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3000, altı aylık 1600, üç a~ lık 900
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AKŞAMLARI

T',,f14raf· İstanbul Saat
Gazetemizde intişar c4kn bü ti.ııı
y ,ızılann hakkı m ahfuzdur.
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her yerde 5

kuruı

-'Deniz silahları yarışının sonu geliyor gibi
Hazırlık?

Tedbir bekliyoruz

Sırbistan

külli yetil mikdarda
mühimaf al~yor ~

....

Et meselesi
ciddi· ve
nlühilil şekil

Sofya, 18 Mançester
gardiyan gazetesi, son günlerde lngiliz vapurlarile Sır- bistanın Aderyatikteki Susak
Hmamna, Sırp ord\l~U~ ·mahms olmak üzere 1800 ton )
tOfek ve 10,000 ton mübimab
harbiye nakledildiğini yazmak-

alıyor
Erzurumdon Qelen biw
telQrof, piycuoyı
• endifeye diifflrdü

tadır.

Diiııkll niislıamızda

Ed~arKine
Fransız zıhlısı
limanımıza

geliyor
Paris, 16 (Hususi) - Fran·
ıız bahriye zabit namzetlerini
hamil olan Edğar Kine zıhlı
knıvazörU «10>> teşrinievelde
latanbuldan geçmek suretile
Amerikaya kadar bir tetkik
ıeyabatine çıkacaktır.

1

Bilmem dikkat elliniz mi? Bir ara ortadan kaybolan fay tonlar. .bu günlerde tekrar meydana
çıktılar. Bumm sebt'bi şudur: Otomobil rakabeti yüzünden bunlar civar semtlere dağılmışlardı.
işsizlikten şim~i tekrar şehre Mdö_mı.ıiye mecbur olmuşlardır. ndber alıyoruz ki artık arabacılığın otomobıl karşlsmda .Y~rıınuyeceğini anlıyan araba sahipleri. arabalar, eski.yinciye
kadar çrr/1şn11ya. sonra da ışı ya şoförlüğe dökmiye, yahut ta mesleklerini terke karar vermislcrdir. Ne dt• olsa ölen ve kaybolan bu san'at karşısında insanm ıııireği gene sı=lıyor.

.i-Tevhid; doğr~ 17ldn·tle
..
nasıl

birleŞl'rek?.

Tali komisyon

Köy liinün elinde ınevcut
sürüler y ok oldu

' esasları hazırladı B unun se· h e h.ı, son

fırbna

Menıleketi

yeni bir

zarara sokuı"or
.ı.
b-ıı
l oıomo lııer

Esk-

Alinaya gidiyor

Kötll bazı şayıalann meydana çakm-.....~a~
ha,fi bahalı.ya .-14
1Juaa
bize haber verenler, aon za·
manda o taraflardan gelen
bazı yolculardır.

Tevlıit

komisyonu

azası

Vilayetle Emanetin tevhidi
eaaslannı hazırlamakla met·
gul bulunan tlli komisyon
bugiln tekrar toplanacaktır.
Komisyo~ tevhit esaslannı
şimdiden tesbit etmiş bulun-

[Mabadi 2 inci sahifede]

Ölümün ilacına doğru

Bu fayıalarm tesiri aJtmda
kalan köyliller, ellerindeki siirü hayvanlannı yok bahasına
satmışlar Ve çok ta zarar etmişler. Bu kötn şayıaların ne
mahiyette ıeyler olduğunu tafsile hacet yoktur.
Bunlann, aslı, faslı <.:mıyan
harp
hazırlıklanna
taalluk
ettiğini
karilerimiz elbette
anlamıılardır. Şimdi Trakya
köyltisü, bu yüzden çok fena
bir vaziyete dOfmUftiir. Bu
gibi karahaber mlljdecileri
daha ne zamana kadar çenelerini kısmıyacak, mq'um seslerini çıkarmakta devam edecekler?

Ostralyah Kinıe ait?
ilimin icat Adanada iki baı
cttifi küçük muharrir anJtıı
aınJaki hadise
bir alet
«Yeni
Şimdilik

kalp
aeldelerinin tehlikeaini
Uslralyalı alim ve makine..
F ~nnln bq d&adtlrllcn bir
aüratle ilerileclijiui a&yfenaek
malümu bir .defa ~ •
etmekten bqka bir faideai
yoktur. Bununla beraber ..._
hakkak olan ıey tudur ki
fennin giditi ölüme çare bulmak giditidir. Ve bil' çek
alim, sessiz laboratvarlannda,
hep bu çareyi aramaktadırlar.
Bize kadar akaeden haberlere htanmak caiz ise Bllmiln
çaresi kiımen bulunın~hır da.
Fakat bazı hadiselere münhaIU' olmak ıarb ile. Bu mttlıim
kqfi meydana çıkaran Ostralyalı bir alimdir.

