011 ı....aalın
1 1

il c
ı ı ıc u

(l

c

c

11111.-u

c

c

..?

iıı c ı

c

1

lllCt

.i

1!929

(1

ci

_ :ı

so

i.

100
1:'iO
:.!OO

on

400

il il mulı u ' it a ırı ı dıkkJ t oluıı
.ıuıkl ı l-crabcı lıu hu ıı~t:ı mcs'ul İ}Ct
ı

5

s ııııııu.İ
a

F 1'ı kJ

ıc:-ı

'

EYl l.

TEL.E'ION:
y a.z;ı i leı-i

1

Pezariesi

16

ilrin tarif esi

yıJ

., 1 1 ('

1 '

- .\ · 1614

()

İdare i eri

is. 3872

AKŞAMLARI

11

c1lehi

Türle - Ro.m en mahkemesi tasfiye edilecek

_..:.._et a eme ere
yen· b·r reis geldi

e

e

•

Al fi hakcuu~ p;ii;ı ii'flii
soran sorana

Of hu\'alisi cidden
1Sltraplr. p:iinler) aşı) ·ar

Salona girmek içi
kort da~hlmaıını
dütüncnlcr de vor

u biç reler
e
derece yardım etsek
Qcne ezdır

Üsküdarda vµkua gelen tabanca ile ateş hadisesinin
muhakcme8i, dört ağustos
ta ağır cezay
vekaleten
nöbetçi birinci ceza mahkemesinde tetkik olunmuş, müst cel i mahiyetinde görülmiyerek, tatilden sonraya bıra

etme/de

olduğu bimı

Muhtelit hakem mahkemesi bitaraf reislerinden Noldenşült
epey bir müddet evel vazifesinden çekilmiş, yerine bir reis
tayini Cemiyeti Akvamdan rica edilmişti.
Alınan malümata nazaran bu vazifeye Holandalı M. Buik namında bir zat tayin edilmiştir. Mumaileyhin şehrimize
gddiği ve buradan Ankaraya gittiği haber verilmektedir.
Muhtelit hakem mahkemeleri yaz tatilinden sonra açıl·
mı olmakla beraber bitaraf reislerden hiç biri şehrimizde
olmndığmd n muamele cereyan etmemektedir. Reislerden
M. Aşer ve M. Hamerih elyevm memleketleıinde bulun·
maktadırlar. Bunların
avdetlerinde mahkemeler faaliyete
geçeceklerdir. En ziyade dava Fransız ve Yunan mahkemelerinde vardır. Diğerlerindeki davalar o kadar çok değildir.

Romen mahkemesi tasfiye edilecek
Romanya
hükümeti, muhtelit
hakem
mahkemesinde
kendine isabet eden hisseyi veremiyeceğini bildirmiş ve
Türk - Romen mahkemesinin tasfiyesini istemiştir. Esasen
her iki hükümet te buna taraftardır. Zira tarafeyne ait mühim bir dava kalmamıştır.
Diğer
hükfımetlerden
bazılarının
daha bu suretle müracaat etmeleri muhtemeldir.

r a
Bursa kaplıcalarının asri bir
bale ifrağı için Evkaf umum
müdürlüğü ile bir banka araamda cereyan eden müzaker t neticelenmek üzeredir.
Neticede itilaf hasıl olduğu takdirde kaplıcalar
bir
sene zarfında imar edilecek
asri konforu ve tesisab havi
oteller inşa olunacak aynca
Mudanya ile lstanbul ve civar
vilayetler arasında yolcu nakli
yatı Y pmak üzere de bir
eyrü sefer şirketi tesis oluna-

lıcaları
""
mu" ere
uz

Elyevm Bursa ile Mudanya
işliyen şimendifer
rahatsız ettiği için'

miştir.

Yirmibir ağustostaki muhakemeye bizzat gelecek, isticvap olunacaktır. Kanunen hazır bulunması lazımdır.

Bu dava, bilhassa $işli muhitinde uyandırdığı alakayı hali
mu
za etmektedir. Hııtb
o derecede ki dün bazı kibar
Hf.lerJn uşakları olduğu anlaşılan iki kişi, adliyeye gelerek muhakeme güniinii öğren
mek istemişlerdir.
Muhakeme esnasında salonun pek fazla dolması ihtimalini düşiinen bazı zevat ta
salona girebilmek için numaralı kartlar verilmesi mülahazasmd bulunmakta, bunlar·
dan temin etmek istemektedirler.
Maamafi, imdiki halde izdihamı tahdit etmek için böy·
le bir tedbir alınması takar·
rür etmiş değildir. Bu vaziye·
te nazaran salonun alabileceği
kadar sami serbestçe içeriye
girebilecektir.

Amiral Filt
Akdeniz İngiliz filosu
başkumandanı geliyor
Reiıieümhur Hz.
terafından

da kabul
edilecektir

caktır.

arasınd
yolcuları

yacakbr. Alak darlara yeniden
tebligat yapılmışhr. Bu arada
müşteki Mm. Mannik, babası
Herant B. ann~i Mm. Dirohi,
kendisinden ayrı oturan kocası Kigork B., dedikoduya ismi
karışan musiki muallimi M.
Berger vardır.
Aliye H., geçen muhakemede mahkemeye yalnız vekili
Sadi Rıza beyi göndermiş,
kendisi Baro dairesinde bekle-

Bursa kaplıcalarma doğru ...
bu yol üzerinde otobüs nakliyatı temini de mu.tasavverdir.

J-i~fganda

la )ibullah
han n ağlllp mu oluyor?
•

Londra, 13 - Pişaverden gelen telgraflara naz ran yeni
Efgan emiri Habibullah ban büyük bir mağlubiyete uğramak
üzeredir. Ffganistanm sabık paris sefiri jeneral Nadir hanın
kuvvetleri günden güne çoğalmf!ktadır. Bir çok kabileler ona
iltihak etmeh."fedirler. Oaziri kabilesi Kabil üzerine yiirümektedir.

Ankara 1.J ( Telefon ) Elyevm Akdenizde dolaş
makta olan lngiliz filosurı
dan bir kısmı, Elizabel zılr
lısı da dalıil olduğu lıalde.
12 leşrinievelde lstanbul limcımm ziyaret edecektir.
Ayni filo ile birlikle filo
başlwmandam amirul }ili
şelırimize gelecektir. Filo kumandam ue erkô.m lrarblyesi
13 teşrinievelde Anlwraya
yidecekler, Başut•kil paşa Hz.
ile Mıidafaal milliye lle Hariciye uelcillerini ziyaret edecel<lerdir. Amiralw şerefı
ne bir öğle yemeği ve lJiı·
çay verilece/\tir Amiral akşam uzerı avdet edecek uc
17 leşrirdevelde Reısicwnlwr
hazrelleri tarafından kabul
edilecektir. Dostane bir arzudan doğan bu ziyaret samlmf bir surette tecelli ed ccklir,

r
"1

bir f

rtına
adi mu-

Hap
kab ·nde para
•
v d
1$

P ris 13 (Hususi) - Uhe.y
ve Cinevre konferanslonndan
dönen lngiliz nazırları, Başve
kilin riyaseti albnda ilk toplam lannı yapblar ve bu temas ile aralan oda bfr anla-

Ağır seza mahkemesi, bu
meraklı davanın rll'yetine yirmi bir ğustos sabahı başlı

Jıak •m malıkemelerinhr işgal

yerde 5 kuru1

NEŞROLUNUR

kalmışb.

.Mulztelit

ız.oı

şamamazlık olduğunu

lar. Bu nokta çok mühimd::.
Anlaşamamazlık
zın Henderson

Ali

paşa

Sürmene, 14 (Hususi)
Son yağan yağmurlardan Of
havalisinde yeni bazı heyelin
wkuu haber verilmektedir.
Maamafi zarar büyük değil
dir.
lf
Of ve Sürmene felaketleri
münasebetile bu havalinin zarar gören halkına şimdiye
dar, eşb
tar tind n, ne
miktar
yardım
yapıldığını
öğrenmek 1çın
Hilaliahmer
reisi Ali paş ya müracaat ettik e öğrendik ki bu
para «9» bin lirayı tecavüz
etmemektedir. Maamafi Ali
paşanın, bu miktarın yakında,
epey mühim bir yekünu bulacağına }tanaati vardır. Bu
münasebetle şunu kaydetmek
lazımdır ki Of ve Sürmene
felakettedelerine yapılmış olan
bu yardım, cidden azdır, hatta
biç denecek derecede azdır.

Recep B. mühendis mektebinde
Nafı

vekili Recep bey bugün mühendis mektebini ziyaret etmiı ve öğle yemeğini
talebe ile birlikte yemiştir.

hariciye naile kabinenın
diğer erkiinı arasındaki ihtilaftan çıkmaktadır. Henderson
devletlerin Ubeyde ingiltereye
gösterdikleri cemileye mukabele olarak şöyle bir beyan tta bulunmuş :
«
Söz veriyorum, eğer
m erkezf uc ya şarki Aurupada bir mulrarebe çıkarsa lngillerc, lıarbe giren devletlere

para vererek
tir. »

yardım

Makdoııalt, Snouden.

anladı

edecek-

Fakat bu para kime verile-

llenderson
cek? lıte burası tasrih edilmemiştir. Ve bundan dolayı
da kabinede şiddetli bir fır
bna

kopmuştur.

Arkada lanrun
fikirlerini
reddetmemekle beraber, Makdonalt, Hendersonu d yalnız
bırakmamış, müzakere esnasında kendisine müz heret
göstermi tir. F kat kim harbedecek, kime para verilecek,
kim kimin boğar.ına ıanlacak?
l,te muamma01n anlaşılmıy n
noktası budur.

A ·ye vekil·m~
eeliyor
Ankara 15 \ felefon)- Adliye vekili Mahmut Esat B.
pazartesi gilnü buradan lstan·
bula müteveccihen hareket
edecektir. Mahmut E at bey
lstanbuldan İzmire gidecek ve
Ankaraya avdeti bir buçuk
ay sürecektir.

Bulgar şfmendiTürk kadınlığı el işlerinde,
Avrupa fabrikaları mamulabnda görülenden daha büyük
bir muvaffakiyet gösteriyor.
Zaman zllman açılan sergilerde
teşhir olunan eserler bunun
delilidir. Dünden
itibaren
Çarşıkapıda
ve Beşiktaşta
böyle iki güzel sergi daha
açılmıştır. Resmimiz bu sergilerden zarif bir kö eyi gösteriyor.

ferleri mes_e~esi
Sofya, 13 _ Cemıyeti Akvam mümessili, Bulgaristan
.
.
· k nu hakkın·
şımt"ndıfer1erı nnu
.
da esaslı tadilat teklif eylcmış
ve ayet bu tadilat yapılma~a
.
h. de tednbır
Bulganstnn a1ey ın
. •
ittihaz edileceğini bildirmı~tır.
Bu mesele Bulgar tamırab
bulunmaka
mese1esı·1e alı:.kadar

tadır.

Amerikaya ka şı Avrupa birliği••

Briyan - Hasbadaki çaluna baki
.A!akdonalt - Sonradan gönne, nt! olacakl

Son Saat

Eylül 16

Deftet"fJaı·..

SON HABERLER
lılftra
cevabımız
Bir itilaf ·•e<te.: etmek
l

n

-

için mülıim esaslar
icsbit ediliyor
Düı: Hariciye vekili Tevfik
Rüştü beyin konağında müsteşar !\uman, mübadele baş
murahhası Tevfik Kamil bey-

ler müzakerede bulunniu~lar
dır.

Kıbrıstan

lunan heyeti...

Cenevrede.

Bir Rum hey'eti
Londraya
gidiyor

Hukuk müşavirliğine
bir tebaamız tayin

Lô:hey divanının
vaziyeti eskisi
gibi kalıyor

ediliyormuş!

Kıbrıs,

14 (Hususi)- Metrepolit Kityonun riyaseti altında buradan Londraya müteveccihen bir heyet hareket
etmiştir. Bu heyet, kıbnsın
Yur.anıstaııa iltihakına müsade edilmesini İngiliz hükümetindcn rica ve iltimas edecektir.

