,..

Son Saatin ildn tanfesi
Kıın ı.

Cumartesi

6 mcı
!'i irtci

14
_,

EYLÜL

5 inci

ebi mcın>cbtler ıçUM Sen~ı'k
0000, altı aylıl· 1600, Oç aylık 900
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c

c

100
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üncü

c
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2

irıci

(

r mci

1929

VilAyetlor iç.in: :)oruılik ı ?00, altı
ayttk 900, üç ayhk ~ kuruştu.r.

enhifede eaııtimi ~

4 üncü

<

200

((

400

kuruştur.

rrelf{raf· t.~tanbul Saat

İl.' ıı ınuhtc\ , şııııa dikkat olun ıııaJ.;Iıı hc·rabcr ı;u hıısu9ta ınc 'ulı)et
k. J,ııl rıfilını•z.
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NEŞROLUNUR

beş
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Nü!Shası

1

Atina, 11 - M. Venizelos Pariste iken Fransız tütün inhisarı müdürile görüşerek Fransız inhisarmm Yunan tlitünlerinJ
rn~ bnyaa etmesini iltimas etmiştir.

Ge e süt bal1si
Boylarlar harekette

r eye büt'"n a
gezip tedDır hy r
Sütlerin ıslahı meselesi, lstanbulun ezeli dertlerinden biridir. Vaktile Emanet bu işi
esasından balletmiye çalıştı,
bir şirket vücuda getirdi.
Muhtelif amillerin tesirile bu
şirket ~i yürümedi. Fakat süt
meselesini ıslah etmek elbette
ki lazımdır. Hiç olmazsa halka veremli inek snt••u .ıçırı
. ·ı mem ...
esı ıçın hayvanlara verem
aşısı yapıldı.

Fakat bun1arm beslendikleri
yerler, o kadar fenadır ki, veremin
hayvanlar
arasında
tekrar salgm yapması, hastalığın başgöstermesi tehlikesi
her zaman mevcuttur.
Vilayet ve Emanet baytarlan, bunun çaresini ahırların
ıslahında gönnektedlrler. Zira

ahırdan dışan çıkarmaktadırlar.

İşte, bir çok sütlerdekJ bozukluk ta bundan ileri gelmekte im!ş.
Bir heyet, şimdi ahırları tetkik etmektedir. Bunların fena
olanları kiimilen yıktmlacakbr.
Gıda meseles~ de süt bahsinde mühim bir yer tuttuğµndan
hayvanların yiyecekleri mescleside tesbit edilecek, sağ
mal hayvanlara sokaklardan
toplanmış, fena kokulu karpuz
kavun kabukları, çürük sebze
verenler ceı:alandınlacaklardır.

Amerikalılara nazaran kadmlarmıızm
kıy afeti....

Ankara 13 (Telefon)- Her
akan ve sıvalan
dökülen, bu suretle memurla·
n da şemsiye albnda çahşmak
mecburiyetinde kalan umum
posta müdürlüğü binasının esaslı surette tamirine başlan
yağmurda

mıştır.

Halbuki hakikat bu resimde görülenden
ibaret.

Şu Amerikalılar bdki iyi. fakat muhakkak ki çok garip ue ayni zamanda haylı safdil
adam1ardır. Meseld gümin birinde bir Suat şakir B. ue ya bir Zerdeşmı Amerikaya gider,
kt•n<iini Turk pre.rısi olarak takdim eder. Amerikaltlar buna inanır, bu devirde artık 1'rirk

prensi bulmuımiyacağuu dıişumne=, l>elki de bilme=ler. Bu kadar rnıineuuer bir milletin her
şeye çabucak aldanması insana tahaf geliyor. Şimdi de maruf bir ..4merikan mecmuası,
buna benzer, hatta bundan fahiş bir hataya dıişmıiş. JJercetliğimiz resimlerden bziyıigümi
basarak, « 1Yirk kadım 100 sene zarfmda im kadar tekdmiil göstermiştir.» diyor ve kadmlalarmıızt hfü<i r;arşaflt samyor. Aferin Amerikalt muharrir ve gazetecilere!

•
ır

e ya Gazi z.

Karadeni::. orrnanları
azinı bir ser<1et rnenbaı

Tetkik heyeti, (60)
bin metre mik'aplık

her yerde 5

uru

ı'danıı

Ankarada yıktı
rılan binalar
Ankara, 13 ( Telefon ) imar müdürlüğünün mllsaadcsi
alınmadan baılablmış olan bi·
nalar yıktırdmıya bqlanmışbr.

üzerindeki

eşya·

ları kaldı.racak

orthrmaldedır

sabına

Şehrimizde çıkan Rumca
gazetelerden bazılan, müba ·
dele komisyonundan etabıi
vesikası almış olan Rumların
memleketlerimiz
dahilinde
serbestii ey hatine milaaade
edildiğini yazmaktadırlar. Keyfiyetin doğru olup olmadığım
.JI li vekili Muhittin beyden
sorduk:
- Haberim yok, cevabını
verdiler.

Rüsumat rıhtım

italy da b hri ve
berri hozırlıldarını

kında bir İn
giliz gnıpu he·

takyıdaft

«İnşallah»

]larp biitçeleri her
tar~fta .fazlala~n) ·or

Y alıvada beş
on gün kadar .
kalacaklar

Karadeniz
ormanları hak-

tetkik
için gitmiş olan mühendis. ler, ahiren ya·
ptıklan tetkikab bitirerek
avdet etmiş·
lcrdir. Aldığı
mız maJümatn
göre bu heyet,
tetkik sahasını
teşkil
eden
mıntakada 60
Güzel
ormanlarumz bin metre mik'abı kereste. lik ağaç bulunduğunu tesbit
eylemişlerdir. İngiliz grupunun,
yakında m~bet teklifler dermeyan ederek müzakereye giri§mck istemesi, bir gün meselesi addolunabilir.

muvaffak olarak Hint hududuna iltica etmişlerdir.

arş mı?

afeç but<ru

kaldırılmadı

Atina, 12 - Yunan hariciye
nazırı dün de lngiliz hariciye
nazırile uzun bir mülakatta
bulunmuıtur. Bu mükalemelerin mevzuu hakkında hiç bir
.şey tebliğ edilmemiftir.

....

ran derhal infaz olunmuştur.
Sabık emir AmanulJahın. bazı
akr balan Kabilden firara

yahat

G:izli konuşmalarjNihayet tamirine
devam ediyor
başlandı

is. 3872

!<i·

Hakkındaki se-

ineklere mimı!rıe olarak göslcrile11 bir lıayuan

idare işleri

Londra, 11 (Hususi) - Son
elen h berlcrc nazaran
ıude tesis edilen dehşet ıda·
resi günden güne biraz d~h~
şiddetiİıi artırmaktad~. Kabil
divanı harbi sabık emır Amanullahın iki yeğeni ile üç nazırını muhakeme ederek idama
mahkUm etmiş, mahkeme ka-

Rumlar

Sı'Ulük

ııoı

edı"yor

nnlaşılmıt

bir hakikattir ki
bazı hayvan sahipleri, kendi
menfaatleri hilafına
olarak
hayvanlarım
ancak senede
bir defa, o da yavru olmak
için çiftleştirmek maksadı ile

1.

~leri

/dam hadiseleri
birbirini takip

Deyi Telgraf
ne diyor?

Yunan tütünleri ve Fransa

Yazı

Efgan da

inhisar ida.,, ~
resi vasıta
sile tütiin
lacakl r
Behçet B.
Londrada münteşir Deyli Telgraf gazetesi M. Metkolf isminde bir zatın Amerika sermayedarlarından bir grup namına,
ahiren Türkiye hükümetile vuku bulan ve muvaffakiyetle neticelenen müzakerat neticesinde, Amerikada Türk tütünleri inhisarı riyasetine tayin olunduğunu yazmaktadır.
Bu mesele hakkında tütün inhisarı müdürü umumisi Behçet
beyin fikrini sorduk, dedi ki:
« - Böyle bir tayinden haberdar değilim. Amerikada Türk
tütünleri üzerine muamele yapmak üzere bir Amerikan şirketi
teşekkül etmiştir. Bize para gönderecekler ve biz arada vasıta
loarka mübayaatta bulunacağız. Mesele bundan ibarettir.»

l Utun

TELEFON:

m:thfuı.dur

daha

Tüt~nüın~z ve Amerika!'
• .

.,

.Abone §artları

,I

Roma, 11 M. MUsolini
ayan meclisinde yeni bütçeden
bahsederken teşrinisanide meclise tevdi edilecek olan bu yeni
bütçede bahriye ve harbiye
bütçelerinin mühim miktarda
fazlalaştırılmış
olacağını ve
bizzat kendisinin bu bütçelerle ~eşgul olduğunu beyan
etmiştir.

G11zellcşeıı

Yalwa
Dtin öfjledt•n sonra saat
ikiye dO!İl'll >'altuayı teşrif
buyuran
Ga:i lıa:relleri
l'alwa'da beş. un gurr lwdar
lwlard/\ isliralıat buyuracalrlar<ltr.
Mıışarımileylıin lm islira-

M. Mi a akopu-

lo

şerefine

ziyafet

lıatlcl'i L'stıasmda mulıal>e

Atinu, 12
Cemiyeti Akvam ltiitibi umumisi bugün
Yunan hariciye nazırı şerefine
bir ziyafet vermiş ve bu :ziyafette birçok mühim zevat ta

ratm

hazır bulunmuştur.

Jemini için
l'alwu
kaplı atarmda
bir posla,
telgraf merlrezi küşat edilecektir..
Gazi. hazretlerinin yüksek
işardleri ıiz.erine Yalwada
buşlıyan imar
neticesinde
bu şirin yer Tıirkiyenin
emsalsiz bir sılıltat ve istira-

Rıhtunda fıçı di:ilt'ri
Nafıa vekaleti geç~ler~e
Rilsumata çok güzel.. bı~ emkgönclerdi. Rıhbmlnr uzcnnde ı
bütün tüccar c,.~cısımn depolara naklini bildirdi. O zaman Rüsumat antrepo. b~hr~·
nı mevcut olduğunu . ılerı. su·
rerek bir az mfihlet ıste~ 1 • l
. d. bu buhran :r.aı 0 Şım
1
Al
~
. .
Nafıa Veka eti
dugu
ıçın,
k
· · Rüsumata te rar
b u emrmı
etmiştir • Şu hale na~ran '
lst nbulun en güzel demz kew
gıw o duran
narlarında yıgın, yı
b·u
fıçılar, ambalajlı otomo 1 er,
velhasıl
rıhbm kenarlanna
· ki ı·k veren bOtnn ~a
çır'. n ı
ktır
Bıı
oradan kaldınlaca
·
'
şimdilik bu işe . « inşallah »
demekle iktifa edıyoruz.
·

lıat met'kr=i olacaktır.

İriJraz!
Bulgar hariciye
nazırı vaziy.e tte
tehlike görüyor
Sofy~.

11 -

Bulgar hariciye n ıırı M. Bürof Cemiyeti
Akvamda irat etmiş olduğu b ·r
nutukta Sırp-Bulgar hudut hadiselerinden bahsetmiı, bunlan
umumi aulh için tehlikeli görmek·
te old~11nu söylemif, Balkanlar
sulhünün takriri için Cemiyeti
AkvamlD müzakeresini talep
eylcmfftir•

-

Siule dmu·k /,aça?

-

l'ir11uyel
Neden?

-

Çwll,11 bi~ hamwvı 1'aşdelen suyu ıle y11gur11yor11·!

1

O

Son Sa

2 Sahife

13al<a ırıi
Biz bunu ne
vakit görürüz?

ahildc:

Hey ti Vekilede
Hariciye vekili dün
iz1Jhat verdi
Heyeti Vekile dün Anka~a
da saat ondan bire kadar ismet paşa Hz. nin riyasetinde
toplanmıştır.

Bir"kmiş

evrakı

tetkikten
sonra Hariciye vekilinin Yunan
mesaıli hakkında verdiği izahat dinlenmiştir. Bir proje
hıılinde olan cevabımız henüz
tamamen hazırlanmadığından
heyeti vekilede konufulmadığı
anlaşılmaktadır. Cevabı tetkik
için yeni bir he} eti vekile
içtimaı yapılması muhtemeldir.
evlet demiryolları umum
müdürü Haşim B. rahatsız
bulunıın dişlerinin tedavwi için
şehrimizde bulunmaktadır. Mumaileyh gazetecilere son Polatlı kazası ile yeni hatlar ve
alelümum · demiryollanna ait
mufassal izahat vermiştir. Haşim beye göre Fevzi paşa hattı dört ıene ıonra Erganiye
varacaktır. Ankara - lıtanbul
ekspresi 15 gün aonra her
gün işliyecektir. Son kazaya
sebep olan makinist tevkif

m

Siyasetten.. Rusyaya karşı çember Filistin...
Şimdi

de meclisi
idarelere
geçtiler

•

omenler de
bir ittifak yaphla.r

Belgrat, 11 - Jurnal dö Jenev gazetesi Yugoslavya ile
Romanya arasında aktedilen bir askeri ittifaknamenin ıuretini

Londra, 12 (A.A.) - Muhafazakar fırkanın baflıca rüesasından olan sabık Hindistan nazın Lort Birkenhet,
sabık ticaret nazın sör Philip
Cunliff Lisler İngiliz ve Ame-

Bu ittifaka nazaran Yugoslavya, Romanya ile Rusya arasın
da bir harp vukuu halinde Romanyaya muavenet etmek mecburiyetini deruhte eylemektedir.

cı··ıın r·ı··, ı._'
"

!26

ipiiai _resimden!
Urtarmanl yolunu
b Jm ar•••

yesl

gitmiştir.

salılt•karlı{ıının

(~ümrfık

yeni

h(•yetl
lılr

l('fl[~l

~ oııcuya

giiuıriil•

tahkiki il"

D

I Nahiye müdürleri kursu

etmektedır.

lazırogelen

tahsisat mevcuttur.

Su projeleri
basıldı
Ankara 13 (Telefon)
Nafıa vekaleti , su projeluini
tabı ve teksir ederek bu suretle inşaat münakasasına iş
tirak etmek ist.yeıı.lere büyük
bir kolaylık gösterilmiştir. Bu
projeler, muayyen bir bedelle
alakadarlara satılmaktadır.

