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AKŞAMLARI

şaıtlan

Viil) eti r için:
1700, altı
aylık 900, 6ç a
500 ~tur.
1'..cncbı
ebUer ıçın: Sendik
JOOO, altı a)lık 1600, uç ınlıl. <}{l()
kura,tur.

Saat

düstü
,

e
d ••

nele

160

d u.
.. ,

eye

J( euk.•p

bey

fabrikanın,

ormanı

kibrit çöpü imaline müsait
olan başka bir mahalle naklini istemiştir.
Maliye vekaleti bu talep
:Jzerine İktisat vekruetile muhabere ederek bu ormanın
müsait olup olmadığını sor- JJ/r mesele u: .. ı
muştur.
kibrit çöplerinİktisat vekaleti, verdiği ce- den bir deste

vapta, Türkiye dahilinde kibrit çöpü imaline en müsait olarak
Sinop ormanl rını göstermiştir. Kibrit şirketi buna kani olmamış ve iddiasında ısrar etmiştir, Bunun üzerine Maliye ve İktisat
Vekfıletleri, orman müdiriyetf umumiyesindeki Almanyalı mütehassıs M. Bernhardın riyasetinde, kibrit şirketi müdürü Tahir
Kevkep ve orman mektebi Cılisi amenajman müderrisi Mazhar
beylerden mürekkep bir heyeti mevzuu bahs ormanlara göndermiştir. Bu heyet Sinop ve Ayancıktaki kibrit şirketine gösterilen ormanlan gezmiş ve yapbğı tetkikat neticesinde bu
ormanların kibrit çöpü imaline müsait en iyi keresteleri ihtiva
ettiği anlaşılmıştır.

Heyet, İstanbula avdet etmiştir. Bugünlerde bu mesele hakkında bir rapor tanzim ederek Maliye Vekaletine verecektir.
Bu suretle kibrit şirketinin iddiası tahakkuk etmemiş bulunacaL
ve fabrlkanm Sinopta inşasına mecbur kalacaktır.

Talat Mümtaz

mücadelesi
•

lngilterede de
•

r Çe
dış r a

/•,'sto11l·a ile

4

yakında ·başlıyor

.

hareket etmekle, lngiliz bekarlarına, evliliğin faydalannı
göstermek istemektedir. Sir
ÇemL~rleynin bu fikri, son
zamanda, lngiliz hükumeti
tarafından da
benimsenmiş tir. lngUizler,
nüfus siyasetine fazla ehemmiyet verilmek
lhımgeldi ğini
anladıkları için

ltalyada o•duğu gibi, bekarlara,
bir
vergi tarhını
düşünmiye bqlamışlardır. Bu
tasavvurun fiil

r a b'ı ta sın ı n
sahasına çıkmeftunu bir
lng:Iiz gazeteSir Çemberlegn ve zevcesi
maaı, oy1e
uzun bir zaman meselesi değilcisi merak edip tetk=kat yapmiş ve öğrenmiş k
aabık
dir. ~akın bir ati, hürriyete
nazır, her ydde olduğu gibi
en çoli merbut olan lngiliz mil·
İngiltc? ede de fada rağbet
leHnin, bekarlık gibi n tatlı
··
b
bir hürriyeti ortadan kaldırgoren ekirlık cereyananm tid- mlya matuf mühim kararmı
detle aleybtandır. Bu tanda
aJdıiını gCisterecektir.

••

1l ..•
l

aplı~ııll ~

di ki erindnı

pan~ft' <'rliliı·vr

tıri Yunan zabitini

Bu münasebetle bir
ziyafet verilecek

Atina, 16 (Husuai) - Patris
gazetesinin DCfrİyatın göre
Atina Türk sefareti ukeri
ataşesine milli mOdafaa işle
rile alikadar alfı t verdiklerinden dolayı iki Yunan
mülazimi tevkif edilmiştir.
Bu zabitlerin verdikleri malnmatın
mahipeti hakkında
ketum davranılmaktadır.

Ankara 16 (Telefon) - Bugün, Estonya hükumeti ile ya·
pılm kt olan ticaret muahedesi parafe edilecektir. Bu
münasebetle Hariciye vekaleti
tarafından Ank ra P lasta Estonya hükümeti murahb~ şC:
refine bir öğle ziyafeti ven!ecektir.

Vilayet ve belediye
bütçeleri

smet Paşa ne
zeman geliyor?
Başvekil ismet paşa Hz. nfn

çarşamba günü şehrimize av-

deti muhtemeldir.

Adliye vekili
geliyor.,
Ankara, 16 (TelefonJ
Adliye vekili Mahmut Esat
bey bu kşam l.tanbula h reket edecektir.

l'aloualılar,

milletin ve köylrinün lıakikf balıası buyuk Reisicumhurumuzdaki yüksek teuazua delil diye göslerilebilecek
yeni bir lıadisenill şahidi olmuşlardlr. l'alovulı ktiçük çob<m
Mustafa, Gazinill dostları arasmdacftr. Gaziyi köşküllde sık
sı/\ ziyaret etmekte, karşısına geçip lwımşmakladır. Çoban
!tfustafa, kendisine para veren ve akıl ö,ijreten çok sevdi[ji
arkadaşmın Gazi olduğunu daha yeni lrabcr almıştır.
Eşlerine şimdiye kadar ancak masal ue efsanelerde rasgeldiğimiz bu lradiseniıı kıymetli /ı · · intibamı dercediyoruz:
Gazi ve çoban yun yana ..

•

Yr

inanma
Fransada kuraklıktan
ı hra
çeken halk
yaömur duas n çıkıyor!

1

1

Vermiyenlerden yüzde
eUl ZtJmla

alınacak.

Son zamanlarda Yunanlılar,
Yunanistana gidecek Türklere
müşkilllit göstermiye bqlamışlardır. Y:unan konsoloshaneleri, Yunanisfana gidecek
her Türkün 4000 drahmilik
banka teminatı vermedikçe
pasaportlarını tanzim etmek
istememekte , aynca gayet
yüksek pasaport resmi almak·

tadırlar.

Bu mllşkülatın Yunahistandan transit olarak geçecek
Türklere de teşmil edildiği
haber alın ştır. HUkümetimizin, bu müşkülat knldınl
madığı takdirde Tiirkiyeye gelecek Yunanhlara da ayni mu·
nmeleyi tatbik etmesi muhtemeldir.

Yunan ılara ve.,

~

.

recegımız

cevap

Ankara, 16 (Telefon)- Hey·
eti vekile bugün İsmet pqanın riyaseti altında içtima etmiı ve Yunan cevabi notasına
verilecek cevabı mllzakere etmiftir.

Londra sefirimiz Ferit bey
bugUn şehrimizden Londraya
ınüteveccihen hueket edecektir. Ferit beyin Londraya
vasıl olduktan sonra lngiliz
Hariciye nazırı ile mühim bir
mülakat icta edeceği ve bu
mülakatta Türk-Yunan mesaHi
ve Türk- İngiliz münasebatı
nıevzuu bahsolacağı haber

Bir Yunanlı hududumuzdan
atıldı
Ôtedenberi k çakçılıkla melüf olan «Ev nkiloı» ismindeki Yunanlı sabıkalı hudutlannuz haricine çıkanlnııştır.
Kaçakçılıkla iştigal eden
bütün ecnebiler memleketlerine iade olunacaklardır.

Bir kaçakçı kafilesi ddht1
Evelki gece, Boğaziçinde
Rüsumat muhafaza memurlan
tarafından 3 sandal içinde 86
andık kaçak ispirto yakalan·
mlftır.

Mukabele Fer"! bey

Yunanlılar, teba-

Ankara, 16 (Telefon]- D~
hiliye mahalli i ler umu~ m~
dürlüğü bu sene neşriyat ışlcnne fazl chemJDiyet vermektedir. Bu sene büttin vilayet
muhasebei bususıyelerinin bütçeleri bir cilt halinde neşre
dilecek, belediye bütçeleri de
a)ni suretle tabo1unacaktır.

parası

Aşağıya naklettiğimiz sabrları hiç bir mütalea ilavesine lilzum görmeden bir Fransız geıeteainden aynen terceme ediyoruz :
« Hahrlarda olduğu üzere ( Van ) departmanı peskopoau
Monsenyör Tirehu yağmur için Umumi dua icrasına müsaade
vermişti, menbalar da kurumıya başladığı için Morbiban şehri
nin muhtelif kiliselerinde umumi dualar tertip edilmiştir.»

Londrada mü. r ey , evınden amıza müşkü- him mültikatlarıç yatmamış mı? lat çıkarıyorlar da bulunacak

Paristen yazılıyor: İngiliz
muhafazakar hükumetinin uzun müddet hariciye nazırlı
ğını yapan Sir Osten Çemberleyn , diyorlar ki, şim
diye
kadar
hiç bir gece
evinden hariçte kalmamış.
Siy si, gayri
siyasi bütün
son seyahatlerinde de zevcesini yanın
dan ayırma
mış. Sabık İn
giliz hariciye
nazırının aileıine olan bu

kuruf

ticaret 11ı11ahedtsi

tevkif etmqler

Kastamonu, 15 ( Hususi ) - Bir müddettenberi kibrit şirketi
ile Maliye vekaleti arasında bir ihtilaf olduğu malümdur, Bu
ihtilafın sebebi bu defa öğrendiğime göre şudur:
Kibrit şirketi, Sinoptaki fabrikanın yıkılması üzerine tekrar
ir fabrika inşa etmek me'buriyetinde bulunuyordu. Bu
sırada şirket Maliye vekaletine müracaat ederek Sinopta
kendisine gösterilen ormanlarda kibrit çöpü imaline mUsait
kereste bulunamadığını ve yapılacak

Gıi l a ataşe ınilit rri1111z<' 11uıhi111al ver-
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Kibn' inhısan

TELEFON:
Y.uı ileri

h l
Bu ispirloların Bojaz ar~
cindeki ormahklara ve
istihkamlara saklanmış külhk- t~1:kil eden
. b.
Yet1ı ır ye un -sb. kısmı
kaçak mevaddın
ır
olduğu haber alınmış, oralarda
da taharriyata başlanılmışbr.
Kaçakçıların cümlesi yaka-

':8 .

İstanlwl mulrasebei hususiye
mıidıiru

Cemal JJ.

Tarik bedeli nakdisinin tahsili için tayin edilen iki taksitlik müddetten biri nihayet
[Mabadi 2 inci sahifede)

lanmıştır.

Profesyonel dilenciler
Bir

~n l11ıb1Nnııı kur;ı~ıııdıı•..

Hır gı.lrı

dr

ırııı~ırıın

....

<::r·

alınmıştır.

Defterdar B.
gidiyor mu?
Ankara dan gelen bir telgraf,
Defterdar Şefik beyin başka
bir memuriyete tayinini tekzip,
bir telgraf ta teyit etmektedir.
İst nbuln bu bapta henüz resmi malumat gelmemiştir.

İatonbula gelen er
Ankara 16 (Telefoıı] - Maarif müfetti,Jerinden Te~ik,
1
lunir Maarif emini Fuat, lkti- ı
sat vekileti ziraat teftiş heye- Su 41UUı.a
ti reiıf Mithat beyler latanbumerh11met
«llnı.I
la hareket etmiflerdir.

ökz.ibıe

- Şu b11/MM.& yeti~
nıerluJmet ~

S~n

S&at

Eylül 17

.. NÜN
"l'Afifffl

SON HABERLER

Dahildf":
Yuı.anlılara
cevabımız

Bug/Jn Heyeti vekllede
tetkik edilecek,.
Heyeti vekile bugOn topla·
narak Hariciye vekiletl tarafından tesbit edilen cevabi
notamızı tetkik eyliyecektir.
Nota en ziyade yunanlılar
tarafından itgal edilmiş olan
Tilrk emlakinin bedellerinin
teııviyeai huııusunda mukaddema yapılmış olan itilafın tahakkukunu talep etmektedir.
Diğer mesaile gelince hükumet gayet tabii olarak Osmanlı pasaportile giden Rumlar meselesinde eski fikrinde
muııırdır.

Diğer

taraftan Muhtelit mubadeledeki heyeti murahhasaıı:ı2.1n Garbi Trakya Türkleri
ile lstanbul Rumlarını mübadele etmek teklifinde bulunacağı bildirilmektedir.
Yunanlılar Muhtelit mübadele komisyonundaki heyeti
murahhaaalannı
ıu suretle
teşkil etmişlerdir:

Yunan heyeti murahhasaaı
reisi M. Rafael, mü9avir aza
M. Siotis, hukuk müşaviri M.
Spataris, birinci mfitavir M.
Fokas, teknik aza M. Pitcom.
Telgraflara göre Mihalikopulosu avdetinden ıonra Ankara milzakeratında M. Papa
ile diğer yol verilen memurlann hissel meııullyetini tayin
için bir komisyon teşkil olunacaktır.

m

•

,.,

lzmirde

Uzum sl1fışı ge-

çen senekine
nl1Zl1rl1n nasıl?
İzmir, 15 (A.A.) -

Bugilne kadar ,ehrimi:ı:e 128,613
çuval üzüm gelmitir. Bir çuval
110 okkadır.
Mecmuu, 18,137,000 kilodur. Geçen sene bugüne kadar gelen üzüm
miktan
15,512,200 kilo idi.
Geçen ıene ayni tarihteki
sabt miktan 10,065,152 kilo
idi. Satıt bu hafta geçeıı haftaya naı.aran çok hararetlidir.
İzmir iktisadi
mıntakasına
hafta yağmur yağmamışbr.

Beyazıt

müdürlüğüne Bakırköy mOdOrli İhsan,
Bakwk6ye Üsküdar mOdürü
lsmail Hakkı, Osklldar müdürlüğüne
Emanet memurin müdilrli Sedat, memurin
müdürlüğüne de Dahiliye vekaleti memurin mildilril Samih
beyler getirilmişlerdir.
fil H. fırkası müfettişi Dr.
~· Hakkı Şinasi paşa, Türk
bp kongresinde hazıT bulunmak üzere bugün Ankaraya
gidecektir. Hakkı Şinasi pa1a
kongrenin hitamında tekr&r
dönerek İstanbul meb'ualan
ile birlikte halkın ihtiyaçlarına
ait tetkiklerine devı:.m edecektir.
kbaat vetileti Ziraa! mllBteşarı lhs!ln Abidin B.
tehrimize gelmiştir.
Yann Romany;ı vapurile
Lemberg ziraat sergisir..de
bulunmak üı.ere hareket edecektir.
Ayni vapurla Mardin meb'usu baytar Nuri beyin riyasetindeki heyet Bükrete gidecekler ve orada 20 eylülde
açılacak olan hudutlarda sağ
lık zabıtası kongresinde hükümetfmiz namına haıır bu-

D

lunacaktır.

BuQünkü hava:
Kandilli

rasataneıinden

alınmı,tır.

Dlln aı.ami hararet •24»
derece, bu aabah d6» derecedir. Bu gece rüıı:gir
poy raıı:, ha'fa kapalı, hafif
yı~mıır muhtemeldir.

Londra, 14 - Kudüsten bildirildiğine göre, Fıliatinde vaıı:i
yet yeniden gerginleşmeğe başlamışbr. Ağlama duvarı önünde
yeniden bir yahudi öldürülmüş ve bir yahudi mahallesine
Araplar tarafından taşlarla hücum edilmittir. Yahudiler askeri
bir himayeye mazhar olmadıkları takdirde ıehri terkedeceklerini lngiliı. mekamabna bildirmiılerdir.