Tevfik Kamil bey, mübaJele işlerine ait cevabi noktalar
ilzennde fikrini bildirmiştir.
Hiikümet her noktadan bir
itilafa varmak için mühim
esa lar tesbit etmektedir. Cev bi notada zikrolunacal her
eyde itilaf için bır esas tqkil edebilecek kadar kuvvetli
ve her iki tarafın menfeatini
SelAnikte sergi
istilzam eden esaslar vardır.
Atina, 14 Selanik beyNota ikmal edilip bugün
nelmilel ticaret ve sanayi serBaşvekil ismet paşa hazretle'
gisi yann merasimi mahsusa
rine gösterilecektir. Billıhare
heyeti vekilede istişare ediile açılacaktır.
lecektir.
Diğer taraftan Yunanlılar
M. Diyamandopulosu muhte·
lit mübadele komisyonunun
Ankara, 15 (Telefon)- İkti
umumi içtimaında Atina muahedesinin tatbiki için Yuna~at vekaleti Ziraat kısmı önün fotanın hemfikir bulunduğunu
müzdeki hafta içi~de yeni şe
tebliğe memur etmişlerdir.
hirde yapılan istatistik umum
lftjilçük çekmecede bir lokomiidüriüğii binasına naklede~otif yoldan çıkmı.ş nü•
cektir. •
fusça zayiat olmamışbr.
eb'uslanmız dün Kadıkö
yünde tetkikatta bulun-

Atına, 14 ı'Jübaıh•lo l•omisyonundakl Yunan heyl'li lıukul• müşavirll{Jine lstanhul hukukçularından
M. Avrll Spatarls tayin edilmektedir.
Sou Saat - A v..ıı Sııatarls <>fendi Türk tahaası ol·
duğunılan lılikıınwllıııizin

mf'sl mii midin
nıühudele

muşlardır.

mvali metruke müdiriyeti
Flürye çiftliği ile mücavirindeki Küçük çiftliğe vazıyet
etmiştir. Flürye çiftliğinin 12
de beşinin metiıık olduğu tahakkuk etmiş ve bu kısımlar
hazineye maledilmiştir.
ffiikmet B. - " Yeni Asır »
mmuhakemesinde dün karıır
verilmiş, dava reddolunmuştur.
irmi üç eylülde Berlinde
aktedilecek olan 15 inci
beynelmilel parlamentolar kongresine hilkümefımiz namına
iştirak edecek olan Vasıf B.
dün Anlıaradan
şehrimize
gelmiştir.
Vasıf B. bugün Gazi Hz. ne
arzı tazimat etmek üzere Yalıvaya ,
çarşamba
günü de

fabrikası
Londra, 14 (A.A.) - Nevyorktan Rôyter ajansına bilc!irildiğine
göre milyarder
" Morgan » ın " 450 » milyon
dolarlık bir sermaye ile teş
kil ettiği " Niyagara Pover
Corporation » ünvanlı şirket
Sen • Loren nehrinin bir kısm
sahilini satın almıştır.
Burada 2 milyon 240 bin
beygir kuvvetinde bir elektrik fabrikası vücude getirecektir.
•

lngiliz ticareti

Berline gidecektir.
rta tedrisat umumi miifettişleri bu sene içinde
sıra ile
kamilen Avrupaya
gönderilecekler, orada mesleklerine ait tetkikatta bulu-

Londrn, 14 (A.A.) - Ağus
tos ayma ait ithalat 100 milyon 993 bin ve ihracatı 63
milyon 45 bin İngiliz lirasına

nacaklardır.

Beynelmilel

m

li.iiilicaret müdürü umwn ·si
g]Naki bey dün Ankaraya
gitmiftir.
londra büyük elçimiz Ferit
UB. yarın ekspresle memuriyet mahalline hareket edecektir.
Rıanayi bankası müdürü Sa~dcttin bey Arıkaraya git-

D

miştir.

Beykoz kundura fabrikasın
da kundura kalıplarının imali
için bir modelci, kundura atelyelerinin
imal kabiliyetini
yükseltmek için de Velman
isminde diğer bir müte!tassıs
şehrimize gelecektir.
Bunlardan mada Kayserı ve
Isparta iplik fabrikaları için
de Çekoslovakyalı iki mütehassıs d:ıha ll'elecektir.
~ztişa tat kikatına alt neş·
J riyat etrafındaki muhakeme dün başlamıştır. Mahkeme
Mes'ul
müdürlerin hepsini
karar
muhakemeye davete
vermiştir.

, mer;kamn
larından

heye 1

meıhur

fflosofolup bundan bir

müddet, eve) mütehassıs sıfa
tlle memleketimize getirilmiş
olan Con Dövey Amerikada
bir amele fırkaıı teşkil etmiştir.

Dünkü borsa:
lngiliz 1013,50;
Frank
12,22,00;Liret 9,14,00; İsviçre
2,48,00; Dolar 47,81,25; Dahili 96,00; Altın 880,00; Ana dolu 22,50; Rumeli 6,40;
Tramvay 75; Düyun 197,50;
İş bankasından alınmıştır.

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

nıeuıurhellnl

fikrinıleyiz.

kabul

et~

Gerc:I Yunan

sahık

Sen tayyare plyankosu ke·
fidesinde «3,500• lira kazanan .ıSS» numaralı bilet ba·
milleri sevinirlerken cc 555,.
numarıılı bilet hamillerinden
bir zat ta haklı bir teessüre
duçar olmuştur.
Bu zabn ismini yazmıya
cağız, fakat macerasmı nakledeceğiz:

Bu zat, son keşideye kac' ar
bilet almazmış, son keşideden
üç, be4 gıin eve! bir rüya gormiış, rüyasınd:ı bu zata tanımadığı ak sakallı bir adam
göbeğinin iki tarafına yazılmış
olan iki tane ( 5 ) numarayı
göstermiş ve :
" - Bu numaralı bileti al,
zengin olursun, demiş. mumailey te bu rüyayı rabbani bir
işaret zannederek kı;mali te-

ı

halükle bileti almıya şitap
etmiş ve almış. Fakat aksiliğe
bakın ki, bu zat, rüyayı yan·
lış tefsir etmiş, ihtiyar hayalin
işaret ettiği iki beş yan yana
yazılınca 55 ederken bu z:at
göbeğinin yuvarlak çukurunuda bir beş addederek 555
numaralı bileti aramış, bulmuş, satın almış, keşide günunu beklemiye b<Lflamıtbr.
1',eşMe gilnU 3500 lira 55
ııumaraya vurunca, bu za ta
başını dövüp:
- Ak ı:akallı bana iki beş
gösterdi, uğursuz göbeğimi de
onun işaretine dahil sandım,
o menhus yuvarlağı da beş
sandım da üç beı aldım, uğursuz

göbeğim

uğruna şap

gibi yandım, biye wylenmektedlr.

beşinci panayır

Bir ç_octığun araba alLondra Rus mümessili tında a )'akalı~ı k<)ptu
Marsilya, 14 (A.A.) - Beynelmilel be,lnei panayır açıl
mıştır.

edilmiştir.

Sırbiıtonda infilak
Belgrat, 14, (A. A.) - Bir
Kömür madeninde iştial olmuş, 1O kişi ölmüş ve 9 kişi
ağır surette yaralanmıştır.

Son günlerde vesaiti r.akliye kazaları gene çogalmağa baş
ladı. Dün iki kaza daha olmuştur:
1 - Unkapanı sakinlerinden Fatma hanımın bir yaşındaki
çocuğu Remzi, Araplar caddesiııde oynarken sür'atle gelen
Adnanın idaresindeki arabanın albnda kalmış, iki bacagı tamamen ezilerek kopmuştur. Çoç0k baygın bir halde hastaneye kaldırılmıştır. Arabacı Adnan yakalanmıştır.
2 - Nipntaşında oturan hamal Ahmedin bir buçuk yafın
daki çocuğu Rasime dün akşam Harbiye mektebi önünde 1545
numaralı otomobil çarpmış, çocuk ehemmiyetli surette yaralanmıştır. Şoför kaçmıştır.
N

Rus bahri ma- Uç dişe bedel
nevreleri biHi Tbir sarhoşluk
Zeynonun gazi·
Moskova, 13 (A.A.) - Baltık filosunun manevraya iftirak eden bilümum gemileri
dün Kronştada avdet etmitlerdir.
Manevra eınasında bazı
gemilerin hasara uğradığı haberi asılsızdır.

Rusyada yeni
tayinler
Moskova, 13 (A.A.) - Lunaçareski fenni müessesat komitesi reisliğine ve Stek'ota
da reis vekilliğine tayin edilmitlerdir.
-

nosunda rakı içen Ardaş ile
Toros sarhoşlukla kavga etmişler ve Ardaş, T oroıun üç
dişini kırmıştır.

Kahvecinin

işi..

Beyazıtta sırmakeş hanında

kahveci Mehmet Ali, Koçonun
dükkanında rakı içmiş , para
vermediği için merkeze götürülürken polislere hakaret etmiştir.

Sabıkalıların icrayı

faaliyeti ...
Sabıkalı irfan ile Kirkor
dün gece icrayı faaliyet ederlerken yakalanmı.şlardır.

Dün geceki
Yangın
Dolap derede Kurtuluş caddesinde Yani apartımanının
bodrum katından dün gece
yangın çıkmış, bir kısım eski
sandalyeler yandıktan sonra
söndürülmüştür. Yangının sebebi zühuru tahkik edilmektedir.

Sandal küreği
nin karada
vazifesi
Galatada Han önü iskelesi

kayıkçılanndan lsmail ile Ali

para meselesinden kavga etmişler, İsmail sandal küreğile
Alinin kolunu kırımı, kaçmı,
tır.

iştiraki

hakkındaki

protokolu da tasvip etmii!ir.
Bu protokolun kabulü bizzat
Amerika hükfıınetinin verdiği
teminat icabınca Amerikanın
La hey divanına iştirakini tazammun etmektedir.
M. Politis, bugün verilen
kararlann ehemmiyetine dikkati celbetmiştir. Y unaniatan
ve Bulgaristan dahil olduğu
halde bir çok hilkiimetler ittirak protokolunu derhal imza
etmişler ve bu suretle Amerikaya ka11ı olan muhabbet ve

Ak sakallı ihtiyarın sÖ•
ziine dikkat etseydi, pi•
yan oda kazanacaktı

baliğ olmuştur.

Londra, (A.A.) - Londraya
bir Rus mümessili gönderilmesi hakkında İngiltere hükümeti tarafından vaki olan talebe M. Litvinof tarafından
verilen cevapta bu talep isaf

divanına

Rtıyaııın azizliği!

opkapıda

Hariçte:

bu

olaını) <Wa!)ı

hukuk mü~a' iı-i ıll. ~lanıopu
los dalıl Tüı·k tatması idi, fakat hükumetimiz o zaman Yun nıstana lrnı .. ı bit· cemlle uösleroıek nezaketini ibraz eylenıl~tl. Şimdi l"umınlıların sui niyetleri
clel"alla mlıydana çıktıktan sonra o cemileye devam
olmıması ve M. lUamoınılosun emsal teşkil etmesi llı•
liıııall yoklur.

A arada yeni
resmi bin lar

Muazzam bir
elektrik

Cenevre, 14 (A.A.) - Akvam cemiyeti büyük meclisi
umumi bir içtima akdetmiştir.
Bu celse La Hey adalet divanına ait iılere tahsis olunmuştur. Meclia, Fransa tarafından vaki olan teklif üzerine d vanın yeniden tetkik olunan dahili nizamnameııını
kabul etmiştir. Bundan başka
mecliı
Amerikanın La Hey

muhalbatlannı göstermişlerdir.
1

Vergiler
Amerikada mü.
him bir münakaşaya sebep oldu
Vnshington, 14 (A.A.) Gümrük tarifesi hakkında ayan meclisinde yapılan ilk
m za ere neticesinde «Hoover» projesi muvaffakiyet kazanmış, "27» reye karşı "51»
rey ile reddedilmiştir.
Bundan sonra meclis M.
Stimson tarafından verilen ve
evvelıi. yeni bir tarifeye lüzum
olup olmadığı meselesinin tetkiki
icap ettiğini
beyan
eden karar suretini kabul
etmiştin

Azadan biri, yeni gümrük
rüsumu alınmasının caddelerde adam soymak kabilinden
bir hareket olacağını, şimdi
alınan vergilerin bile haddinden fazla olduğunu söylemiş
tir. Ayan meclisinin verdiği
bu karar, meb'usan tarahndan kabul edilen projenin
feshi neticesini hasıl edecektir.

İrlanda ve
divanı

adalet

Cenevre, 14 (A. A) - İr
landa hükümeti La ey divanının

hakkı kazasını tanıyan

ihtiyari maddeyi imza etmiştir.

ihsan Abidin B.
geliyor
İktisat vekiileti ziraat müsteşan ihs:ın Abidin B. Lem-

berg ziraat sergisine gitmek
ilzere bugün lstanbula gelecektir.

Kadın kavgası
Kasımpaşada
Dört kuyuda oturan Ali efendinin zevcesi Zehra ~anımla Hafız Atiye hanım bir tahta alıp vermek yüzünden kavga etmiş
lerdir. Zehra hanım kavgadan
müteesS:ren çocuğunu d6şür
müştür. Atiye hanım yakalanmışbr.

Kulağını ısırmq!
Eminönünde hamal Bayram,
komisyoncu Mustafa efendi ile
para yüzünden kavga etmiş,
Mustafa
efendinin kulağını
ısırarak yaralamıştır. Bayram
yakalamıştır.

Emvali milliye
müdürü tayin
ediliyor
Ankaradan gelen telgraflarda Maliye müsteıarı Ali Riza
bey tarafından idare edilmekte
olan
Maliye
her ti
teftişiye
riyasetine Em k
Milliye müdürü Rüftü, om.n
yerine de İıtanbul Defterdarı
Şefik beylerin tayin edildiğini
bildirmektedir.
Henüz Defterdarlığa bu hususta tebligat yapılmamakla
beraber bu haberin doğru olduğu anlaşılmaktadır.

alqaınki inkıta
Elektrik Şirketinden: «Evelki gün ııaat 19,50 de Silihtar
Elektrik Fabrikası makineıe
riılden birisinde ansızın zuhur
eden bir kaza şehrimizde
umumi bir cereylll\ inkıtama
sebep olmuştur.
Derhal bir ihtiyat makinesi
hali faaliyete vaz ve yarım saat sonra cereyan iade edilmistir. Elektirik şirketi, mücbir
bir sebepten mütevellit olan
mu inkıtadan dolayı, muhterem müFerilerine arzı itizar
eyler. »

Evci i

Amanullah hana
suikast mı?
1talya zabıtası, sabık Efgan
kralı Amanullah hanın muhafazasına memur kuvveti artır
mıştır.

Buna sebep, Romada Zennar han isimli şüpheli bir Efganlının tevkif edilmiş olmasıdır. Bu adamın üzerinde çı
kan mektuplarda: ( Üzerime
müşkül olduğu anlaşılmaktadır.