Yeni hüviyet
cüzdanları
Ankara, 13 ( Telefon ) lstiyenlere ve yeni doğanlara
verilmek üzere (100) bin adet
yeni hüviyet cüzdanı basıl
maktadır. Bunlarda " ~üfus
hüviyet
cüzdanı .,
ibaresi

etmiştir.

fiijiraat müdürü umumisi Na~kiyettin bey dün Edirneye
gitmiştir.

fNapıl:ın tetkikata göre
jgyat pahalılığı harpten

kine nisbetll' 13 misli

haevel-

fazladır.

Dünkü borsa:
lngiliz 1010,00;
Frank
12,16,00;Liret 9,17,00; İsviçre
2,4!1,00; Dolar 48,00; Dahili 95, 75; Altın 880,00; Ana dolu 21,90; Rumeli 6,40;
Tramvay 75; Düyun 196,25;
iş bankasından alınmıştır.

lft]mısterdam beynelmilel tıp
IW]kongresi bu ayın 5 inde
toplanmıştır. İl k celsede yapı
lan intihaplarda G ülhane göz
muallimi Dr. Niyazi ismet
Bey de reisliklerden birine
seçilmiştir.

litllmanyada bir darbei hükümet teşebbüsü vuku
bulmuştur. Rayibştağa bomba
koyanlar • İmparatorluğu iade
etmek istiyen müfrit milliyetçilerdir. Bunların geniş bir
fesat tertibatile hükümeti devirmek istedikleri anlaşılmıştır.

IWJ

I

j

Parlamentolar

.

~

iki n iliz kr vazörü Küllükte

Tunus - ltalya
hava hattı

Bir fincan kahve
Alı aylı

m

Kenan bey donüyor j

Sui is ·mal

edilmiştir.

geçmediği görlllmüştür; şimen
Londra, 12 (A.A) Röydifer kumpanyası tecrübede
ter ajansının Kudiisten istihhulmutılur. lhıhuıan ı;arl',
hazır bulunan gazetecileri bu
banna göre, Flbtinde hüküm
l(lliklerin heyaıınaıııı•siııl
serinletilmit
vogonda bw müdsürmekte olan sükun ve asayit
ıı mersı•rlze lıılik ıı diye
det seyahat ettirdikten sonra
sayesinde son günlerden bu
tıınzlııı <•lnH•k olnnı:;;, Gaaradaki farkı daha iyi anlı1
mıntakada bulunan lngiliz kuvlata ııiiııırii!)üııde ıııua
yabilmeleri
için serinletilmevetlerinin tahşidine devam
llll'ltı hu tarzda
yaııtırıl
mit bir vagon çıkarmıftır.
ve
bu
suretle Yafa ve
ıııı~, nasıl olmıı::;sa olnıw;,
Gazeteciler
bu vagonda
Hayfada vazife ifa edecek
s, ıulıldarın ııımı~ ı•ıwsiııe
hararetten bunalma dereceaine
kuvvetleri
te askeri
liizııııı
111iı·iiln11 mi~
ve
gelince
derhal itirazı basarak
1
na ... k;. y aıııiıarlarııulaki ı darik eylemek imkanı hasıl
ilk vagona dönmek istemiş
oln uştur. Karaya çıkarılmış
ıt 2fj »
saııclık
ulc•hide
lerse de kumpanya bunu peolan bahriye silah endazlan
lplildı•ı-, ıı ııwrsı•riu• lplil.tindeo tahmin ederek gazetegemilerine bindirileceklerdir.
llr >> rliH• bil;i r(•sim c•ıl 11ı·ük rüı-.ııılııdeıı ıııuıır hısıcak vagonda bir müdcileri
Bu gemiler - vaziyetin azimet- •
ı·ılnıı!:'lİı·.
•
lulmu::, cllğer
lııHl\ll·rdet oturtabilmek için buzlu
lerine im An vereceği ana kaı
sur('lltı
yiimrııue
şampanya hazırlatmış, itira:r.ın
nıuııl"i: el.len isli na oluıı
dar - Filistin sahillerinde kalan•rilmlp•ıı resim ıııll<la
arkası
beyzi bardaklar meyıuııt1lur.
caklardır.
rı ı ılilıhıı bir ) Pkı"ıım haHlııaeııııleytı
uüıııru(je
Memleketin sair aksamında i dana çıkar çıkmaz keslllvcrHt) olıııal•ladır.
tJPlmlı; olan hu lııliklPr
fiiim r ii li
nıiil"eıtl~li!jl
bulunan kuvvetler yeni her 1 miştir.
lçiu - ki lıeıısi cc 2(; » ı<nıı
hıı hadiseyi haber almıt1,
türlü kargşalık teşebbüslerini
1
clılitır-111iııır1il• re~ml Vf'uıevzuu bahis "2fh o;audık
sür'at le tenkil etmeğe kafidir.
ı·llıııesl kap l'lnu•l•tecllr. ı lpllj)I müsaclcrt> C'lmi~ VH
konferansı
Trikotajcı, i ııliklC'r!n uıiın
talıldl,ata ha~laıııı~tır. l'ahriil.tt•ıı t;ılrnrılınasıııı .'\! ..••
ldl atı uıül'cllit1 nuır huy
•'IPııcli lsmiıııhı bir koıııis'.\' a lllllaktadır.
Muğla, (A.A.) - Jngiliz AkAnkara, 13 (Telefon)
denız filosı.:na mensup iki kruBerlinde toplanan beynelmilel
vazör Küllük limanına gelmiş ı parlamentolar konferansına iş
tir. Filo iki gün kalacaktır.
tirak edecek olan Vasıf beyin
•
•
riyasetindeki heyet bu akşam
hareket etmektedir.

yazılıdır.

maarif emini behçet
\nl.ııı·acla lıuluııaıı rıııitl
1 ün
beyin riyasctınde lstanbul
del ıınıuıııı Keııuıı H. hu- ı
liseleri ve orta mektepleri
!JÜıı
ı•lıriıııizH düıı''CPl•tlr.
müdürleri bir İçtima aktetmiş
lerdir.
fiilstanbul kitapçılarile kitap
Oktruva iş erinde bir sui is~komisyonu arasında kitaptimal vukua geldi~i ve müfetların üzerine maliyet fiyatının
ti~krin tahkikata b-şladıkiarı
konup konmaması etrafıııda
çıkan ihtilaf halledilmiştir.
haber verilm .ktedir. Bu meseIDmen alı bir şirket hüküleden dolayı Emanet veznedarı
IWJmetimize müracat ederek
ile Nurettin Şefkati bey tevhiikl.metin inkilaptan şimdiye
kif edilmişlerdir.
1
kadar yaptığı bütün ımar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!~
işlerini filme
al mayı t eklif
Heri( le:

havale etmiş.
cc ,\1 .... ıı pfcıuJi (}(• Hasküydeki uüııırül• ambarlarına konuim u:ı; olan hu
malları
uiiınri.ik
re'>lnl
\'cı·ırıedc•n
c·ı lmra lıll nwk
ic;In hir ı;are aramı:;; ve

mesi için bir çare bulmuştur,
bu çare
vagonların tavanlarına hariçten, \harareti çekmiyen k alın bezden mamul
bir perde gerilmesinden ibarettir.
Bu perde vagonun dahilindeki hararetin harici hararete
nazaran iki derece noksan olmasını temin etmektedir, fakat bu suretle hazırlanan vagona ayni zamanda bir de
soğuk hava pervaneleri ilave

Bu pervaneler trenin hareketi eınasında havayı alarak
soğuttuktan ıonra tavandan
vagoaun içine sevketmekte
vermiıtir.
Lort Passfild, şimdiden Fi- , ve bu usul de hararetin vagon
dahilinde sekiz derece daha
liatine «100» lngili.ı polisi
eksilmesine
sebep olmaktadır.
göndereceğini ilave etm · tir.
Bu vagonların nümunesi geBunlardan sonra 100 polis
çen gün Pariste hararetin 34
daha gönderilecek ve hali haçıktığı bir zamanda
dereceye
zırda Fillstinde bulunan kıtaat
tecrübe edilmiş ve dışarsının
emniyet tamamlle teessüs etbu derece sıcak olmasına mutikten sonra Filistinden ayrı
kabil vagon
dahilinde haIacaktir.
raretin
yirmi
dört
dereceyi
Kudılste vaziyet nasıl?

sandı

Londra, 12 ( A. A. ) - ALondra sefiri jeneral
Daves bu akşam bir mülakat
icra P.tmek üzere M. Makdonaldm resmi ikametgahına
merikanın

t,e

rn<>::;nuldür. Hu ~ahtel.;irAmerika sefirinin bu ziyaretinin bahri teslihatın tahdidi ' hl< ~u ~el<ilde yapılnıı~lır:
ürk - Rua Ticaret muaheTeşviki sanayi kanunuhakkındaki son İngiliz teklifledesi müzakeratı müsait
nun balışelll{ji ıııuııfiy(•l·
rine Amerika hükümeti tarabir safhadadır. Bir haftaya
ler meyanında, mevaddı
hodan verilen cevaba dair
kadar müzakerat hitam bulaiptidaiye giimriik resmi
cak ve yeni bir ticaret mua- 1 olduğu tahmin edilmektedir.
muafly.•11 de nwdır.
hedesi aktedilecektlr.
Tf'~\"lld
sımayl kanuNorbon
profesö~Ierinden
ııuııdaıı 1 lifüde t'd<•ıı bir
~ Çinli edip ve alim M.
trikotııj<•ı .\ n·ııpadan ııiim
Şang Çang şehrimizde bulun1
rüfje i(llik u(•tlrt ıııitıtir.
maktadır. Çinli edip Cazinin
açılmıyor
J.'ıılrnl im iıılililı•r ııurlal•
kazandığı zaferin Çin zaferine 1
Ankara, 13 (Telefon)
ffi('l'Sl'l'iLe itıllk dl•!}ll, nlı•mukaddeme te9kil edeceğini
Nahiye müdürü ve nüfus meli\de ipllkllr. ~it•rseı•ize
söylemektedir.
murları için bu sene kurs
iplik ııwııılııkctiıııizcll' • ıı
~ethi B. dün Parise müteaçılmıyacağı
anlaşılmaktadır.
g veccihen şehrimizden ay- Maamafi,
l)llııınarlı(jı h;iııcliı· l<i gümDahiliye bütçesinde
ün Galatada köprü başın
1 da feci bir kamyon kazası olmuş, dört kişinin yaralanmasile neticelenmiştir.
Bu dört kişiden üçü ayni
ailenin efradındandırlar.
lii]ğır ceza mahkemesi HayII&!I darpaşa rüsumat idaresinden çalınan makbuzlann
imlası ve devlet demiryolları
idaresine ibraz edilerek muhteviyatının mahsup ettiri!mesi
cürmü ile maznun devlet demiryollan mürakiplerinin ademi
mes'uliyetine karar vermiştir.
afıa vekili Recep B. yarın
Mühendis mektebini gezecek, pazartesi günü de Terkos şirketine gidecektir.
fA!on zamanlarda Ankara
~şehrinde tifonun çoğaldığı
ve hastalann yüzlere çıktığı
şayi olmuştur. Sıhhat vekili
Refik B. bu şayiaları tekzip

Londra, 12 (A.A.) - Müstemlekit nazırı Paufield bugün Yahudi ajansı idare meclisi mümeulllerinden mürekkep bir heyeti kabul etmiştir.
Mumaileyh mümessillere İngilte
re hükumeti Filiıtindakı mandasını terketmiyeceği ve orada
milli bir Yahudi yurdu tesisini
kaydeden Balfur notasında
teırih edilen ıiyasetten vaz
geçmiyeceği hakkınJa teminat

ne~reylemektedir.

rıkan sermayesile teşkil olunan yeni Londra ve civarı e- 1
lektrik şirketinde birer mec- 1

=~!=~~;.azalığını kabul etDove~e:~!::nold

/ngiltere mandadan vazgeçmiyecek

Sırplarla

edilmiştir.

nlmıştır.

Şimendifer
mtihendislerin·
den biri vagonların kıtın ısı·
tıldığı gibi yazın da serialetil·

Eyipte İsliimpeyde oturan Yaşat hanımla Fatma hanım ödünç
aldıWarı bir fincan kahve yüzünden kavga etmişlerdir. Sözle
hır~ını yenemiyen Fatma hanım yerden bir tat almış, Yaşar
hanımın karnına atmıştır.

Taşın vurulması üzerine Yaşar H. oracıkta diişüp bayılrnı~.
Yetişen komşu kadınları tarafıııdan evine götürülmüştür.

12 ( A. A. )
Tuııusla İtalya:ı hlrblrl-

2/ar geb l d
ne aş a ı

Dün alcşa m T opane cihetinden gelen 2186 numaralı otomobil ile vatman 1159 numaralı Mehmet Hasanın idaresindeki tramvay arabası Befİktaşta çarpışmışlardır. Otomobilin çamurlukları parçalanmıştır.
Kazaya sebebiyet
veren şoför kaçmıştır.

.

lhtiyaı·ın ayağı
kırıldı
Fatihte oturan Baruthane
amelesinden Fn;rC'rin binJiği
bisiklet Fe . r ..ı r~ddc'li.,
de 60 yaşmrla Must. f. ıs
de birine çarpmlşhr. ihtiyar
adamın

sağ ayagı kırılmış,
hastaneye yatırı!mı~tır.

olıııı

ha\·ai
pokta lıuıtı l!i Eyliild(•n
llilım·eıı ınuııtazaman l"aıılh <'it• haşlıy H'al<lır.

Vaıington, 12 ( A. A. )
M. Makdonaldın Amerilrnya
gelmek üzere bulunduğu ha-

beri resmi mehafilde son derece bliyük bir memnuniyet
hissi tevlit etmiştir.
Bahri mesai! hakkında İn
giltere ile Amerika araunda
cereyan etmekte ol n müzakeratın hali hazırda nazik bir
safhaya girmiş olduğu söyle·
ne bilir.
Fakat yakında kıırşı karşıya
gelecek olan M. Makdonald
ve M. Huoverin tecrübekarlık
lan ve hüsnü niyetleri sayesinde Atlas Okyanosunun iki
tarafındaki efkan umumlyeyl
tatmin edecek bir uzlaşma
zemini bu lunacağı muhakkak-

, /i erdıvenlerden
teker/enen otomobil

Meçhul kazazede öldü
iki gün evel meçhul bir
kamyonet Harbiyede meçhul
bir adama çarpmıştı.
Mecruh hastanede ölmüştür.
Yapılan tahkikatta bu adamın
Yıldızda Faik efendi sokağında oturan Rıfat olduğu anla- '
şılmıştır.