Fili&tin

vak'aları

ve iane

Sofya, 14 - Bulgaristandaki Yahudiler, pazarteai gününden
itibaren Filistin Yahudileri için büyük
ianeler dercine

Berlin, 15 (A.A.) -- İngiliz
kıtaatı, .tahliyeye haşlamıştır.

Dünkü muhakememiz
GrızelNnlz
ı · lve

aleyhine l"u:..

il. isminde bir

J,a~

oın kocası ile konuşanın
kendisi olduğunu, fakat
hastalıklı bulunmadı(jını,

m

mıştir.

Alman
arazisinin
tahliyesi başladı

verilmiştir.

dürü Kadri,

Londra, 14 - Kalkfıtada Müslümanlar tarafından yapılan
umumi bir içtimada lngilterenin Filistin ıiya"eti tenkit edilınit
ve •Balfur beyannameai» müttefikan muahaza edilerek Filiatiıı
deki ı kanşıklıklann aebebi bu beyanname olduğu beyan edil-

Belgrat, 15 (A.A.) - Eski
Petresburg merbunat bankasının kasaaı bir bina lıodru
munda bulunmuştur. Kasanın
içinde 500 milyon dinar kıy
metinde para vardır.

dın tarafından açılan hakaret davasına dün birinci c<'za
mahkemesinde

eyoğlu belediye dairesi
müdllrlüğüne Beyazıt mü-

Hint müslümanları
,
tB alfur beyannamesine
hüçum ediyor

başlıvacaklardır.

Birde/ine

u hafta zarfında inhisar
idaresi tarafından plyaaRya zarflar içinde külliyetli
miktarda çakmak taşı çıkarı
lacakbr.
arülhedayi kış sezonu için
prova ve sair hazırlıkla
rına baılamışbr. lık oyun 3
teşrinievvelde verilecektir.
li'SiJafıa vekili Recep B. dün
~mühendis mektebini ziyaret etmiştir.
Bu ziyaret veailesilc Recep
B. terefine bir çay ziyafeti

m

Filistin hala karışık M• Musolini

başlanmıştır.

Davanın

mevzuu; bundan bir müddet evol ı·:ı·eııkö) ünde lıir
Jrntlının kocasının 'hastalıklı bir kadınla görüşme
sındı•n müleesslren intihar elliğini blldlrcn bir
zabıta raporunun gazetemizde noşredllmesldlr.
, urlye il. dünkü mahkemede, bahsedilen l<8dı

Arnavut Mehmedin yaptığı
Unkapanı sakinlerinden sa-

binaenaleyh gazetemizin
tecrlmlnl talep ('>trulşllr.
:\lüddei umumi, ortada
sarih bir hakaret mevcut
ohnrıdı(jmı söyllyerek beraetlmlzl talep etmiş, neliC!'dc heyeti hı\klıne hu
talebi kabul ederek gazetemizin beraetln" karar

bıkalı Ömer ile amavut mehınet kavga etmişler, Mehmet
tabanca ile Ômeri iki yerinden yaralamıttır. Carih aranınaktadır.

Hem suçlu, hem de...

vermiştir.

m

enç ressamlann sergiıi
dün açılmışbr. Genç ressamlar eskileri itham ederek:
•mütaassıp hareket ettiler, hamlelere sekte vurdular, onun
için ayrıldık.» demektedirler.
nntnn inhisan müdürü umulf.llmiai Behçet bey dün İz
mire gitmiştir.
maarif milfettişi umumiliği
~ ne Darlilfıınun miicierrisi
izzet, Çorum maaarif müdürlükupası
züne Ankara tedrisat müfettişi
Şefik, Çankırı mat rif müdürlüğüne ilk tedrisat müfettiş
•Şnayder» kupası namı allerinden Zeki Şükrü beyler
tında her sene deniz tayyaretayin 1odilmiştlr.
leri arasınde yapılmakta olan
rnJshak Tahrau ıefiri kebln
aürat
müsabakalarının kara
~Hüsyain Hasip bey Hililitayyareleri arasında da icrası
ahmere yirmi beş bin lira
vasiyet etmiftir.
dütilnülmektedir. Bunu Bileryo
lifilandarmada milfettifler eadütllnınüş ve Franaa tayyare
g ki hesaplan düzgün bul- kulUbilne teklif etmiftir, binamuşlardır, açık yoktur.
enaleyh teklif kabul edildiği
Rlmanet Ofa 5,000 liralık
takdirde mOsabakalara «Biler~ buğday gönderecektir.
yo kupası» namı verilecektir.
ehistan, ve Amerika lle
Mılüm olduğu üzere Bllerticaret muahedesi mOzayo takriben yirmi sene evel,
kerab devam etmektedir.
tayyareciliğin henüz bqlangı
Amerika hlikümetile ticaret
cında bulunulduğu bir sırada
muahedesi yakında imza ediManı denizini ilk defa olarak
lecektir. ltalya heyeti murahha1asile devam eden ticaret tayyare ile geçmiye muvaffak
olan eski bir Fl-aıws tayyaremuahedeai müzakereai henilz
claidir.
neticelenmemiftir.

1-Ia 'p a cılıl<
Bir Bi/eryo

fes is
ediliyor

fl

Fikret isminde bir Yabudi
dün gece Beyoğlunda İtalyan
kahvesine gitmiş, rakı içmiş,
para vermemiştir. Bu yüzden
büfeci Kostantin ile kavgaya
tutuşmuş,
büfeciyi güzelce
dövmüştür.

Biı· <la~ıa ...

Ml1him bir nutuk irat
etti
Roma, 15 (A.A.) - Bilyük
fqist konferansı Venedik nrayında M. Muııolini nin bir
nutku ile açılmıştır. M. Muuolini
vereceği
kararlardan
yalnız
kralı
haevelce
berdar
etmek bir prensip olarak kabul
ettiğini
ve binaenaleyh ara sıra işaa
olunan haberlerin kat'iyen eıa
sı olmadığını kayit ile nutkuna başlamıt ve demiıtir ki:
- Elimde tuttuğum askeri kabineden nrfı nazar edl·
yorum.
Müdafaai milliye teşkilab
mız o kadar teveHÜ etmiıtir ki
müstakil bir adam için bile
ağır bir yük teşkil tıdecektir.
Bundan sonra
memleketin
bütün
kuvve!
mllsellehası
doğrudan doğruya erkanı barbiyei umumiye reisinin emrine
Erkim harbiyei
verilmittir.
umumiye
reisile
beraber
milis teşkilibnı, divanı muŞurayı
devleti,
hasebab,
polisi , duğrudan
duğnıya
bükfimet reisine merbut kılan
kararlar ittihaz edilmek üzeredir. Hükumet teşkilatının
değiştırilmesi prensipleriminn
değiştirilmesi değildir. Binaenaleyh, hükümet her zamandan ziyade faşist prensiplerini takip edecektir.
Llb,,rallığın bqtan başa yalan ve boş söz olduğuna ve
mez ebimiz olan mütemerkiz
ve nüfuzlu bir hüktımetin kat'iyyen lüzumlu olduğuna bugiln
cihan hadisatı karşısında daha
kuvvetle kani bulunıyorum.
Hakaretle anılan diktatörlüğü
biz taşıyoruz. Diktatörlük bu
hadiselerde mündemiçtir.
Siya8i, ahlaki, fikri kuv vetlerin tek bir kumanda
albna konulması !Ozumludur.
Yoksa diktatörlük devlet muamelatının menetmez. Şu ıart
la ki bu tenkitler fena maksatlar aaklanmasın. Ve yalm:ı:
muamelatın tekamülilnü istihdaf etsin. Mes'ul. zevat bu
tenkitleri memnuniyetle kartılarlar.»

M. Musolini firarileri affetmek imkanı olmadığını, çUnkil
bunlann girdikleri yeri bulaş
tıran hastalıkı koyun ıürOleri
olduklarını beyan etmiştir. M.
Musolininin nutku şiddetli alkışlarla karşılanmışbr.

Biz-Yur1an

Dün büyük ve Mihaltıkopu/os
kıllı bir fok ba- eski nağmeleri
tekrl1rlıyor
lığı tutuldu
Dün balıkhaneye •200» kiloluk bir fok balığı getirilmiı,
müzayedeye konularak «13,5»
liraya Üskildarlı İsmail naminda birisine satılmıştır.
Balık kilyosta Remzi beyin
dalyanına düşmüştür. Şimdiye

kadar yakalanan fok halıkla
nna nisbetle çok bilyilktllr.
Bu balığın diğer yakalanan
fok balıklarına nazaran başka
bir vaafı daha vardu. Balığın
vilcudü battan başa kılla
meaturdur. Balığı Hhn alan
adam teşhir ederek para kazanacağını söylemektedir.

Viln

akşamki :ıelzele

Dün akşam sekize yirmi
kala ıehrimizde hafif bir zelzele hlssedllmlftlr.

75 Talebe
Askeri aanayi
mektebinden ne..
den çıkarıldı
Bu ıabahlı:i Cümlıuriyet refikiınia, aakeri 1anayi mektelıine kabul edilmit olan •75•
efendinin kabullerini müteakip
ve biltiln mekteplerin kaydu
kabul muameleleri bittikten
aonra mtktebe alınmıyarak
dlflln çıkanld+nı yazmaktadır. Keyfiyeti mektep idareıinden sorduk.
Dediler ki :
- Biz bu ıene mektebe 8J
talebe alıcakbk. Bunun için
bu 75 efendiyi mektebe kaydettik~ Fakat bilihare bir emir
aldık ve ukeri liselerin altın
cı aınıflarının liğvı dolayıaile
terfii aunf edeıniyen efendileriQ

mektebimize kabul edilmeal
bildirildi.
Bunun için bu 75 efendiyi
çıkarmak mecburiyetinde kaJ.
dık, çUnkO onlar için mektepte
yer kalmadı. »

Yol

parası

[Birinci sahifeden mabat)
bulduğu

halde borçlanm ve•
renler henOz pek ızdır. Key•
flyet alikadaranın nuarı dik·
katini celbetmit ve viliyetçd
bu hususta yeni baı:ı tedabiı
ittihazına mecburiyet huıl ol•
mllfbır. Verilen karara nazaran
muayyen olan ikinci taksit
zamanının hitamında da tarik
bedelini vermemİf olanlardan
bu para yüzde 50 zam ile
tahsil edilecektir.
Eıki kanun, bu vergiyi ver•
miyenler hakkında sarih ahka·
mı ihtiva etmemekte idi, yeni
yol mükellefiyeti kanunu İle
bu hususta sarih ahkamı ihtiva etmekte ve tarik bedelini
vermiyenler yüzde elli zam ile
vermek mecburiyetinde bulun•
maktadırlar. Yol mllkellefiye•
t;ni bedenen ifa etmet istiyenlerln davet vukuuna intizar
etmeksizin derhal gidip Nafıa
başmühendisliğine
mllracaat
etmeleri ve kaydedilmeleri la·
zım gelmektedir. Nafıa baş
mlihendialiği bunlan yol inşa
atına aevkedecektir.

Caswluk maznunu..
nun muhakemesi
Bugün ağır ceza mahkeme•
ainde, caaualuk maınunu Kaaı•
mın muhakemesine devam edi·
leeektir.

Konservatuvar heyeti geliyor
Şark

vi!Ayetlerinde tetkikat•
ta bulunan komervatuvar heyetinin bugün Trabzondan
şehrimize muvasalatı beklenilmektedir.
Nişanlanına
Burhaniye belediye doktoru Ali Rıza Beyin kerimeıl
hanımla it bankası hisse se·
nedatı tef muavini köse Mi·
hal zade Silleyman Sadi beyin
niçan mera.simi cuma ıfÜnO
Burhaniyede icra edilmıştir.
Yeni çiftin bahtiyar olmasını
dileriz.

Atina, 13 - Yunan Har.
Nişan
na2.1n M. Mihalakobulos, Yunlsitanın beynelmilel •azlyeti
Kocaeli tlsııO bahri kumandanlığı
zabıtanından kıdemli
hakkında beyanatta bulunaytıı:bqı Muııtafa beyin kerirak Türle • Yunan meselelerindende babıetmif ve bir aene- mderi Uitfiye hanımla Hey•
bdiada Halk bakkaliyeal sa•
den fazladır, doğrudan doi·
hibi Silleyman N t beyin
ruya iki memleket araamda
niıan meraaimleri lı:mitte icra
yapılan milzakerattan matl6p
· kılınmıştır. Tarafeyne saadet·
neticenin çıkmadığını, eğer
!er temenni ederiz.
Yunanlstanın tahkim
teklifi
kabul edilecek oluna bOBugünkü borsa:
tiln
bu
ibtilAflı
meaelelngiliz 1011,50; frank
lerin taaflye edileceğinJ ve
12,25,00;Llret 9,16,00; İsviçre
iki hllkllmet araaında her
2,48,50; Dolar 47,75,00; Da·
bili 95,00; Altın 885,00; A·
iki tarafın tlcıui ve iktisadi
na
dolu 22,30; Rumeli 6,40;
menafiinl temin edecek bir miTramvay
74; Dliyun 197,00;,
aak akti için zemin temin
it bankasından alınmıttır.
edeceğini 16ylemiftlr.

17 Eylül
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•

enı

Vapurlürda gramatn 3'em!ert
lUü
şey

aad~nlzlc sizden bir
soracağım. (;mumf

yerlerde ve nwsclft vapur,
tren gibi yerlerde, halk
arasmda nramofon kurup
keyft•lmel\ doğru bir hareket midir?
Salih
S. S. - Elhef le ki doğ
ru değildir. Maamafl bu
gibi lmrelcctlerl men için
mühim sebepler de yoktur. llalk taciz cdllmeınelc şnrlı ile hu olhl lftü•
balllilclero nihayet tabanı-·
ınüldc-n başka

bir çare
u<>rmek, şimdlHJ\ müslcüldür.
..

*

Yazı işleri arıyorum
Geceleri evimde çahş
mıık vo tercihan devamlı
olnıalc iizere tiirkçe csld

ve y<•nl harfwrlc tebyiz,
le~ \'il \'e uzun surPller
ihracı Uihi yazı işleri O•
Jan zevntm « H. il. il. »

rumuzllo Son Saat sütunlarmdn cevap vermeleri·
nt den ediyorum.

*
uhabere
A. J. remzile nıeklup
oönder{'n zata: Arzu elll\ilnlz (•cnebl ınecmuasm ..

JillaJ>çıda bh tane
kaluu~ll. Onu da biz al-

dan

dık.

Arzu buyurursanız
adresinizi bildirhıiz, tak<tlnı e<lclim, efendim.

*

lunacak mevkide d9lflliz.
IUnllmum za tesrır ediniz
dolctorumuzla ·sizi tanış·
hrnlmı. l"nhut adresinizi

doktorumuza
tavsiye vereJJm.

hlldiJoiniz.