Lüks iptil&sı

zamanda meydan
alan 14yıolardır

Liıbon, 18 (A.~}- Gayet
tiddetli bir fırtma Loriga
havalisinde suların taşmasına
sebep olmuştur. Zarar ve hasar 3 milyon esküdo tahmin
olunuyor. Altı fabrikada işler
muva kkaten tatil olunmuştur.
500 amele işsiz kalmqbr.

Bigno, 17 (A. A.) - Yukan Alp jürisi kendilerini misafir olarak evlerine kabul eden beş kişilik bir aileyi gaddara.ne bir surette öldürmüt
olan Ughettoyu ve Mucha
Vitowski yirmi sene hapse
mahkum etmiştir .

mu;decile;ı

Trakya da..

F11uı11et

Portekizde

idaın mohkiimiyeti

Karahaber

mana bavaliai koyualan temin etmektedir.
Enurumda koyun fiyetleri·
nin yübelmesi etin daha
şimdiden hrlamamaa sebep
olacakbr. Alakadarlar bu
pahablığm önüne geçilemiyeceği kanaatindedirler. •w. •
Bu kanaat, bahsettiğimi&
bulunmaktadır.
telgrafta gösterilen sebepler"
Şehrimiz et ve koyun piyaden tevelliit etmektedir. Bil·
sasında bfiyük bir endife tev· dirildiğine g6re ko~ fiyetlelit eden bu tclğrafta <<Tokla»
riniu böyle birden bıre yük·
denilen koyunlann (27) Hraya
selmesindcki sebep Araplarm
çıktığı bildirmektedir.
ve Ruslann Erzunımdan koyun
Alakadarların
i d dfasma
mübayaasına baflamlf olma·
nazaran
ıimdiye
kadar
landır.
Tnrldyede (27) liraya koyun
Araplann mGbayaab çok
sablmamqbr.
mühimdir. Zira bunlar bitiiD
Geçen sene etin en pahalı
Arabistan ihtfyacmı temm etzamanında koyun Erzurumda
tikten aoara M-.ra ve y ~
~1~20» liraya Nblmışbr; Anistana da ihracat yapmakta·
juatostaa marta kadar lştan. lbrlar.
sil bu
Fiyetlerin terefflllioa a
bal ihtiyacuU Eımrum ve haftlfai koymdan, marttan ağus hararetli talipler sebep olmuştur.
tOIA kadar da lzmir ve Haybu sene
et fiyetlerfnin çok yflksek
olacağmı yazmlfbk. Bize kasaplar firketi müdürü Ahmet
bey tarafından verilen bu
malümabn doğruluğu
dün
Erzrumdan gelen bir telgrafla, maalesef, teeyyüt etmif

uzaldutırdı

Buldup alet te, yalnız bip
hastalığından mtltevellft aınm
lere karşıdll'. Ve aiıcak basta
aldftkten • 10-12 • dakika
90ma Ye daha fazla geciktirilmeksızm

kullamhraadır

ki

tesirim yapabilmektedir.
Bu, cepte tqınabilen küçük
bir alettir ve elektrikli ldlçllk
bir de iğneaf vardır. Ôl6m arazı
gösteren hastanın kalbine batınldığı takdirde derhal diriltmekted ir. Hatta ölü doğan
çocuklarla suda boğy.alanlar
üzerinde bile tesir gkt6'1110ktedir.

Adanacla mlatqir
Adana• refikimizin yeni ve
akf baımuharrirleri aıumda
çakan badiaedea bamtmif ,
yeai batmuharrir Mkiaini keadiafne ait mekbıplan pmba•eden çalrekla a..&.:L-ettf'"s'
~~
y•um111bk.
Bu arada çaba•n mektuplai'nıafk mektuplan oldaiunun 16ylendipü de kaycfetmift.ik. So11 posta ile gelea
gazetelere f6re eski başmu
harrir Muzaffer T'ımurtaı bey
tarafından çalındığı iddia oluDaD mektubun kime ait oldu·
tu anlaıelmak için mektubu
yazan baamun ifade.inin aha-

...

masına

Jnzum

görülmüştir.

Millet mektepleri
Millet mektepleri, geçen ıe
ae olauju gibi bu sene ikinçi
te,rinde

açılacaktır.

Kabadayılık bumda o/mazi

TOpkapıdaki cinayet
Yunanislana giden
otomobillerden biri
lstanbuldaki lüks otomobil
iptilia ve eski otomobillerin
daha ucuz bir taksi ile çalıfamamaiarı, birçok eski otomobille... metruk, tabü sahİP'"
lerinin ele iısiz - güçsh katmalana& ve otomobillerden bir
kasmınm da haciz altına aJın
nıaaı11a 1ebep olmuttur.
Şimdi bu lüks olmıyaa ototqobiUer Y unanlatana ihraç
edilnıiye batlanmıftır. Bu hal,
11\ezldr otomobil aahiplerfnin
bir dereceye kadar lehinde
ise de, ~ füphe yok, memleketm ~leyhindedir.
Çlak• vaktile pahalı w•••n
.tıı. a9'#obiller Yunaidstana
ucuz ....tldiği gibi, bir taraft.ı ela memleketimize ltlb
ve ...... otomobil ithal edilmaı'd2dit.

