahçe ile iki masura tatlı su, seksen
,lt~
ı~ f .
re Şehremaneti levazım müdühissede dokuz hissesi, muhammen bedeli 400 lira, bedeli deı ",4 J
il 'ı
faten verllecektir. Müzayede 21 eylül 929 cumartesi günü saat
riyetine müracaat eylemeleri
15 te Defterdarlıkta (963 .
ilan olonur.
Me:>'ul mudur
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