*
Te!efon muhabereleri

Son zamanda, ıelefor.
aboneleri llo görüşm~k
cidden hir me ele ol<ıu.
Yerilen numaranın ekse ..
riya runlış çılnnasmdan
sarfınnzar çok defa makine başında matmazellerin
keyfi
lc;in
dakikalar ...
ca hel\l(lomek mechurlyelinde ı,alıyoruz. nu hal
t;olı: fena. Eğer, santral
memnrcleri işe lul~·ı {J<'l·
mlyorlarsa lmnlarm adefnzlnlnşhrmahdır.
Yok d~fillse bu işi bir intizam vo inzibat altına

d 1n1

solnualc, elhelte ld lazun
'

Vasfi

ltaşit

Halk aa~ında *sırık hamalları
• Çol\ <_1.efa oörüyoruz:
l olda yuk uakledcn hanıallurıu Jmlk arasmdan
geçişi, el's~rlya kazalara

sebep olu~ or. lUescJft liöı.
riinün J\alnballk hir an in-

de

sırtmu

lwca

Jmhıs

par<,;~hırı yül<lcfülŞ bir insa11111 bu kesif dalgayı yararnl\ O<'Çişinl şi)yle hlr
tnsuvvur huyurunuz. Acalm, hu hıımallar yaya
lrnldırmımın lwmen · di-

binden {Jld(\rek halk arasokulma ·aJnr fena
mı olur·t
Aksaray
Necdet
smn

Zayi

Istanbul erkek lisesı 9 uncu
sınıftan nldığım tasdiknameyi
zayi ettim. Hükmü yoktur.
312 Remzi

rji,JJi:LE Sineması: nı
r;

lKINCl PROGRAMI
! 1J l

Rus dilberi
1

FİLMiDİR
Mümcs~ilesi dilber

L~.:!"

alston

Bir. tehditçi garip şekilde yakayı ele ve1·di
Almanyanın Hamburğ şeh
rinde tayyare vasıtası ile bir
tehditçi meydana çıkanlarak
polise teslim edilmiştir. Bu

e
B ndan so ra
geceleri de tak p edilecek

Cevap çok ağırdı
ÇI•
ıştı

garip vak'a şu şekilde olmuş
-14- MuluuTirl: M. Turhan
tur.
Kuşak bey, kollarını g6ğIanmıı olan güzeller güzelini
Hamburgda Platberg isminsüne
kavuşturdu:
kandıracağını zannetti, sevine
de zengin bir fabrikatör varUlu
beygüm!
Dedi
sevine
yanma gitti.
Diller
dır.
Geçen gün köşkünün
bahçesinde gezinirken hafes
söylenecek uzun bir şey yok.
döktü, tahttan, taçtan dem
içinde bir güvercin bulmuştur. Yapılan iş basittir. Ancak
vurdu, aldığı cevap ıu oldu:
Bu güvercinin ayağında bir de emrinize itaat etmiş olmak
- Bir kız için saray, sevmektup bağlı idi. Güvercinin
için izah ediyorum. Müsaade
diği erkeğin yfireğidir. Taç,
sahibi, zengin Almandan bizim
ederseniz sözüme bir hikaye
o erkehin muhabbetidir. Ben
paramızla(lO) bin dolar istiyor
ile başlıyacağım: Kazan hansizi sevmiyorum, hatta bakı
vermediği takdirde de öldülığına namzet beylerden biri
şınızdan iğreniyorum. Elinize
rüleceğini bildirivordu.
beş on yıl evel bir yerden gegeçeceğini söylediğiniz sarayBunun üz~rine Alman zabı
çiyordu. Ne beyin, ne o yerin
lara başka kadınlar arayınız,
tası bazı tecrübeler yaptırmış
ismi lazım değil. Bey genç
tacınızı da o zav~Hılara giyve bu güvercin saliverilerek
değildi. Elliyi ferah ferah geç-· diriniz.
tayyareler vasıtasile takip etmişti, aynı zamanda çirkindi.
Cevap ağırdı, çirkin adamı
tirilmiştir. Kuş, dönüp dolaşYüzü karaydı, kulakları uzun
çileden
çıkarmıştı. O, elindemış, ötedenberi güvercin yeve
sarkıktı,
gözleri
şaşı,
baki kuvvetle her şeyi yapacatiştirmekle · maruf Vemer iscakJan
kısa,
ba
ı
keldi.
Kaminde bir amelenin evine konğına kani idi. İsminin büyükdınlar
değil,
erkekler
bile
muştur.
lüğünü bin mumlu bir şamda
onun yfizünden iğrenirlerdi.
Derhal tevkif edilen şanta
na, bütün kadınları da perjcf adam tehdit mektubunu Anası, müddeti ömründe onu vaneye benzediyordu. Küçük
bir kere öpmemiş, babası
kendisinin gönderdiğini itiraf
bir kızın, bu kadar açık ve
bayramlan
dahi yfizünü okşa
etmiştir.
bu kadar insafsız bir lisan ile
mamıştı. Lakin bu çirkin adaçirkinliğini
yuzune vurması
mın adı bOyiiktü, parası çokonu k~durttu. Her şeyi feda
tu, erazis genişti. Ve nüfuzu
edip bu kızi elde etmiye ant
vardı.
içti.
Çeteler düzdü, baskınlar
Çirkin, fakat kudretli adan
yaptırdı, hırsızlar besledi, kı
her şey yapabiliyordu. Yapazın babasına ait yılhılan talin
madığı
şey,
bir
kadının
yürenındaki
ğini zaptetmekti. Para veya
ettirdi. Her fenalığı yaptı, bir
nüfuz kuvvetile nikahladığı türlü onlan · yıldıramadı ve
kadınlann hepsi, gizli ııhnıya
kızı alamadı.
Taksfm meydanının tesviyei
uğrayıp
ölüyorlardı.
Koynuna
türabiyesi devam etmektedir.
«Şum,. bir gUn geldi. Kaaldığı
halayıklar,
onun
yataKış gelmeden evel bu meyzan han!·
o herife nasip
ğır.dan kaçıp sığırtmaçlann,
danda ameliyatın hitam buloldu.
at uşaklannın kucağına koşu
ması ve tramvay kavislerinin
lık iş olmak üzere, sevdjğf
yorlardı. Hiç bir kadın o kainşa edilmesi icap etmektedir.
kızın babasın4 haber gönderdi
ra
yüze,
o
sıpal
n
imrendiren
Yğmurlar başladıktan sonra
ve han sıfatile kızın kendisine
Taksim
meydanında
yeni
kulaklara, o çarpık gözlere
nikah edilmesini emretti. Bayapılmış
olan
muvakkat
baka baka ynşamıya tahamba, gene kızın reyine mürahattan istifade edilmiyeceği
mül edemiyordu.
caat olunmasını söyledi ve kız,
ve bu hattın bir giln ansızın
İşte bu adam Lir gün
eski cevabını tekrarladı. Çirçökerek bir kazaya meydan
güzel, çok gözel bir kız
kin yfizlü ban, silaha sarıldı,
vereceği zannedilmektedir.
gördü. Y ıldınmla vurulmuşa
kızın babası da Kınm hanın
Esasen bu hat şimdi bile
döndil.
Ayla güneş evlense böyle
tehlikeli bir vaziyet arzetmekdan yardım diledi, çarpışıldı
bir yıldız meydana getiremeztedir.
ve aşık han, mağlüp oldu. Bu
lerdi. Ak ve al gül, birbirile
mağlubiyet ona, tahtını da
Şehrc.mfnf Muhittin bey, dün
kaynaşsa o lozın rengini peyEmanet fen müdürü Ziya beykaybettirmişti.
dahlıyamazdı. Kız o kadar güle beraber meydana gitmiş,
Prenses, hafif bir ihmirar
zeldi ve çirkin adamın klını
faaliyeti tetkik etmiş ve işle
içinde hikayeyi dinliyor ve
altüst etmişti. O, artık aşıktı;
rin bir an evel bitirilmesi için
ara sıra teninden bir titreme
beyzade olan bu küçük kızın
bazı emirler vermiştir.
geçiyordu. Hikayenin bu nokardında
deli
gibi
dolaşıyordu.
tasında - sitemli bir sesle - :
•
Kızı sık sık görebilmek için
Kuşak - dedi - apaçık
babasile dost oldu, kardaşla
benden ve Şeyh Aliden bahrile yoldaşlığa girişti. Sürgün
sediyorsun. Söylediğin işleri
avlan düzüp kıza silah hüneraltı leri mi göstermedi, idil boyu- yapan oydu ve ona: «Çirkinsin» diyen bendim. Fakat anna Şaykalar [hir nevi kayık ki
lamak isterim: Bu hikayeyi
kazaklar kullanırdı ] sıralayıp
niçin ağm alıyorsun?
donanmalar, ateş oyunlan mı
- Dognıdur ulu Beygüınl
yaptırmadı? Hülasa
kudreiş bankası, kendi hesabına
Sizden ve ondan bahsediyotini,
nüfuwnu
ahcılığını,
Avrupaya bankacılık stajı için
rum. Çünkü bu geceki hadise,
biniciliğini
göstermek için
gönderdiği meınurlann müdo eski hikayenin mabadidir.
her .şey yaptı, kendini tanıttı
detleri bittiğinden, yenilerini
- Sen o zamanlar çocukve nihayet güzeller güzeli kızı
göndermiye karar vermiştir.
tun. Bizim konuşmalanmızı,
babasından istedi: «Kızı bana
Yeniden Avrupaya göndeıile
çarpışmalanmızı ne biliyorsun?
verin, size bin at verej•im»
cek memurların adedi «6»dır.
- iıittim, hem de her nokdedi. Kızın babası güldü: «beBu memurlar bankada bir senim on bin atım, fakat bfr
tasına kadar işittim.
ne çalışmış bulunacak, yaşla
tek
kızım
var»
cevabını
ver- Peki devam et:
rı da (20) den küçük, otuzdan
di. Çirkin erkek, yalvardı,
- Mademki isimleri söylebüyük olmıyacakhr.
sevdiği kızın babasının önündiniz, bendeniz de tekrar edede -Moskovah bir tutsak gibibilirim. Şeyh Ali, sizin yüzüPek yakında
ulcaşa ulcaşa yüz suyu döktü,
nüzden ve siz.in darbenizle hanbeyin çizmesini öptü. Bir gün
lığını kaybetti.
gelip Kaza:ıa han olacağından,
(Bibnedi)
SİNEMASINDA
kızı da bir kurultay toplayıp
hanlık tahbna ortak edeceğin·
Emanetle vilayetin
den bahsetti.
tevhidi
Yalan söylemiyordu. TaşıdıEmanetle Vılayetin tevhidine
ğı unvan, dedelerinden kalma
ait
hususaUa meşgul olan taşöhret ve büyük bir zenginlik,
li komisysn bugün ikinci
onu, hanlığa doğru sürükliyordu.
içtimaın vilayette ktedecektir.
Kızın babası, bu sefer düşündü, herifin teklifini kendiliğin- Dank hastahğına karşı
den ret etmedi. «Kızımla göBazı yerlerde Dank bastalırlif, gönlünü yaparsan peki»
ğı görüldüğünden bunun viladedi. Çirkin adam henüz on
yetimize sirayet etmemesi için
nörccek ve
ilç yatında bulunan o yer
tedabiri !Az.ime ittihaz edilehi l <'t •f•J"sln iz.
meleğini o mayası nurdan ccktir.

Şehremanetinin dilencilerle
mücadeleye devam ettiği malümdur. Mücadele dilencileri
yıldırmamakta, fakat memurlan yeise duçar etmektedir.
Dilenciler pek milteyakkız
bulunmakta, memurlara gözlikmemiye muvaffak ohnakt
fakat geceleri her yerrle herkesi rahatsız etmektedirler.
Emanet
bu mahluklarla
başa çıkabilmek için geceleri
de
mücadelenin
devamını
kararlaştırmıştır. Bundan sonra geceleri yaknlanncak dilenci!er de otomobillerle Darülacezeye nakledileceklerdir.

onf!reıi yar n
Üçüncü Türk bp kongresi
yann küşat edilecektir. Kongreye iştirak etmek üzere
dUn şehrimizden birçok doktorlar Anlı:araya gitmişlerdir.
Bugün de gidecek olanlar vardır. Bu sene kongreye 400
doktor iştirak etmektedir.

T!p

Bir an eve)
Taksim meyda-

Nurettin hevo: Sorduöunuz suulleJ' ·çok nazik
şeylerdh·. Size h!! hususta fenni tavs~yell~rde bu-

but la zaruridir.

usu) ..

ameli-

yat bitirilecek

iş bankası

Avrupaya
memur daha;
gönderiyor

LHAMRA

•

lzmir vapuru
yolcularını

hayli korkuttu
İnebolu 14 (Hususi) - Perşembe günil İstanbuldan Karadeniz postasına çıkan İzmir
yapuru cuma akşamı gece yansından
sonra
Kerempe
burnunu geçtiği zaman vapur
mbanndan yanık bir ses!
- Yangın var!.. Bu feryat
üzerine biltün kamara yolcuları
büyük bir heyecanla
uyanarak melhuz bir tehlikeye
karşı komak için tedabir almıya uğraşmışlardır. Ambarda
gürültn bir müddet devam
etmiş ve bir tehlike olmadığı
anlaşılmıştır. Yapılan tahkikatta feryat eden bu adamın
iskelelerden birine nakledilmekte olan bir deli olduğu
anlaşılmıştır.

T. M.

Kinıiı
Dun Haliç Feneri halkının şeha
deti dinlendi
Defterdarlık taraf1ndan bir

Ruma sahlan Fener meydanı
nın halka mahsus bir tenezzüh yeri olduğu ve eskidenberi meydan h.dnde buıun
duğu cihetle hiç kimse tarafın
dan istimlaki caiz olamıyacagına
dair Fener halkının vaki olan
müracaatı üzerine Emnnetçe
bir dava ikame edilmiştir.
Bu davanın rü'yeti esnasında
mahkeme, mahallinde keşii
yapılmasına ve şahit olarak
mahalli ahalinin dinlenilmesine knrnr vermiştir.
Dün, mahkeme tarafından
tayin olunan aza ile Emanet
vekili mezkür meydana gitmişler ve oraya celbedilen ahaliyi
şahit olarak dinlemişlerdir.
Meydanın tapu kağıtları da
tetkik edilecek ve kime ait
olduğu tesbit olunacnkbr. Dava hararetli bir safhaya girmiştir.