Sizin de bana iltihakınızdan
ıonra bu ~i batarabileeeği
aldığım
vazifenin
oldukça
mizi umit ediyorum .. İlh .. ) gibi
cümleler vardır.
Zennar hanın İ !yaya Habibullah ban hükumeti tarafından sui kast için gönd'!rildiği beyan olunmaktadır.
Amanullah geliyor
Diğer taraftan Ankaradan
gelen bir telgrafta " Sabık
Efgan kıralı Amanullah Hz. nin
bir aya kadar İstanbula gelecekleri teeyyüt ediyor. Kıralın
ikametine Zarifinin köşkünün
tahsisi muhtemeldir. » denilmektedir.

Doktorlanmı
zın Ankarayo

hareketi
Tıp

kongresine iştirak etmeiu üzere doktorlanmızdan
bir kısmı mühimmi bugünlerde Ankaraya hareket etmektedirler.

e

ey
eidiyor

Tütün inhisarı umum mü<lüril
Behçet bey bugün İzmire
gidecektir. Mumaileyh orada
Maliye vekili Saracoğlu Şükril
beyle görüşecektir.

Genç res amlar
sergisi
Bugün saat "15» de genÇ
ressamlar &ergisi Türkocağın
da açılacaktır. Sergide 80 lca·
dar tablo teşhir edilmektedir.
Bunların içinde kıymetlileri
vardır. Bu gençlerin hemell
kaffesi Avrupada tahsil etmiş·
!erdir.

Bugünkü hava:
Kandilli rasatanesinden
alınmı'1tr:

Dün azami hararet ;c22 '
derece, bu sabah «13» de·
recedir. Bu gece rüzgit
poyraz:, bava açıktır.

16 Eylül
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ooperat1f
•
e u e ette ıa inhisar
var mıdır?
Geçenlerde bir arazi mese·
lesini halletmek için Anadolunun ırak şehirlerinden birisine gitmiştim. Gerek yolda,
gerek gittiğim şehirde hep
«Bomonti» birası sabldığını
gördüm ve düşündüm:
- Bomonti caba bir inhisar müessesesi midir? Eğer öyle değilse ne için başka
sermayedar bir grup memlekette bira imaline teşebbüs
etmiyor.
Bu işin kar bırakmadiğı
iddia olunamaz, çünkü bütün
Türkiyede yalnız bir fabrikanın
birası istihlak ediımekte, o da
ancak bir çok yerlerde bin
müşkilat ile bulunmaktadır.
geçenlerde buz inhisarı için
gürültü koparan efendiler acaba neden bu karlı işle uğraş
mıyorları?

Kendisine varidat temin etmekten vareste kalamaması
icap eden milskirat inhisan
acaba bfr bira fabrikası tesis
ederek « Bomonti )> ile rekabet yapamaz mı, yoksa « Bomonti » memlekette bira imali
için inhisar tarzında bir im·
tiyaza mı maliktir.
Mahmutpaşa
Ali Rıza

•

Bu derdin çaresi nedir?
30 yaşınd yım. Hayabmda
bir sene kadar içki içtim. Şim
di siğaradnn başkaiçkim yoktur. Kahve, çay bile içmem,
y lnız bir z sui istimal yapbm;
boyum 1,65, sıkletim 58 kilodur. Bir kaç aydanberi ad,.emi
iktidar hissediyorum. Şimdi
kendi kendimi tedavi etmekte
yim. ~akat tarif edeceğim bu
tedabır hüsnü netice verecekmi ve ademi iktidar kabili tedrvi midir.
Akşamlan soğuk su ban·
yosu yapıyorum. Sabah ve
akşam deniz havasından istifade ediyorum. Geceleri asgari sekiz saat uyuyorum.
Mümkün olduğu kadar gıda
ma dikk t ediyor ve haftada
iki defa beyin yiyorum. Sabahları biraz terbiyei bedeniye hareketleri yapıyorum. daha ne gibi bir tavsiyeniz olduğunu
lütfederseniz minnettar kalırım efendim.
Nevzat
«S.S.» - Hastalığınız oka·
dar mühim değildir ve kabili
tedavidir. Yalnız tedavi tarzını
doktorumuzun tesbit etme~i
lazımdir.
Bünyeııizdeki hu
arızanın
muhtelif sebepleri
vardır.

Doktorumuz tedavi tarzını,
tayin edeceği bu sebeplere
göre tesbit edecektir. Onun
için doktorun muvafakati olmadıkç hiç bir tedavi tarzını
kabul etmek doğru değildir.
Bilhassa kuvvet hapları ve
macunları kullanmak çok tehlikelidir.
Çlinkü bunlar insanı bazen
tedavi kabul etmez bir tarzda
akamete düçar ederler. Eğer
tanıdığınız doktor yoksa bize
bir mektupla bildiriniz size
doktor d tavsiye edelim.

..

. Bir *cevap

Kanımız Ş. Nurettin beye:
Suallerinize gazetemizle cevap vermek imkanı
yoktur
Hem bu sualler ancak bi;
doktora tevcih olunabilir. Eğer isterseniz matbaamıza teş
rif ediniz, izi doktorumuzla
tanıştıralım. Bu suretle mUş
küllerinizi halledersiniz efendim.

*

Zayi evrak
Cibnli ile Keresteciler araınd , geçen perşembe gfinü,
bir çanta içinde, kendime ait
ve hiç bir kimsen!n işine ya·
ramıyan bazı evrak zayi oldu.
Bulanlar, Kerestecilerde Ayazma caddesinde 8 numaralı ti·
carethaneye getirdiği takdirde
memnun edilecekf;..

1

Marangozlar
işi başarmak

üzereler
Marangozlar cemiyeti tara•

ar·ıp şey

Nereye sak1adın onu?
Yu ıy , ta ta
a
na ~aka
w

•

Bir Amerikalı
tek başına kutuplara gitti

Vakın ınbillere işliyen

purların birinde kontrol me·
muru yolcuların biletlerini zım·

balıyordu,

Nevyork Heralt gazetesi
,..;~.,y.a• yazıyor: «Daçisb> namındaki
edebi mecmuanın başmuharri·
ri Mak Konvel, şimdiye kadar
Nizamname lkiısat vekaleti
hiç bir insanın ayak basma·
tarafından tasdik edildikten
-13- Muharriri: H. Turhan
mış olduğu Niyu Brönsvik
sonra kooperatif teşekkül ede·
Aydeğer, titrek bir sesle:
keşfetmek iç.in ha·
havalisini
diğini, bu işteki esran an·
cektir.
- Hayhay - dedi - yüzle· lamak için çırpınıyordu. Bina·
reket etmiştir. Bu havali se·
Cemiyet kooperatifin teşkili
şefim.
nenin hemen her mevsiminde
enaleyh, çocugu beşiğine ya·
için lazım gelen parayı hisse
- YürüF
sovuktur. İnsan ayağı değme·
tırmıya bile lüzum görmeden
senedi satmak suretile temin
Halayık bir adım attı ve
sordu:
miş ormanlarla örtülü ve bu
edecektir. Kooperatif teşekkül
delikanlının elini hançerine,
ormanlar yırtıcı hayvanlarla
- Bu alçaklığı yapan Bulettikten sonra marangoz eskoyduğunu görünce yürüye·
doludur. Hadisenin şayanı dik·
gan mı?
nafı kendilerine lazım olan
medi, inler gibi seslendi.
kat olan noktası şudur ki M.
- O ve Aydeğer. Fakat
iptidai mevaddı daha ucuz ola·
- Beyi
Mak Kanvel bu seyahati esikisi de mücrim değil. Çünkü
rak kooperatiften alacaklardır.
- Ne var? ·
nasında, yanına ufak bir tafyi bir iş yaptıklarına inanmış·
- Ant iç bana kötülük et· lardır. Asıl mücrim Mamuktur.
banca bile almumıştır. Yırbcı
miyeceğine?
hayvanların
hücumundan ken·
- Öylede olsa bu tuz - ek•
- İçiyorum. Bulgan gibi
dini koruyacak silahlan bizzat
mek hakkı bilmiyen kahpeleımarı
doğruyu söylersen, çocuğu da
kendi elile yapacağını, elbirin de ceza görmesi lazım.
Ankariı, 15 ( Telefon ) sakladığın yerden elinle çıka
sesi eskirse bunu da ağaç kaMamuğa uyup efendilerine
Keçiörende C. H. F. mutemetrırsan sana götülük etmem,
buğundan imal edeceğini söy·
hiyanet
etmediler
mi,
beni
lik binasında Ağaoğlu Ahmet
ettirmem, sözümdede dururum, fizmedfler mi ? Kendileri de
)emiştir.
B. son Avrupa seyahatinin inseni everfrim.
ölmelidirler.
tibalarını umumi bir musahaAydeğer,
Kuşak
beyin
ta
- Ben sizin namınıza onlabe şeklinde anlRtmışhr. Ahyanına yaklaşb:
n
affettim. Lütfen mfisaade
met B. bilhassa imar işlerin
Beni
dedi
Bulgan
kan·
buyurunuz, ayaklarınw öpsiin·
den bahsetmiştir. Bu musahadırdı.
Ulu
beygüme
iyilik
ola·
ler ve milbarek lisanınızdan
be neticesinde Keçiören de
Paris zabıtası, aslen Lehiscak,
memleket
kurtulacak
deda affolunduklarını işittsinler.
Danimarka usulü orman sotanlı olan Moiz Rok iwıinde
'
d ı.. Ben de inandım, efendi·
Bembeyaz bir çehre ile kakaJdan yapılması, su tesisab
bir dilencinin halinden şüp·
mizi sakladım.
pı önUnde duran iki kadın,
vücude getirilmesi kararlaşb
helenmiş,
bu adamı tevkif
delikanlının işareti
üzerine
nlmışhr.
- Nereye sakladın?
etmiş ve öğrenmiş ki bu aprensesin ayaklanna kapandı
- Y ukanya, ta tavan aradamın Pariste üç aparbmanı
Sarraflar a alış verişi sına. Fakat rahattır, mışıl mı lar ve inlediler:
vardır. Buna rağmen dilenci·
Biz
ettik
sen
etme.
olanlara
likten vnz geçmemektedir.
şd uyuyor. Umduğumuz gibi
bir
infiali
ruh
Ue
sar·
Derin
Bu adam isticvap edilmiş
fstanbul menkul kıymetler
ulu beygiim saraydan uzakve kambiyo Bors sı komisersılmasına rağmen
prenses,
ve kendi itirafı ile anlaşılmış
laşaydı efendimizi gene be·
liğinden : Perakende olarak
Kuşak beyin sözünden çıkma·
hr ki günde, dilenerek ele
fiğine koyacaktık. Bulgan da
esham ve tahvilat, nukut ve
dı ve oğlunun salimen bulun·
geçirdiği para ( 15) liradan
emzirecekti.
meskükat alım satımıla iştigal
mesından dolayı da rahim ol·
aş ğı değildir· Kamını doeden sarraflar dahf banka,
- ya çocuk ağlamaz mı?
mak istedi:
yurmak için öteden beriden
banker ve acenteler gfüi res- Haşhaş verip baydırdık.
-Knlkın·dedi-günahınız büverilen yiyecek şeyler de caba.
mi koçanlı defter tutmakla
Bir kaç saat uyanmaz.
yfik. Fakat yavrumun selameti
Paris zabıtası bu adamı derkanunen mükellef bulunuyor- Haydi düş önüme, çocu· şerefine, beyin de h bn için
hal hapse hkmıştır.
lar. Borsa idaresinden verilip
ğu göster.
sizi affediyorum. Yalnız sa·
matbu ve musaddak bulunan
Üç
beş
dakika
sonra
karaydan
şimdi çıkacaksınız ve
Mehmedi öldüren
bu defterler yapılan işin nevzan
hükümetinin
mini
mini
kübir daha gözüme görünmiyeini, fiyabnı, vukuu zamanını
Mehmedin muha•
klimdan , sarayın tavan ar göstermektedir.
ceksiniz.
kemesi
smda serili yatağın içinden
Sarr flar ile i yapacak zeKadınlar çıkarken delikan·
alınmış , hunann reveranslan
İzmir 14- Menemenin Muvabn bu defterlerden kesilmiş,
lıya teveccüh etti:
arasında valdesinin kucağına
sa bey köyünden Mustafa oğ·
fatura mahiyetinde birer bor- Söyle bakalım Kuşr..k
verilmişti.
lu Mehmedi öldüren Mehmet
dro istemeleri kendi menfaatbey. Bu işi nasıl anladın?
Güzel
prenses
,
biraz
eve)
oğlu Mehmedin muhakemesi
leri icabındandır, bu suretle
Uluğlar, Şubanlar, Canlar,
Moskova yollarında ve hırsız
bitti ve müddei umumi bey
bordro vermiyen sarraflann
T oman ağalan, sıraya dizile·
lar elinde inim inim inledfğine
idamım istedi.
isimlerinin derhal Komiserliğe
rek Kuşağın izahabnı can kukani
olduğu
tacdar
yavrusunu
haber verilmesi.
lağile dinlemiye hazırlanmış·
şapır şapır öperken Kuşak beIardı. En büyük fedayı bir
ye de canıdilden teşekkür
zeka
darbesile alelade bir
yaeları
ediyordu:
nın
ı
hadise haline kalbediviren
Bu sene Bulgaristanda ya·
Çalınan
ruhumu
bana
Kuşak, hepsinin nazannda büpılan gül yağı miktan 1880
Norveç komünist fırkası,
sen geri verdin, sanki bir
yümüş,
yüksek bir kıymet ikkiloya bnliğ olmuştur. Bu yağ,
hususi bir şahıstan (6000) lira
700,000 kilo gülden çıkarıl ölüyü dirilttin. Bu can tende tisap etmi~ti ve onun sırrı borç almış, fakat bu parayı
oldukça iyiliğini unutmam.
muvaffakiyct:ni kendi ağzın
mışbr. Beher kilo çiçek, bu
vaktinde ödiyememiştir. Eırka,
Prenses, bir an içinde tadan dinlemek için hepsi sabır·
sene 15 le 26 leva arasında
mahkeme karan ile iflas ethakkuk ediviren bu muvaffasızlanıyorlardı.
satılmıştır.
kiyetin ne suretle istihsal ediltirilmiştir.
{Bitmedi)
fından

teşkili

kararlaşbrılan
kooperatifin nizamnamesi İkh·
sat vekaletine gönderilmiştir.

eçiöre i

Milyoner bir
dilenci

iyasi bi
i IA

G""

Gupe gündüz
ev soyuluyor/
Cuma günü, Aksarayda Et
>:emezde Eqı~iyet sandığı katiplerinden irfan beyin evine
!ursız girmiş ve bir hayli eşya
ıle para ve mücevherat çalmışbr.