ıw ha!11ıyıwaJ,

1

iki saat sonra da altı aylık çocuğunu düşürmüştür. Fatma H.
h;:;kkmıla t hk•l" ta başhrı ıştır.

ÇarplŞrt:.

Bahri silahlar
meselesi

Tunu~,

bir çocuea
o u.
l

heyeti

Şoför

Raufun kullandığı 2275
otomobil bu sabah
s:r~t yedide Yenikapıda ıs
tasyon merdivenlerini ıner
ken freni tutmamış, si:ratie inerek merdivenlerin alt
ba~ında duran (45) yaşında
Müsemma hanıma çarpmıştır.
Hanımın sol kolu kırılmış,
Haseki hastanesine yatırılmış
numaralı

tır.

tır. Şoför kaçmıştır.

KodınlAl'ln

Bir m üvezzi

dikit

sergisi...

yaralandı

Türk kadınları dikiş sergisi
bugün halka açılmaktadır.

Gazete müvezzii Fahri dün
Ayasofyada Yedikule tramvaBugünkü ha o:
Üsi•üdarda Selimiyede otu- • yından atlarken düşmüş ayaklarından yaralanmış, Cerrahran Ar:dh efendinin zevces
Kandilli raaatanesinden
P• • hast nesir kaldırılmıştır. 1
alınmıştır:
Jlıazıre 1 aım;n evine misafir
1
Dün azami hararet «24~
gc'en Bandırmalı Hilmi oda
l{itapçdarın dönüşü 1
derece,
bu sabah «14» de·
k pı;;ı.ıı evde kimse yokken
.\ııl.araya l}i<lPıı ldtaıırecedir. Bu gece rüzgıir
kırmış, bazı kıymetli eşya çalt;ılar lıey(•ll hun iiıı diiııe
poyraz, havi' açıktır.
m.~sa da yakalanmıştr.
<•t•lttiı·.

Marifetli bir

mişl.lfir

__:._------=-:-.

1

s !ıife

•••
Topkapı

tramvay mevkifinden l\'altepe semtine gıden
cadde, mütarekede, bazı ecnebi ~tiyacntı için tamir edıl
mişt:t O gün, bugün, bu yol
ile hjç bir mnkamın alakadar
olduğu görülmemektedir.
Halbuki bu yoldan her gün
bir çok
mektep. hocası
geJip geçerek vazife başına
gitrr ek mecburiyetinde bulunmaktadırlar.

Gene ayni mekteplere devam eden «1500» den fazla
talebe bu yoldan istifade etmek mecburiyetinde bulunmaktadırlar. Bu itibarla bu yolun
acil surette tamir edilmesi
icap eder. Nazan• dikkati ehemmiyetle celbederim.
M.
'f

Adres

aranıyor

Ali karar heyeti riyasetinden: Hakkındaki heyeti mahsusa kararının ref'i için heyetimize müracaat eden Şehza
debaşında Bozdoğan kemerinde Koğacılar caddesinde
188 No. hanede sakin sabık
ihtiyat mülazimlerinden Osman
oğlu Bilal Basri efendi mezkür adreste bulunamamış olduğundan yeni adresini heyetimize bildirmesi.
'f

ş

ir imtihan münasebetile uyulan şeylerden ..
Geçen gün bir tesadüf bizi Rüsumata uğratmışb.
Şöyle bir muhavereye şahit
olduk:
- Efendim, bendeniz gümrük komisyoncuları namzetlik
imtihanına girdim.
Kazanıp
kazanmadığımı anlamak istiyorum. Müracaatta bulunan
zatı yakından tanıyorduk.

Mülkiyeden 20 kilsur sene
evel çıkmış, adli memuriyetlerde bulunmuş, matbuatta da
hayli hizmeti geçmişti,
Kendisine hitap ettiği memur bey, önündeki evraka
baktı ve cevap verdi :
- Hayır kazanamadınız!
Müracaatçı zat durakladı, bir
pnrça kızardı ve nihayet daya-

namadı:

dar

insaf ediniz, dedi bu kasene evel mülkiyeden
çıktım, polis şube müdürlüğü
yaptım, adli vazifeler gördüm,
gazetecilikte bir hayli emek
sarfettim ve... ve komisyoncu
yamaklığı imtihanını kazanamazsam hayli beceriksiz şey

olacağım.»

Bu sıfatlar sayılırken memur bey şaşalamışb. Nihayet
öbilrü sözünü bıtirince şu cevabı verdi:
- Peki, niçin bu sıfatlan
mzı evrakınıza kaydetmediniz,
birader?

Oh, nrn;mllah,
J>üyle

l""olianlalnr

y
-11na

Beni dört atın kuyruğubağJntr·,

parçalabrsınız.

Karşımda sizi gördüğüme, kulağımda sizin sesinizin titrediğine nasıl emin isem ban

hazretlerinin ya sarayda veya
Kazanda bulunduklarına da
o kadar eminim ve bu işin
sizi felakete diişürmek için
tertip olunduğuna da yemin
ederim.
Mamuk bey, mahsus bir
telaş ile atıldı:
- Han hazretlerinin ağla
dıklannı işidir gibi oluyorum.
Yüreğimden kan ğidiyor. Ayıp
olmasa hemen atlanacağım.
Bu ne uzun masal. Tandır
bcşında mıyız, bilmem ki?
Kuşak bey, prensesin cevap vermesine mahal bırak

madı:

- Hayır! Mamuk bey. Zahmet edip atlanmaymız, burada
kalınız, efendimizi el birliğile
arı yalım.

mü-

dürii geliyor..

Seyval lar Otomobil,
lar

Ecel makinesi
halini

e ,

maması mı,

nazar

omna-

kılıcını

kuıanıp

Hulıarriri:

f1. Turhan

çizmesini giyip bendelerinin
başında yola çıkmıya hazırla
nan hükümdarm birdenbire
sözünden ve azminden dönmesi mi? Ben, ulu beygüm
önümilzde olmadıkça kovala ..
. mıya çıkmam. Bir aksilik olursa iftiraya uğramaktan kor-

1

bey,

muarızınm

şısma

öyle

çıkar.

Illl-

meylz ki lıu ciheti de
helediyeyo biz mi öğ
retelim?

ho-

murdanmasına karşı müıteh
ı:iyane gülümsedi:
Zırva tevil götürmez
- dedi - tahta sadıksan, han

hazretlerinin kaçınldığına inanıyorsan işte at, işte meydan.
Ulu beygümü neden yola çık
mıya icbar etmek istiyorsun?
Mamuk bey, unf ile haykırdı :
- Efendimiz, kerem edin.
Kuşak, fazla oluyor. Bize, kocanızın yapmadığı mu "meleyi
yapıyor. Hay~iyetimizi muhafaza etmezs nız saraymwn şanına halel gelecek, huzurunuzda kan d5kUlecektir.
Sevinç H. artık kar nnı
vermişti. Mamuk beyin halü
kaH şimdi kendisine de şilp
h li geliyordu. Takibe çıkmak
için o kadar hararetli görünürken yalnız yola çıkmak
istememesi ve kendini birlikte götllrmekte ısrar etmesi
- Kuşak beyin açıkcn söy ediği gibi - ortada bir tuzak
bulunduğuna delalet ediyordu.
Bu sebeple onu bırakmayı v
delikanlıya
bel bağlamayı
tercih etti. Z rif endamını,
cazip bir sütun gibi dikle~ti
rerek, güzel gözlerini azimkar
lem'alarla beziyerek:
- Mamuk! - Dedi - kendini unudan sensin. Altın
kubbede pek kıymet verdiğin
yurt uğrnda dökülmemesi için
çırpındığın
mübarek kanını
sarayımda
dökecek kimse
yoktur. Buna emin ol ve evine çekilip rahat rahat uyu.
Oğlumu biz aranz.
Ve müte kiben Ku k bey~
dönerek:
- Haydi bakalım - dedi işe başla 1
Mamuk bey, gayzını dudaklarında titrederek bir reveran•
yapmış ve çıkmıştı. Salonda
bulunanlardan bir kimse onun
yüzüne, titriyen adımlarına.
bakmıya lüzum görmemiıti.
Herkesin gözü Kuşağa milteveccibti. Keh nete benziyen akli
istihracat ile muazıam bir
davaya girişmi~, hayatını da
hu dava uğruna ortaya koymu olan delikanlının ne ya-

do{Jrusu

çıksın. YoJisa Jşi {Jazef c1er yazdıktan sonra, herkes ona nöro (ıybını
örter, ınüfclli~lerin kur-

karım.

Kuşak

vakit"!
J, tan,

mesrlP
gazell'IPrle kitinata ilim
•'dildiklcn sonra.. Teftiş edill'\ll ş~y kirllSf'llİll
halwrl volilwn bird(~n
hiro yu.ınlınah ld tadı
daha

-

lPfli~

~hulPm lcl b~lediyenin
hu teftis kararı nazetelerle ml;•ta e .. na fa iltm
ediliyor hunun daha
iyisi nı~seleyl bekçi davulları ile ortalığa ha-

ber vermektir.

Ueın

o

« Macw islw1d ı ya-mi beş
kadm kocalanm :ehirlunisler.
Fakat onlar, Auc alar i m uldelen :t:.hirlemi}ltr ııe m.amı ca.c/ız/ar pir mı l ı bulun k ı
dm şerrimlen kıırl11l1111 ·l 11".
ya beride. kadmlar iarııf~ll
dan il rgun manen :elw le
nenlere ne d ı.!/l'ı·1111.') )'
Bu so;/cr benim c:cfl lıal
buniarı

ıylm~ıynnmr.

bt'll

b1111lan, dwı akşam ulardwnemize gelen oı ta yaşlı' !J' rgin çehreli. yorgun bakışı.
bira: alkolik b11rıu Iu bır :al
söyledi.
\'e /wnd1si11e, ne dem .k
istediğinizi iyice i:ah . edın
dedi'Xim zaman yarı gulıım-

•siyerek,
~
·
k ş·ol
yarı çekınere
veçhile tekrar soze başladı:

_ Demek istedigim şu ki,
JUacaristanda lwdmlar fara•
fmdan zehirlenenler ölıip kurtutmıışlar, bense bu Jıergım
zehirlemnekten ne zaman
kurtulacağımı duşıimıyorum.

_ Sizi kim zellirliyor efen-

dim?

- Kim olacak, karım! Bira-

' der, yediğime karışır, içtiği
me karışır' giydiğime karışır,
Jıergün sabah akşam vır. vır,
· · yer , durur.
mr ·başumn elım
Haddin varsa evin pencereıni telf!raf ve te efon smden başım u..."'GI ta yoldan
geçen bir kadına baki
fen müteffiflcri
-Hal Anlaşıldı, kıskandık
meselesi/
- Aman beyim, bu kadar
da olur mu ya? Hiç bu asırda, k.ı dmm bil kadar
. serbest
/, k
olduğu bu asırda bır er \e

zaman duyduktu, duymadıktı diye de kimsenin itiraza hakkı kalmaz!

Y

....

bu kadar da cendereye sokıı-:er. d' 11
lur mu? 1!.;en
u . geçende
. • li
üzeririze afihet, terli le~
rüzgara maruz. kalmış. ne· e
olmuştum. Tuttu, yakam~ sanldı söyle ba k al ım dedı. bu
ne.:l~yi kimden. hangi kadın-

dan

aldırı?

diye bana

yap. .

madığı kalmadı.

Tıraş olurum, gene kumn

için bu tıraş? Diye tuttur~ır,
başmı ağrır, kolonya sıırenm,

·

gıfı·-·
ıgm

SllI'llll Sllrtlll,

siten ve soldan

itibareı.:

ıurahim,

Ali Rıza, Süreyya,
IJayrettin efen diler

Telgraf ve telefon yü~sek
ihtisas mektebinin mezunıyet
imtihanları bitmiş v:e mektepten yedi efendi diploma almağa
muvaffak olmuşlardır.
Mektebi ikmal eden Baha
(Sivas), İbrahim (Yalvaç), Ali
Rıza (lstanbul) , Süreyya uğuz
(lstanbul), Abdülkadır (İstan
bul), Fazıl (Konya), Hayri
(fstanbul) efendilere telgraf
idaresinin fen müfettişliği kıs
mında vazife verilecektir.
Mezunlardan İbrahim efendi
birinciliği, Alı Rıza efendi de
ikinciliği kazanmışlardır.
.
Hepsinin memlekete nafi
birer uzuv olmalarını temenni
ederiz.

pacağını, çalınan çocuğu nasıl

bulacağını merak ediyorlardı.