Jjondrada toplanan ye i
alimler kongr sini birçok !\ ·mseler ne kadar yaclırgıyacak.
eski gôrgıilere ne kadar ay•
kırı
lmlacaklardtr. Çtinlu1
mes'ele gayet mıı/ıimdir. \takta fcorıgrede görıişıilen b~ı
mes'ele ilmiliğine ilmf. fennll ğine fenni ama, b~ı dheli
herkese anlatmak lJiraz gılç.
halla biraz değil de pek güç•.•
Zira bıı kongrede görıişıile~
mev=u, kedinin u=aamadıgi
ciğere mundar dediği, !a~c:t
onu gizlice eline geçırdıyi
zaman deli gibi çiğnemeden
yulluğu malırem bir mevzudur.
Balrmız ben bile. biraz coel.
işin i/militiini, femıiliğini tasdik elti!/im halde mev:wu:ı
adım bir lıirlıi apaçık söylı
yı.:miyor, kediden .. . ciJerdeız
filô.n bahsederek ışı rumu:la
anlolımya uğra~ıyor. daha
doğrusu, asıl burada ya:mak
istedi§im şeyler için seksen
dereden su gelirigoruml ~e
yapayım, mesele gayet nazık.
Eğer lıerkes lep demeden
leblebiyi anlıyarı cmsten ols.a
eyvallah/.. Lakin geçende bır
defa daha olduğu gibi•. ben
sap demeden karşundakı saman gemiye başlarsa diye
çekiniyorum. Mamafih bu
kadar mukaddimeden sonra
arlık asıl mevzua girebiliriz:
Birçok alimlerin. rulıiyal
çrlarw işlirakile Londrada
toplanan kongrenin ~ıaksadı:
« Cinsi mıiıwsebeilerı ıslôh »
imişi

_ Bu da ne demek?
Diyenlere karşı lJcrllecek
cevap şu olsa gerek:
-- Cirısf. tenasıili Jwslaltklarm daUiletleritı, lere<ldıle
rin, deliliklerin, inli/ıarların,
cinayellerirı ve bıilun im y~ız
den çıkan kazaların on.w e
geçmiye çalışmak deme~lır.
Geçende Berlin zabılm ahlôkiyesi:
_ Bizde şu kadar erkek
f abişe var. acaba sizde ne
kadar?
Dil}e başka memlekeller.e
·
· erkek
sormıordu
ve ımgwz
Jcılıi§eicri sonluğu gibi yarm
da « Jwlım :ampnralarıl >)
sorımyacağı ne mal1! 11 ~?
Dıinya :;ifa/ıallelenmn m ~
caııf polikilnil /erinde, /ıergun
dcjenerele r 1e . psikopalla:%~
lıraşrndan Jıelamler . içerd , .
asıl :ır delileri tedr:m. e vn/,ıl
bıılaınıyorlarnıış! ..
Jııisi mi nisbelen yol !JO.
· · yam· l:'omlrakmken
im ışı.
.
da <.7örıisıilen im, « cu :;ı llll~.
\
· · · bır
rıasebetleri isliill » ışım
an eı1el pi~irip Jwtarsalar da
dıimıa biraz geuiş neft•s alsa/
·

Köroğlu

CıgtJralar gene
fenalaştı

Ara sıra nedense boz.ulan
b"r
haftadır
1
cıgaralar gene
•
kazık kesildiler. Aladan Yenıccı
ye kadar lıı:ıngi neviden alıt~a
nız alın, hepsi de küçük mık
yasta birer mısır koçanı... ls~ . f kadar avucunuzda
t e di gı:ız
.
k
uvalıyın, işletebilirsenız aş olsun!

b I
a·lhassa
tiryakilerin
zevkın, b •
"b"
ki.ni kaçıran bu koçan g_ı ı
cgınra!arır esnsh bir ~resıne
, 1 uunl rı fnbrıkalarda
b a ].ma ı,
d ld
b"'
'e
•ım sıkı o. •urn•
.
ım
oy.
a
k
ı (in biraz knlnktan•
yo:"<ı ona
r- çekmelidir.
İnhisa:- idaresi, ara sırc
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zabıtası endişe içinde
1932 senesinde açılacak en büyük Bu otomobili kullananlar nereköprü ilerliyor
ye gittiler, ne oldular?
Fenrıin ye- Bir cina...
nı muc.ızesı
yet mi?

Amerika

•

•

•

iki büyük şehir

•

Demir bir yol ile

Yokıa bir kaz mı
Fakat ya ccıetler
nerede?

birleıecek
1932 senesinde dünyanın en
Nivyork zabıtası endite için·
büyük köprüsü Amerlkada
dedir. Geçen ayın Sinci günü
açılac.-ktır. Bu köprü Ht\dson
Harlem nehri llzerinde dolanehri üzerinde olacaktır. lnıan polis motörll nehirden bir
taata bir ıene evel baflan·
otomobil çıkarmııtır. Otomobil
mıı ve ıimdiye kadar haylı
yenidir.
itler yapılmıştır.
Binaanaleyh nehre, ite yara·
Dünyanın bu en büyuk köp·
ınadığı
için atılmış olması ihrüsü asma olacaktır. Bu itibarla
timali mevzuu bahis olamaz.
k.ınılması bütün fen dünyumı
Şu halde otomobilin içinde·
alakadar etmektedir.
kiler nereye gittiler? Bir cinaHüdson köprüsünün en büyet mi, yoksa bir kaz:a mı?
yük faydası bu nehrin iki
Hadi diyelim ki cinayet, yahutsahilindeki jersey ve Manhat·
ta kaza. Pek iyi ama cesetler
ten fehirlerini birleştirmeıinde
nereye fitti? •
rörülecektir.
İşte bu noktalar en mahir
Bu ıuretle Hüdson nehri
detektifleri bile düıündürmek·
ortadan kalkacak, iki tehir
tedir.
Zabıta nehirden çıkan o '. ogeniı bir cadde ile birbirlerine
mobili resimde gördüğünüz
bajlanmış olacaklardır.
Köprü, milyonlarca dolara
tekilde tethir ettirmektedir.
Bu suretle arabayı tanıyan bimal olmaktadir. Resmimiz bu
risini
bulacağı ümit olunmakmuazzam inıaatta iki köprll
tadır. Mahaza bu ümit oldukça
ayaiı arasındaki ilk kablonun
zaiftir.
nasıl atıldığını gösteriyor.

l~ondra

Katil orta-

dansözler mel{tehi Bu da bir

Varyete ıohnelerinde görülen İngiliz
ıon' otkörları nasıl yetiıiyorlar 1

da y<)k!

.A1111•rikalı se_Y) 'tt!ıf arla

Çuval içindeki kadın
nıuarrunası
karanlık

rrıesele
A.ı•nıpalı

hala
hala

arasındaki ihtil<lfı

Amerikadan Avrupaya ge•
len seyyahlar gümrükten müş•
tekidirler. Fakat Avrupa mem·
leketlerinln gllmrüğibıden değil,
kendi
memleketlerinin

Paris zabıtasının iti
var:
Çuval içinde ceaedi bulunan
kadın birkaç aydanberi ortadan kaybolmuş olan Lulz Batay mıdır değil midir. Suale
müsbet cevap verildiği takdirde bu kadını kim öldürmüş
tür. Şimdi mevkuf bulunan
ıabık dostu Şarl mı, yoksa

gümrüğünden!

başkası mı?
Şarl bulunan

cesedin bu kadına ait olmadığın iddiada
musırdır. Çünkü iddiasına göre Luiz Batayın bacağındaki
yara izi bu cesette olduğu gibi tulani değildir. Sonra farzı
muhal olarak bu ceset Luiz
Batayın cesedi olsa bile bunun kendisine ciheti taalluku
nedir?
Şarl isticvap edilirken Luiz
Batayın son zamanlarda kendisinden aynlarak Kohen isminde bir adam ile münasebette bulunmıya baılamış olduğunu söylemiştir. Şimdi zabıta bu iddianın doğru olup
olmadığını anlamak için bu

Londra danc;özler mektebi
ıcnç
ıöıteriyor .

l\·J. !\lake; Rtvers

iki

hocalarından

talebesine ders

Dı:-s .zıer

mckteblnde son !'inli talebesi
..balınız? ...

n_!sıl çalışıyorlar

Bu hoşnutsuzluğun iki se•
bebi vardır:
Amerikada eski gümrük
tarifesi memleket haricine çı·
kan bir Amerikalının avdetine
hariçten alınmış dört yüz lira·
lık eşyanın resim vermeden
çıkarılmasına müsaitti,
yeni
kanun bu müsaadeyi iki yi1%
liraya indirmiştir.
Amerikalı seyyahları kendf
gümrüklerinden hoşnutsuzluğa
sevkeden ikinci sebep ise
şudur:

Gümrük ldareei bu bili
resim geçirilecek eşyanın fiatını kanun mucibince toptan
fiatı llurinden hesap edecek·
tir. Halbuki toptan fiatı bilemediği için Amerikalının elin·
deki faturaya göre, yani pe•
rakende fiatına bakarak hesap
yapmakta, bazen de gelen eı·
yanın Amerikadaki değerine

odasında

üzerinde
kan lekeai olan bir pantalon
bulunmuştur. Şarl bu lekenin
bir düşme n_ticesinde husule
reldiğini söylemektedir. Fakat
zabıtanın kanaatine göre bu
leke adamın aleyhinde bir delil teşkil edecektir. Yalnız
huna mukabil herifin lehine de
bir de'il vardır: $ar! sabık
metresi, lahik sermayesi Luiz
Batay kaybolduktan iki gün
sonra oteline giderek kızı
aramış ve ortadan kayboluşu
nu bir başka adamın eline

""'----~~~~-~~~~

r imdiye tadır 3000 varyete s1I1'atk.Arı ye ..
l> tlren M. Maks Rlnrdn talebeleri nıüş·
kül bir dersi t&tbika çalııırlarken

Londra daosözlt:r mektebine 4 • 45 )a~ında
bulunan her kaduı ılreblllr. Sab.abları
erk.ekler tçln de dtrs almak .mümk..Undür.

geçmiş olmasına atfetmiştir.
Tahkikatın

lqılm14'.ır.