Çalınan eşya ancak araba

ile nakledilecek kadar çoktur.
Bunun için hırsızlık bir parça
şayanı dikkat görülmektedir.
Zabıta, gün ortasında ev soyan hırsızları aramaktadır.

A' keri müze müdür
muavini
Askeri müze mildilr muavini
Derviş beyin kaymakamlığa
terfii için usulen kıta stajı
görmesi icap etmiş ve mumaileh 159 uncu alayın fiçüncli
taburu komandanlığına tayin
olunmuştur. De..Viş beyin yerine henüz kimse tayin edil-

memiştir.

Moda deniz kulübünün balosu

Önümüzdeki perşembe gil·
nü akşamı Fenerbahçede, Belvü oteli bahçesinde Moda deniz kuliibU tarafından güzel
bir müsamere ve balo tertip

edilmiştir.

Köylü kumara j Hapisanede
dadanıyor!
Balıkesir, 14 Mahsulün
idrak zamanı olan bugünlerde şehre mal getirip satan
köylil kahvelerde bu paraları
kumara vermektedir. Ticaret
erbabı bundan müteessirdir.

Atlı
Y ann

eezinti

saat 10 da

lzmir hapisanesinde yatan
dişçi Hüseyin Hüsnü efendinin
katili Ankaralı Mustafa ile,
gene katillerden Konyalı Raşit hapisnnede çakı ve çivi
ile birbirlerini yaralamışlar,
hastaneye kaldınlmışlardır.

Sipahi

üçüncü defa
gezinti yapa-

Ne Qüzel t lehe!
Adana 13 - Buradaki ınu
allim mektebine girmek üzere
Ayıntaptan gelen Bezmi Şiikrü isimlf bir talebe, amcasının
oğlunu bıçakla vurdu ve mektebe gireceği yerde tevkifhaneye girdi.

benim oturduğum
sıraya yaklaştığı zaman, ya·
nımda iki arkadaşı ile müsahabeye dalmış olan bir efendi
ceplerini aramıya başladı, aradığını bulamadı, arkadaşl~~a:

_ Biletimi kaybetmışım,
yahut ta nlmağı unutmu._.'"llm!
Dedi, arkadaşlarından biri:
_ Unutmuş olacaksınız, ce·
vabını verdi.
Biletçi gelmişti, sabahleyin
dalgınlık etmiş olen efendi
bir bilet almak istedi, kaç
kuruş olduğunu sordu, miktarı
işitince kızdı :
- Vapur dahi!inde nlınnn
biletlerin b'r misli pahalı ol·
duğu, cevabım kafı görmedi,
kaçak olmadığını ve bu parayı
vermedense denize atılmıyı t rcih edeceğini söyliyerek elinde
tu~ğu ufaklıkları cebine in·
dirdi.
Kontrol memurunun ne ya·
pacağını merak ederek bekliyordum; bu, namuslu ve ter·
biyeli bfr zattı.
«- Siz bilirsiniz» demek
i ter gibi boynunu bükerek
çekilip gitti, bilet alma~ unu·
tan zabn arkadaşları, hıç olmazsa karnesi olandan bir
varak aranmasını teklif ettiler,
f kat 0 knbul etmedi:
_ Benim bu gibi mesele·
lerde müteassıp olduğumu
bilfrsiniz, diyerek sözü klfa
leesti.
Bu zatın vapurdan, pöprUde
bilet toplıyan memurlara ne
söyliyerek çıktığını maalesef
duyamadım, fakat bu hadise
beni düşündürdü:
Evvela kontrol memuru va·
zifesini ifa etmemiştir. bu zatı
vazifesini ifadan meneden se·
bep, karşısındakinin hali~e, t~v
runa bakarak bir mevki sı:ıbi·
bi olduğunu zannetmesinden
ve korkmasından ibaret olmak
lazımdır ben kendi hesabıma
mevki s~hibi bir adamın bir
nizamname karşısında her ke·
sin müsavi olacağını düşünebi·
lecek seviyede olması la ın.
geleceği kanaati il.e . kontrol
memurunun z:ınnınn ıştırak et·
miyorum. Fakat . ~öyle . ol8,3
bile memur efendının vazifesı
ni gene yapması ve. kuvve~H
bir zat karşısında bıle amır
lerinin kendisini mlldaf a
edeceklerini bilmesi lazımdı,
fakat acaba bu memur·
run hayabnda bu münberete
istinat edilmiyeceğioi gösteren
bir hadise mi geçti?
Büyüklerimiz tarafından ya-

pılmış ba:ıı kOçOk vak'~l~nn

-milli hayabmıza kadar ışlıye
rek bizde vazife hissi bırak· ve bu
mıyacağını bil memız
gibi hadiselerden daima çe·
kinmekliğimiz lazımdır.
Bu vak'a esnasında bıliki
bir noktaya daha dikkat ettim:
Dalgınlıkla bilet almamış
olan zabn yanına, kendisi ..ile
konuşan bir arkadaşı degfl,
bir tanıdığı vnrdı ve bu. ~at ta
mevkii dolnyısile bu gıbı h~diselerde söz söyliyece~ ~ır
zattı. Nizamnamenin' bıletiof
düşürmüş bir yolcu ile unutarak hiç almamış bir yolcuyu
.. · t ttuguv ve tatbik edilmesi
musavı u
..
için yapıldJğını anlatabılırdi'
kon·
faka t agzıwnı bile açmadı,
ı
trol memuruna bakim o an çekinme ve hoş geçinme ruhuna
kendisinde de mevcut oldu·
ğunu gösterdi ve ben ~e
kontrol memurunu mazur gordllm. Artık rublanmızı değiş·
tinn li çekinme,
görme
tabiatinin yerleşmesine sebep
olacak hadiselerden kaçınma·
Jıyız. bunun zamanı gelmiştir.

gırt/aklaşıyorlar ahır mı yapmış?

Hililiahmere

ocağı iizası Ayazpaşa ve Kağıtane civarında
olarak atlı bir
caklardır.

Müdür, mektebi

yardım
Balya - Karaaydın madeni
müdürü umumisinin zevcesi
hanım tarafından Of ve Sürmene seylfipzedeleri menfea·
tine tertip edilen müsamereden basıl olan 901 lira dün
Hilaliahmer merkezine teslim
edilmiştir. Teşekkür edilmektedir.

•

A SJ K A H R A M A N
FRED T O MSON

SİLVER KING namındaki muhteşem atına rakiben
ELHAMRA S/NEHASL..,A dogvnı koşmaktadır.
.a.

Çankınya

merbut Şaban
Özü nahiyeri müdürünün tatilden istifade ederek oradaki
mektebin kapısını kınp içerisini hayvanlarına ahır yapbğı
söylendiğinden hakkında

kikata

tah·

başlanmıştır.

ı"kincİ b•r
Atinay
.
ıu
.
Jfman y pıyor r
.A

Atica, 14 (Hususi)- Yunan
hfikiim.cti, Atinanın yanında
Pireye miişabih olarak ikinci
bir lımnn inıasma karar ver·
miştir. Bu liman, Sen Jorj
mevkıinde inşa edilecektir.
Çarşamba akşamındaberi

bütün şehir ehslisi

Melek Sinemasında
gösterilmekte olan

Atlatın

yarışı ı

Filiminde

BEBE DRNiELSiN

kazandığı

1

muvaffaikyetler-

d~n bnhsetmekt~dir.
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.;ahlfe

Paris Otellerinde korkunç bir cinayet
•
Bir lngiliz karısını tabanca ile öldürdükten ·s onra
intihar etti.
.

•

•

Sebep: karısının yabancı bir adamla münasebette bulunmasıdır

Fakat kendisinin de sevdiği
bir başka kadın var
kadın,

Hem bu

gizlice

evlendiği

zcvccıidir.
ve bunun önüue ıeçnıemişti.,.
timdi de kendimi öldüreceğim.
Mıstır Vayt bu mektubunun
Şurasını da ııöyliyeyim ki bu
altına
kayın valdesioin adrc ilini
cinayetin mesulü kain valdem·
y~zmıştır.
dir.
Acaba ıöylediği doğru mu•
Çünkö kızının ba,kaılle münasebette olduğı...-nu biliyordu
dur deifl midir?

ikinci

I

I

)

ı

f

i

Erkek elli

'

yaşlaında ...

Geçen hafta Pariate «Sen
l.uar iıtHyonu civarında ikinci sınıf otellerden birine Londradan bir logiliz ailesi gelmiş ve Mıstır ve misis Vayt
ismi altında dördüncü katta
bir odaya yerletmiştir. Kadın 4D, erkek ise 50 ya,lannda
görünmektedir. Her ikisi de
zarif ve temiz geyinmişlerdl.
Çok sakin bir hayat yaşa·
makta ve sokağa ancak yemek
saatlerinde çıkmata
dırlar.
Aralarında

ahenk var mı
dır, yok mudur? Bu suale
kat'i bir cevap verilemezdi.
Fakat bu ailenin işgal etmekte
olduğu odaya bitişik odada
oturan bir müşteri sabahleyin
o dairenin g.usonuna komşu
lann bütün gece kavga ederek kendisini uyutmadıklarlDI
söylemiş, şikayet etmiştir.
Beş

.

ı

•

gün kadar oluyor, bir
sabah otelin garsonları mıstır
Vaytın saat sekiz sulannda
yalnız olarak merdivenlerden
indiğini görürler. Misis Vayt
henüz uykudadır.
Filhakika öğleye doğru kadın hizmetçisi yatakları düzeltmek 6zere kapıyı açarak içeri

MiMı

girer. Misi• Vaytm yatakta
bir yanma yatm11 olarak UJQmakta olduğunu ıörtır ve
rahahız etmemek için dlflll
çıkar. Alqam olur, miıia Vayt
el'an uyanmamıştır. Hizmetçi
tekrar odaya girdiği zaman
kadını gene
ayni vaziyette
gördü. Bu defa merak ederelı
yaklaşır ve kadının ölmüş o~
duğunu anlar. Hemen zabıta}&
haber verilir, doktor getirilir.
ve kadının şakağında saçlan•
nın altında bir kurtun yaraıı
görülür, kocası tarafından uy•
ku emnuında öldürüldüğü an-

ı

memurları kadmın ba·
vulınıda bir dllıUne ..ektup

.ı

.
...

'

Filhakika masanın üzerinde
iki mektup vardır. Birisi otelin müdürüne hitabendir. Bu
mektupta Mıatır Vayt mucip .

af

diledikten sonra kanaını ken•
disinin öldürdüğünü anlatmak·
tadır. İkinci mektupta ise za•
bıtaya hitap edilmiştir. Mıatır
Vayt bu mektubunda fÖyle
demektedir:
«Karım beni adi bir adam ile
aldatıyordı:,
ihaneti kqfet•
tim, bunun üzerine kanm kendisini öldlirmekliilınl iııtedl,
bu arzusunu yerine getirdim,

yaıında olmasına rağmen

Polis

lqılır.

olduğu rahatsızlıktan dolayı

Vayt 40

..'
Bir sabah otelitı garsonları mıstır Vaytın saat
sekiz sularında yalnız olarak dı~an
çıktığını görürler.

bulmllflardır.

mektuplar
bir erkekten Misiı Vayta gelmiştir? Bunların haricinde baş·
ka bir mektup daha bulunıauıtur ki, bizzat Miıis Vaybn
el yazı11 ile yazılmııtır ve kadın bu mektubunda başka bir
erkek ile münaaebette bulunduğunu itiraf etmektedir.
Anlatılan şu dur:
Kadın ibitiyatsızlık ederek
bu mektupları bavolunda ge·
tirmİf, mektuplar kocaımın
eline geçmiş, o zaman erkek
talakı dUtüııaerek kanııuıın e·
linden bir itirafname almıf,
ııonra da hiddetine mağlüp
olarak kadmı ~klıırmiiftür.
Erkek ıizünü tutacakmı?
Zabıta Mıstır Vaytın intihar
edeceği
hakkındaki sözüne
inanmamış ve ıöcülürae tutul·
maaı için bütün hudut istuyonlarına

Bu

telıraflar

çekmiş

tir. Tam bu sırada ta lnıilte
reden Mıstır Vayt namına bir
mektup gelmiştir.
Bu mektup adamın karısını
biyanet ile itham ederken
kcndiainin de gayri mqru bir
mllnasebeti id...e etmekte

olduğu

güzel

ıüpbeaiDİ uyandırmif·

br. Diter taraftan bu mek•
tupta «cenret ıöeteriniz,. tav•
siyesi vardır. Binaenaleyh po·
lis memurları cinayette batlca
bir kadının parmağı olup ol·
mı;dığını

düşünmeğe

başla

mıştır.