,,r

. 7,

tPfli~l'!

calimı.ş. Ama ne
G,ıztıleltAr
yazdı

A saray nahiye
kongre

çıkarılmamış

...

raz yapıl

Mamuk bey, Sevinç hanıma
bit ben :
iş arıyorum
- Biz - dedi - sizden emir
Gümrük muamelatile devaalırız, Kuşaktan değil. Han
irde iş takibine bihakkın vahazretlerinin hayatı meselesi
kıf bir ticarethane memuru iş
de
zannederim ki çocuk oyun..
rıyor. Türkçesi mükemmeldir,
cağı haline getirilemez. Bu
İfadeyi meram edecek kadar
delikanlı belki bir dolap çealmanca ve daktilografi bilir.
OCB " iDi
viriyor, belki rüya görilyor.
Bekar olduğundan müsait şe
•
Siz nasıl olur da ona uyarsı
raitte taşraya gider.
ı
nız. Diyelim ki Kuşak bey,
C. H. F. Aksaray nahiye
Adres: D. V.
Kazan tahbnın bugünkü sahiocağının kongresi dün akşam
Galata posta kutusu 501
bine, ulu Beygüne tahakküm
aktedilmiştir.
*
etmek cüreHni gösteriyor. FaAhçı istiyenıer
kat ana kalbine nasıl pençe
Evlerde ve ya müesseseler- posta umum
geçiriyor. Kazan hükümdan
vaziyeti kavramıyorsa çalınan
de aşçılık arıyorum. Güzel yemek pişiririm kimsesiz olduçocuğun anası olsun harekete
ğum için ehven şeraitle isteHaber aldığımıza göre, posgelmek icap etmez mi? Siz
nildiği gibi çalışırım.
ta ve telgraf müdürü umumisi
her şeyden evel bir anasınız.
/
Sirkecide Anadolu Şumnu
Çocuğunuz
hırsızlar elinde inFahri bey bir iki güne kadar
otelinde Nedim
liyor. Ne dediğini bilmez bir
şehrimize gelecektir.
Fahri
delikanlı ise sizi yavrunuzun
)f.
bey şehrimizde bir müddet
ardında koşmaktan menediLokantacılar cemi~'etine teşekkür kalacaktır.
yor.
Bir lokantada kebapçı ustaBu acip işi işiden tebeanız
Patrasta veba
sı olan zevcim Niyazi B. in .
her halde memnun kalmıyacak
Patrasta 4 Eylül 929 tarivahim şekilde rahatsızlanarak
lardır.
Hanlarının niçin hırsız
hastaneye kaldırılması üzerine
hinde bül>on şeklinde bir velar
elinden
kurtarılmadığını
kızımla beraber çok müşkül
ba vak'ası
görüldüğünden
bağıra bağıra soracaklardır.
bir vaziyette kalmıştım. Lomezkur liman müvaredatına
Zatı
alinize sadık bir köle sıkantacılar cemiyeti müracaamuayenei tıbbiye konulmuş
fatile bu hakikati açıkça arzetımı alaka ile telakki etti
tur.
diyorum. Benim sözüm halkın
ve bana imkan nisbetinde
sözüdiir.
muavenette bulundu. En müşPrenses, gene şaşalamışh.
kül zamanımda pek işime yaMamuk beyin sözleri mantıka
rıyan bu yardımdan dolayı
müstenitti. Ortada bir hırsız
Dün gece Taksim bahçesinLokantacılar cemiyetine alelık, çalınan bir çocuk ve bir
nen ve hararetle teşekkür
de F enerbahçeliler tarafından
mektup vardı. Kuşak ise bir
ederim.
bir bahçe balosu verilmiştir.
takım istidlalattan, senedi meçMüzeyyen
Balo çok e~lenceli geçmiştir.
hul mülahazalardan dem vuruyordu. Lakin tavn, bakışı,
Mamukun manbkından daha
.. .J
mukni, daha emniyet verici
idi.
Kadıncağız, hangi tarafa
iradesini tevdi edeceğini tayin
etmekte miltehayyir kalarak
almıya
her iki erkeğin yüzüne nöbet
mı?
nöbet melulane bakarken Kubaşladı
"Deyli Meyi,, yazıyor: Geçen
şak bey ileriledi :J
F ransada neşredilen bir is- Efendimiz - dedi - üzülgün Çnnakkaleden T eofil Got- tatistiğe göre (1927) senesinde
meyiniz.
Aslı olmıyan hırsızları
ye vapuru ile geçerken askeri otomobil kazasına kurban gibehemehal kovalamak, süvariderek ölenlerin adedi (2379)
mmtnkn haricinde bulunan
lerimizin arkasından aynca
kişidir. Bu miktar (1928) se"Truva" yı ziyaret etmek isyola çıkmak mı lazımmış? Münesinde (2941) rakamına çık
saade buyurun, Mamule bey
tiyen «186>> İngiliz ve Amemıştır. Yapılan tahminlere göatlansın, Moskof sınırına, isterrikalı yolcu, Türk memurları
re bu sene de daha ziyade ar- se Moskovaya kadar gitsin,
tarafından sahıle çıkarılmamış
tacaktır. Alakadarlann kanaat
ancak siz burada kalınız, benlardır.
larına
göre bunun sebebi
denizin arama işine kolaylık
gösteriniz. Sözüm doğru çıkmemlekette otomobil miktanBunların arasında bazı İn
mazsa cezamı veriniz.I
nın günden güne artmasıbır.
giliz mcb 'usları, bir çok alimPrense gayn ihtiyari mırıl
Bu vaziyet karşısında Fransaler vardı .
dandı :
da otomobilleri yavaş gitmi- Muvafık!
ye icbar için yol zabıtasının
Mamuk bey, galebei tehevtakviyesi düşünülmelidır.
arı
ız
vürle kendini kaybetmek. derecelerine gelmişti. Tuzağa
a fa .. __ Beylerbey · f!ençle- düşmüş
iri bir ayı gibi deririn tenezzühü
lstanbul meb'usları bugün
sinin içinde kabarıp sönüyor
ve homurdanıyordu:
Beylerbeyi gençler kulübü
Kartala gidecekler, Kartal
tarafından bugün vapurla bir
- Muvafık olan ne? Anakazası halkının
ihtiyacatıoı
deniz tenezzühü tertip edil- nın çocuğun kurtarmıya koı
dini iyeccklerdir.
miştir.
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Derili adam daiıa .bı~ço
söylendikten sonra de_"l kı··
- 1311 macerayı gazeteye
y<l"lll da Iwrı Iaraıfıındarı :eJıirİeıwıek nasıl olurmuş. her-

Yalniz Bulgan, küçük hanavalı deg·şti
nın sütninesi, gözlerini Mamuk
kes gdrsıml
beyin izinden ayıramıyor ve
·~ !I cı·dık
ama
Ankara, 13 i Telefon ) Yazmasuw l 11.
~
matrut beyin kaybolduğu istiİtalyan ataşe navalı değiştipek iyi etmedik. Karısı bwıu
kamete ·dalgın dalgın bakı
ğinden eski ataşe yeni arkaokursa asıl kıyamet o :aman
yordu.
daşını
Hariciye
ve
müdafaa
kopar/
Kuıak B. ilk iş olmak üzeK6roğlu
vekaletlerine takdim etmiştir.
re prensesden müsaade diledi:
- beni Bulganla yalnız bı
rakmanızı rica edeceğim. Hikayeyi onun ağzından bir
daha ve yalnız başıma dinlemek isterim.
Lazımöelen
Delikanlı ile sütnine, biraz
sonra, boş beşiğin bulunduğu
hastalığından vapları veı·mente
odada idiler. Kadın için için,
titriyor, genç adam ise çok
şüphe
ciddi görünüyordu. Asrı hazır,
İzmir, 12 - Burada dank
müstantikleri gibi zekasını
S on g ünlerde Yuna lılar,
.
gözünde tespıt eden ve cüYunanistaııa taarruz edecegıhastalığı baş gösterdigine dair
rüm mevkiindeki en ufak iz.
çıkan şayia üzerine İzmir sıh- ı mne
ve Adaları zaptctmek
.
leri, en küçük şeyleri bile
niyetinde
olduğumuza
daır
hat
ve
içtimai
muavenet
mügörmiye çalışan delikanlı, uzun bir müddet odayı tetkik
bazı rivnyetler çıkarmakta
dürü demiştir ki:
etti, bahçeye nazır pencere«Hastalık, yok diyemfdırlar. Aldığımız malüm ta
den aşağıya baktı, elini çene- yeceğim gibi var da diyemem. 1 nazaran Anadolu ajansı rn
sine götürüp derin derin düA vrupndaki muhabirleri bu
Bir, iki hastn şüpheli araz
şündu ve birdenbire Bulganın
Yunan tasniatm
cnp eden
göstermİf ve snri hrıstalıkJar
karşısına dikilip sordu:
cevapları
vermişlerdir.
hastanesine gönderilmişlerdir.»
[Bitmedi J
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A iman Zeplininin

içine yolve mürettebat ve elli
kişiden fazTa iı:san alarak bavawn iyi ve ya fena
olmasına bakmadan bir devri
alem esyyahati yapmıya muvaffak o:ması b •tün dünyayı
hayrete ve takdire sevketti,
Fransoyı da
buna mukabil

.l\.. cu

diJşündi.irdü.

Bu düşüncenin eserlerini
seyyahatin daha ilk günlerinde intişar eden satırlar arasın
dan seziyordı..k. Fakat doğru
su bugüne gelinciye kadar
fazla sarih hiç bir şey görmemiştik. Binaenaleyh mevzuu
bahsettiğimiz şeyleri okuynnca itiraf ederiz i lcend miti

Sıcaklar

n menedehayret etmiyelim
ki Almanları Zeplin yapmaktan bile menetmek istiyen,
şöyle böyle bir ad"m değil,
encümeni daniş azasıdır.
Bahnız akademi Fransezin
azasından olan Jorj Lökont
ne diyor :
" Zeplin müessir bir intizamı harketle yinni gün içinde
bir devri alem seyyahati yaptıktan sonra noktai hareketi
olan F ridribshafene döndü.
Bu derece sabit ve esaslı
bir kudret ile hazırlanan, bütün iradelerin bir gayeye bu
kadar ahenktar bir şekilde tevçihi ile idar,. edi en bu har.kul-

seyahatın

hayrde d

adde

medık. Nasıl

iktiranı

bilumum

muvaffakiyete
Fransızlar için

bir düşünce menbaı olmalıdır.
Filhakika sadece milletleri
hayrete sevkeden mucize şek
linde bir spor hareketi değil,
fakat hükfımetinin sevku idaresi altında azamete ve kudrete
doğru iradesini sevkeden bütün bir memleketin çok kuvvetli bfr teşkilata, milli izzeti
nefse ve inatçı bir ir,.de kuvvetine malik olduğunu gösteren sınai ve fenni bir muvaifakıyyeti karşısında bulunmaktayız.

Yarın mantıki inkişafına

kavuşacak olan, bu derece kuvvetli bir itimadı nefsile yapıl-

mış

bü muannit, bu cesurane
teşebbüs
kurşısında
benim
kendi hissiyııtım çok mütehavvil oldu.
Ne yaparsınız, Almanyanın
teahhüdüne rağmen zehirli
gaz kullanarak açık şehirleri
bombardıman etmek sureti ile
fecaatini artırdığı harpte ben
çok ıztırap çektim. Binaenaleyh bu zeplinin iklımler ve
deryalar üzerinde geçirdiği
seyyalıat ruha ne derece raşe
verecek mahiyette olursa olsun, ilk zamanlarda kendi
kendini şöyle düşünmekten
menediyordum, diyordum ki:
«Şüphesiz bu Zeplinin seyyahati harikuladedir; fakat bu
derecei kemalde buhmmıyan

eski Zeplinlı: iıı harp içinde
Parise, Londraya giderek yangın, ölüm ve harabı saçt klırını
unutmıyalım. Ve bilelim ki o
vakıtlerde çok büyl k ve çok
mütekamil olan bugünkü Zeplin 2500 kilometrelik mesafeye bir hamlede elli iki ton
götürebilir. Vakıa bugün naklettiği, zararsız iasanlar ve e~
yadadır. Fakat yarın getirdiği
müthiş bir bomba ve gaz hamulesi olabilir.
~u halde isterdim ki Vcrsay muahedesinin harfiyyen
tatbikine n~zaret edecek mevkide olanlar Almanyaya bu
muahede mucibince ticari bahaneler altında da olsa gene
cabur:al. harp aleti haline if-

rağ

edilebilecek olan bu nevi
vasıtalar imaline hakkı olmadığını sölesinler 1 »
Makalenin aıt larafınclıı, muharrir, Almanyanırı büyük fen
kabiliyetini
inkara
imkan
olmadığını söyleLıekte ve vatandaşları da aynı surette çalışmağa, siyazi kavgaları bı
rakarak aynı kudreti iktisaba
davet etmektedir. Makalo!nin
bu kısımlarını iktibasa lü:ı:um
görmiyoruz; fakat ızhar edilen fıkrin tatbiki imkanı olsa
Almanyanın elini kc!unu kavuşturup oturan bir mıllet
haline geldiğini görc.ceğimiz
şüphesizdir. Fakat bir mıllet·
ten çalışma kudreti de nez
edilmez ya~

geçti; spor hareketh ve eğlenceleri
bütün
dünyada
yeniden
ti
•
arare

Mevsim, spor eglencelerinin tekrar başlanmasına mösaade
edecek bir s:rinlik devresine girdi. Bunun içindir ki aylardanderi atalet devresine girı:n spor hayatında tekrar canlılık
ve faaliyet baş göstermiştir. Bu arada, Avrupa, atletizm müsabakaları futbol
turnelerinde yeniden başlamıştır.

Nurmi magliip
Bu mevsimin en başlıca hadiselerinden biri, meşhur F enlandıyalı koşucu Nurmbin Lehistanda aıağliibiyeti<İir. Malum olduğu üzere Nurmi uzun mesafelerde
yenilmemiş bir koşucudur.
Hatta bu yüzden •makine adam» ismini bile almıştır. Nürmi, Varşovada,
3000 metrelik bir mesafe dahilinde Lehist. 'l şampiyonu Stanislas Petkiyevlç

,

!arın içinde

ancak üç kişi rakiplerine karşı tam bir tefavvul:
enıyor
göstermiye muvaffak olmuşlardır. Bunlar Dakay, Lampünyani
ve Bolun ismindeki atletlerdir.
tarafından mağlup edilmiştir.
Birinciliği kazanan Holm olmuş ve 15 kilometreyi bir saat 10 dakika, 47
Stanislas bu mesafeyi sekiz
saniye l te almıştır. İkinçi Lampünyanidir.
dakika, elli bir saniye, altı
Bisil>lei kahramanları
salisede almıştır.
Tesis edildiğinden beri altıncı defa olmak iız:ere 100 kilometrelik bir mesafe
Boks şampiyonluğu
üzerinde bisiklet şampiyonları arasında teıtibi mutat koşu, geçen gün icrJ
Avrupa ağır ııklet boks
edilmiştir.
şampiyonluğu için Berlinde
BirinciHği Jorj Vambst isminde bir Belçikalı kazanmış, 100 kilomefroyu 2
Alman boksorü Diner ile Belsaat, altı dakika, 40 saniyede katetmiştir.
çikalı Şarl 11 devrelik bir
müsabaka yapmış, Diner, nakavt edilerek mağlup olmuştur.
Yiirüyüş rnibabakası

-·

,.

-

-

Son zamanda, spor, aleminin
ehemmiyet verdiği müsabakalardan biri de yürüyüş
müsabakasıdır.
Uzun mesafeier dahilinde icra edilen
bu yürüyüş yanşlarına bilhassa
Fransa, Belçika ve İngiltere ile
bazı Şimal memleketlerinde
fazla ehemmiyet verilmektedir.
Son müsabaka Pariste 15
kilometrelik bir mesafe üzerinde yapılmıf, «1500» kifİ
iştirak etmiştir. Maamafi, bun-

Nümunc
.. ,

fidanh~ı

için

mütchasaıı
Vilayet muhasebei 'husuııiyeai tarafındaıı tesisine karar
verilen nlimune fidanlığı için
bir mütehassıs celbi takarrür
ettiği yazılmıştı. Keyfiyet Pa
ris aefaretimiz vasıtasile ver·
ıay ziraat mektebi müdiriye-·
tine bildirilmiş ve gelen ctcvapta bazı izahat talep edilmiştir.