.....

~~~~

adamı aramaktadır.

bu safhası Şar
lin cinayet ile ithamına kifi
deği dir. Fakat müstantik a·
d:ımı serserilikten dolayı hap·
se atmıştır. Şarl itiraz ederek
san'atının berberlik olduğunu
söylemiş ise de tahkikat ne:ticeıinde yedi ay içinde yedi
yanm glln çalıfmıt olduğa u·

kirn

lırılledecek?

esrare1ıgız

Şarlın

dı'iklulncılar

...

Dau&ler mı•ııblnde ea rfiç dern 1-ı-ak
lan yukarı kaldırma

Sahne tuerindt kolayca

yapılan

hareketler

nl: uıhml:lltrle öt,reniliyor anladını.ı mı1

Daaıözler mık.tebJnlo bugUnkıt talebeleri
arısında en fazla k.abt 1iyec RÖl'teren f\.11s

Oiyaoa Day

,.

nazaran bir tahmin yapmakta,
bu da ıeyyahın gümrllkaill
geçirebileeeti sıyanın azalma•
ıını mucip olmaktadır.
Bu vaziyetin ıslahı için hllkumete müracaat edilmiştir.
Şimdi bir de Amerikalıların
kendi aralarlıdaki ihtiliiflannıD
Avrupadaki tesirine bakalım:
Bir Amerikalı bir mal aldı
mı dllkkiincıdan derhal bit
fatura istemekte, faturayı al•
dıktan sonra da altına o ma•
lın maliyet fiatının yazılmasıııl
talt p etmektedir. Yaptığı fa•
hiş kar görüneceği için bu d•
bittabi dükkancının işine gel•
m~mektedir. İtte size Amerİ"
kalılar ile Avrupalı dükkancı•
!ar arasında bir münazaa k.pısıl

t

l

e o

Hayatlarını, ·şledi~imiz

kaz nan
izim bu

hataları
••

gun

ihata yüzünden

damlar..

Fransız

Bir

ka

afL.miııe

vazı;eçtiğimiz
kalacaklardır

irti iptan

aç

vet hakikaten öyle hak
vermemek mümkün değil
dir. Alelhusus bunu söyJiyen bir gazeteci deiil, maruf
bir doktordur, adı d Andre
Dürvildir. İddiasına gelince
onu şöyle huliisa edebiliriz:

E
J'ııi

günde

.Bir baba ile oğul
nıektPpten çzklllar
Resmimiz M. V. S. Kazart
isimli Amerik:ıda mütemekkin
bir İspan} ol ile oğlunu göste•
riyor. Her ikisı de Hendrıks
kolleci edebiyat şubes:ne ayni
günde girmişler ve ahiren gene ayni günün aıni saatinde
ica2etname almışlardır.

mamızdan ileri

Son senelerde tedavi usul-

«Eski ted vi usullerinde be·
ıerin hastalığının sebebi zahiri
aranıp

bulunur,

tedavisi için derhal tesir eden
bir ilaç verilir, fakat iyiliğin
artık

atil kalan uzviyetten
değil, bu ilaçtan ileri gelmekte olduğuna bakılmazdı.

Dünyanın

en küçük
"k{eti

DlO O
Dünyanın en küçuk motösiklcti M.E.C.D. As on namın
da bir İngiliz ınübendisi tarafından
yapılmıştır. Elyevm
Lo_ndrada bir sergide teşhir
e.~lı!en bu .oyuncak büyük motosıkletlcrın bütün tertibatını
ha"zdir.

Halbu ki yeni tedavi usulünde hastalığımızın sebebi olduğu gibi, bu hastalığın esaslı
surette giderilmesinin çaresi
de kendi uzviyetimizde bulunmaktadır. Bu tedavi usulüne
esas olan düşünce şudur:
Bizi hasta eden şey gayri
tabii bir hayat sürmekte ol-

Doktor
maınızdır.

All(/re

Şu halde tabii ha-

yata avdet edince bu hastalık
kendiliğinden zail olacaktır.»
Yeni tedavi usulünde hakim
olan kanaate göre hastahkla-

lık imiş diye işittim.

met

Evet.
Gezebilir miyim.
Evli iseniz boşuna zahedersiniz. Çünkü kalaba-

lıktan hoşlanmam.
- Hayır bekarım.

-

kapıyı

-

Hanım/endi,

sizi dört senedir

tamdım!....

Nekndnr garibinize giderse
gitsin, nekadar inanmaz:.anız
lnanmann, ta' t doğrudur ..
Hak ka bu, ~.:hper hanım,
Be Jcğlu
bi bir yerin göbe).:. n ! olan evini kiraya bir
lllr ~tr
-n'şti.
Bu '·
o
diyeceksiniz.
Dö ı ·, ... J.yalı bir ev alb
Ü~L K1Smmda da kendi oturacak.. Hıç müşteri bulunmaz
mı?

Evet.. Bulunmadı. Aylar geç·
tiği halde ev boş kaldı. Müracaat e?~nlere de Şehper
hanım evını vermedi.
Niçin .kimse tutmuyordu?
Pahalı mı?

Hayır ev çok ucuzdu O
halde niçin tutmuyorlard; ve
tutmak istiyenlere de 0 ~için
evini vermiyordu? Pek basit.
Şehper hanım henüz yirmi
albsında guzel bir duldu.
Kocası öleli çok olmuştu.
Fakat onun hatırası, ihtiras
içinde yanan genç kadına hayatı yaşamak için mani değil
di.
O hem bekar, hem genç
bir kiracı arıyordu.
Halbu~i müracaat
eden
gençler evli, bekarlar ise ya
suratsız, ya ihtiyar idiler.
, dir günt 11abah sabah evin
kapısı çalındı.

ŞeJv>er hanım

pencereden

g6rmemiştim, şaplwmzdcm

bakb. Bir genç adam.
- Ne istiyorsunuz?
- Evinizin alt kısmı kira-

Bu dört hatayı ıöylece ayabiliriz:
1 - Çok mıktarda ve fena
intihap edilmiı yemek yiyoruz.
2 - Kafi derecede hareket etmiyoruz.
3 - Vücudumuzu fazla örtüyoruz.
4 - Dimağımızı iıgal etmiyoruz.
Hastalıklann tenddüt ederek ömürlerimizi kısaltmasının
mikroplara karşı mukavemet
kabiliyetimizin ~a'fa ugra ası·
nın, git gide fekllmizin bozulmakta olmasının biltün sebebi
bu saydığımız dört hatanın
her gün irtikap edilmesinden
ileri gelmektedir. Binaemıley
yeni tedavi usulü bu dört hatayı yaptıran itiyatların tamamen aksini ihtiyar etmekten
ibarettir.
Hububat ile sebzeden ve
meyveden ibaret vasat derecede bir yemek, hafif esbap,
jimnastik, fikir eglenceı;i, banyo, duş, firiksiyon, hasta olmamağa ve hasta olanları iyi
etmeğe kafidir.
Doktorun tavsiyelerini bizim
de aklımız n dı. Fakat fikir
ameliyesi
m:stesna olmak
üzere üst tarafını tal\ bik edebilmenin çaresi nerede?

-

lerinin son derece değişerek
basitleştiği, bin enaleyh doktorlara iş kalmıyacağı merkezindedir. İleri sürdüğü nazariye ile Fransada büyük bir
şöhret kazanmış olan bu zatın
bu mesele etrafında yazdığı
son makaleyi gördük, bir kıs
mını karlerimize göstermek
isteriz. Doktor Dnrvil diyor ki:

alametlerde

pimelrtufr.

O h ide müsaade edfn
çayım.

Şehper sevincinden merdivenleri dörder dörder inerek
kapıyı nçh. Bu sefer tam is·
tediği gibi bir müşteri genç,
güzel ve bekar bir kiracı.
Evin alt kısmını gezdirdi.
iki oda.. Bir sofa.. Güzel mo-

bilyalı.

- Nasıl beyefendi.. Beyen·
diniz mi.
- Eh.. fena değil.. Siz bu-

Durllil

rımız,

cinsi ve mahiyeti ne
olursa olsun, yaşamonm esas
kaidelerine muhalif olan baş
lıca dört hatayı hergün mükerrer surette yapmakta ol-

'

Telceııııızıll
Londra sokaklaraıa po·
lis tele/011 ları konuldu
Londr~ sokaklarına her adım başında bu şekilde tele·

fon kulübeleri konujmuitur.

Bu telefonlarla vereceğiniz
işaret iki daJd~m ~rfın~a istediğiniz me'- kıe bır polıs memurunu getirtebilir.

üç

411 r

içinde ne er
aldu?

18 inci ıısrın en büyiıl: ge~isi
olan Kadırg'"'ya müşabıh bır
gemi yapılmıştır.
.
İngıliz gazeteleri son sıstem
Transatlantiklerden biri ile:_, bu
gell'in'n rcs oi aldırınışıar,
bu suretle geçen • üç ~sırda
fennin neler yaptıgına 1 aret
etmek istemişlerdir.

rada yalnız mı oturuyorsunuz?
Şehper hanım
bu sualin
verdiği fırsatı kaçırmadı.

içini çeke çeke hayatını,
kocasının ölümünü, yalnız kaldığını ve yalnızlığın mahrumiyetlerini uzun uzun, acı acı
anlattı.

Genç adam da bilmukabele
kendi hayabnın mahrumiyetlerini nakletti.
Artık anlaşmışlar demekti.
Şehper hnnım:

- Evimiz çok muntazamdır,
dedi. Alt kat kışın eğer size
dar gelirse yukarda kendi kabından bir oda da verebilirim,
buyurun or8sını da göstereyim.
Yukarı çıkhlar. Şehper ha-

( A k nedir ) sualin

en

doğ

/Jerekel versin ki doktor deniz s11y11 iyidir, dcmiş/i.
mm kapıyı açmak için eğildi.
Fakat bir az fazla eğilmiı
olmalı ki arkasında
duran

u cevap

. · z.ı· ptede·
genç ad m kend ını
medi. Genç kadın, iki kvuvvetli ko:un beline aarıldıgım
görünce alelusul.
_ Ne yapıyorsunuz; ayıp
değil mi? Utanmıyor musunuz

Bağmnm. Yapmayın. Bıratın.
I

Dedi ise de ne bağırdı. Ne

de bir şey yapb.
Oda kapısı da açılmış, içeri
girmişlerdi.

Genç adnm

giderken bir

iki güne kadar . evi t~~p tutmıyacağına daır katı haber
vereceğini vadetti.

*

Şehper bu ilci günü hey.ecanlı bir intizar içinde geÇJr·

di.'
Üçüncü günil bir mektup
aldı.

Mektup dclikanlıdapdı ve
şöyle diyordu:
Hanımefendi.

Eviniz manzara itibarı ile
güzel. irtibat ve teşkilat ta
fena değil. Ancak bir mahzur var. Kapısı fazla bilyi.ık.
Bu ise büyük
methallerd"n
hoşlanmamaktayım, maalesef
tutamıyacajım.
Mazeret ve
hü11r11etJer.

Son Saar

anei b

ıl ıorrirıı
Jıiklıyeler

Geçen cuma misafirlerimiz
bir hayli kalabalıktı. Öğleden
sonra şöyle hep beraber iskele
gazinosuna çıkalım; bir de
sandal gezintisi yaparız diye
niyetleniyorduk. Fakat hava
birdenbire bozdu;
bulutlar
birbirlerinin sırtına b:ndi, gök
gürültüleri kovalamaca oyununa
başladı. Biz de, ister İltemez,
evde kalmağa mecbur olduk.

*

Gençler salonda gramofo·
nu kurup dansa başladılar.
Yaşlılara gelince, onlarda, içer·
ki odada, bütün kuvveti çe·
neye vermişlerdi.
Bilhassa hoş sohbet iki üç
mütekait vardı ki, adeta yarış
ediyorlar, sözü birbirlerin ağ·
zmdan alarak mütemadiyen
an!atıyorlardı.

Arada, gayet güzel fıkralar,
kkcrlemeler söyleniyor; beyit·
ler; kıt'alar inşat edilerek za·
rifane nükteler sarfediliyordu.
Sırası dfiJtükçe, taşı gediğine
kor gibi, ender b:r darbımeael
iradediviriyorlardı.

Uf

lafı

açtı : mevzu ka·

ha ve ahmak uşakların hi·
kiyesine intikal etti :
« Efendinin biri misafirile
beral:er sofrada yemek yerken
her nasılsa efendinin aakalına
bir pirinç tanesi dtışer· Uşak
efendisinin haberi olmadığını
görünce : « Efendim, gül da·
line bülbül kondu, heşpençeyi
gönderin de ürkütsün! » Demesi üzerine, efendi sakalını
silkerek pirinç tanesini düşü·
rtr. Uşağın bu zarafeti mlsa·
firin pek hoşun11; gider. Eve
gelince kendi uşağım bir ke·
nara çekip sıkı sıkı tenbih
eder :
- Yemek yerken sakalıma
bir pirinç tanesi düşüreceğim.
Bunu görünce sen hemen bana :
« Efendim gül diline bülbül
kondu, beşpençeyi gönderin
de ürkütsün!» de, olmaz mı?
- Baş üstüne, efendim.
Efendi misafiriyle sofraya
oturur, çalışa çabalıya sakalına
bir pirinç taneı:I düşürebilir.
Efendisinin evelce söylediği
sözleri unutan aptal uşak bu·
nu gürünce derhal bağırır:
- Efendi, efendi! Dişarda

banızı?

hünerli uş•..k;
aldığı helal olsun ..
Karşı~ındıı ki sormuş:
- Ne gibi hilner?
- Şimdi görürsünüz.. (Uşa·
ğını çağırarak) Ahmet gel!
(Ahmet içeri girer) Haydi
git te bakkala bir sardalya
-

Doğrusu

salatası yaptır!
Uşak:

- Peki efendim!
Der, ve kapıdan çıkar. E·
fendi hesaba başlar: İşte Ah·
met merdivenden aşağı indi;
kunduralımnı geydi; kapıdan
çıktı; bakkala gitti; salatayı
yaptırdı; geriye döndü; kapı·
ya geldi; yukarı çıktı ...
- Ahmet!
U ıak: «--Efendim ...
Diyerek elinde tabakla içe·
ri girer.
Bunun üzerine karşısındaki
zat gülümser:
- Ayağımn tezliği bllyilk
bir marifetse, müsaade buyu·
nınuz da ağa bendenizi çağı·
rayım. Bir de onu tecrübe
edelim... ( Uşağını çağırarak )
Mehmet!
- Efendimt
- Haydi bakkala git te
bir domates salatası yaptır!
....•. ( Mehmet odadan çı·
kar ) işte Mehmet gitti; aşa·
ğa indi; kunduralarını giy ı
sokak papısından çıktı; bakkala gitti; salatayı yaptırdi;
geri döndü; geldi; sokak
kapıaından içeri girdi; merdi·
venden yukan çıktı: oda kapı·
sına geldi ....
- Mehmet!
- Efendimi
- Salatayı getirdin mi?'
- Hayır efendim, kundu·
ramın tekini kaybettimde onu
arıyorum ...

ve meclistekiler·
den biri arkadan şu hikayeyi
söyledi:
« Efendinin biri uşağını
met etmi~.

iki kahkaha koptu.
gramofon «Ali baba»
çalıyordu. Odadakiler hikaye·
!erine devam ettiler:
Budala Memişin elile akzı·
nın yarısını kapayarak kom·
şuyu «yarım ağızla» nasıl ça·
ğırdığı; diğer bir serser.ı u·
şağın da, alelusul m foafirlerin
ayakkabılarını çevirmesi icap
ederken, hepsinin içini dışına
çevirerek çizmeyi de kabarsin
diye havuza nasil attığı birer
birer anlatıldı. Ahmak uşagın
birine de konaktan
ilaçlık
«Kilermeni» ısmarlanmış; u·
şak sokakta tesadüf ettiği
kel Ağobu yakalıyarak Hcş·
kadem kalfanın tenblhatine
riayeten güzelce ıslatıp döv·
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söyledığin ~te oldulı.

. .

Gülüştüler

'

Bir

Dışarda

Asri Korsan
•

iş h11 kadarcık değil

Herifler, çekmecedeki tabancanın kurşunlarını
da almışlar
En nihayet şurasını da ha·
bec vereyim lıi bu ara kapının
bu taraftaki sürgüsü çekilmiş
ve bu suretle kapı açılarak
b:zim kimseyi rahatsız etmeden buraya girmekliğimiıe
imkan vermiştir.
- Ala, faka! bu sürgüyü
çeken kimdir?
- Oda hizmetçiniz Süzanl
Size şurasını da haber vere·
yim ki bu kızcağız epeyce