İşte bu sıralarda beklenmiyen bir Hadise olmuştur : Tet•
kikat için Lodra polisine yazıl·
mış fakat çok geçmeden Bu·
lonya ormanında bir ceııet bu· ,
luıımuitur.
Bu ceset Mistir
Vaytın cesedidir. Demek adam
.özünü tutarat kendisini öldür·
mll9tür.
Yalnız İf benllz bitmemiştir.
Londra polisi yaptığı ta1akika·
tın neticesinde mıstır Vaytın
kitibiadilde memur ve esa~~
sen batka bir kadın ile evli
olduitJnu ötrenmittir. M11tır
Vayt buna rağmen kendlııini
bek.ir göstererek ikinci bir kadın ile evlenmif, onu da kıs
kançlık ile öldürmüştür.
Ayni zamanda ölen kadın
bqka bir erkek ile münaac·
bette bulunduju da anlatıl·
mıştır. Fakat
Mıstır
vayta
gönderen kadının kim olda•
ğu meydana çıkıaamıttır.

hakiınleri şaşırıp kaldılar, karar vereıniyorlar
bam ederek ot-obillerini kari.Ji
depo
Tüfek
yerine
otomobil
kullarakola g6ttlrmütler ve bakbir hamerak ettikleri hadise de bu
otomobiller orada

Paris
Fransız

ıazeteleri

ıonunu

merakla bekledikleri
diseyi kaydediyorlar:
Parisli bir aile yaz tatili
münasebeti ile vilayetlerin
birinde bir köşk tutarak yerletmiftir. Bu ailenin iki otomobili vardır. Bizzat kendileri idare ederek bu otomobiller ile bilhassa geceleri sık
sık gezmektedirler ve işte Pa-

arkadqlarımwn

olmadığı

IODUDU

ıçın

parası

üınarak

gezintilerden biri esoumda
olmuttur:
Bu ailenin iki otomobili ar·
ka arkaya iki dağ arasından
geçen bir şoıe üzerinde süratle ilerilerken otomobillerin
önüne bir kaç tav9ao çıkmlf.
hayvanlar ıözleri projektörlerden kamqtığı fçin kaçıı:ı-

- Lütfen efendiler. bana • • • •
gösterir misini::?

meydanına

fiden rolu

narak

tavşan

avlamak
mürnlct'in müdür?

yarak tekerleklerin altında
ezilmitler otomobillerin rakipleri de bittabi bu kendi
kendine gelen avlan alarak

otomobile atmıılar, tam bn
sırada iki jandarma gelmiş ve
bu aileyi mevsim başlamadan
mO.aadeaiz avlanmakla itU·

hiç ıolcıılgarı değil?
Ma::ur görün. Sizirı miraaunza

lannda
bir zabıt tutarak
mahkemeye vennltlerdir.
Kanunda «mliNadesiz avda
kulluılan müsaadesiz makinenin müsadere edileceği,. mllsarrabtır. Binaenaleyh otomo·
biller de mftsadere edilmittir.
Fakat karakolda bu makineleri muhafaza edecek yer

Nedir bu palırdı'I
Şey baba .. -Kardeşimle karı koca
Benderı şapka parası lstedi de.
-

Çocıığurı

konacağını

bilmiyor.

muhafaza edilmittir.
Simdi mahkeme otomobilin
avda kullanılır bir makine
addedilip edilmiyeceğine ve
bu ailenin av mevsimi ha,lamadan evel bu tavtanları kasten tutup tutmadığına karar
verecektir. itte biç yoktan
bir mesele!

ogurıu

011nıyorduJı.

Rlnıanları·n 111uhteşe111 payıtahiı: Berlin
Bu muazzanı şe~irde asayiş, geceleri, polis teşkilAtı tarafından
değil, bir hususi şirket. tarafından temin edilir.

.Şirketin 157 memuru köpekleri ile beraber 12285 mahallleyi
her gece müteaddit defalar devrederler.
Mafazalara Qircr çıkar, dükkanları açar bakar, kut uçurtup
kervan gcçlrtmezler.

Aımaaların muazzam payitahb Berlin bir çok vmntlan ara~
•ıncla asayifinfa mlikemmcliyeti ile de mefhurdur. Zabıta wkuatı Pana ve Londrada geceleri artarken burada bilakis gecele-

ri gündüzlerden dah az hırsızlık, ve daha az soygunculuk olur.
Buna sebep Alman polis teşkilitmın mükemmeliyeti midir?
Hayır. Bunun sebebi sadece asayiıin pceleri polis teşkilatı
tarafından değil bir tirket tarafından teadb edilmesidir.
Almanlar bütün dünyada yalınız kendftc!rinin tatbik ettikleri
bu usulu 35 sene evel çıkarmışlardır.
Bu zamana kadar Berlin de diier medeni ıehirler iİbİ polis
ve bekçilerle muhafaza edilirken. sirkat vekayiini giln geçtikce
çogaldığı na zan dikk4tf cel~~ ~- bir ıirket ortaya
ahlarak bunun önthıe geçecefinl. geceleri tehlin asayişini muhafaza etmek .it.ini ü~erine alm~k istediğini söylemiştir.
Şirket vadım yerme getirmış, çok muntazam bir teıkilat
kurmuttur.
Bu teşkilat yalnız 257 memurla, onların amirlerinden ve kontrollarından mürekkeptir. Bu memurlar baştan atağı müsellihbrlar. Polisler gibi ~zinirler. Onlardan farklan meç takmamalarıdır. Bundan men edilmişlerdir. Her memurun bir polisköpeği
vardır. Bu hayvanlar hırsızları bulup meydana çıkarmakta
çok nıahirdirler.
Bu iş için yetiştirilmişler, talim ve terbiye olunmuşlardır.
Akşam olupta karanhk basınca şirket memurlan köpekleri
De beraber ıehre dağılırlar.
Maiazalara girer çıkar.Dnkkanlan açar tiakarlar. Yalnız 257 kiti
oldukları halde 12,285 mahallede kut 1içurup kervan 1.eçirtmezler. Bir hınız yakalasınlar diye c(lrt d6nerler. ~linktl
b:ı taktirde şirketten milbim bir İkramiye alacaklardır.

Reaimlerimiz bu memurlardan ltir kıl8Ulll nzffeleri -::.::
ve dnkklnlar, apartmularda tabarriyat ya
g&termektedir.
datıhr

-

Sl'tı

Sahife

[tdeınl{i diişiiniiyorlar
•

•

insanlar yedikleri tokadın acısını hiç bir z-= man
unutmazlar••
tem de böyle olmuştur. Fakat
daima böyle mi olacaktır?
Almanların milli sahada çok
uyuşuk bir hayat yaşamakta
olmalarına rağmen F ransı:ılar
bundan çok şüphe etmektedirler, hu düşünce bu yıl dönümü münasebetile gazetelerinin
yazdıkları
makalelerin
heplsinde
de
barız
bir
surette göze çarpmaktadır,
bu y'lz•lardan Entiransijan
gazetesinde çıkanının bir kaç
satırını tercüme edelim:
"Düşünmesini bilen bir insan karşısındakinin ruhunu
daha iyi anlamış ve onun anlıyacağı tarzda söz söylemesini
b~larına
kaldırdıkları
ıçın
de öğrenmiş demektir, hinaenmağlup oldwdarım ve nihayet zillete düştüklerini düşü
eleyh biz Almanlara şu tarzda
nürler. F raruıızların bayramları
hitap edebiliriz:
btitün hava ve kara kuvvet" Bizden mazinin tasfiyesini
istiyorsunuz , ala , Fakat ayni
lerinin iştirakile yapılır, muhzamanda bize hücum ettiğinizi
teşemdir, Almanların matemi
ise beş on darülfünun talebeve yenildiğinizi unutmaklığı
ıinin harpte ölen arkadaşları
mızı da
istiyorsunuz , fakat
nın
mezarlarına
giderek
acaba siz yediğiniz tokab ubir demet çiçek koymaların
nutabilir misiniz? Şu halde vadan, mekteplerde de bir iki
ziyet sarihtir. Yani Almanlar
nutuk söylemelerinden ibaret
milliyetlerini unutsalar da unutkalır, o kadar sadedir, bir
masalar da İntikam arzusunda
hafta evel on beşinci defa • olmadıklarına Fransızları inaolarak yapılan bayram ve madıramıyacaklardır.,.
Her sene Eylül ayının sekizinci günü Ren nehrinin bir
tarafında yaşıyan halk bayram yapar, öbür tarafında oturanlar da matem tutarlar,
bayram yapanlar Fransızlar
dır. 1914 sensi
Eylülünün
8 inci günü Alman taarru·
zunun durduğunu ve Parisin
kurtulduğunu habrlarlar, Matem tutanlar da Almanlardır:
Düşman paytahtının mahallelerine l·adar yaklaşmışken
kendi
crkanıharbiyelerinde
yapılmış
bir hata yüzünden geri çekildiklerini ve
sonra da
bütün
dünyayı

Bir mesele Ohols11n!

Prut muahedesi, Bir hanım kıza
laf atarken
Sırplar ve Buldayak yedi
garlar
Dün
sonra Behekte
« Utro " gazetesinden: Belgrat hükilmetinln, Prut muahedesi hakkındaki Bulgar
notuma cevap vermeğe hazır
olduğuna dair bazı Yugoslav
gazetelerinin iddialarına rağ
men Belgrat henüz cevap
vermemiştir. Bulgar mehafili
siyasiyeıoince tahmini şu merkezdedir:
Yoguslavya, büyük devletlerden bazılarının meselenin
daha çabuk halli hakkındaki
nasihatlerini dinlemek istemiyor ve mı:selenin Cemiyeti
akvam meclisine tevdiine mani
olmak, ı:.yni :ıamanda Yugoslavyanın
cemiyeti
akvam
azalığına namzetliğini mutazarrır etmek için kasten meseleyi t;;ılik ediyor.

öğleden

tramvay bekliyenler epeyce
eğlendiren bir hadise olmuş:
Çok :ıarif giyinmiş bir hanım yanında bulunan akrabasından iki erkeğin bilmeyiz
niçin biraz ayrılmaları ile iki
üç dakika yalııız kalmıştı, hanım kızı büsbütün yalnız zanneden bir genç yaklaşb, laf
atmak küstahlığına kalkıştı,
yüz verilmemesine rağmen
sımaşıklığa başladı, bu sırada
hanım kızın
akrabası
olan
gençler yetişmişlerdi.
Kavga başladı ve mütecavize mufassal bir dayak çekildi. İşin hoş tarafı bu kötek
çekme ameliyesine tramvay
bekliyen hanım kıza yabancı
erkeklerin de iştirak etmiş
olmalarıdır,

gü:ıelce

ıslanan

genç bey, bu kötü huylann
arbk bırakılması lazım geleceğini anlamıştır. zannederiz.

Az

kalc]ı

Bir· kadın ile
iki cocuk
...
'
ezilecekti
Paket postanesi ile Eminönü
arasında ve yolun tam orta
yerinde yağmur suyunun lağı
ma gitmesi için üzeri ızkara
ile kapablmıı bir menfez vardır, bu menfez dört tarafı çökdilğü için bir çukur halini almışbr, binaenaleyh bu caddeden gelip geçen otomobiller
o çukurun yaylarını kırmamak
için mezkür noktaya gelince
birdenbire sağa veya sola doğ
ru sapmaktadırlar.

Fakat bu sapış ekseriya
son derece süratli yapıldığı
için direksiyonu hemen doğ
rultulamaması ihtimali ile gelip
geçenler için daima tehlikelidir ve burada bir ka:ı:a olması ihtimali daima mevcuttur.
Nitekim evelki gün öğleden
sonra kendi gözümüz ile gördük. Bir şoför çukuru atlatmak isterken otomobil direksiyonunu kıracağı noktayı tayin edemiıerek gümrüğün
yaya kaldınmına kadar çıktı,
o sırada oradan iki çocuk ile
hlr kadın geçiyordu, birdenbire bağırdılar.
Biz uzaktan duvar ile otomobil arasında sıkıştıklarını
zannederek korktuk, bereket
versin aralarında bir karış ka·
dar yer kalmıştı, otomobil
savuştu, iki çocuk ile kadın
kurtuldular, fakat bu çukurun
nihayet bir faciaya sebep
ol!l.cağına biz kanaat getirdik.
Belediyenin ehemmiyetle nıı
zan dikkatini celhediyoruz,
hu yolun böyle kazaya ıehep
olacak bir kaç noktasını derhal tamir ettirmelidir.

İrtihal
Hersek efrafından merhum
mülga Mabeyin şifre başkltlpi
Kamil bey ve ferik Arif paşa
ve Hasan Şükrli beyin validesi ve Heybeliada bahriye çarkçı mektebi müdilrll
esbakı
Ferit beyin kaym validesi Ve·
zire H.f. evelki gece vefat etmiş ve cenazesi Nışantaşında
ki ikametgahından kaldırılarak
Eyipteki aile kabrine nakledilmiştir.