Afyonda f cci bir
yangın

İ11yiltereıl !Oll gıinlerc!e yaµıla11 [,ııyıik kotra yarışlaruıdan şayanı

dikkat bir

intıba

Afyonda bakkal SaDrİnin
evinde şiıelere ben:ı:in doldururken bir kadının elindeki
lamba yere düşmüş benzin
birdenbire tutuşarak 12 ev
yanmış,
bir kadın ve bir
çocuk yanarak almilıtür.

Amerikada tayyarelerin havada benzin almak
lelılikeli lecrıibeler

içirı yaptı/ılurı
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1 « Sing

Sing » bir hastane kadar sıhhi, bir saray adar güze , fakat
ayni zamanda bir şatodan çok
aha fazla ınazbuttur
..

merikalıların

" S"ng
hap"shanf.'si
meşhurdur.
Bir darbı
11
me...el halinde
Oraya giren
bit .daha ç.knmazl ,, derler.
«Sing Sing» ka n du, urları, ziya
~lmıyaı! mini mini pencereleri
ıle korkunç, tfü. ler ürpertici
bir manzara rzeder.
Sing ,,

«Sing Sing» te yatacak bir
mahpus için en büyük ceza
ve en fazla ızbrap veren şey
bu limanın manzarasıdır.

Ne mezara benzeyen rutubetli
höcreler, ne dört duvar arasınd
hiç bir şey bilmeden,
hiç bir şey görmeden, hiç bir
şey istemeden geçen günler,
ona bu kadar eza vermez.
«Sing Sing»e giren bir adam
ölmüş demekt:r. Sağlamsa çürür, gençse ihtiyarlar, akıllıse
delirir.
Dünyanın en korkunç hapisanesi olan «Sing Sing» A-

merika gazetelerinde okunduğuna göre bugün şeklini
değiştirmiştir.

Amerikalılar
milyonlarca
dolar sarfı ile yeni bir « Sing
Sing » yaptumışlardır.
Bu bina bir hastane kadar
sıhhi bir saray kadar güzel,
fakat ayw ıamanda kurunu
vuıııta

şatolanndan

çok daha

mazbut ve kalın duvarlardır.
Bu itibarla «Sing Sing» eski vasıflanndan bir kısmını

Tayyareler nakil vasıtası
olm k yolunda gün geçtikçe
tekamül etmekte, gün geçti~çe

•

betinde rağbette çoğalmakta,
tayyare ile yolcu nakletmek
çok karlı bir iş halini almaktadır.

Bu kar
tayyarecilikteki
tekiimmülü
f zlalaştırmakta,
her gün yeni bir tnyyare mo·
deline ras gelinmektedir.
Bu meyanda dünyanın en
lüks t yyaresi ahiren İngilte·
rede yapılmışbr.
Bu tayyarenin yolcu salonun
en büyük otellerin birinci
sınıf odalarından ayırd etmek
imkansı~dır. İngiliz imp ratorlui:'llnun hava hatlarının hemen
hepsi için resmini gördügü·
niiz lüks tayyarelerden birer
tane yapılıcaktır.

J"ül

(Eırarenf?iz ada)
lngilizler f arafından
muvaDakıyetle filime

çehildi

B

ilyük
J~I

Fransız

romancısı

Vem sinemacılık sen •

yu
ra
en fez.la
istismar edilen muh rirlerdeıı
biridir.
Jül Verndeki geni muhayyel enin eserlerini fen bugün
kısmen hakikat yapmış, geri
kalnnlar da «Hiç bir eyin ziyaına meydan
vermeme i!»
~iye düşünen yirminci asrm
ınsnnları tarafından bu şekilde
kullanılmıya başlanmıştır.
Jül Vemin romanları sinemaya çekilmektedir. Bunlar-

olsun el'an muhafaza ediyor,
demektir.
Binanın
günef görmiyen
hiç bir noktası yoktur.
Büyük pencerelerden başka
duvarlan ikiye bölen geniş
menfezler içerde rutubet hüsulüm: mani olmaktadırlar.
«Y~ni Sing Sing» teki mahpus hücreleri bir hastane odasından farksızdu. Resme bakınız: Geni ve tertemiz bir
yatak, küçük bir yazı masası,

1ernın romanları

ayyr
eilterede pilotar na ıl imtihan
ediliyorlar?

bomlakta, insana ürperti ve
iirkühtü vermektedir.
Bun rağınen dünya yüz~n
de serbest ve namuslu msanlar içinde burada~i . ca.nilerle yerlerini değıştırm_ıye
rszı olacak ne kadar çok kım·
se vardır, değil mi?
Resimlerimiz « Yeni Sing
Sing« bapisanesinin meMebini,
dektrikli id m odasını, kori·
dorlarını ve harici manzarası·
nı göstermektedir.

bir lavabo ...
Yeni « Sing Sing » mahbus
höcreleri ile hapisane memur
ve müstahdimininin odalanndan
başka
tiyatro
ve
bir sinema salonunu, mahpuslar için müteaddit dersaneleri,
muazzam bir yemek alonu,
orta yerinde büyük ve güzel
bir lehçeyı ihtiva etmektedir.
Yalnız kalın duvarlar ve bu
duvarların
pencerelerindeki

kaim

parmaklıklar

c

manz.arayı

y
haberdar olan Fransızlar ve

tini ve heyecan kabiliyetini
ölçmiyc yarar.
lngilizler:n lbu keşfinden

Amerikalılar da aynı aleti
kullanmayı dilşünmektedirler.

Tayyarecılik

y pmak her
evel bir bünye ve bir
kabiliyet meselesidir. Kafi derecede soğuk kanlı olmıyan,
iyi öğrenmiyen,
işitmiyen,
duymiyan, korkak ve vehimli
bir pilot daima kazay sebebiyet verebilir ve kcndisile
beraber yolcularını da ölüme
sürükler.
Bunu takdir eden İngilizler
pilotları en sıhhi şekilde imtihan ve muayene eden mıl
lettirler.
Resimde gördüğünüz ma..
kine bu mu yenelerde kullanılu. Pilot namzedinin dikkaşeyden

birer birer sineına ya

alınıy

r

dan bir kıımı kısa bfr zaman
eveI yapılmış, sinemaya tat b'ki
ı
nisbeten güç olanlara da bugün başlanmıştır.
. . .
«Esrarengiz nda» ısımlı fa 0 tezi bu meyanda bulunmaktadu.
d
Tamamen deniz albn a cereyan e den bu eserin kısmı
mühimmi çekilmiştir.
Re mimiz yeni filimde Jül
Vemin deniz altında yaşıy n
ins oları bir harp
asında
göstermektedir.
Eser, İngilizler tarafından
yapılmakta, piyasaya çıkarılın
ca bfiyük bir rağbet görecegi
talımin oJUDmaktadır.

....--'
Fıırılr:i

hikriyr

nihavl'l
.

nıa tmaz<'lil'rlıı

hu
k Ül;üj'j üne

haklılit'a ıh•rin

ılü..;uıu·ı•-

lıiziıııki

ıııüver~

rilı olııııya

J,arar Yl'rıli.
ya! • 'pıJı•ıı olına

lıunılan Sl)lıra Jıa::;lıyorılıı.
ınÜH'rrilı

Antika

.

.

lH'li
vclisllrlyor, lılr kı,.;ıııı da zlraAllc ujJr.ı~arak turp veya
şaluaııı islihsal ('(liyordu.
t •ıımı da en ı;ok zevk

ler<' dalıyoı· ve ıwk hilyiik
bir <ı hal,U,ali tarilııyP ıı
k<'~fPlıııt'I• üzt•re hulıırı
duıfu için sPvinÇl<'n iı;i
içine sıj'jınıyordıı.
i ·asıl scvlıınwsln ki, l\iiı;ük mal nıazı•lin saj'j ka-

alılı\1ı ı::>PY larilıi lı•lebbi.i

şının lanı kı•narımlıı ıııinl

lt•rıli.

mirıiı•ik,

:;;ııı'! Ark.11laşlarınılan

ı;oldarı ı.az üı·del,;

llilhassa
kadın

. .

t;11•ihle

siıııalarıııı

tl'I kil• Pi nwı, ve onların
Jıayatııın dair t>sıwh•r nP:;;rctııwk istiyordu. Yarını
yoj'jııııu lıu ujJurda feda
el ıııiyı• lıazırclı.
Şiııııllyrı lrnılar

vı•rilPn

izahattan kalıı·aıııaııımızın
aııt llrn lıir zat olıl11i)u t•lhc.llc aııla-;;ıluııştır.
l~l<~ hu antika zat müverrih olaeaf,tı: Tahiııtlle
antika lılr ııı üverrilıl

•
mü,·crrlh

Antika
clll ko<'aman
arasında
lı;lne

alınış,

cilt

J,;itapların

ba)ını

ellerinin

düşünüyor

Kıulınlarııı sadakalsl:ı:li

vef11sızlııf ı ııw )ı urdur.

Kadın ılPr dcnıPz V<'fasız
lık lıalıra !JPlir. , ·asıl ki

kiipek ılı•yiııcL' sadakati,
c< çarpa » de\ in<'e diirl
ay:ıklı lıaynıııları; ve lıai
ll' llll'\'Zııh:ılıs ol uıwa da
hı•; ıı<•ı·ılpyi düşüııürüz.

O haine, larihl<'kl meş
hur J.aılıııları hayatını
telkll,; C'lmedPll C\'CI ((Vl'fasızlık» lıal.l;ıııcla ariz ,.e
amil• miHıtlt>a yürülınek

liizıııııu ıtiiıH'Ş {İlhi a~ıkıir

dPj'jil miıJlr"f
l)tP aıılll.a müverrih
bir laı•aflan
J,af'asında
bııııları t'l'' irip duruyor;
b'r laraflan da ıföııiiıı ılü
nfııı yul;ardıın
uelecek

.

.

sahalı

dukııza

irli.

lıı•ş

hlr

hen

vardı.

di}rılüncü

On

J,onlsiıı

ıwdlıııelPriııdC'ıı

olan )ime
lUonlesyaııın
da,
tıpkı
bunun ulbl, sal) kaşıııııı
lanı kcnarın•ia mini minll'ik siyah hlr heni yol,;
muydu'!
Arlık
fuzla
l<'r(•ddül
edt>nwzdi. Uu mühim tarihi hakli.atın meydana
çıl•ması he~l'riyeı lıı st>h'\mel ve saadPti namına
ilıllmnl <·ahll

kimseler:
nıiııl minicik siyah bir bende ne
<;ıkar'l »
Derll'r. f'alrnt
ıııese!e hiç te üyle ıle(jll
di. llöyle hir vesika çok
kıymPtll oldu{ju lı;ln !ılı;

« Adam sen de

lrn<:ırılınıya or•lınl'ı,dl.

.\nlllm
ıııüvl'rrilı
hu
müliihazalardan
sonra,
giizli.ifjiİllÜ
ıli.izPl 1 ere J,;
nıalmazl'ller(' yaım~lı. Derin hir rı~n·raııslaıı sonra
küı;ü!)iine lıllah edl'rek
~iiyle bir sual tevcih etli:
Haldkalı
ı;eklnnwylıılz

zıın.

illı·af'ıaıı
lıaııım

l,;ı

Siz on diirdünci.i

J,ıi

inln nNllnwh•rlııdı•n ı\I
me. JUonl<'syanm alıf'adm
ılan dei'fll mhiıılz'!
Aldıj'j'ı cevap la şu oldu:
Saı;sız kafasına J,;uvvelli bir şemsiye sapı!. ..
Ay!... Ol'! ••. ))(•nıiye lrnlıırndan

uellı>

tramvay

{Jl'<,:nılşli.

traıııvnva b:ıkfforıhı.
ı-:sasPn ınıılaılı

siyah

elzcmıli.

du:

öl,

Filistinde

Hayat neden
pahalıdır ve

Karışıklıkların
önüne nasıl

pahalı kalıyor?

geçilebilir?

Bu suale iki kelime ile cevap vermek daiyesinde deği
liz. Maksadımız sadece bu sabah ada vapurunda bir balık
çıdan işittiklerimizi kaydederek bundan bir netice çıkar
mayı karilerim'ze bırakmaktır.
Bahsettiğimiz balıkçı Geliboluludur; orada hayatını kazanmakta mütkülat çektiği
için İstanbula gelmiş ve bir
kaç gündenberi Pendikte çalışmıya başlamış;
fakat bu
müddet zarfında, dün geceye
gelinciye kadar hiç bir şey
tutamadığından hemen memleketine dönmeyi düşünmiye

Filistin vak' alan hitam bulmuş olmasına rağmen Yahudi
aleminde ne kadar lafü güzafı
mucip oluyorsa Arap iileminde de o kadar alaka uyan-

..........................................
tc tramvay lıcl.Iiyorlardı.
Aı•alıa banlar
J,;lmdi'!
lllı; ~fıpheslz asil ve klhnr ailı•p• nw;ısuıı kimseler'!. İhtimal ki daktilo
ldllı•ı"! ..
Asıl l~ln mühim kısmı

nı<'~lıur

Bizde ..

Antika bir müverrrih!

i\JaliyP '<'l.;ill'lindc ,ubl•
nıfuliırü muavini idi. t•akal 0111111 ııllıi tPtPbbü ve
ıııiilalı•aya frvkal;iıle mPl'aldı bir zalı lıüylP aleli\dı• masa i)ll'l'İ nasıl talnı in <d(•hilir'!
i\ilPkim onu da masa
l~lı·rl tatmin t>ıknıedi; ve

Üylı•

Eylül

Son Saat

6 Sahife

ll(•ı·

imla

Antika ınüverrllı lıny
rPtler içinde haşındald
şl~leri yold uyur;
1arilıl
hakikatleri kl'!jfelmenin
ilim adamlarına Jıazan ne
lrndar !Jalıalıya mal oldu-

tramvay durak nıahallinı.•
gelir; ve J,Pnılbiııi dairenin kapısıııa kadar !JÜl ürect>k olaıı lramı lwkll•rdl. Tesaılüt'üıı oarabeliııe
bakııı ki 11\l !JPııı; kız da
tıpkı onnıı 11ibl :ı\'lıi s ı<ıl-

s lnP (Jl'll ıı 1P
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Muharriri:

ğunu 'hi~linüyordu.