zamandan beri bizim sadık
ve kıymetli bir yardımcımız
olmuştur; bunun içindir ki onu,
biraz eve! miikafPJ: olarak, si·
zin tarafınız<lan sineınaya gön·

derdim, gr lince buraya uğra·
madan doğruca odasına çeki·
lece'. dir. Şu balJe serbest bu·
lonuyoruz demektir; gerek
biziı,ı için; gerek düşmanları·
ır.ız için saha açıLtı, d ~rhal
harekete geçih:bilirl
Na tali:
- Düşmı.:ılsr•ma işe baş·
!adılar bile! cevabını verdi.
Maksim:
- Bi!iyorum, dedi, kadehi·
nize uyuşdurucu bir ilac dödöktülcr, fakat bereket versin
içmediniz?
Evet, fakat it bundan
ibaret değil, rtivelverimin kur·

Evlenme...

Sıcaklar

ilanlarından re-

şehrin
hayatını alt

•

alınmaması

sım

bildirildi

Bir

üst etti

Geçen gün sıcaklann oyna·
dığı bir oyun yüzünden, bir
Avrupa şehrinin mesai intl·
zamı garip bir surette bozul·
muştur. Bu şehir Liyondur.
Havanın çok sıcak olduğu o
gün, memurlar dairelerine geç
gelmiş, trenler vaktinde hare·
ket etmemiş, velhasıl umumi
hı::yat karma karışık olmuştur.
Nihayet anlaşılmıştır ki ko·
ca şehre bu oyunu sıcaklar
oynamıştır. Zira sıcağın tesiri
rınrıı iatı
ile saat zemberekleri inbisat
Yakında kitapçılarla Devlet
etmektedir. Bu da saatin geç
m"?tba:ısında müteşekkil kokalmasını tev!it eylemiştir.
misyon arasında mektep klSoğuklarda ise saat ekseriya
tııplarının fiatlannı tasbit için
ilerilemektedir :
İşte bu tabii hadiseden do·
milzakereye
başlanacaktır.
Mektep kitaphm bu komisyon ' la ı Liyon şehrinin bayatı, b r
gün için karına karışık olmuş·
tarafından kıymet tayininden
tur.
sonra satılacaktır.
Dahiliye vekiteti, evlenme
ilanları hakkında mühim bir
tamim gönderm~tir. Ban bC:.
lediyclerin evlenme ilanların·
dan resim alınmakta olduğu
istihbar edildiğinden bunun
doğru
olamıyacağı ve ev·
lenme ilanlarından resim alın·
maması bu tamimde bildiri!·
mektedir.

Mektep kitaplaf

dükten sonra dolaba koyarak
h11reme göndermişti.
Birisine de on tane tabak
ısmarlamıtlar; meşe odunu gi·
bi Y edikuledeki "Debbağ,.·
!arı arkasına takıp getirmişti ..
Jf
Bütün bu hikayeleri, çocukuj ımdan beri çok dinlediğim
ıı;.n o kadar alakadar olma·
mıştım. Bari bilmediğim bir
kikliye söyleseler de not et·
sem diyordum. Temennim bo·
şa çıkmadı; hem bir değil iki
hikaye dinledim:
Beyin biri Anadollu uşağı·
na tenbih etmiş:
- Misafir su istediği vakıt
bardağın
içine
bakmadan
verme!
- Peki beyim ...
Misafir gelir; su ister.
Uşak

bardağı

dofdurur;

lambııda

içine baktıktan sonra
götürüp verir. Bekler. Bardağı geri alır Tekrar lambamn
baş;na gider; bardağın içine
bir daha bakar.
Bey hayretle sorar:
- Ne yapıyorsun? ·der· ve·
rirken baktın, ıyı: aldıktan
sonra neye baktın?
- Verirken baktım: yedi
tane böcek vardı. Sonra me·
rak ettim, kaçı gitmiş kamına
kaçı kalmış diye: Onun için
baktım!

-!
«Beyin biri uşağına tenbih
eder:
- Misafir geldiği vakit bir

Sesi11i b·eğp,11eı1

adaın ..

Nara atacak kabfl-iyette

değilmiş

Yoksa, bütün af a ı g '"' m
güm öttürürınüş!.
Maznun orta yaşlı, iri yan
bir adamdı. Bu iri yarı adama
isnat olunan suç, hakaretti.
Davacısı olan bir hamal, ken·
disine bunun « Mangafa » diye sövdüğünü iddia ediyordu.
- Ne mangafa demişliğim
var benim buna, ne de cinfi·
kirli. Ne sövdüm, n~ saydım!
Maznunun dediği bukadarla
bitiyor. Bir şahit var. Bunun
şahıı.de~i şöyle:

- Beş, on kişi bir köşede
oturuyarlardı. içlerinden biri
bağırdı, sövdü.
- Hangisi?
şey istersem hanğisi diye sor!
- Onu bilemiyorum!
Misafir gelir.
Bey uşağına
- Nasıl olur? Hem birisi
emreder:
nin sövdüğünü söylüyorsun,
- Benim ağızlığımı getiri
- Hangi agızlıgmızı, beyim? hem de ....
- Bunun sebebi var, efen·
- Kebriba ağızlığımı...
dim.
Yani kimin sövdüğünü
(Zaten topu topu bir tek
bilemediğimin. Ben sövdüğünü
kehriba ağızlığı var.)
söylediğim adam sövdüğü va·
Ertesi gün başka bir misa·
kit
başka tarafa bakıyordum.
firin yanında çağırır:
Bir ses ~ittim, ama Ee'!!eneni
- Kürkümü getiri
- Hangı kürkünüzü, beyim? görmedim!
- Mesela bu dava edilen
- Elma kiirküm ...
adam değil mi idi acaba?
(Hepsi bir tane elma kürkü
- Sövenin kalıbını kıyafe·
varmış,)
tini görmedim ki bileyim.
- Demek ayırt edemiyor·
- Bana bir kahve getiri
sun
o beş, on kiti arasından
- Hangi fincanmızla?
hangisinin seslendiğini?
- Fağfuri fincanımla ...
- Gene yanyana gelseler
.
ayırt edemem. Hani ses·
bile
- Enfiye kutumu getiri
ten belli olur belki ama sağ·
- Hangi enfiye kutunuzu?
lam kulak ister on kişinin
- Gümüş enfiye kutumu ...
sesinin bağıranın sesi o!duğunu
- T espihimil veri
bilmek içini
- Mesela bu adamın sesi·
- Hangi tespihinizi?
ne benziyor mu idi o ses?
- Necef tespihimi..,
- Bilmem ki, ..... ne diye·
.
yim. Ses sese benzer.
Bir gün, uzaktan, resmi mi·
Bu aralık iri yarı maznun
safirler gelir. Bey misafirlerin
ayağa kalktı, şahide bakarak
önünde uşağına der ki:
kollarını kaldırdı:
- Git babamı çağır, misa·
- İşte, dedi, bunda saçma·
firlerin teşrif ettiğini söyle...
ladın.
Benim sesim meşhur·
- Hangi babanızı?
dur. Beş, on değil a, elli alt·
-!llllllll
mış kişi arasında, onlarla hep
Odadan sürekli kahkahalar
bir ağızdan bağırsam bile,
aksetti. Salonda gramafon bel·
gene sesimi ayırt etmek kaki onuncu defa olarak «AÜ
bildir. Hanende falan sanma·
baba» yı tekrar ediyor; genç
çiftler yorulmak nedir bilme·
yın bu lafımdan. Deniz üstün·
den, tatlı tatlı dönüyordu.
de çok dalaştım da fırtınalı
h va!arda tayfalara
lafımı
Cel8.letii11 Ekrem

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

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

işittirebilmek
bağıra

için yelkenlide
bağıra sesrm kuvvet·

lendi.
Kırk adım

öteden

bağırsam

işiten adamın kuhgında

tok·
mak vurulmuş iİbi olur. B:r
daha sesimi unutamaz. Sorun
buna da şiıı:di bakalım. Ben·
mi

imişim bağıran?

Şahit,

hala ayırt edemiyor·
du. Maznun, cesaretlendi:
- Gördünüz mü. ( Bud:ır )
diyemiyor. Halbuki ben olsam
(Budur) diyecektir, Demek
söven ben değilmişim!
Filhakika bu adamın söven
olduğu usulü dairesinde sabit
olmuyordu. Mahkeme, bunu
cilşündil, beraet karan verdi.
İri yarı adam, salonun eşiği
ğini ge~e~ken de sesiııden
bahsediyordu.
Bu ses yok mu, bendeki
ses.... Hı.ni bir nara atsam
bavayı
gümgüm öttürecek
kadar
kuvV"etlidir.
Yoksa
ben nara atacak adamlardan
değilim 1

Hdydar Pş. tram
vayzna cereyan
Üsküdar tramvayına alt
fıthrlkaııın el<'klrlk cereyanı yl'lıl yapılmakta olan
hatta unyrl küfl ueıecek

llr.

lhı selıebe

mehnl ve·

nl hal l~·ln lstanhul <>l;•k·
lrll\ ~lrl.:ı>lile kablo nısı

tasile cereyan
bir mulrnvele
ceklir.

alızı

iı:in

uktedlle-

Gece yevmiye-

lerinde tereddüt
Gece yevmiyelerinin kimlere
verileceği hakkında Barem ka·
nununda sarahat yoktur. Key·
fiyet Şurayı devletçe tefsire
sevkE"dilecektir.

Ferit b. eidiyor
Londra Sefirimiz Ferit B.
bugün mahalli memuriyetine
müteveccihen lstanbuldan ha·
reket edecektir.

e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• · e!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I
çaimışdı, sebebine gelince: bu·
mağa lüzum yok, benim hl·
a!arak muhteviyatını masaşunlarını da çıkarmışlar...
mayem llltındasın. Ne Bonifas
ııın üzerine döktü: bunlar iki
Maks m omuz silkdl:
nu bilmiyorum!
de Lüdovik hiç bir şey
ne
Muadeleyi
halletmek
için
bilezik
ile
bir
kaç
yüzükten
- Ebemiyctsiz şeyi · Bizim

tamamen hazırdır: • ve bir gerdanlık ile mahut
ınadalyondan ibaretti.
Hücum ediyorlar, derhal mu·
Ellen • Rok sordu:
kabil hücuma geçiyoruz, taBu madalyonu şimdi tak·
arruz yapıyorlar, derhal mu·
ınıyormusunuz?
kabelesini görüyorlar Lüdovi·
- Babamın ölümüne sebep
ki sahneye çıkarıyorlar. ben
old?ğunu ögrendiğim günden
de tutup Paakarellayı getiri·
ben, hayır ..
yoreml Fakat acaba saat k~ç
Ellen-Rok eline bir kurşun
oldu? Tam on, İtalyan kızı saat
kalem
almış, hem önünde du·
on buçukta sokakta beni bekran kagıda bir feyler çiziyor,
liyecekti; vakit geçirmeden
yem
de yan göz ile daliın
gidip onu bulmalı ve kimseye
dalgın madalyona bakıyordu.
göstermeden buraya getirme·
Natali:
!iyimi
- . Bir baç resmi yaptınız
Ve hiç durmadan çıkıp
dedeı, madalyonda böyle bir
gitti. Bu müddet zarfında
Ellen • Rok aparbmam göz- şey var mı?
Ellen-Rok madalyonun ka·
den geçirmişti; kapıların ban·
pağını
açarak anpula doğru
gi tarafa açıldığına ve elektituttu,
filbaika
içinde müphem
rik tellerinin nereden geçdibir
haç
vardı.
ğine bakıyordu. Nihayet NaNatali merak etti:
taliye sordu:
- Bu madalyonu ıiz daha
- Matmazel, ınücevherlerl·
nizi nereye koyuyorsunuz?
evelden de tanıyor mu idiniz?
O, mırıldanarak cevap verdi:
- Paris bankalarından biEvet: daha Sicilyada, ilk
rısımn
kasasına,
üzerimde
defa gördü-jüm zaman bu ma·
ancak ehemmiyetsiz bir kaç
dalyonun vaktile çok uzun
şey bulunduruyorum.
- Bu ehemmiyetsiz ıeyler müddet bende bulunmuş ol·
duğunu hissetmiştim; onu par·
nelerdir?
maklarım bile tanıyordu, ara·
Natali çantasından küçük
dan geçen zaıııan zarflnda bu
bir anahtar çıkararak önünde
his kuvvet buldu. Eminim ki
duran yazıhıınenin çekmesini
Jeriko bu madalyonu benden
çıkardı; içinden deri bir zarf

pilanımız

sarfettiği
ruşmasına

gayret alnının busebep oluyorcu.
Maksimin avdet ettiği zamara
kadar süküt ettiler.
Delikanlının başı evvela ken·
di odasının yan açık kalmış
olan kapısından göründü:
- Ne var ne yok? diye so·
ruyordu, Paskarella yanımda·
dır, içeri girebilir mi? ve ar·
kasına dönerek:
- Haydi Paskarc '.la, dedi,
titremeyiniz canlll', baksanıza
ben de hiç bir raşe vr.r mı?
Son bir kaç h ıfta içinde
italyan kızının yüzü gençliğiıı·
den ve tazeliğinden bir haylı
kaybetmişti; esbabı da dc-ba
fakırane ve daha mühmeldi;
halinde de bir şaşkınlık, hatta
bir cinnet eseri vard•.
- Ah, diye söylendi, öbür·
leri bir haber alsalar, hatta
şöyle bir şüphe etseler besa·
hım tamamdır. Siz onlan pek
tanımazsınız, her şeye müs·
tait adamlardır. Bakınız matmazel; bir aralık zannettim ki
size içirmek istedikleri zehir·
dir. Çünkü bir gün hazırla
dıkları bir maddeyi İçen bir
biçarenin derhal yere düşüp
Ellen-Rok kızı tatmin etti.
- Paskarella, şimdi kork·

yapamazlar ve aramızda geçen
şeyi öğrenemezler. Alelhusus
bu adamların burada bulun·
duklanndan emin misin?
- Bonifas gelecektir.
- Ya Lüdovik?
- O esasen otelde müs·
tahdemdir.
- Peki Jeriko?
- Rica ederim beni daha
isticvap etmiylniz; Sicilyada
geçirdiğim müddet esnasında
ve daha sonra gerek Bonifas
gerek Lüdovik ve gerek Jeri·
ko bakkınd.ı ögrendiğim bet
şeyi size birer birer söyllyeceğim.

4

[-lal<ikatin gölgc5'
P askarella söze ancak bir
müddet sonra başlıyabildl.
Elan endişe içinde idi ve. ona
nerede ise kapı açılacak vo
Bonifas ile Lüdovik içeri gi..
receklermiş
gibi geliyordıı:
Ruhunda sinmiş bir I; orkll
vardı; bununla baraber kendi•
sini çabuk topladı ve aheıı•
ginde, geçirdiği son baftalarıll
merareti sezilen kırık bir se5
ile söylemeğe başladı:
[Bitmedi]
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Emine, dayak yerken sadece böyle küfrediyordu
-115Günahkar kadmla tekabill
eder etmez tereddtıt g&termeden,
ibtilifa düımeden
m&fterek bir hamle gösterecekler ve lekelerinden, elemlerinden sıynlıp kurtulacaklaraıl§ gibi müzakereaiz ve
münakapsız atlarmı

takındığına zahip olarak hid-

detlendi:
- Senin evine şfrmek için
izin fıtiyecek detiflm; çekil,
bana yol ver, yoka tepelerim.
Emine tannan bir kahkaha
aaYUrdu :
- Aman yiğidim kıyme,

koşturu

yorlardı.

Köytın

gençliğime acı!

dar 10kaklanndan

- haydut kovalıyan jandarma
ıiiratile - geçmi§ler ve bftttbı
kadınları halecan içinde sokağa
fırlatmlflardı. Eminenin
çitle çevrili avlusuna dolu dizgin girdikleri zaman, bir slirG
ldSpek te kendilerine refakat
ediyor ve hayretnUma av'avclerile sDvarilerden sanki bu
tellşın sebebini soruyorlardı!
Velveleli geliş köylü fahişede eıiğe çıkarmıftı. Saçı.~bermutat dağınık, göğsil açık, kollan s.ıvalı, ayaklan çıplakb. Eıiğin nsttınde
• Janm kalmıt bir tablo gibikdıamen uryan, kısmen mestur,