Allah rahmf't eylesin.

l1'ransızca
Ögrenmek istiyenlere
Altı

ay

zarfında Fransız

lisanını öğrenmek istiyenler Edirnekapıda Kahriye mahallesinde bostan sokak No. 39
Süleyman beye müracaat.

... lar ve bu suretle onu sükutla
karşılarlardı;
en basıt bir
elbiseyi giyişinde hile öyle bir
zarafet gösterirdi ki hürmetkarane bir sessizlikle karşı
lanmaması mümkün değildi.
Bugün de gene öyle oldu;
fakat Natali, etrafına hiç hak·
maksızın geçerek bir masaya
•
oturdu, yalnız birkaç dakika
sonra gözilnü kaldırarak bak·
tığı zaman mukabil kapıdan
Ellen - Rokun salona girmekte
olduğunu gördil. Ellen - Rok
genç kızın ta karşısına isabet
Fakat derhal anladı ki 1 defa mösyö Maksime kapıyı
eden bir masaya oturdu ve
çekmede duran ufak tefek eş açmak için çıkbm. Fakat matNataliyi kendisine aşmalık etyanın üzerinden yabancı bir
mazel gayri tabii bir hal mi
memesini ihtar ediyormuş gibi
el geçmiş. Silahı alarak mugördü?
belli belirsiz bir şekilde seayene etti, kurşunlarının çı
Natali hizmetçi kızı korkutlamladı; fakat gözlerini ondaıı
karılmış olduğunu gördü, hizmamak için:
hiç ayırmaôı, daimi bir temas
metcisini çağırdı, fakat o ge- Hayır cevabını verdi. öyhalinde kalmak istediği anlalinceye kadar sükünetini mule; sordum. Süzan giyineceşılıyordu; birçok defalar nahafaza için de büyük kuvvet
ğim; hana yardım ediniz. O
zarları telaki etti, yekdiğeri
sarfına mecbur oldu:
derece şaşırmıştı ki otelin loile uzaktan konuşuyor gibi
- Süzan, ben yok iken hu
kantasına kadar yalmz inmeğe
idiler.
odaya giren oldu mu?
cesaret edemiyerek kapıya kaBu Ulakilerin birinde El- Hayır efendim!
dar Süzanı da beraber aldı,
len - Rok genç kıza, masasına
- Siz de girmediniz mi?
yalnız kendisini kalabalık içinyaklaşmakta
olan garsonu
- Hayır efendimi
de gördüğü zamandır ki Süişaret etti; hu garson her ge- Peki nerede vakıt rrezanı aparbmana iade edebildi.
ce yemeğe başlıyacagı sırada
"
çirdiniz?
Natall ne zaman lokantaya
küçük bir şişe Bordo taraba
- Odamda, koridorun öbür girse onun gelişini görenler mu- getirirdi. Natali Ellenin İfareti
tarafında; dışarıya yalnız bir
havereyi birakarak ona bakarüzerine PMkarellanın ihbarım
" Son Saat ,. in

Tefrikası
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ı"':luharrfri: Moris

Löbian

Asri Korsan

yukarı çıktı
Odadan içeri girince de
Elleni karşısında buldu

Natali

Eyıüİ

S'cat

Tam «120» bin lira

Jicaz

•

·Filistin vekayii
karşısında bitaraf kalıyor
( Dcyli Telgraf ) gazetesinden: Röyter ajansı, elyevm
Londrada bulunan Hicaz Kı
ralı İbnissuudun has müşaviri
Şeyh Vahhadan ıu salahiyettar ifadeyi almağa muvaffak
olmuştur:

- «Filistin, kral lbniııauut
ile ahalisi tarafından hiristiyıtnlık, Yahudilik ve İslamlık
gibi üç büyük diniıı mukaddes
makamı olarak tanılır, bu üç
unsurun
arzı
mukaddeste
dostluk içinde ve biribirlerini
severek yaşamaları ve makamatı mukaddesenin kudsiyetine riayet ederek dinlerin ahkamına münafi olan kan dökülmesi ve diğer fena hareket
!erle bu makamları lekelememeleri arzusunu beslemektedir.
Komşu memleketlere karşı
Kral ibnissuudun siyaseti, lngilterenin bazı mehafilinde
ileri sürülenlerin tamamile
aksinedir. Kral Büyük Britanyanın esaslı surette dostudur.
ve gerek Filistinde, gerek
başka yerde elyevm mevcut
olan müşkülleri çoğaltmağa
teşebbüs etmiyecektir.
Kralın vaziyeti söylediğim
gibi açıktır ve kendisini ingilterenfn dostu addeder. lngiliz adaletine büyük itimadı«??»
vardır ve fikrince mandater
devlet Filistinin bugünkü vaziyeti hakkında pek ince tetkikat yapacaktır.»

Bo çocuk fa
kim?
Aktamları

saat yediden
sonra köprünün üzerinde, tam
Üsküdar ile Ada iskelesi arasında
dört yaşlarında yarı
çıplak bir çocuk peyda olmuş
tur , bu çocuk yüzü koyun
asfaltın üstüne yatarak gelip
geçenlerin merhamet nazarlarını celbetmektedir .
Şüphe
yok ki bu masumu getirip
oraya bırakarak sayesinde
para kazanan bir ahlaksız
vardır, buna hiç olmazsa köprü üstü gibi kalabalık yerlerde müsaade edilmemelidir.!
'

ikmal imtihanlan
Bugünden itibaren mekteplerin kısmı azamında
ikmal imtihanlarının icra-

•

Bir Musevi tacirinin sak.ladıöı hazine hakkı bu
kadarı buldu
Geçen gUn Defterdarlık idaresine mühim bi:- ihbar yapıldığını
kaydettik. Mesele,
rakip bir ticarethane tarafın
dan, Salam Y arosa atlı bir
palamut tacirinin, mühim iş
ler yap! ğı halde kazanç vergisi olarak hazineye pek ehemmiyetsiz bir para verdiği
bildirilmesi idi.
Ayni zamanda, bu iıle müterafık olarak diğer bil' noktadan da bahsedilmişti. Bu
nokta, ihbar yapıldıktan sonra,
işi tahkika memur edilen Hamit hey namındaki tetkik memurunun, raporunu verir vermez uzak bir mahalle malmüdürü tayin edilmesi idi.
Ayni zamanda « Salam Yarosa ,. ticaretaneslnin, borçları
tahakkuk ettirildiği takdirde,
hazineye karşı, yüz binlerce
lira borçlu çıkacağı da ilave
olunmakta idi.
Bu münasebetle defterdar
Şefik beye irat etmiş olduğumuz suale cevap aldık ve
memnuniyetle öğrendik ki,
hazinenin, hakikaten yüz binlerce lirayı bulan alacaklan,
tahsil edilmiye ba,lanmıvtır.

Emanetçe Rllyos yolunun inşasına ı;ilıııdilıı< im·
kıin
oürül<•memel<tedlr.
Zira bunun için t3fj 000
lira lazımdır. Eğer 'her
hanıJI hlr ~lrkel Kllyosta
."
..
otelle .. asrı gazln? v<" ııl:ıJ·
!ar vucudc ut•lırnıek Isterse o zaman hu nwsele
11H•vz1111halısolaeaktır.

Yeni cami kemerine elektrik
Yeni eaınl
k<"ınerinin
ge<•eleri ııf"k lrnranlık ve
kaza vııkuuna müsait bir
halde oldui)u nazarı dik·
kate alınarak oraya bir
elektrik li'ınıhası konulması

atıllrndurana

hatırlıyarak

onun

Natali endifesiz görünmeğe
çalışarak , timdi Lüdovik olduğunu pek iyi hatırladığı hu
garsonun arkasını döneceği
zamanı
bekledi ve o vakit
kadehini müşterileri henüz
gitmiş masanın üzerine bıra
karak oradan bot bir kadeh
aldı. Şimdi Lüdovik hiç şüphe
yok ki döktüğü şarabın içildiği
ne zahip olacaktı; mamafi Natali kendisine getirilen şarabın
zehirli olabileceğine bir dakika
bile ihtimal vermemişti; onun
kanaatine göre bu tarabın
içinde sadece uyutucu bir
madde vardı ve hu madde
ise içildiğinden ancak bir kaç
saat sonra, yani Natali odasına
çekildiği zaman tesirini gösterecekti. Fakat ne olursa
olsun demek ki haydutlar

deftardar Şefik beyin
bize verdiği malilmat:
«- Bize yapılan bir ihbar
üzerine tetkik memuru Hamit
bey tahkikat yapb ve bir ra·
por verdi. Bunun üzerine Salam efendiye 120,000 liralık
bir vergi tarhedildi.
Bu mesele fimdi itiraz ko·
misyonundadır. Bittabi mükel·
lefin iddiası tetkik edilecek
ve icap eden şey yapılııcakbr·
Tetkik memuru Hamit bey
doğrudan doğruya vekaletin
emrile başka bir mahalle ta·
yin edilmiştir.
Binaenaleyh bu meselede
benim tesirim olmaz. Sonra
Ham!t B. in idaredenin fikakl,
söylenildiği gibi, hiç te mü·
kellefin lehine değildir.
Zira Salam efendinin emli•
kine, beyanname vermediği
için kanun mucibince verginin
nısıf miktan için haciz vazedil•
miş ve bunlar 1ablarak bit
kısım para temin edilmiştir.
Bu da gösteriyor ki.Haınit
beyin raporu tarafımdan tev·
kif edilmemiş, derhal mevkii
tatbika konulmuştur.,.

Öyle kolaylıkla Bunu hallefmefi
yapılacağa pek zamanı arlık
benzemiyor
geldi mi?

eılilmlşllr.

değildi.

İşte

Kilyos yolu «Sar» kirrıin?

sına ha\'ilanmıstır.

garsona dikkat
etti ve garsonun her vakitki
gibi kapalı değil fakat açık
bir şişe getirdiğini ve bu açık
şişeyi kapalı gibi göstererek
masanın üzerinde cıuran kadehi doldurduğunu gördü ve
hemen o anda hafif bir raşe
geçirdi. Bu garson Bonifas ile
birlikte Mirador köşküne gelen
ikinci çalgıcıdan başka birisi

16

etrafını

tebliğ

yeyt~ ıııiiracaat
lı11llt•dllP1'Pklir.

edllcrı•~
Alnı :ıll

!Jıızı•tPlt>riııln vı•rdlklcrl
nı:ılii.ıırnla (IÖre bu mc:-;C'
lPniıı simdltleıı halli içi~
iki lıüİ.ıiınet arasıııda oıi•'

.,

ıakPratn ha~laııııııştır.

Ayvön

serQısJ
Ani.ara, t 1 (TP!efon)""
Şehrimizde 27 Eylfılıft
aı;ılacak hayvan sergl~i·
nin paviyoııları hilmi~tl'j
Yarıııılao

illlııırPn

l;:ı!

munmf'lesine baslana<'ııl-'
•

t ır.
almışlardı

ve
muntazaman tatbik

planlannı
ediyorlardı.

Natali yemekten sonra her
gibi otelin ho·
!inde bir koltuğa yerleşerek
bir sigara içti ve bir taraftan
da gazeteleri getirterek gözden geçirdi.
Buna rağmen bir aralık Ellen - Rokun dışarıya çıktığını
gördü ve o zaman kendisini
yalnız,
yap yalınız hissetti,
eğer Ellen - Rok gelmemiş olsaydı Mirador köşkünün taraçasında ne kadar zavallı kalacak idise bu dakikada da
kendisini o derece zavallı buldu, korktu, o kadar korktu
ki bir aralık hadiseyi otelin
müdiriyetine ve o vasıta ile
de poliııe bildirmeyi düşündü,
fakat Ellen - Rok müstesna olarak hiç kim~e vekayiin evelden tertip edı!miş olan silsilesini bozamıyacaktı, o halde
polise haber vererek yardım
istemekte ne fayda vardı?
Natali bütün kuvvetini toplıyarak asansöre bind·, ikinci
kata çıktı, bu kata açılan dört
odalı bir dairede oturuyordu,
dairenin anahtarı cebindeydi.
Kapıyı açarak içeri girdi ve
akşam olduğu

Fransa ile Almanya arıı·
bir kömür hnvıa~ 1
vardır ki, Almanyaııın ol•
dulJu halele sulh müzakl"
rel<'ri ?srıasıııda munıl••1
!rnlen I· r~ııısa larafıııdıtl
ı~ııal t•ılılnılştlr, mukaıl•
dı•ralı ınııavymı bir müıl'
cJct sc:nrıı :İrayı uınuıııl•
sııula

girer girmez de Ellen - RoJ
1
ile Maksimi orada kendis1D
muntazır görünce bir nid~~
hayreti güç zaptett, falı b
içine derhal bir hissi inşir'
gelmiıti. Hadisatın demir
çesi albnda ne kadar buO J
mış olursa olsun Ellen - R
1
ile karşılaşmanın her ttlrlü ~
dişeleri izaleye kafi geldi~
bir defa daha görüyordu, d
bir yükün altından kalkl"
gibi geniş bir nefes alarslı·'
- Ah, dedi, burada ıııfll
ne ala! F ııkat kapı kapalı 1
nasıl girebildiniz?
Mal~im derhal mühiın ~
tavur takınarak:
(
- Azizem, dedi, biz ır
binda tavıını da delerek #
diğimiz yere girebilen ios5"j
rız, fakat ben boş yere F'.
kamaştırmasını seven insııO~
dı:n olmadığım için size 1:11 1
vereyim ki bir aydı.o beri /
zin apartmanınıza bitişik""'
yatmakta ve aradaki çift Iı
nın kendi tarafımdakini çe~
sizin dairenizde söylenerı f;
!eri dinlemekte ve bu sof'".
de emniyet altında b"
manıza dikkat etmekteyiıll'

pt;

(Bitaıedil

..ı•

öy ,eymiş, köydeymiş!
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•
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GÜNLER

Günler kısalıyor, elektrik tenviratı tesisatınızı muayene ettirm
için düşünm yiniz
ve bu muayene ile en iyi randönıan temin eden veni usullerden istifade ediniz

••

e oyuruyordu

Bütün tenvirat mühendislerjni ve fen memurlartnı emrinize amade tutmak a r.