Bu

dii!;üıwelı•rl<'

1'.ı.ı

dairP-

p:ı rfll'sii~'ii-

r.:; LÖ/J an

Asri Korsan
Bu çeteye

düşmanım
Bilhassa sizi tazyik eden
sizi ezmek istiyen çeteye.
- Şimdi Manolsen ticaretbanesindeki vaziyyetin tasfiye
eciılecek, fakat hatalann gölgede bırakılacaktır. Bu işi b;r
batimeye isal etmeği Maksim
deruhde etmiştir ve bu makllatla başlıca memurlar ile müukerede bulunacaktır. Makaim vekaletname ve saire haıır mı, haydi bakalım, imzala
ıun.arı:

- - Şimdi serbestsin, arş!
dedi.
F orvil endişe ile dosyayı
ıösterdi:
•
- Ya bu vesikalar?
- Onlar benim malımdır!
- Fakat..
- Fakatı ne?
- Onları bana vermiyecek

r

misıniz?

-- Hayır!
- Fakat işte bütün şartlannızı kabul ettim ya ..
- Bununla onun arasında
ne münasebet var?
- · Fakat ben daima bir ihbar tehdidi altında mı yaııya
cağım?

Ellen-Rok
keserek:
- Fazla
dedi, F orvil
- - Fakat

münakasayı kısa

söze lüzum yok,
bir adım yaklaştı:
bu bana bayat
imkanı.vermemek, beni günün
birinde si-.in ve ya Natalinin
ca •. ıı Jaırnc.ııı: şiddetli bir
liarekete sevketmektir, dedi.
- Hiç bir ,eyi teabblit etmiyorum!

başlamıştır.

Fakat bereket versin dün
gece talii açılmış , eline yirmi
okka kadar balık geçmiştir.
Şimdi bunu balıkhaneye götürerek okkasını tahminine
göre otuz kuruşa satacak ve
bu para ile taliini bir daha
tecrübe edecektir. Biz bu balıkçının okkasını otuz kuruşa
sattığı balığı doksan kuruşa
yemekte olduğumuza şöyle
bir iıaret ettikten sonra söylediğini kaydedeceğiz :
- « Celiboluda balıkçı tuttuğu kolyozun okkasını yedi
kuruşa satar, bunu satın alan
tüccar tuzlar, İatanbula altmış
kuruşa yollar,
esnaf ta bu
tuzlu balığı halka yüz yirmi
kuruşa satar.»
Balıkçı bizim gazeteci olduğumuzu bilmiyor, ve bildiğini
olduğu gibi söylüyordu ve
ilave etti:
- « Geliboluda bu ticaret
ile meşgul olan zat bir sene
içinde iki vapur satın almıştır.»
ııü 1, ıl.aı·dını
oıı

lnu;ul;

1..ııııaıı

saı

L

olmuştu.

O !Jiiıııll•ıı sonra da I'•
sasen hu saath•n ı•vel dairesine uelenıeıli )'a ...
~ihayl'l amiri kPıulisi
ne hilii ıııaas ('il avlık lıir
mezuniyet ~·(•r<ll.
Antika nıün.•rrilı paı·a
mcsPleslııe biraz
iı•prJe.
mPldı•
hl'rahPr sı•rhest
s(•rlwsl tı•tliilwtile uwş
uııı olabllı•ct>l)l ı,:in sevin-

.

.

.

di.
On ay süren hu

Sl'rlı<'sl

tetkikat ııı sonunda ise
lalını l ıı
hııyııra<'a{jınız
ııihl .... Tııııarlıaııı•yi lıoyFakat ya ben itirafları
mı geri alırsam ...
- Dosya yann müddei umumiliğe teslim edilir!
Bu vaziyet karşısında eğil
mekten başka yapılacak bir
şey yoktu, fakat nazarlarını
Forvilden ayırmamış olan Natali onun gözlerinde aman vermez bir kinin alevlerini gördü.
F orvil bir saatin içinde bütün bayatını ve bütün ümitlerini kaybetmişti.
Şimdi bir imdat kuvveti
anyormuş gibi etrafına bakı
nıyordu,
fakat Maksim ka-

pıyı açtı:

yol

Azizim

Forvil efendi
buradadır, dedi maamafi
ayrılmadan sana bir nasihat
vereyim. Kafanın içinde dönen fikirlerde ısraretme, Ellen - Rok ile benim aramda
ezilirsin.
F orvil hız ile hatta biraz da
koşarak Maksimin önünden
geçti, Maksim bermutat neşeli idi:
- Ne dersiniz, diye sövlendi, 1 herifin pençesinin
naldarını sökdiik.
Genif bir nefes aldı, kartı
ııında bir hayal varmış gibi

Siz

söyle)1 İ11iz ..

Kabahat Yahudide mi
yoksa konsolosta mı?

dırmakta berdevamdır.

Suriye, Mısır ve Bağdat
gazeteleri hep hu meseleye
ait yazılarla
doludur. Biz
bugün ameli bir faydası olmı
yan bu yazıları bir kenara
bırakarak sadece Kudüs müftüsünün söylediklerini nakledeceğiz, bu zat Deyli Ekspres
gazetesinin bir muharririne
demiştir ki:
«Şimdi bütün dünyanın karşısında bulunduğu hadise tekmil Arap aleminde akisler uyandırabilecek bir milli ihtilaldir..Kalpler bizimle beraberdir. icabında Suriyenin, Mısırın,
işmali Afrikanın, hülasa 60
milyon Arap milletinin müzaharetini toplıyabiliriz.
İngilterenin müsellah kuvvetleri kargaşalıkların önünü alabilir, fakat
hakiki sükünu
tesisi bu memleketlerde bir
Yahudi yurdunun teşkil edilmesinden vaz geçilmesi ile ka~
bildir.»
İngiliz gazetecisi, bu laflara
inanıp inanmadığını ilave etmemiştir.

Bir istatistik
Filistin karışıklıkları esnasında eylülün ikinci gününe
kadar ölenlerin adedi 196 dır.
bunların 109 tanesi Yahudi ,
83 Ü Arap, 4 tanesi de kazaya gelmiş olarak lııristiyandır.
Karışıklıklar esnasında ölen
Aarap dostu bir hırisliyan
Arap müesseselerine on bin
lira bırakmıştır. Yahudiler Arap
müesseselerini
bu paradan 1
mahrum bırakmak için müte- i
veffanın bir Arap tarafından ı
öldürüldüğünü iddia etmek- .

Geçen hafta vasati Avruçok maruf avukatların
dan biri şehrimize geldi, kısa
bir müddet kaldı ve iki gün
evel de memleketimiz hakkın
da fena bir kanaat edinmiş
olarak vatanına döndü. Derhal söyliyelim, eli kalem tutan,
mevki sahibi bir avukata ve
bir müderrise Türkü fena
tanıtan,
Ttirkün asırlardan
beri intikal ede gelen dürüsti
si hakkındaki şöhretinin yanlış
olduğu kanaatini veren gene
maalesef bir Yahudidir. Hadiseyi işittiğimiz gibi anlatapanın

lım:

Bu zat mahkemelerin ve darülfünunun yaz münasebetile tatil olma11ndan istifade ederek kendi kendisine bir ay
mezuniyet verir ve bu mezuniyeti lstanbulda geçirmek ister. Şehrimize gelcek olduktan
sonra da fırsattan istifade ederek hatıra kabilinden bir
kaç tane Şark işi seççade
ııimak arzusuna düşer. Fakat
lstanbulda kimseyi tanıma
maktadır; aldanması ihtimali
vardır. Konsolosbanemize mü
racaat
ederek
tanınmış
bir halı ticarethanesi
için
bir
tavsiye ister. Konsolosumuz bu zata bir kart verir. Bu kartta bir Yahudi ticartehanesine hitap edilmektedir. Hikayenin arkasını artık
anlamışsınızdır.

Bu Yahudi
ticarethanesi
hariçte Türkü temsil eden bir
Türk konsolosundan kendisine
bir lütfü mahsus olarak kart
geldiğine bittabi ehemmiyet
vermiyerek bu zata yüz elli

Ne

tedirl~r.
i

*

tıiıııdi, ı•miııim,
YPYI ol,uvaıılar:

hu

lıikıi-

' -· lie İniihareli aılaııı,
ıııaciı•ııı ki Pil sona
bize
tııııarlıaıwvi
lıo\ lataeaf,.
l ıı ıı<' ıll'ıİı iye Iİıı kaılar
va. d iıııizi i~rna! Ptt:n'!
l'l'Vahıııı:

- Sizin !ıhhakkınız vol~!

sızlanml\·a

Tıınarlla

ıwyi lıoylıİıııaııız lı;iıı, ol-

sa oba ('il fazla, hı'' claldlw !f<'t;li. l!albukl o zavallı aılanwa(jız lam kırk
sene ı:alı~ııı ı:;ıhal.ıılıl..tan,
varını yoijmııı f'Pfla Pllikl('ll sonra orayı lıoylamı~tı.
ı al.leden
Cellileitin Ekrem
birkaç boks hareketi yaptı,
sonra da:
Şirndi sıra başkalarının,dedi.

Ellen-Rok sizin kaybedilecek
vaktınız varsa bilmem, fakat
benirn yok; allaba ısmarladık
Natali hanımfendi size de
arzı hürmet ederim!

l Jiicun1

yapı

orlar

Gelecek cuma Ecnebi mektep-

dı!

JJI'

liralık iki lran seççadesini
Buhara diye satmış, ecnebi de
inanarak kaparoyu vermiş, halılann konişmento mukabilinde
kendi adresine gönderilmesini
tenbih etmiş, fakat bu ara'ık
burada kendi memleketinin
konsolasundan aldığı bir tavsiye üzerine seççadeleri Yabudinin şllphesini uyandırma
dan hakikaten namuslu bir
tüccarımıza göstermiş, Buhara
denilen seççadelerin değersiz
baıka mal olduğunu anlamış
tır. Fakat bedelinin mühim bir
kısmı verildiği cihetle şimdi
yapılacak bir şey yoktur. Seççadeler o ecnebi memlekete
gidecek, orada bu ticarethane
aleyhine, eldeki fatura gösterilerek, mütahassısa müracaat
edilerek bir dolandırıcılık davası açılacaktır. Şimdi siz gelin de memleketin efkiırı umumiyesine mevzuu bahis ticarethanenin türk değil Y abudi olduğunu anlatınız. ·
Nedir bu cins Yahudilerden
çektiğimiz
diyeceğiz,
fakat
konsolosumuzun bir Yahudi
ticarethanesini tavsiye etmesi·
ni nasıl telakki etmeli?
T abmin ediyoruz ki konsolosumuz bir halı ti ·arethanesinin adresini bulamadı, gözüne bu isim ilişti ve fazla düşünmeden kartını verdi... ve
hata etti : Türk sıfatını taşı
mıya layık olmıyan bir çok
Türk tebaası Y ııhudi olduğu
nu bilmesi ve bir Türk ticarethanesinin adresini bulamayınca " bilmiyorum ,, demesi
daha doğru olmaz mı idi?

\re

Illtı'-

J~al)i] lıiicuın
Natali teşekkür
ettikten
sonra ğitmeğe hazırlanırken
Ellen-Rok:
- Lütfen bir saniye daha
durunuz, dedi; demin hissettim
ki aramızda noktai nazar ihtilaflarl var ..
- Hangi nokta da?
- Biraz eve! F orvili müsterih edecek her hangi bir
vadde bulunmaktan istinkaf
ettiğim zaman nazarlarınızda
bir hayret hatta bir takbih
eseri sezer gibi olmüştuml
- İtiraf ederim..
- Affetmeği mi istiyordunuz?
Affetmeği değil, fakat
-.uu,mayıl Mademki {eraitiniz
kabul edilmiştir. hakkınız da
kalmamış demektir!
- r " h• fikirde değilim.

Veli efendide
yapılllcak

lerden birinde
bir hadise daha

Gelecek cuma günü Veli
efendi yarıı mahallinde yalnız
bir haftaya mahsus olmak
üzere Sipahi ocağı tarafından
bir at yarışı tertip olunmuştur.
Bundan eve! 6 hafta devam
etmiş olan koşular,
hayvan
nealini ıslah komisyonu tarafından tertip edilmişti.
Gelecek haftaki koıunun
mükafatları vilayet mubasebei
hususiyesi tarafından verilecektir.

Bir ecnebi mektebinin Türk
muallimleri tarafından talebeye verilen notları tahrif ede'
rek bazı çocuklan
tebtigat
hilafına terfii sınıf ettirdiğj
anlaşılmış ve Maarif müfettiş
leri tarafından tahkikat yapıl

Bir mücrim karşısında bizim
iki vazifemiz vardır: bu vazifelerimizden birinci~i mücrimin
zarar ika edemiyecek bir hale
getirilmesi, ikincisi de tecziye
edilmesidir.
- Fakat ona ceza vermek
için bizde bir sıfat yok?
İşte ben de bunun içindir ki onu adliyeye teslim etmek niyetindeyim.
Bu derece şiddet Nataliyi
hakikaten müteessir etmişti.
Bir adım geriledi:
- Nasıl, dedi, bütü!P'parasını alarak yaptığı fenalıkları
tamire icbar ettiğiniz bu adamı üstelik bir de hapisemi at-

- Fakat bu zaman ne vakit gelecek?
- En küçüğünden en büyüğüne, Bonifastan Jerıkova
kadar bütün çete efradını tuttuğum vakit.. bilhassa bu sonuncusu en amansız düşmanı
mızdır ve hiç bir fey beni
onu kovalamaktan menedemiyecektirl
Bu cümleleri azami şiddetle
söylemişti; fakat bu defa Natali itiraz etmedi, babasını
öldüren bu çeteden o da son
derece nefret ediyordu, EllenRok gözleri müphem bir noktaya dikili olarak devam etti:
- Kim bilir belki bu işte
haddimakulü biraz tecavüz ettim; fa){at ne yapayım , hafıza
mın zıyaı mevcudiyetimde bir
müvazenesizlik uyandırdı, cedden cedde intikal ede, ede bana asırlardan miras kalan muhtelif tesirlerin sıra ile esiri
oluyorum ; l>u dakikada damarlarımda öyle bir kan geziyor ki beni fenalık yapanları
tecziyeye sevkediyor , onlan
kendi düşmanlarım biliyorum !
Ve daha hafif bir ıeale
ilive etti:

tıracaksınız?
Yapılan

fenalık

ancak
ceza görmek ile tamir edilebilir; fakat bunu şöyle bir
kenara bırakalım, öbür taraftan F orvilin çaldığı bütün paraları iade etmiyeceğine emin
olabilirsiniz:
Natall sordu:
- Ya öbürleri?
- Hangi öbürleri?
- Mesela Zafirosu cezasız
biraktınız?...
- Muvakkaten, sırası geldiği zaman o da seyyiatının
hesabını verecektir!

mıştır.