uruyordu.
Nihat Ef. dizginleri oğlu
nun eline verirken:
- Sen dur - dedi - onu
ilkin ben gCSreyim.
Muzaffer yutkundu. Şu elim,
fakat zaruri teJakide bizzat
hazır bulunmak, kaç gündür
ruhunda dalgalanan gayzı haykırmak, n,Ocrim kadmm ytı
züne bir teyler, bir çok şeyler
kusm"ak istiyordu. Maceraya
v~ gorülecek hesaba yabancı
hır adam gibi - elinde dizgin
ve yanında iki yorpn at _
avluda kalmayı ağır bir hak..
ııızlık
sayıyordu.
Tecziye
olunacak gilnahkAr, babasının
karısı ise kendisinin de anası
idi, ve ilk tilkftröğü değilse
hile ikincisini onun yftzüne
fırlatmak kendi hakkı idi.
Babası, bu cihete ehemmiyet
vernıfyerek m&vacehe ve mftrafaa ıelihiyetini nef.ine bas..
rec:liyordu.
Muzaffer, bu mDIAhaza ile
111 &ardı, terledi, fakat sustu
bab•enm emriDe uyup

Dedi ve birdenbire koUarmı
çaprazlafbrarak mllcadil bfr
tavur aldı :
- O~ak kannın - dedi oynaşını bırakıp ta beni mi
tepeliyeceksfn. Ben aJzı ant
kokan yürek yoksulu ditçilerden değilim. DitimJ babrdığım
yerde bayır bırakmam. Anla·
dın mı sakallı?

Nihat, bir hamlede kanyı
yakaladı ve elini, kolunu oynatmaaına mahal vermeblzin
yere ath, öldOrBc6 bir savletle üzerine çullandı.
Emine, kuvvetli olmakla beraber Nihada galebe edemezdi. Kavi ve mfitehevvir erkeğin ellerini ısırmıya, yilziinn

.
r.--.n

kaldı.

Muharriri: H. Tarh

a•h•

Nihat Ef, ağır adımlarla

kapıya yanaıırken, Emine bana bfr iıtihza ile gtıltimaiyorda.
Ağılını,
mandırasmı
•hınnı ihmal edip bqk~
Yerlere nvuıan kayıtsız bayVanlann
tatkın
sahipleri
gibi kaçan kanımın lzfnde
kotan erkek, bu ezeli fahişeyi
rtUdnrnyordu. K&J'fl k8J'flya
geldikleri vakit, dudaklanndaki mtlatehzi tebessüm ailindi. YtizGne ajır bir ciddiyet
geldi:

- Efendi -dedi- beni korkuttun. Evimi çeteler bastı
aandım. Ne geliı b&yle?
Nihat Ef. sakin bir sesle
cevap verdi:
- !'fele içeri girellm.
- .içeride itin ne? Bfr d.ı1eceğin varsa burada sayı
Evine güpe gtlnd&z erkek
almı.ş diye kay halkına beai
bir parmak bal mı edecek.in?
Nihat, alıklaıh. Bir zamanlar koynuna giren fU adi kadın, timdi kendiaini eye almak istemiyordu. Nikahlı karwnm orospuluğu yüzlbıden
haysiyeti bu kadar mı azalmıtb? Kaylü alliftelerin bile
latihkarına hedef olacak ka~ar mı erkeklik itibannı kayetmifti? Adamcaiu, vehlei ullda bu ciheti dllfllnerek ...
~nlt. Sonra Emi...;. Şehua
\nmaye ve ibfa için bu tawı

tırmalamıya uğraımaktan baş
ka bir feY yapamıyor, fakat mütemadi bir surette baykınyol"'

du:
- Dürzü, kerhaneci, boynuzlu, deyyuz, pezevenk!
Bu ağır kelimelerin her biri,
suratına inen müthiş yumrakJann adedini ve sıkletini tezyit ediyor ve Nibadın kolu ,
famlasız infp kalkıyordu. Üçbq ay eye) gene bu evde ,
fakat içeride Şehnazın başına
gelen hal, şimdi Eminenin yüzünde tekerrUr ediyordu. Kadının ağzından , Burnundan
kan hotanıyordu. Bir kaç ditl
kınlmış , yanaldan morarmış ,
bUtün kemikleri kınlacak kadar incinmf,ti.
Erkekleri iatihfafa ahtan
köy dilberi, bu amansız dayağın doğurduğu evca ve bahu.IU9 qleriniD lnnlmUJ, çehresinin alttıat olmasmdan ..._
tevellit manevi eza altında
artık ya!Yanyordu.
- P... nu dökeyim, t ... m
öpeyim, yapma, beni burdabq etme.
Bu insafsız musaraaya iptida hayretle Digeran olan Muzaffer, babumm k6ylD kanyı
öldürmek bere buJundujunu
g6riince atlan çitin bir kenanna bağladı ve kottu:
- Baba, ne yapıyorsun, bu
kadının günahı ne? Aad kabahatliyi buJNna.
Nihat Ef. müthiş bir yumrukla Emmenin bir elitini daha
kırdıktan aonra kalktı:
- Günahı ne mi?.. Elim bu
murdar kanya değdikten sonra devrim değiıti, anan da bu;
nu g&tlp 01USP,U oldu.
Emine kınk dişlerini uymıya,
burnundan h()faDaD
kanlan lilmiye çahfarak inllyordu:
- Ocağım s&ıdn, ıurabmm
hayrı kalmadı. Allabtan bul
herif, daha beter ol dllrzGI
Son kelime Muzafferi de
kudll'dı ve kadmın Oattlne atıl

d

ı

:

- Ne dedin ne, dnrzn mi?
&sbayle oruapu, dllnil kim, ba-

m

mı?

Emine, kmk dftleriniıı parplannı bulmUf, zebeledea yı
lalan eYİDİD enkazı önthıd-.
aflıyu bir mmibebede Fbi
kendini lra1bedecek derecelen r'-llll· Klmınl• seç-

Hırsızlar

Yanto..

MaAaltAaA ki

Jngilterenin en

clll11)'anın en ~
ili adamlarıdır

boynuzlu

2

•<Maten» gaaeteai fU garip
hadi.eyi nakledlyor: Gen9 bir
avukat, geçen gtln, mahkeme
tarafmdan haplanedeki pa·
rası2 bıraızlardan birinin veldllijine tayin edllmif; maznwala .erBtmell, derdini dfalemek için bapiaueye gİtınİf;
itini bitirdikten sonra çıkar
ken, bahçede aerbeat dolqan
bir mevkuf yanına yaldqarak:
- Avukat mııını%? diye
IOl'IDUf.
- Evet.
- Ben parat!lız bir zavallıyım.
Beni müdafaa etmez
miainiz?
- Ederim, niçin etmiyeyim.
- Ôyle ise ben de sizin
iyilitfnizln albnda kalmam.
- Anlamadım?
- Tabii, fU bahçenin duvanna (mahkemede iyi mildafaa edilmek istiyen fllloca
avukatı vekil yapsın!) diye
yazdım mı, siz ıeyredin milracaatçılan.

Bunun gibi bin bir çeşidini
gören avukatın bu defa ağzı
açık kalmış.

Nam~onda

herkes hasta u,
Namron, 15 - Burada hemen hastalık olmıyan ev yoktur. Hekim de yok. Buraya
gelmiş olan hUkOmet doktoru
Uç gün evel dönmüştür. Mumaileyh müşahedatını sıhhat
mildürlüğüne bildirecektir·
Hastalık yüzünden ahali bu
sene mevsiminden evel Tarsusa avdet edecektir.

.a~a/Jinlenen

adamı hıqmıış
Dllayam;-.;;c, mlll~tle

rhale f,qmda ı. . t.s9b1er1n
lyle prlp ~ ftl"dır ki
huna l.1y11ı bir hfret gizi
~ balımamall mlmkla deiildlr. llt.al iateaine biDlercesi

~aterilebillr.

Ba bha bir

çetit

priptikler
arMmda, billıaua göze prpan
fU hadlaeyi kaydedebillrb.
ŞimencHferle Londraya bir
kaç ıaat mesafede tirin bir

kasaba

vardır

ki

haftanın

mu--

ayyen fiinlerinde yüzlerce,
hatta binlerce otomobil bu
kasabanın yolunu tutar. Maamafi burası, öyle abu havası
nın mDkemmelHği ile meıhur
bir yer değildir.
Bu binler.ce z.iyaretçinin akın etmesinin sebebi, bu kaubada otur•n bir adamı
ziyaret etmek içindir. Bu
adamın ,dı Y anto. aa11 'atı falcılıktır. Bütiln bu halk Yantoyu ziyaret ederek işleri hakkında akil danışırlar, havaların
nasal gideceğini, kurakbk olup
olmıyacağını sorarlar.
Hatta sevda işlerini bile ihtiyar Yantonun düzeltici nulbatlerine terkedenler çoktur.
Geçenlerde, o civar keçilerine arız olan bir basta
hk için Y anto şöyle bir Hiç
ta tertip etmiştir:
"Kurbağ kanile koyun deriıine yazılan muska haJis bir
tencere İngiliz birasında kaynablacak ve bu su keçilere
içirilecek."
işin garlp tarafı şudur ki,
bu ad~ın verdiği ilaçlar ve
yaptığı tavsiyeler ne netice
verirse versin devlet memurları, bu adama <ıı kışt » bile
deınçnıR~edirler.

hayabnda yegane medarı tes-

llyeti, medan gururu gilzelliği
idi. Bu büyilk servetinin tarümar
olmasından dolayı mUthiı bir iı
brap duyuyordu. Babasından
ıonra oğlunun da kendisine
hücum ettiğini görünce 0 periıan halile yerinden sıçradı.
Muzafferin yaka.sına sanlarak

GiUette

bıçaklarının
sağlam Sheffield
(elitinden mamcıı ve yoıJcriniA
pek lıaUn bulunması her umıın
mGsterib olarak 1ra, oW>ilmenb!
ıe•mın

tartaklalamıy baıladı:

Evet oruspu çocuğu9 evet
dişçinin tayı (1 ), evet k erbanecinin d616. ~bana dOnll
~i~orum. Yalan mı s6yliyorum,
ıftira mı ediyorum? Baban dtlrğn değil mi, sen oruapu çocu.au değil miain? Haydi inkir
et, beni elinden geliyorsa yalana çıkarl
Nihat eve girmiş, kansw
aramıya koyulmuftu. Dışarıda,
oğlu ile Emine arasında baş..
lıyan mücadeleyi görmiyor,
seslerini de -farb teheyyGcllnden dolayı- iıitmiyordu. Mücrimin bu meş'um yuvada bulunduğuna kani olduğu için
- katil bir hırs ile - evin dört
tarafam araıbnyordu. Yatak
yığmmı didikliylp bir tarafa
abnlf, Ç&Dl8fll' sandığım boıaltmıı, yayığı baş qatı çevirmiı, ocağın korumlannı br-

'\'ola ÇIMlazdan evvel biı pilet
•lmanuı derbaur edinb.
"'

-

naklamış, kansını bulamamiflı.
Şimdi ahınn yemliklerini, gObrelerin içini elile, ayağıle kanşbrarak,

saman saplan ve
inek pislikleri içinden bir vftcut çıkarmıya ça)qıyordu.
Bttttm bu araJlflar fayduız
dı. Çtbıkü Şehnu, orada yoktu. Nihat Ef. bu husnmlı neticeyle klll'fılqmca birdenbire
deiittf. TehemlrO geçti, heyecanı aönd&, dayak yemlt
gibi yorgun Ye bitkin, bir k&ıeye dayandı. Ocak iai.le, fıtla
lormtuHe kirlenen ellerini pkaldanna yaplfbnp d8f&nml1e
daJdL
(Bitmedi]

o.ey
.-w.

(11
çocuklara, Anadolada emekeb dedjlrferi p.ı
tar da

e<kr.

Q'

Şifreli telgraflnr
Bilhassa tacirleri alika•
dar eden mühim tadflAt
icra edDdl•••
Ô.lmBıdeki tetrini evelin
birinden itibaren tatbik edilecek olu milletler araaıadakf
Brilbel telıraf konferaDlı
makarrerab, Paris telıraf niıamaameaioin ıifreli telpaflar
kakkındaki hUkUqalerini tadil
etmektedir.
Bilhassa tUccuı alikadar
eden ıffreH telgraflar tadilib
hakkında

aldığımız malumatı

dercediyoruz:
konferansının tadinazaran, 1 tetrini evciden itibaren şifreli telvafnameler iki kısma aynlmaktadll'.
Bunlardan biri, evelce bir
ıifrenfn kabul olunabllmesi
için yegiye fart teJlfhu olunabilmek iken, bundan ıonra
bu kayıt yerine fifre içeri.inde muayyen adette seali harf

Br6kael

latına

bulunmaııdır.
Şifreli kelime

en çok 10
harften tqekknl edecek ve
betten fazla harfi olmıyan

lvın içinde en u

Yarın,

harf

tır.

Po.ta ve teJr.f m.,..
umumisi, bu yen mukarrer&•
bn tatbffdnde azami dikkat
Hrfedilmelloi memurlara tav"'
.iye eden bit tamim fhder-

mfttir.

aylık maaşların tevzii
için beklenilen havale gelmiş
tir. Muhauesab zatiye muhaıibi mes'ullUğli dün defterdarlık vasıtası ile ziraat ban-

elli bfn lira

Bundan başka li:ıım olan
yUz elli bin lira da bugünlel"'
de geleceğinden Uç ayhldar
aah gftnft, olmadığı takdirde
behemehal çarpmba gOnU
tediye edilmiye başlanacakbr.

F.Jelctrik ve terkosla mücehhez
nezafet ve taharetilc ıın.~terilerinin
muhnn 1akdiri olan otelimize hu
defa müceddeden banyo mahallile
tek yatakla odalar inşa edilmiştir.
Binaenaleyh aile İkametine de
eon d~rece elveritlidir. FJıvcn llcretlc abonman kaydedilir. Rahatı
iıtrabatini

mit~r.

Mütehasl iki ay müddetle
celbedilmit olduğu ve bu
mUddet te hitama vmiı bU"
lunduğu için yalnnda meml8"'
ketfne avdet etmeılne mdzar
olunmaktad...
Mnteha•11n verditl ,.or
tetkik edilmekte ve tatbiki
için de istihzarat yapılmakta•

N

EYkaf umum mDdGrB lylızi beyin bu İf etrafmcla far
liyette bulUDDJak üzere yakın
da ıehrimiH geleceği lmft
olunmaktadır.

Birinci nevi
ekmek

arzu eden seva-

b kiramın teşrifieri kendi
atları iktiaa11ndandır.

Evkafın ıslahı için tetkikat•
ta bulunarak bir ra~ lwır
lamak tızere celbedilen mltehauıs rap•runu ikmal etıe

dır.

Mahmudiye oteli

ve

Ş.hremanetinclen: Eylllla
on yedine· ah trlDIDd• ldt
baren ekmek 16kurat ~
radll'. Francalada le
yoktur.

mmfa-

Adres
Sultan Mahmut türbeıinde
Tfllcton 3402

Dô)'Çe O. Bank
Tarihi

tt-siı;i:

1906

Müesaialeri: Drcsdner lınnk A.
~aflıavenşcr bank Ferayn, Na•)'Onnl bank für Do) çJand.
Merkeıj: Derlin; şubeleri: Hamburg, İstanhul ccGalar: 'c lstanbuı., İzmir.
Galata Juıınıı telefon: Beyoğlu.
.
247, 248, 684, 685
lııtaobul kısmı telefon: istanbuı

2842, 2848.
Depo1111 1ıtanbul Tutl\n gümrü~ü. Telefon: İstanbul 3227.
Bılumum banka munmcl:.ıtı ic-

Doktor Feyzi Ahmet
Frengi, bel&Ogukluğu, ciJ~ proahuta-

tae, zatı tenasül ve icadın
lıldarmı en son usullerle
Z&ınanda müsait ~raitle

az bir
tedavi

epcr.

Adrce: Babı11i Çağaloğlu yolnı~

köşe başı numara 43
Tcldon~ fıtanbul 3899

Operatör
Ahmet Burhaneddin
Cerrahpap .ba.taneai opeıatôril
Mua;yeoehaneı Beroğlu. Rm eelaret4neef .lr~a 848 numaralı
Suriye ~ -ı>8rtımam 8 nu-

marada.
nılel>m BeyoıJha

16Ui

VİM
.
YURTLARINIZI
FERAH ve NEŞ'ELI
GÖSTERMEK iÇiN

VIM. yorgunluksuz ve üzüntüsOz hanelerlnlzl temlı
saklamakla rolünü ita eder.
Nem bir bez üzerine u mıktarda VIM serperek etyalarınızı slllnlz. ve anide lekelerin gaip olduounu
göreceksiniz. MermerlerJ temizlemek için "V1M,, e
çıkı1&n yoktur. Beyaz tahta masaları, mutfak ranarı•
Dl, Olnllerl, velhasıl damdan mahzene kadar bulunan
btttOn eşya ve tererruatı temizlemek -..e parlatmak
için ViM blrJncldlr.