- 114 Muharriri: H. Turh
Melankoliklerin her fenade b ı , bir awç taş gibi
ftğı kendilerinden bilmeleri bir
fırlattı.
garibei Dlan\% olamk daima
- Baba köydeymiş, karın
:r arafrnızdan vaki olacak talep üzerine en ~on model aletleri tecrübes e
meşhuttur. Nihat ta, karısının
köydeymiş !
huzurunuzda amik bir. muayene icra e
fuhşunu h ber alıncıya kadar
Ve orgu beklemeden soluk
nefsini günatıkiir sayıp her
soluga , işittiklerini harfiyyen
Çocuk mühim bir
söyledi.
Bu n1ünasebetle alatı beytiyenizin de ınuayenesını teınin edebilirsiniz. Küçük tan1irat
ezaya liyakat tevehhüm etmekte iken son giinlerde itimüjde getirmiş gibi heyecanlı
diö·erleri
u.
tla ic.-ra edilir.
t-J
bir sürur içindeydi ve dört
safi (Per ecutiyonel] düşünce
gözle babasının vereceği celerle de muazz~ olmıya baş
lamış gib"ydi. Etrafındaki eş
vabı , takınacağı tavn bekliyordu.
yanin ve eshasın asabi üzerinNihat Ef. iki tarafına alelde ü~ücü bir tesiri oluyordu.
acele selam verip namazdan
Halasının, ha azadelerinin bausulü dairesinde fariğ o1dukkış arından huyJanızor, kainatan sonra memnun bir baklfla
tin yekzeban olarak hep o haoğlunu süzdU , dudaklarında
diseyi haykırdığına in n:yordu.
Anonim Şirketi
belli
belirsiz bir ftebessüm
Bu görüşlerin ezasından
şe
dolaşbğı haİde uzun sakalım
iye
Y
kurtulmak için bulduğu çare,
sıvazladı:
namaz kılın k ve tespih çekMetro Han, Tünel meydanı, Revoğ"lu
Elektrik l~vi, Bevazıt,
İstanbul
.,
- Allah bize acıdı - dedi mekti. O vakitler afaki vehimdurma, atlan çek.
lerden uzaklaşır ve kanlı taBabayla oğul, biraz sonra
savvur} rile baş başa kalarak
köye
doğru yol alıyorlardı.
gaşyolur.
Ellerinden gelse atlarına kanat
Bu sırad günler geçiyordu.
Kurulmuş bir işe sahip
takacaklar
ve hedeflerine uçaNe Şehnazdan, ne zanpara&ınrak ulaşmıya savaşacak1ardı.
olmak isteyenlere
dan iz bulup ta haber verecek
ikisi
de mütemadiyen kamçı
bir ehli hayır çıkmıyordu. MuYEGANE FII~SAT
ve mehmuz vurarak hayvanzaffer ise adeta hasta idi. O
larını bir kat daha hızlı yilrüDe} oğlunun en ışlek bir semgürbii% çocuk zaif. cılız bir
tinde,
senclcrdenheıi dcvnm eden
miye icbar ediyorlardı. Ara·
Şey olmuştu. Gözleri süzük,
\ c pek mühim mı ktnrdn guzidc
larında bir kelime bile teati
omuzları düşük, melal ve namiiştcrılerr salıip karlı bir di\ketmiyorlardı. Gözleri hep iletüvan, sürünüyordu.
kAn, terlcı
tıcnret
dola)ısilc
riye, köyün bulunduğu istikaBabasının tespih çekip namc,·cut rnnllnn ve mcfnışntilt
mete müteveccihti. Orada,
m.ı'l kılmaktan başka bir şey
beraber devren satılaı:nkbr. Seı 
FORD kamyonunun nakliyat AJctonluk FORD kamyonunu gö ter•
yapmaması.
hastai
n~mus.
böyle berki bir süratle vasıl
mnycdar ve purıı L:a:ınomnk kolnıinde size yapacağı hizmel hakkm·
mekte bJr zevk duyacaktır. Gorccc•
o~an ve ruhu kanayan çocuğun
olmak istedikleri köy evinde
la) anlara fırsat. T:ıf! ilat için, 1sd .. emin olmak ister ruh.iniz ?
ğinlz birçok hu&u iy~tler • rn ında
bılhassa infialini mucip olut:ınbuldn, Anknrn cadde~indc Kahne yapacaklardı? Şehnaz ile
'bilhassa şuna dikkat ediniz ı On tn•
Uzun senclerdenberi hfilU işliyeo
yordu. Onun itikadınca, Tokat
raman ınde hanında ilana t nccn karşılaşınca ne yapacaklardı,
raf için bu usi tarzda tckcmmul et
ski model FORD knm)onlnrrno ba·
tnsınn müracaat cdilmcc;i
~azan, kendileri kepçe, müc- kadını... isticvap mı edecektirilmiş oruuu nmkas, nraku tarafta..
mız ! Bunlann bazıları daha umu•
rımleri ramak, bulmak lazım lerdi, yoksa söyletmiye ve
ki
knntlliv~r makn Jnra kamyon ma•
'mi harpten e\•vel işe başlaımşhr. O
dı. Halbuki babası 1 bildiği
söyliyeceldcrini dinlemiye lüka tertibatında yeni b;r i~auır •
Jınlde bunların kıymeti hakkında dane ibadetle m guldü ve nazum görmeden boğazın mı
ha
bariz
bir
delil
olabilir
mi?
Bu
yi
sarılacaklardı?.
salabetin hikmetini fiatin ucuzlu
mus vazifeaini ihmal etmiş
görÜniyordu.
ğundn
değil • mulın tuymctinde· bu·
Her ikisi bu cihetleri konuş
Askeri terhis vesikamı zayi
.Jursunuz
.
Asabi çocuk, bu ruhi infial
maya ve hatta kendi kendile·
ettim yenisini alacağım zayiin
ıYenı ı:ORD kamyonu ise buna IJfi.
rine düşilnmiye lüzum görmive melal içinde kendi başına
hükmü yoktur.
'eten tnııuıınlle yeni bir fikir mahve gizli gizli taharriyet yapı
ybrlardı. Giiya yapacaklan Jş
sulüdür. Rudiyatörden diferansiyele,
İlgaz kazasının Balveren
yordu. Kahvehanelerin önünmuayyendi ve kendi araların
lastikten kamyonun tavanına kadar
de dolaşarak yabancı bir çeh- da da sanki fikri bir ittihat
kariyesi Lafçı oğullanndan
her şey en son sistem, en yeni mo·
re, Tokatlı kıyafeti haricinde
ve anlaşma vardı.
deldlr •
Hasan oğlu Halit
zannolunabilecek bfr vücut
[Bitmedi}
Yeni FORD kamyonu otomobil ''e
görünce hemen içeri giriyor,
nmyon imalinde yirmi beş ene1ik
mm ye fen tecrübe ınln
oh ulükahveden ve başkalarından r,ma:::::DE:iımmma. TAKSlr:ı STADYO
dür
...
tecrübe
halinde
bir
şey
bır4l
o adamın hüviyetini tnhkika
Mehmet
Ali
beyin
kılmamıştır •
çalışıyordu. Emeli kendisini
Hulundugnnuz şehrin
centnsma
orospu oğlu yapan
dişçiyi
MiJJi
ve zirai
müracaat
ediniz.
Size
yeni
ı t/?
bulmak ve erkekçe hesaplaş

mr.

ec

ne

·

er

a

r ve tesi at
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KAMYONU

E

I

z

nıaktı.

Lakin onun da mesaisi bir
semere vermiyordu. DJşçı sır
olup ort dan silinmiş, anası da
izini kaybettirmişti.
Bir gün gene böyle dört tarafta - yüzünü tanımadıhı ve
yalnız ismini bildiği- zamparayı
araştırırken bir köylü kadınla
karşılaştı. Pazarda yumurta ve
saire sntmıya geJmi§ olan bu
kadın, çiftliklerinin bulunduğu
1 öy halkındnndı, ve Muzaff~ri
görür görmez yılışarak yanına
gelip konuşmıya başlamıştı:
- Küçük efendi nicesin?
- iyiyim bacı, sen nasılsın, pazara ne getirdin?
- Bir kaç yumurta, biraz
bal.
- Ne var, ne yok köyde?
- İyilik, s ğlık, s nin anan
da köyde.
Muzaffer, köylünün hemen
ellerine sarıldı ve çılgın bir
telaş ile sordu:
- Köyde mf, anam köyde

mi?
-

Köyde ya. Babanla dalaşmış, küsüp köye gelmişi
Dul Eminenin yanında.
Muuıffer, önüne geleni gögi&Jiyerek, hazan düşüp, hazan düşürek eve koşuyordu.

~u çılgın

koşma

sırasında

mütemadiyen tekrar ediyordu:
- Köydeymtş, o, köydeymişl
Ayni kelimeleri , seccadeye
kapanmış olan Nihat efendinin

ŞOFUR
!1.AlflNiST
MEKTEBİ
Her çeşit

GAZ MOTÖRÜ,
OTOMOBiL,

•

TRAKTÖR,
ALATI ZIRAIYE
DERSi VERİLİR
VE TALİMİ

~J
YAPTIRILIR
Mektep garajında TAMİRCİLİK tatbfkab gösterilir.

Yarın akşam saat 6 da

Yeni devre başlıyacaktır. Tahsil mfiddeti dört aydır.
.
Ders zamanları IŞI OLANLARA DA uygun gelir.
Ücret 10 talimle 50 Ura, 20 talimle 60 Hradır, taksit ile alınır.
Taşralılar için çamaşır yıkaması ile yatak ayda 8 liradır.

mm
müdürlüQünden:

16 eylül 992 pazartesi
18 «
« • çarşampa
21 «
« cumartesi
23 «
« pazartesi
16 eylUI 929 pazartesi
18 «
« çarşamba
21 «
«
cumartesi
17 eylül 929 salı

19
22
24

«
«
«

«
«
«
«

Üsküdar

salı

'