Neticede
keyfiyet
tahakkuk ettiği takdirde mektep müdürü azil ve tecziye
edilecektir.

[Bitmedi)
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•

emışte
Yağmur
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hakikt
bir felaket şe~
/ini aldı

?
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-112 Lakin iyi düşünmelisin,adımı
nı hesaplı atmalısın. Herifi
bulup
f rzet kı öldürdün.
Giden
geri mi
gelecek?
Karın gene oruspu, gene orospu. Günahkarların birini,
ikisini de öldürsen olan şeyin
pisliğini silmiş olamazsın. Yalnız kendine kıyarsın. Hapishanelerde sürünürsün. Biricik
oğlun da sefil olur.
Nihat, alnına sn ..ılanan terleri sildi ve mnhcubane mı-

fena düşün
Evlat değil ki
Eni - boyu bir
boş kağıdından ib~ret. Çözerim kahpenin kösteğini, olur,
biter. Delikanlı olsaydım, belk:i dayanamazdım, bir halt
ederdim. Fakat bu yaşta?
Nihat E. yalan söyliyordu.
Vakayı haber aldıği dakikadanberi - t ıdığı sükünete
rağmen - zihninde müthiş tasavvur) r dolafıyor.du. iptida
Şehnazı ve sonra zamparasını
bulup öldürmek, hem de gözlerini oyar , burunlanm keerek,
yüreklerini delerek
öldürmek istiyordu.
Ancak bu tasawunmu alelade bir vazife, basit bir namus borcu telakki ettiği için
telaş göstermiyor, hiddetlenmiyor ve garip bir sükiin
içinde kar nnı file çıkarmak
çarelerini araştınyordu.
Namus yarası taşıyan ve
marazi vesveselerle esasen
malul olan bu eski külhanbeyi, komşusunun sozlerine
itimat ebnemiş, fakat itimatsızlığını da ihsas etmemiye
itina gö termi ti. O, komşu
nun teminatı biJı"fınn, Şehn zın babn evinde saklı buiunduğuna hükmediyordu. Kadının oradan kovulduğu hakkında komşunun verdiği haberi, kendisini avutmıy ma'tuf bir düzen sayıyordu. Binaenaleyh, tel Aş ve heyecan göstermeksizin o eve de gitti.
Kansını cezalandırmak, hatt
öldürmek
için takibe
çıkan bir zevç gibi değil,
kaynata ve kaynanasını evlatça ziyaret eden bir damat
gibi davrandı. Halü hatır sor~?' çoktan beri görüşemedf
gınden dolayı teessürler ve
t ha!sürler gösterdi.
Kızlarının irtikap ettiği fuhşun
hesabını kendilerinden
sormaya geldiğini zannettikleri
damadın nazik, dilnüvaz sözleri
talıhsiz karı - kocayı mütehass~ etm!şti. İptida ürkmüşler ,
ehm hır münakaşaya maruz
kalacaklan endişesile halecana
kapılmışlardı. Onun sakin ve
h .. ~:' ha~i eye k~rşı lak yt
gorunmcsı kendilenni müsterih etti.
Maamafi, Nih t ta, Şehna
zın ebeveyni de muhaverenin
o ç.irkin v k' ya temas etmemesine dikkat ediyorlardı
Köyden, çiftlikten, b halılıkt~
filan bahsedip Şehnazın ismini
dahi ağızlanna almıyorlardı.
Ancak veda sırasındadır ki
Nihat E. - gene tabii bir
tavırla - sordu:
- Muzafferin anası görünmedi. Başbaşa kalıp anlaşsak
fena olmazdı. Bir çocukluk mu
etmiş,
iftiraya mı uğramış?
Anlayamadım gitti. Kendisini
görsem de dostça şu içi haletsek.
Kaynıma, af vadeden bu
söz üzerine sitem dolu gözlerini kocasın.. çevirdi, acı acı
baktı. Sanki « kızı kovmasan
olmaz mıydı? 1~1:e kocası uyuş cak» d mek istiyordu, KaYok

H. Turh

ympeder, bu bakıştaki ma11ayı anlamakla beraber yapbğı
işten, fahişe olmuş kızını kovduğundan
dolayı
nedamet
getirmedi. Bilakis, Nihadın
-hilafı
memul - gösterdiği
za'ftan iğrendi:
- Oğul - dedi - bu j~te
benim diyecek sözüm yok.
Kocaya. giden kız, babası için
ölmüş demektir. Muzafferin
anası da benim için öyledir.
Evime geldi, kapıyı açmadım.
Çünkü onun yeri ancak senin
evindir. Or dan dedikleri gibi
çıkınca buraya d giremez.
Nihat E, hep o gizli fikrine
miıncezip , fakat itidaline sahip, gene sordu:
- Demek ki o ı burada

rıldandı:

-

Mulıarriri:

canım,

düğum yok.
innı çekeyim.

değil?

- Dedim a , eve almadım.
Almamda • Seninle uzlaşacağına aklım ermiyor. Onun kirini ancak kara toprağın alh
temizler.
Kaynana, ihtiyar kocasının
yangına körükle gittiğini görünce dayanamadı :
- ilahi efendi, dedi, enikonu bunamışsın. Ne söylediğini
bilmiyorsun. Şu genç adamdan , damadından ibret alsana. O, yirmi yıllık kansını el
sözü ile birdenbire kötülemiyor, işi etr"'flıca anlamak istiyor.Sen,öz kızına, uluorta lel<e
sürüyorsun. Şehnazın kötülüğünü gözünle mi gördün, zamparasıru elinle mi tuttun? Kendin gibi bunak bir karının,
hala olacak kendini bilmezin
söziınc inanıp evladım rüsvay
ediyorsun. Yakışır mı bu?
ihtiyar adam, belki ters bir
cevap verecekti; fakat Nihat
Ef. müdahale ve kaynanasına
mukabelede bulundu:
- Yeter, efendi de, sen de,
ben de haklıyız. Bu ağır işi
kitaba uydurmak için Şehnazı
bulmak lazım. Başka türlü dedikodudan kurtulamayız. Kabil
ise siz kendisini bulun. Korkacak bir şey olmadığım söyleyin; ister benimle, ister
Muzafferle konoşsun. Meselenin içini, dışını anlatsın, işin
içinde oyun mu var, şeytan
parmağı mı? Bir kere orası
anlaşılsın. Evlenmek te hak
ayrılmak ta. Ar mızda anla~
şırsak tatlı tatlı aynlınz. O
kaçak, ben şaşkın dolaşmak
tan bir fey çıkmaz. Salt kasabalıya kendimizi güldürmüş
oluruz.
Bir fikri sabite müteveccih
ve cinayete mütemayil meJank~liklerin sül<ünetini taşıyan
Nılıat Ef. kazip itidalle, itiliifkar sözlerile kaynatasını
mütehayyir, kaynanasını ise
müteşekkir ediyordu.
Kadıncağız, ırzı çamura düşen, koca evinden, baba ocağından kovulup aşıkından yüzbulnmıyan kızının iadei haysiyet, indei itibar edeceği ümidile kalben seviniyordu. O
güne kadar hoyrat, dilşiken
ve anut bir adam olarak tanı
dığı . damadının melek huylu,
« evhya » tabiatlı mübarek bir
mahluk olduğuna, bele erkekler arasında menendi bulunmadığına
iman getinni,ti.
Onuun Şehnazı affedeceğine
hiç şüphe etmiyordu. Ne çare ki firari ve matrut kadının
nerede bulunduğu meçhuldü.
Her halde T o kattaydı. Lakin
kimin evine sığınıp kapandığı
bilinmiyordu.
Bu sebeple alicenap damadına şafi bir cevap veremiyordu. Mabaza, kapı kapı gezip
kızını bulmayı, kocasile banş
hrmayı ve kendi bunak kocasını dabu insani manzaraiitilaf önünde mahçup etmeyi
aşkü şevk i)e tasarlıyordu.
(Bitmedi]

l

8 dnd1 lteşide ıı Teşrlnle idedir.

te lSO koyunu alıp götürm~
tür. Mezruatta mllhim h sar t
vardır. Beydağı üzerindeki
köprüyü de seller almışbr.
Kiraz nahiyesinde 2·erkek,2
k dm 1 çocuk, Beydağı nahiyesinden 1 erkek, 1 kadın, Kayma!tçı köyünde
bir orkek
sellere kapılıp boğulmuştur.
Bunlardan
mada mühim
miktarda hayvan bog"lmuştur.
Felaket k rşısında Ödemiş
balkı derin bir yeis ve eleme 1

Merkez ıcentası : Galata
köprü başında. Bey~u ~ 362
Şube acentası : Mahmudiye
hanı altında . İstanbul 2 j 40
( CUMH URIYET ) 'apuru
16 C) hJl Pazartesi ı 2 de
G.llata rıhumından hareketle
[ İm.bolu, Samsun, Gireson,
Trabzon , Hi1.c , Hopa] ya
gideı:c k , e llonu~ te Pazar iskeJe.,ilc [ Riıe , Sunnene ,
Tr.ıb zon, ·ı··ır( bp 1u , c·
,ırcson,
Ordu, Ünvc, Samsun' lncbolu, 01 gulda~ l .ı uğm ar.1k
, gde.cektir.

z

Borçlarının feci- ~J.--ıt-ır_cı=c.-t--uı-n1_,__u_1,_.=1,="'r_,-ı
falya postası
/ini istiyorlar""
İ.zmir, 12 -

Torbalı ve Ö-

demiş kazasındaki müstahsiller, son yağmurlardan .znrar
gördüklerini ileri sürerek ziraat bankasına olan borçlarının tecilini istemişlerdir. T lepleri tetkik ediliyor.
Şehremaneti 118.nları

(ANAl·ARTA) \'apuru

15

Pai r ı o da Galata
rıhtımından hareketle [ lzmir,
Kulh t.. Be J um, R.1d~. f dhi) e, }11 c , AntahaJ ya
gidecd\ \ c donuşte mezkur
iskclclerlt birl'ktc [ Dalyan ,
.Marmaris, Sakız , Çanald\alc ,
Gelibolu J ya uAr.ı\, rak gele
cektir
E\ Jul

Şehremanetfnden:

Haseki
Cerrabpaşa h taneleri içi~
lüzumu olan rontken ecza
edevat ve filimleri kapalı
zarife mfinnkasaya konmuşhır.
Taliplerin listeyi görmek ve
şartname almak için her gUn
levazım müdürlüğüne gelmeleri, teklif mektuplannı da
ihale giinü olan 5 teşrinievel
929 cumartesi günü saat on
beşe kadar mezkur müdürlüğe gelmeleri.

*

A. Hisan belediye müdüriyetinden: Bedeli keşfi 217
lira 58 kuruştun ibaret olım
Beylerbeyinde
Bostancı başı
Abdull h ağ
mahall inde
orta sokakta belediyeye ait
duvarın bahçe.:ıi hususi münakaDaya v zedilerek ilan edilmiş ise de yevmi muayyende
talip zuhur ettiğinde eylülün
onbeşinci pazar günü saat on
be te pazarlıkla ihale edileceği iliin olunur.

o u

Y edind tertip

Seller Ödemiş

düşmüştür.

vıyaıı

Büyük 1'ayy re

postası

Büytl

40,

ilrramiye

lira

20,000 1f>,000 12,000 10,000 lira k
ikramiyeler ve 1(),000 bir mok fnt
İtbu keşldede cem'an «3,900., n
a ~azanacakhr.
Aynca:

Piyaı1ko nıiidüri)retıııden:

lira isabet eden «19901» ı?u°!aralı
bilet İstanbul, Sarıkanuş, İzmır, Zara,
Samsunda satılmıştır.
18,000 lira isabet ed n «1661 ı)) numaralı
bilet İstanbul, Burdur, İzn1irde satılmıştır.
15,000 lira isabet eden «80~» nt~n1a.rah
~ bilet İstanbul Ankara, ~ter, in, Izn ı ·de
35,000

satıln1ıştır.

12,000 lira isabet eden

«37t5.ıl)) n!lr~ar~lı

bilet İstanbul, Edirne, J{orkutelı, lzınır,
Tavasta satılmıştır.
10,ouo lira isabet eden «33t3B» nufl'!ara.lı
bilet İ~tanbul, Ankara, Tarsus, lznur
1\1udurnuda satılmıştır.

cağı ıdan:
20 eylül 929 yarışlan lçhı Ocakta kayt muamelesi batln•

mİ-t~dika.p

pazar, diğerleri salı günil ak mına k dar kayt
olunabilecektir.
.
edilecektir.
Hayvanlar salı günü koşu mahallmde muayene

Şefkat '.ıpurunu KAH \BiGA
ı cua h,ıttına tah5ı

ledigimizden namını Bit: \YE tLbdil
eyledik. Her pazartesi \C t..uına
gunleri muntazaman saat ı 8 de
( :al:ıt.1 rıhtınırnd:m han: ketlt
Tci<irdağı , \1crcltc , Şarl\oy ,
K.ırab1,,ava 'c a\ dctte ayni is
kdekrc ugr.ı,arak ğclc . . cl tir.
L\

ez'h

·· rk ai e m s'ki bi il

Londra Birahanesinde
terennüm edecektir.

Biriııcı H i~inci ~ nıf kamar.ıl.ır
1:1 ~m erte ) olcul,mnın i tirahatini temin edecek erler vardır.

'o l ll vc ) ul\ i n Jlll ra(aat
mahalleri Galata Cinili rılıtım
han
K. ı }.;'. tcldon Be\ onlu
S7 ,, C.. ·.1lat: B f nr han ı K.
telefon Ht <plu - ı8 l 4 \oku
hi ctı \ ıpunl ı d.ı 1c ili .