"VIM,, 1 biç bir zaman kuru olarak .kullanmayınız.
LKVllA BROTW•AI L.IMIT•D
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raporunu tatbik
için htJzırlık t

Oç

ynz

•

Hufehassısın

veı·ilecek

iki

t

Evkafta

yahut

çarşambaya

kasından
almıştır.

..ıı

iç

harf bulunacaktır.
ikinci kııma dahil bulunan
ıifrell telgraflarda en fazla
bet
bir kelime olMcakbr.
Rakam ve harflerden milrek·
kep ticatet markalan milstesna
olmak üaere ıifre içinde rakam bulumıyacakbr.
Bu .kılma dahli bulunan teı.
graftarda mlDa ifade ede
açılı keJlmeler bahmauyacd•

3 Aylıklar

nı

Gillette'

kelimeler içiucle en az Wr
aeali harf bulunacaktır.
Kelime 6, 7, 8, harften mft.
rekkep ise bunların içinct.
iki seali harf ve pyet 9, 10
barflf bir kelime oluna bm-
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8 Sahife·

halis Morina balığı ~
l>a~ ıı1alısulü aJ~mşiin1ul marka ı.ıasan
Norve«'ranın

.

.

B a ll k

defterdarlığı ilanları

lstanbul vilayeti
Semti mahallesi
sokağı
No. cinsi
Boğaziçi Bebek Dere sokağı 2 hane

at· .

menesi

llrı

Bodrum

9000

katı

odunluk ufak bahçe

tqlık

bodrum üzerinde birinci kat bir oda mut·
fak lki körallrlllk bir küçllk abdeaane
ikinci kat merdiven ıofa abdesane dört
oda üçüncü kat merdiven sofa abdeııane
dört oda balkon sahanlık ve üstü kazanlı
hamam sarnıç elektrik ve terkosu havidir.
5• ~l.ıa halıçc 25000
Bodrum katı maa elektrik ve motör llç
Boğaziçi Bebek Kilise sokağı ~
lo; k
hizmetkar odası zemin katı bir vasi salon
beş oda bir mutfak birinci kat yedi oda
bir vasi salon ve üç cihette balkon.
Boğaziçi Bebek Kilise sokağı :Sil hane
15000
Bodrum k:ıtı odunluk kömürlük 'zemin
katı çamaşırlık bir mutfak bir oda bir de
uşak odası birinci kat dört oda bir salon
ikinci kat beş oda bir salon üçüncü kat
iki tavan arası bir salon bir de muntazam
kalorifer.
Balada evsaf ve müştemilatı vekıymet muhammineleri muharrer iki bap hane maa bahçe bir köşk
4 eylül 929 tarihinden ıtibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile mi"zayedeye vazedilmiştir.
Talipler müzayede kaimesine merbut satış şartnamesi ile müzayede münakasa ve ihalat kanunu
ahkamını kabule mecburdur. Bedeli ihalenin nısfı tarihi ihaleyi müteakıp on gün sonra peş:
nen ve nısfı diğeri tarihi ihaleden bir sene sonra alınacaktır.
Talipler teklifnamelerini bir zarf derunine vaz ederek ve bu zarfı yüzde yedi buçuk tem·
inatı muvakkateye ait makbuz ve ya banka kefaletnamesi ile diğer bir zarf derunine vaz ve
temhir ederek ve zarfın üzerine (Kaç numaralı haneye ait olduğunu) dercederek 23 Fylül 929
tarihine müsadif pazartesi günü saat on altıya kadar Beyoglu mal müdürlüğünde müteşekkil
1atış komisyonu riyastine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilan o!unur.

Galata, Mamukyan

yağları

~ışli

ve

Terakki Lisesi

Ana, ilk, orta ve lise ikinci devre birinci sınıflarına yeni
talebe kaydedilmektedir. Her gün saat 10 -17 ye kadar
müracaat olunur.

Nişan.taşı-Halil Rıfat paşa konalı
Telefon:

Beyoğlu

2517

Ş. l'.\ŞA) \'apuru 1 7
cdôl salı
12 de
Galata
rılıtınıın,\an kalkarak (,.arş.ınıba

'ab.ılıı

\ c aıışarnı
[Ant ılya,
. \ t.ıi re , .\ k r'in J e gidecek ve
t 1 cı ııü ) I C [ l'Jş ıı.: u , Aııanıor
Allivc, Antalya , Kuşadası
lzrnır ] e u~rıvar.1k gekccktir.

Yovanidis Ef. müracaat

Ayvalık

Beynelmilel bir şöhreti haiz İZMİR de [KADAYIFÇI ZADE BİRADERLER HALI KUMPANYASI) mamulatından en
nefis: (İSPARTA, LERGAM, GÜLÜSTAN, TAHTA, UŞŞAK,
DEMİRCi, GÖRDES) cinsi büyük döşemelik halıların yegane
satış mahalli depomuzdur. Yaklaşan kış mevsimi için ehem·
miyetli stok yapılmıştır. Geçen sene olduğu gibi bu sene de
muhterem halka bir hizmet olmak üzere toptan fiatlar üze·
rinden perakende satışa başladım. Haikın istifadesini nazarı
ddikkate alarak piyasa fiatlarındım "" 15 tenzilatlı olduğu
gibi fiatlarımız maktudur. Mevsim hasabile diiğün yapacak
erbabı ihtiyacın, getireceği salon ölçüleı ine ve zevklerine uy·
gun her çeşit halı bulunduğu gibi rekabet edilmiyecek derecede ehven ve hatta İzmirde bile tedarik edilmiyen müsait
Hatlarımız larşısında mütehayyir kalacaklarına eminim. Verilecek hususi ölçü ve renklere göre sipariş kabul ederim.
Yerli mallarımıza rağbet buyuran muhterem halkın bir defa
depomuzu teşrifleri menfeatleri iktizaındandır.

Hl~gtmdcn
ıtıbarcn

8,30 da bir vapur
kalkacak ve Kadıköyüne ,
tekmil adalara uğrayarak ı ı,
30 da Yalov.1ya gidecek ve
\' alovadaıı ı 7,; ı de hareketle
ayni isl,dclerc ugrayarak 20
J 5 <le k,•JlfÜ\'c gclc~cktir.

Yelkenci
VAPUl~LARl

Zincirli
'to J·4

Karadrnıı.

olanların

ıın zJ. n

Iş tJarıl<ası uı111ıın
111ii<lii ı~li1ğiiı1 de11

güıılı ak)aın Sirkc.:i nhtımm
,laıı lı.ırcketlc doğru [Zongul-

müsabaka imtihanında muvaffak olarak kabul
eclilen namzetlere lıizımgelen tebligat yapılmıştır. Tebligat
haricinde kalanlar müessisemize alınmıyacak demektir.
Müessesemizin memura ihtiyacı kalmadığından şimdiye kadar
memuriyet talebinde bu'.unanların evrakı hıfzeclilmiştir ve ye·
niclen müracaat kabul o!unmıyacaktır.

dik.k.lt, nc

Dr. Horhoroni
F\.°ıınin

ı·ıı

ou

tj;ulil t· 1 aı'i

olaarL. eı;~ı vt• \· t•ıu 111.: 1-M..>~ullu~u,
frr ıqı;ı, id rar d.ı r)ıgı . hcl gr' li't·~
lijtı \t' ın1.·~aııı, ve hilcıiınlı..: k ; ıduı
lfrvo~lu

•ll'kltp

sokıık

l " k t YJ ll \";l ı"'ıJ;ı
.. •, · ı ·l il.O ı ı j 2

kordonlu tek

yıldızlı

Rnkara Rakısı
en kibar sofralarda bulunur.

Jla\ra g·edjkli kii~·lik zabit ıııaki

nist

nıektehi ıııLidiiriyetincleıı

Mektep için kuvvetli surette Fransızca lisanına aşina bir
tercilman müsabaka ile alınacaktır.Talip olanların şeraiti anla·
mak üzere her gün sabah saat 9,30 dan 16,30a kadar Yeşil
köyde mektep müdüriyetine müracaat eylemeleri lazımdır.

Bliviik 'l'a) yare

µiyaııko:;u

Yedinci tertip
3

üncıi keşide

11

Teşrinieveldedir.

B;iyük ikramiye

4(),000 lira
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10.000 liralık

ikramiyeler ve 10,000 bir mükafat
işbu keşidede cem"an «8,900» numara kazanacaktır.

vapuru

lG eylül

Pazartesi ı~aıcl~
Sirkecıden

Samatyadaki polis merkezi
«5» numaralı yeni
açtığım zeytin yağı mağaza
sında en ali (100), ili (90)
kuruşa perakende, toptan (85)
kuruşa, halis zeytin yağı satı·
yorum. Mağşuşiyetini ispat
edene 1000 lira ikramiye ve- I

karşısında

_rıı_ece_kt_ir._ _ _ _ _

ALE. iDAR Z DELER VA?URLARI
·ıı t
M1
e

lCOü lira
Kırmızı

J;k, İnebolu, Scımsun. Ordu,
Giresun, Trabzon, Sürmene
ı·c Rize J ye gidecektir.
T,ıbil.it için Sırked<lc Yelkc:ıı.:i lıanın<la k~in acente ine
ınura ,ı ıt. 'l'ı·I 1<;tandııl ! S 1 5

Seri ve lüks Karadeniz postası

l--IAKll(I B()ı\lOr ''fi (iAZOZLARINiN
1\LAl\lEl'İ FARİi' ASI

rahatı.;ıziıLları ı .:Joı \ ı olııııur

postası

Çarşamba

•

frı·nııi

liik, ve nurat

S amsun 1svapuruc,·ıuı

Tahir

Bankamız:

Hl'l~oi)ul.ıu 1 ıu

potası
her gu" n

küprüıkn

ve sabun·

nun okkası 65 kunl.\'a satılır.
Toptan ve perakende
Deposu, Galata Mehmet
Ali paşa han No 41
İsmRil Saracettin bev

postası

yal ova

c,;;,.;~uvıkcbir

Ahnıct

sürat

( ~!ERSİN ) npuru 1 7
eylül salı 17 de Sirkeci nhtımımlan hareketle [ Gelibo u,
Çanakkale, Kuçükkuyu, Edremit , Burhaniye , Ayvalık J a
gidecek ve dönü~te mezkur
i< kdclcrlc birli!<tı: Altınoluga
ugrı ·arak gdcccktir.
Gelibolu için yalnız yolcu
alınır vük .ılınnıaz.

-l,ii rl\: lıalıl~:ırı l< ıı IJ~ııııııız

Jı an

İ111ıirc

lzmırdcıı Lılkarak

Nefis bir şekilde çıkmtftır. Her talebe bu defterleri almakla yurtsuz. kimsesiz kardeşlerine yardım etmiş olur.
İstnbulda fincancılar yokuşunda ııark hanında 18 numaradadır.

,

postası

(. 1.

Mektep defterleri

!arı ekıtra ekstra z~rtin
yağının okkası 95, ala abu·
Kız

izmir -if.ersın surat

Türk Maarif cemiyeti

l fal is A · ·a111~
ze;tin

: Galata
köpnı başında. Hcyoglu 2 362
Şube accııt~ı. Mahmudiye
hanı altında. lstanbul ı 740

Maarif cemiyeti İstanbul mümessilliğinden:

vekaleti celilesinden mevrut emir mucibince isimleri Eczacı ve
bildirilen pratik dişçilerin imtihanlarının icrasına 12 teşrinievel
olunur.

Leyil ve nehari·

hanında Mişel

aceııtası

Merkez

cru] olaıı konıisi .yo11cuaraıııvor
b
-

elkt~}P)llerii
irır ift~-M.n. e g

liıeıi müdürlüğünden

Feyziati

.;

Çiftlik 're arazi satn1akla ı11e~

1

Sıhhat ve içtimai muavenet
dişçi mektepleri müdürlüğüne
929 tarihinde başlanacağı ilin

büvük

-=

=

işçi

ve

Seyri sefain

suyu bol, eraziı! düz ve münbit
ziraata elviritli büyük bir çiftlik acilen satılmaktadır.
Talip olaııların Galata manukyan hanında 6-7 numarada
Miıel Y ovanidi Ef.iye mliracaatları rica olunur.

;emti
Sokağı
Cinsi
No.
Kıymeti lira
Mıktarı zira
Kandilli
Kilise
Aarsa
31
60
60
Balada evsafı muharrer bir kıt'a arsa 21 gün müddetle satılmak üzere milzayedeye vazedilmiştir. Taliplerin •, yedi buçuk pey akçelerile 26-9-929 tarihine müsadif perşembe günü sa t
14 te Üsküdar kaza meclisi idaresine müracaat eylemeleri ilan olunur.

~ezacı

Cayet taze ollll'llk gelmiftir. 100 kul'Ufa
kilotuk tifelerde HASAN ECZA OEPOSU
toptaııcılara
büyDk tenzilit.

Burıa şehrine yakın,

*
malmiidir1iğinden:

Dsküdar
'

.
,
ı agı

~

Muhacırlara
. fırsat

müştemfllt ve evsafı

Kıymeti muhaın 

Eylül 17

l.

hareketle ( Zonguldak , lııebolıı , E, reııy..:, Samsun, Ünye , Ordu , Giresun ,
Trnbzon, Rize) ye gide•cktır.
.\1üra•.ıat mahalli : İstanbul
.\!evmcnet hanı alnndakı va•ıha.nc Tdcfoır lst;ınbul 1'15

Gazoz şi.feleri
Gazoz şişeleri üzerindeki
üzerindeki kapsolumuı:
etiketimiz
Gazoz, kapsol ve etiketlerimizin taklit edildiği görüldüğünden hakiki Bomonti gazozunu içmek arzu edenler kap·
sol ve etikrtler:mize dikkat etmelidirln.

Doktor A. kutiel 1

Kadın · hutalıklarI

1

Piyanko müdüriyetinden:
Elek~rlk mıldne:erıyle bclJut!ukluf.u, idrar
Numunesi mevcut pl yan ko : darhıcı, prosıaı, adeı:ııı<hdar, bel gevwek· ·1
fişlerinin vaz'ına mahsus ma·
il~ elit ve firen111yı ağrnıı tedavi eder.
suradan 70,000 adet mübayaa
, •.,•. .,..,. RA•-·• ''-"' ··-···'- "
11 " 1· ıuo·lii kaJııı r ılıut ızlıkları edileceğinden itaya talip ola/; rem.1nP }. t.J. ,1., ,,..,..!
111 c a~dı ... urcttt• trı~avı r<le r Seh
cakların pey akçeleri ile bir- !!m_____Dl_ _ _ _ _li
zade lın ııdıı ı-,_.,,,. , .ı.ı · ; ı"
likte 19 • 9 • 929 perşembe •
,
ıı uııı u r.ı l a rş;ıııılo ı gü ' ı fuk ı
Şeııremanetıncen ~ b:ıyıızıt
r
, 1 !'"'" 11. hokılır
günü saat 14 te piyanko müAğa
mahallesinin
tramvay
düriyetinde müteşekkil tayyare
caddesinde bulunan 62•64 ve
70 numaralı dükkan tehlike
cemiyeti mübayaat komisyonuna müracaatları ilin olunur.
irae etmesine binaen 15 gün
l.l'rrahpa ya }las hlnt!Sl
Plyanko müdiriyetinden:
zarfında mahzuru izale edilelllktcn)"loğu
Kan ( \ ~--cmıaı teaıııünı . )
Numuneleri veçhile tahminen
ceği adresi mechul olan hane
ıdra.r,
luı ı~aıu ı..crat:..t t 1 ıhlilleri
15-20 bin kilo kadar fersude
sahibine tebliğat makamına
ıll;!' huttalıklıırı ıı '.:111'11 i :ı Lan y.ı 
evrak satılacağından almıya
kaim olmak üzere ilan olunur.
pılır. leltfu ıı u m ı ll rr.a·
' ,rı lJ iğı
taliplerin pey akçeleri ile birt•kuiı·J e tahlil c.lı . rek m ı ut al
Ohkilap tiyatrosu] temsilleri
likte 19 eyllll perşembe günü
lrıılat'ak bil•hıırn rapo ıu •ııkılım
Kadıköy Kuşdili tiyatrosunda
1aat oıı bqte piyanko müdürcJıliı
Mua,cuehane: Bt_•\ o::duı '1,ı. :\g:ı
bu akşam
lllğlinde mllteıekkil tayyare
ıınııu~u k:ırsı"ınJ:ı ·
Hissei Şayia
cemiyeti mübayaaat komisyo.' . ._ _ _ _ı•ı•eC•"•''•Jl•'•'o•,···••_ . . . . .
Vodvil 3 perde
nuna mllracaatları.

1

ciNAiniEk1
ı
1
1

oktor FETHİ

1

Musevi lisesi
BEYOGLU KUMBARACI
SOKAK 1
Sınıflar 16 eylül
929 dıa
tekrar küşat edilecektir. K••
yıt muamelatına Cuma ve cıt'
martesinden mada her ~
devam olunmaktadır. İknı9 1
imtihanlarına yeni kayıt o!ıl'
nanların imtıhanları eylül~
9, 10, 11 ve 12 inci günleP.
icra edilecektir.
Bütün talebenin tekrar 1'•'
yıt olunması lazımdır.
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