Döyçe O. Hank
· Tarihi tesisi: 1906

Beyoğlu

perşembe

pazar

~~~~~~h4~

lstanbul

26 «
perf embe
Evkafa mensup mfitekaidfn ve eytam ve eramilfn Oç aylık
maaşlarının verilmesine 16 - eylül - 929 pazartesi günU başla
nacaktır. Eylül yoklama muamelesini yapbranlann yukarda
yazılı günlerde Üskildar. Beyoğlu, lstanbul evkaf dairelerine
milracaatla ayhklanm almalan lllmmu ilin olunur.

Müessiııleri: Dreedner bank A.

Şnflıavenşer b:ınk Ferııyn, Nn8İyonal bank filr DöyçJnnd.

Mer:ked: Dedin; §Ubcleri: Hamb~ htanbul «Galata ve Jst.anl1uh, hmir.
GaJata kısmı telefon: Beyoğlu:
247, 243, 684, 685
lstanbul kısmı telefon: İstanbuı
2842, 2843.
Dcp04u· İstanbul TOtün gümrQ~ Telefon: ltıtnnhul 3227.
Bil um banka mııamehtı ıc

Büyük rfayyare

piyaııkosu

Yedinci tertip
S Qndl keşide 11 Teşrlnleveldedlr.
Büyfik ikramiye

40,000lira
Ayncar

20,000 15,000 12,000 10,000
ikramiyeler ve 10,000 bir mükafat

işbu keıfdede cem'an

«3, 900•

lfralık

nuı:ıara kazanacaktır.

8 Sahife

EvlüT T6

Danfos dis nıacunu

cı ıan~ümul

(MANDLEBERG)
Empermeablize gabardin

Seyri scfAin

PARDESÜLER
gelmiştir.

Merkez accntası : Galata
köprO. başında. Beyoğlu 2362
Şube accntası: Mahmudiye
hanı altında . İstanbul 2 740

fO.cudu

(M. Ş. PAŞA)
cyllıl

salı

ıı

Galatnda KarRköyde
Voyyoda caddeqi kaq.ısıııd:ı

EKSELSiOR

8üyUk elbise mağazasında aabhr.
!ngiliı

_rayet

•

Maarif

beşinci gününden itibaren mekteplere talebe kayıt
ve kabul edilecektir. Müracaat günl~ri Cumartesi pazartesi.

2-Yirmi

çarşamba

günleri saat on beşten on altıya kadardır.
3- Her mektebin kabul edeceği semt zirde tesbit edilmittir. Evliyayı etfalin buna göre semtlerinin ayrıldığı mekteplere

•

CHE 1! ITZ I / Sacl1seı1
Chemnitz - Kappel, 14 septembre 29
Fabrikamızın bilhassa YAZ~ MAKiNELERi ~iN Türkiye Cümhuriyeti memalikinde yegane
umumi acentemiz, lstanbulda Bahçekapıda Sadıkıye
hanında 30 - 33 numaralarda Y.
Şinorkyan efendidir. Başka kimselerle muamelemiz yoktur.
Bir güna iltibasa mahal kalmamak üzere bu hususu muhterem müşterlcrimize ma'alihtiram
beyan ederiz.
Kemniçte Maschinen facrik Kappel

E

~

t®}Wli®
MrB.üıltllı ~

Sıhhat

Tütün inhisar idaresi um m
müdürlüğünden:

zeytin yağları ve sabunları ek
a ekstra zcytiu
yağmın okkası 95, ala sabunun o.ikası 65 kuruşa satılır.
Toptan ve perak.ende
Depo u, Galata Mehmet
Ali paşa han No 41
ismail Saracettin bey
Piyanko miidiriyetinden:
Numuneleri veçhile tahminen
15-20 bin kilo kadar fersude
evrak salıı"-cağından almaya
taliplerin pey akçeleri ile birlikte 19 eylül perşembe günü
saat on b-.ŞLC piyanko müdürlüğünde müteşekkil tayyare
cemiyeti mübayaaat komisyonuna müracaatları.

M.uhacırlara
fıı~sat

büyiil ·

Bursa şehrine yakın, suyu bol, erazisi düz ve münbit
ziraata elviriıli bUyük bir çiftlik acilen sablmaktadır.
Talip olanların Galata maoukyan hanında 6-7 numarada
Mişel Yovanidi Ef.iye müracaatları rica olunur.

-=-

Çiftlik ''e arazi satnıakla n1esgul olaı1 konıİ.sİ)'Olleuaranı~ror
Galata, Mamuliyan hanında Mişel Yovanidis Ef. müracaat

\~ıpuru

e<lcr ·

P AZAiıl"'ESİ

Giımrük

uzla

karşısında

Site Fransez hanında ı 2 numarada umumi accntalıJ~m.1 müra~.ı:ıt. Telefon Bc\'OJ~fo : 104 ı

Limanıınır.a ınu\'a

aleti
beklenen \'apurlar
( DIANA) vapuru ı 8 eylül
çarşamba [ ltal\'a ve Yunanis·
tan] dan
( DALMA TlA ) vapuru ı 9
eylül perşembe [ Romanya ve
Bulgaristan ] dan
( ASlRIA ) vapuru 20 eylCıl
cuma gunü l Hattını] dan
Yakmd.ı liırnır ,mız<lan hareket
clic(ck rnpuı lar
~!'>TEi.LA Dil.ALYA) Y,ıpuru
ı9 C) lul prc~~ ınbe sabah tam
ı O da ( J.or<l eh pres ) olarak
[ Pire , Brl;ndizi , V ..?nedil, 'c
Tir) este ve
( DLI\ ~A ) '.ıpuru ı 9 eylul
perşembe ·ı 2 de [ Varna , Kos·
tcncc, Sulina, K.tlas ve lbrail]c

ALEtf DAR ZADELER VAPURLARı
Seti ve Inks Karadeniz postası
vapuru
16 eylül

Millet

Pazar

esı· .ıkşa 1111

18

de.
irkc~idcn harcl,ctle [ Zonguldak , lncbolu , Evrcnvc, Sam::ıun, Ünye, Ordu , Girc.:;un,
Trabıon , RizL] ye gide~cktir.
Muracaat mahalli : İ ·tanbul
;\k\ menet lı.mı alundakı va...:ıh.tn . Tdc:fon· J..,1 ıı:' 1 ı ~ı ; •
.\&uııtazanı

Uurlm po:.-ıta~ı

Ercüment Nur
16p~~la1 Pazartesi
gunu

sJat

mından

18 de

harchtlc

( DALMATIA ) 'apunı ı 9
eylül Perşembe ı 8 de (: elanik,

rıhtı

irkcci
[Ereğli,

ZonKuruca
azimet

lda\,, Bartın, l\m,ı'jra,
ile 'c Cidı: 1ı.;.h:clekrine
\c ,l\ni i4ck~cr~ uğravarak
a\ Jet cdl."t.ktir.
'l aı....il.ıt ı~in J:mınonu rılmın
han 2 nuırnır,ıva muracaat
Telef on: 268 ~
,.,t

İstanbul orta mektebi: Top kapı, Aksaray, Y edikule,

eylülün

Munu ı 6 da Galata nhtımından
han: ketle lzmirc 'c Çarşamba
gfıniı lzmirdcn lstaııbula hareket
Gal.ıt,ı<la

Ortaköyde Feriyede kain tütUn Eksper kursuna bu sene 25 talebe alınacaktır. Taliplerin
adedi matlup haddi geçerse bir müsabaka yapılacak müsabaka neticesinde kazananlar kabul
edilecektir. Bu müsabaka 5 Teşrinievel cumartesi günü Feriyede saat 2 de yapılacaktır.
Taliplerden aranacak evsaf şunlardır.
1- Türk olmak.
2- Yaşı onsekizden aşağı yirmibeşten yukan olmamak
3-- Uakal orta tahsilini ikmal etmiş bulunmak (yani liselerin dokuzuncu sınıfma muvaffakiyetle
pçmiş olmak.)
.
4- Sıhhati tam ve bünyesi tütünle iştigale müsait bulunmak.
5- Alelitlak ağır cezaları müstelzem cürümlerden ve muhilli haysiJet kabahatlaru~dan' .dolayı
mahkUm olmamak.
(Mezkur hususat nufus tezkeresi, mektep şehadetnamesi, veya orta tahsili ikm?.l ettiğine dair
maarif idarelerinden musaddak r~mi vesika, idarenin iki doktoru tarafından verilmiş sıhhat
raporu, mahalle· veya karyesi ihtiyar hey'etinin polis veya jandarma dairelerinden musaddak
ıahadetnamelerile tevsik olunur.)
•
Taliplerin nihayet 2 teşrinievvele kadar Tütün inhisar idaresi umum müdürlüğüne istida ile
müracaat etmeleri ve vesikalarım -da beraber gelirme1eri ilan olunur.

postası

Seri , lük 'c mum.ız.un olan

16 n~cı

2 -

Y enikapı, Sultanahmet, Ayasofya, Boğaziçinin Rumeli sahili, (Beyoğlu ve B~iktaş müstesna) Üsküdar.
3 - Kadıköy kız orta mektebi: Kadıköy, Haydarpaşa, Fener yolu, Kızıltoprak.
4 -· Eyüp kız orta mektebi: Eyüp, Topçular, Oefterdar,
Sütlüce, Halıcı oğlu.
S - Nişantaşı kız orta mektebi: Beyoğlu, ve havalisi.
6 -· Çamlıca kız orta mektebi: Çamlıca ve havalesi.
7 - Kandilli kız orta mektebi: Boğaziçi.
8 - Erenköy kız lisesi: Göztepeden Pendiğe kadar.
9 - İstanbul kız lisesi: ( Birinci devresi ) için Baya.zıt, Saraçhanebaşı Süleymaniye, (ikinci devresi) için Anadolu demiryolu hatbnm hbrici.
10 - Davutpaşa orta mektebi: Aksaray, Yedikule, Topkapu,
samatya, havalesi .
11 - Kadıköy erkek orta mektedi: Haydarpaşa, Kdıköy ve
hat boyu ..
12 - Üsküdar orta mektebi: Üsküdar Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköıü.
13 - Vefa orta mektebi: Sirkeciden Yedıkuleye kadar
Rumeli hat boyu, Sultan Aahmet, Ayasofya, Gec!ikpaşa.
14 - Gelenbevi orta mektebi: Fatih, Çnrhamba, Edimekapı,
Şehzadebaşı, Fener, Balat, Sultanselim, unkapanı, Kasımpaşa.
15 - İstanbul er~ek lisesi: (Birinci devresine) Beyazıt, Süleymaniye. (ikinci devresine) bütün İstanbul semti, Kadıköy ve
anadolu hattı.
16 - Kabataş lisesi: (Birinci devresine) Boğ ..ziçi Rumeli
sahil il a Vanikö3yd n yukan anado!u sahili ikinci devresine
Üsküdar ve Boğaziçi iki sahili.

1>QS1~ASI

Adnan

Cumhuriyet orta mektebi: Fatih, Çarşamba, SultanKaragümrük, Balat, Fener, Ayvansaray,

Cagalcğlu,

VAPURLARI

İZ1'11R

o

1 selim,

Edirnekapı,
Eğrikapı.

kopruden 8,30 da bir vapur
kaJk.t(AA ve Kadıkôyünc ,
tekmil adalara ugrayarak ı ı,
30 rJ.1 \' a}ovaya gidecek \'C
Yalovadan ı 7, 15 de hareketle
,ıyni iskelelere uğrayarak 20
)s de koprür~ gcb..1.:ktir.
NAİM

ve içtimai muavenet vekaleti celilesinden mevrut emir mucibince isimleri Eczacı ve
ditÇi mektepleri müdürlüğüne bildirilen pratik dişçilerin imtihanlarının icrasına 12 teşrinievel
929 tarihinde başlanacağı Han olunur.
.

müracaatları lazımdır.

her gu·· n

ıtıbaren

eminliğinden:

muamel~i yapılacakbr.

surar

ı~~gundcn

'l'ESHilJArı•

1-:- lstanbuldaki liselerle orta mekteplerde eylnlUn oo albna
gününden itibaren 23Uncü günü akşamına kadar tecdidi kayıt

alınır \'Ük alınmaz.

FA.BRIK KA ~PEL

J\1ASCHINE

\ nrılır

'l'EDi\'A'l''I'.\

postası
vapuru 17
de
Galata

. alova

muıambalar
d:ıhi

~osra 31
(MERSİN) vapuru 17
eylül salı 17 <le Sirkeci rıh
tımından hareketle [Gelibolu,
Çanakkale, Kuçülckuyu, Edremit, Burhaniye, Ayvalık ] a
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte Altınohığa
uğrıyar.ık gelecektir.
Gelibolu için yalnız yolcu

•

<laire İnde hanımlara mahsu
nıiintclıap 'c son moda

ipekli

AJiiye , Mersin] c gidecek ve
dönüşte [ Ta~ucu, ı\namor
Alaiyc, Antalya , Kuşadası
İzmir 1 e u~rıyarak gelecektir.

türlü lmstahldorm sirap'.\line mani olur. Avrupnda hirineilitfi diplomaJar1a musaddaktır. En büyük mükftfatı a!mı~lır, l irmi lnıı·u~a lfosnn (•eza clt•posu.

YC

çe~itforde

11<ostüınler ve pardesüler
ve muşamba

sabahı İ1nıirc ve
akşamı
lznıirden kalkarak [Antalya ,

Dlşlcrl yüz st~ıw yuı;;alır \'C (;üriını.•J\h•n \'İldlYt'
nlhi lu•ynzlatar,
diş etlt-rlnl liU\'\retlündirir, ve lmnamalclan nwn'edPr \'(' di:,:;lel'in aı·asnula imlan
tefessuhulı ve ufuneti izalt> t-<1Pr. Diş u{Jrılarma, ıwztt•h•riıu· mani ülur. A(Jızdu
gayt.•l lfttlf bir serinlik \'4.' rayiha luralur..Miliropları imha vu aftaı.dan uelf'Cf'li her

gayet mfıntehnp

biçimi

mııhtdi(

rıhtımından kaJkanık Çarşamba

A)vaııK

eder.

Yalnız

surat

.ersın

karşı

tesirine

Hafif ve giyinmesi kolay

( CUMHURlYET) vapuru
16 eylül Pazanesi ı 2 de
Galata rıhtımından hareketle
[ İnebolu, Samsun, Gireson,
Trabzon , Rize , Hopa ] ya
gidecek V<" dönüşte Pa1,a~ iskelesilc [ Rize , Sürmene ,
Trabzon, Tirebolu , Gircson,
Ordu, Ünye, Samsun, lncbolu, Zonguldağ] a uğnyarak
gelecektir .
Hareket günü yük alınm114

-

rüzgarın

muhafaza

THABZON BİRİNCİ POSTlSI

lzmır

marku

ı

Volo , Pire , Patras, Brendizi,
An kona, Vcncdil, \ e TİI) cste]ye
Her nevi tafsilat için Galatada
mumhane ( Lo) d Triestino )
başlıca acentesine. Teldon Beyoğlu 2 ı 27 ve \'a Calat,ı&ı.a
yında sabık sclanık bonmar)esi
binasındaki \ .ızıh.ıntsinc 1clefon
Beyoğlu 2499 \ e phut Sirkecide l\les'adct hanınd,ıki yazıh.1
nesine muracaat edilmesi. 1\: ·ı
Jstanbul ı 2 H

p azar~e11
"' •
c~liil
Su ıh 16\apuru
günü Sirkeci rıhtımından hareketle [ ~:reğli, Zonguldak, Bartın, Amasra, l\uru(aşile , l.ide ]
iskelelerine azimet \'C n' det
edecektir. Bilet ve daha ziyade
tafsilat almak için Emin6nunde
J11nir sokak No. 6 merkez ncentalıgına müracaat olunması.
Piyanko müdUriyetinden:
Numune!iİ

mevcut piyanko
afü;lerinin vaz'ına mahsus mas~radan 70,00lJ ndet mübayaa
edileceğinden itaya talip olacakiarm pey akçeleri ile birlikte 19 - 9 - 929 perşembe
giınj saat 14 te piyanko müdUriyetinde müteşekkil tayyare
cemiyeti mü'Jayeat komisyonuna mUracaatları ilan olunur.

'f '(Lft"('[
I
. /il
(, 1111 '

dt>l
l ııı 1

5,4-0
12,()0
,~ 41

\k~ 11
\ Ut51

lın"nk

/ri.es ul rnüaur Selinı Rağıp