1- 6
••

ayı rırttııan ıtıbaren eUUen ile lime ıamanı
efVU nUm&•
.. naeıncsa ıetıma!, ,iıcııuın va

- - - emsale!& o» uneuru

i
L

J .ı ".

postası

IZMIR

·r

ııı&I oıan

aayetftncıe

temln dlllr.., Fosfatın Faller
yllzJt!rln ıaz ilk vo p nb ljk,
delAta kuvvet verir. Vti onları s'1°rb6ı..

yavrulnrın

Y

kılar
V&lnı:ı

b••

Foahltın

vııroır ı

o da FOSF ATİN F ALIER dir.
. n 17 dt <.)ırh~i hel n h3rd<ctk l (,clibolu,
C,:.ın.ıkl .1k. \ c Kork/. uri ,ik:
Ay\nlık, Diiıili ve lzımr J c
azımrt \\; .ndct llk1..t·ktır.
gun

tımıı

Gerek hastnlığı mliteakıp,

gerek fazla çalısma.kt&n
mütevellit fakrüddeme
karşı gayet müessirdir.

EczaneJerle eoıa depo)~·
nnda bulunur.

Dikk.ıt

e ene

Dl SERVITS MARITiiMI

J!itlcct.:l.tır.

(AI HANO) v.tpuru 16 cyliıl
pazartco;,ı

l\ostencc , O<lcsa ,
• ·o\oroo;,j,ki, Batum 'e Trabzon J J gidccckur.
(l\IİI ANO) vuapur 17 e)lul
Snlı gunu Sıtınar levanı ekspre5
olarak [Pire, Napoli ~ Marsilya
'c Ccnova 1 ya gidecektir.
Tafsilfıt için Galatada merkez
rıhtım hanında umumi acente..
sine müracaat . Tel. Beyoğlu
771 - 772 ve ya Beyoğ]unda
Pera palas a]unda Natta Nasyonal Turkış turist acensiye
TeJefon Beyoğlu '599 ve ya
Tokatlıyan karşısında be) nelmilel
yauklı
\ agon lrnınpanyasına
Tel. Bc)oğlu 2H0 ve yahut
lstanbuld. 1· nıinonundc lzmir
sokagınd.ı 8 numarada acente
vekiline ınuracaat
Tel. lst:ınbul 779

gU'1lt

( l!drcmiı J t.: mm.ı-. ıht c<lı.:r.
'ı 111< H ,oku ı~in l~minom
Rcş. dn t: t:addc:"ı Rıhtmı h.ı
nındaki ıd.nclı.ım: ..,ın1:. m ır<tc ıat
l"cl. 1 t .. ııl ul ı < 1 7 . Yl ku
biktı , .ıpurd.ı d.

SOÇE.TA jTA ..YANA
( 1ZEO) \npuru 14 cylııl
cumartcsı [Napoli , Marsilya
\C Crnma] ya

P.ıı...ırllo,İ

:

..

VAPUI~ JA ~I
jzMiR SÜRAT POSTASI

,ı~u~~ri • smetpa
vapuru

J5

azar

C\hıl

gunu tam
rıhtımından

s:ı.ıt

1 5 te

Jo~nı

(,.ıJ.ıta

lZ~JIRı:

hareket cdcl.<.ktir.
r.ı(...ıl.ıt ıçm Sirkecide ) el
kc:nci hanında kain acemc ine
ınuracaat. Tel ı~tandul J 5 15
Vc Galıt.1da nH rkez nhtım
· h uunda Cclipıdi 'c Stafilop:ıti
:ıı:cnteliginc muraı.:.ıat.

Telefon : Be\ oğlu 8 s4

1 aJjs

Ayvalık
.

Zeytin yağları ve sabun·
lan ekstra ekstra zeytin
yağımn okkası 95, ala sabunun okkası 65 kuruşa satılır.
optan ve perakende
Deposu, Galata Mehmet
Ali paşa han No 41

rr
i

oıaU S racettin bey

if emin ·ği

en:
;.df

l-1stanbuld ki Jiselerle orta mekteplerde eylillün
~t::;~
gününden itibaren 23üncü günil aktamınn kadar tec 1
muamel si yııpılaca'ktır.
al b kayıt
2-Yirmi beşinci gilnünden itibaren mekteplere .t e eart •
ve kabul edilecektir. Müracaat günleri Cumartcsd1 paz esı,
"arşamba günleri sant on besten on altıya kadar ır.
d'I .
.,.
•
b"t
1 e ı mış3- - Her mektebin kabul edeceği semt zirde t~s kteplere
tir. Evliy yı etfalin buna g8re semtlerinin aynldıgı me
Ç
b Sultanmiiracaatlun llizımdır.
1 - Cumhurıyet orta mektebi: F atib, arşam a,
selim, Edirne apı, Koragiimrlik, Balat, Fener, Ayv
r y,
Eğrikapı.
y dikule,
2 - l tanbul ort mektebi: Topk pı, Aks~ Y! i .e RumCngaloğlu, Y cnikapı, Sultanahmet, Ay ofya, B.?gazıç nın
eli sahili, (Beyoğlu ve Beşiktaş müstesna) Üskudar.
F~
3 - Kadıköy kız orta mektebi: Kadıköy, Haydarpa§ '
ner yolu, Kızıltoprnk.
l)efterdar,
4 - Eyilp kız orta mektebi: Eyüp, Topçular,
Sütlüce, Halıcı oğlu.
b alisi
5 - Nisantaşı kız ortn mektebi: Beyoğlu, ve av . ·
6 - Çamlıca kız orta mektebi: C~lıC:S. ve hnvalesı.
7 - Kandilli kız orta mektebi: Bogazıçı.
8 - Erenköy kız lisesi: Göztepeden Pendiğe. kadar. t Sa·
9 - lstanbul 1m lisesi: ( Birinci devre~i) içın ~aJad~mir•
r çhanebaşı Süleymaniye, (ikinci devresi) ıçın Ana 0 u
yolu hattının hııricl.
d'kul Topkapu.
10 - O vutpaşa orta mektebi: Aksaray, Ye ı e,
Samatya, havale i.
Kdıköy ve
11 - Kadıköy erkek orta mektedi: Haydarpaşa,

ha~2boyuÜskiidar

ort mektebi: Üsküdar

be{~ Çen~:}~ö>'!!~ta

Kuıguncuk, Beyte...

mektebi: Sirkeciden Yedikuleye k d t
ıRumeJi hat boyu, Sultan Aahmet, Ayasofy , Gedikpa. ·
14 - Geleııbevi orta mektebi: F atib, Çarhambn, Edımekapı,
Şehzadeba ı, Fener, Balat, Sultan elim, unkapanı, Ka ımpaşa.
15 - İstanbul erkek lisesi: (Biriıd devresine). Beyazıt, Sü·
Jeymaniye. (ikinci devresine) bütün stanbul semtı, Kadı öy ve
an dolu hatb.
. · R
r
16 - Kabataş lise i: ( Birinci devresine ) BoŞ"az.ıçı u~ ı
ş_ahil ile Vaniköyden yukarı anadoiu
hill ikmcı devr ın
Usküdar ve Boğaziçi iki sahili.

8 Sahife
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Sailom
idareli
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Türkiye SİTROEN umum acantası: SARICA ZADE ŞAKİR
BEYOGLU İSTİKL.ı\L CADI)ESİ ANADOLU HAN 199 TEL: BEYO(iLU 1194
A

kağıdı
mübavaası

Anbalaj

e

czac

Darüşşafaka müdürlüğünden:

o

o

ol

Tütün

inhisarı

umum

Sıhhat

ve içtimai muavenet vekaleti celilesinden mevrut emir mucibince isimleri Eczacı ve
di~çi mektepleri müdürlüğüne bildirilen pratik dişçilerin imtihanlarının icrasına 12 tefrinievel
929 tarihinde başlanacağı ilan olunur.

müdürlüğünden:
Metre murabbaı 40 gram sıkletinde ve 114-82 ebadında 2500
ve 104 - 70 ebadında 2500 kilo anbalaj kağıdı pazarlıkla

LONDRA
Parçası 10 ku,I
rusa ıı1iikeıı1Biı·aha11e ve Lol<aııtası
'

alınacakbr.
Talip olanların

numuneyi almak üzere müracaatları ve pazarlık için •·, 7,5 teminatı muvakkatelerile 16-9-929 pazartesi günü
Galatada mübayaat komisyonuna saat 10,30 da bulunmaları.

--.ı ürk halıJaı·ı
1

1

n1el kaı) l(ala yı

kıılJanınız

Beynelmilel bir şöhreti haiz İZMİR de [KADAYIFÇI ZADE BiRADERLER HALI KUMPANYASI] mamulatından en
nefis: (İSPARTA, LERGAM, GÜLÜSTAN, TAHTA, UŞŞAK,
DEMiRCi, GÖRDES) cinsi büyük dö,emelik balılann yegane
satıt mahalli depomuz<lur. Yaklaşan kıt mevsimi için ehemmiyetli stok yapılmıştır. Geçen sene olduğu gibi bu sene de
muhterem halka bir hizmet olmak üzere toptan fiatlar üzerinden perakende satıp başladım. Halkın istifadesini nazan
ddikkate alarak piyaıa Hatlarından •.. 15 tenzilatlı olduğu
gibi fiatlanmız maktudur. Mevsim hasabile düğün yapacak
erbabı ihtiyacın, getireceji salon ölçillerine ve zevklerine uygun her çetit halı bulunduğu gibi rekabet edilmiyecek derecede ehven ve hatta İzmlrde bile tedarik edilmiyen müsait
flatlanmız kartuıında mütehayyir kalacaklarına eminim. Verilecek hususi ölçü ve renklere göre aiparit kabul ederim.
Yerli mallanmıza rağbet buyuran muhterem halkın bir defa
depomuzu teşrifleri menfeatleri iktizaındandır.
Çarıuyıkcbir Zlıclrll
hın

No '1·4

~\hmet

kış

mevsimi için mali bir çok fedakarlıklar ihtiyarile
ihzara muvaffak olduğu bir çok yenilikleri görmek üzere

Sarıyerde

Yenimahalle
caddesinde (60) numaralı
dükkanda Süleyman efendiye müracaat ederlerse ezber
cihet memnun kalacakları
ilan olunur.

şimdiden hazırlanınız.

Elektrik ve terkosla ınücclılıa
nezafet ve taharetlle ıuüşterilerİnin
mazharı takdiri olan otelimize bu
defa müceddeden banyo mabttllile
tek yaıakh odalar İn>ıa edilmi~tir.
Binaenaleyh aile ikametiµe Je
son derece elveriılidir. Ehven uc- ·
retle abonman kaydedilir. Hahatı
nı ve istrahatini nrzu edeu zeva.
tı kiramın teşrifleri kendi nıenfa 1

utları iktizu~ın<laııdır.

Adres
Sultan !llahrnut türbı'sin<le
Telefon ı-to2

ilar•ı

1

Mahmudiye oteli

Karöoğöç müesseıatmdan:
Paymahalinde ve mezbaha ahırlarında teraküm etmif ve
edecek olan glibreler mevkii müzayedeye vazedilmfıtlr. 22-9-29
pazar günü saat üç buçukta ihalesi icra kılınacaktır. Müzayedeye İştirak edeceklerin yevmi meskürda saat on bire kadar
200 liralık teminab mmuvakkate akçesini müessese veznesine
teslim ederek aldıkları makbuz ile hazır bulunmaları ve şart
nameyi görmek istiyenlerin katibt umumiliğe müracaat eylemeleri llzımdı.

Tahir

Karaağaç
miiessesatından:
Zabihler ve milstahtimin için yaphrılacak 200 kadar vaketa
çizme, bez gömlek, meşin pantalon, meşin önliik kapalı ıı:arfla
müaakuaya konulmUftur.
İhale 19-9-1929 Perıembe günü saat oa bir buçukta Sütlücede Karaağaç miiessesatında yapılacaktır.
MUnaka1aya iftirak edeceklerin bunlann her birine ait fiatleri muhtevi teklif mektuplariyle 400 llralik muvakkat teminatlarını aynı günde saat on buçuğa kadar kltibi umumiliğe
vermeleri IAzımdfr. Talipler münakasa şartnamesiyle nümwa..
lerJ müesıese mezbaha şefliğine müracaatla ııörebilirler.

Oöyçe O. Bank
Tarihi tesisi: I 906
Müessi•leri: Dresdner bank A.
Şaflıaven~er bank Ferayn, Na·

siyonal bank für D6yçland.
Merkezi: Berlin; şubeleri: Hamburg, İstanbul «Galata ve lotan.
bul,, İ:ınıir.
Galata kısmı telefon: Beyoğlu:
247, 243, 684, 685

İıtanbul kıemı telefon: İ•taubu1
2842, 2845.
Depoeu: İstanbul Tütün günı
rügil. Tekfon: İstanbul 3227.
Bilı'.lmum banka muamelatı ic-

Erzak ilanı

•

dünyanın

en maruf markası:
Parisin "A. KLA VERİ,, nin icatkerdesi zayıflatıcı
ve listiki mayokemerleri, lüka kanaların son
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
nınız. Bütün Türkiye için yegane mümesslleri
Beyoğlu N0 437.
HOVA IMYAN BİRADERLER

Mektep için

alınacak bazı

er-

zakın münakasası yapılacağın·

dan taliplerin 17 eylül ıalı günü saat 9 da Nuru Osmaniyede cemiyeti tedrisiyei islamiye
merkezine müracaatları.
İstanbul beşinci icra daire-

sinden:
Mahcuz ve furuhtu mukarrer gardrop, anadolu halıaı,
seccade, kilim, sandalye, kanape, ma kornej perde, saat,
büfe, dikiş makinesi ve saire
16-9-929 tarihine müsadif pa·
zartesi günü saat 10 dan itibaren Ayasofyada Üskübi mahallesinde soğuk çeşme soka·
ğında 7 N. lı hane önünde
bilmüzayede fllruht olunaca·
ğından talip olanların yevmi
mezkürda mahallinde hazır
bulunacak memuruna müracaat eylemeleri il!n olunur.
Daima

yalnız

KODAK
f otograf makinalarile filimlerini kullanmak ınenfaatiniz
icabatındandır.
AlanıinOt

fotogral'lar

i.;iıı

Moiı1tcrotı
kartlarını kullanınız·
Her y{lrde sıtlılır.

9
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