lf.acadenizdeki
firb.ntJ
S- ,,-.talaJeıde

Kuadenizde
YUkua ....... futanalar, Karadenizcie yolculan olan halkı
aıd.,_ duçar etmiştir.
Bu futınalarm bir kaUfl
mucip olup olmadığını deniz
ticareti müdürlüğünden sorduk, biJe dediler ki:
« Son günlerde Karadenizde bora şe klinde fırtına

lar vuk... geJmiftir. Fakat
bunlar )ilf fırtmalara gibi
devamlı ve mucibi ~
değildir.»
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H

·Polis karakolunun onundc, bir ecnç, ıo kurşunla
nasıl öldürüldü?
Dankll nüahamızda, Topkawku bulan bir cinayeti
haber vermiftik. Bu cinayet
gece tam saat 23 te Topkapı
polis karakolunun ve polislerin gözü önünde ika edilmiş
tir. Anlatalım:
Topkapıda polis karakolunun
bftitiğinde bfr meyhane vardır: Zenobun meyhanesi. Bu
meyhaneye evelki akşam Y ıpıd.

Ryltıl

italyanlaı la

ihtilaf

aramızdaki

lah(ve

Bir felaket

intikal

etmiştir

ı·<'kiliıııiz

ehin

Deniz

silahları
•

Port de France ( Martinik
adası ), 17(A.A.}- Mont pele
volkanının hafif bir indifaı
üzerine hükômet Saint-Pierre
nakletmiştir. Orada elli metreiik
bir «krater» menfez
açılmış olduğu söylenmektedir.
Ebali kaçmaktadır.

u.

cesi hakkıoda pek nikbin olan İngiliz gazeteleri bu husustaki
ıu mutalaatı serdetmektedir: Times, iki memleket arasında
son saatte bir ihtilaf zuhuru teklikesi artık temamile zail ol-

muştur.
Fu ihtila, Lahldeki adalet
Buna mukabil batlıca düveli bahriye konferansıoda bir takım
< i a ı.na intikal etmiştir.
gayri
kabili iktlham müşkilatın hudusu imkan haricinde
L 'ıi mahkemesi ihtilafı
değildir.
gt..<0cek haziran ayıoda tetkik
Vaily telgraf: İngiliz Amerikan itilafı bütün bahri devletedecek, adliye vekilimiz Mahmut Esat B. bizzat Uhiye
ler arasında husulü İngiltere ve Amerikada şiddetle arzu edilen
giderek hükômetimiz namına
umumi bir uyuımağa doğru atılmıı ilk mühim adımdan baıka
meseleyi müdufaa edecektir.
bir şey değildir. Bu itiiifın cari ve mer'i olması diğer bahri
Adllye vekili Mahmut Esat
devletlerin kendi donanmalarıoı da bi; takım tahdidata tabi
Bilkreş, 17 ( A. A. ) TiB. dün Ankaradan şehrimize
ve yekdigerlerine Amerika ve İngiltereye karşı vaziyeti bahgelmiş, bu ihtllifa ait dosyeyatro ve musiki kongresi izuı
riyelerini ve ıek şüpheden ari bir surette tayin ve tespit etyi de beraber getirmiştir.
Sinayadan buraya gelmiıtir. İlk •melerine mütevakkiftir.
Vekil B.
gün zarfında birçok raporlar
Daily Herald İngiltereyi şimdiye kadar Amerika lle u:ı:
Yarın (bugün) İstanbul Adlaıtınlmaktan meneden en büyük engel, aralarında müı;avatı
tevdi edilmiştir.
liyealoi teftişe başlayacağım.
hahriyeyl tesis eden ve aynı zamanda iki memleketin vaziyeti
yaloız mebakiml değil, bütün
Mliasta tütün
mahsusalarını nazan itibara alan bir plani bulmaktan aciz
adliye işlerini tetkik edeceğim.
Muğla, 16 (A.A.) Bu
kalmalarıdır.
İstanbuldaki teftifatım on gün
sene Milasta elde edilen tütün
Bu engel fimdi artık bertataf edildiğinden itilafın akti kuvsürecektir. Demiştir.
miktarı
8()0 bin okkadır.
vei karibeye gelmiştir. Maocheıter Gardiyan: büsbütün ehemffiiçüocü milli tıp kongresi
Bunların yedi yUz bin okka'ı
g dün öğleden evci saat
miyetsiz bazı fikir ihtilafları ylizünden akim kalan üç devletler
sahlmış bulunmaktadır.
onda B. M. Meclisi salonunda
konferansıoın bu akibetine İngiliz-Amerikan miizakeratı her
Müessif bir koza
Başvekil İ•met paşa huretlehalde uğramıyacaktır.
rinin outuklarile küşat edilÇünkü o :ı:amaoılan beri Kelloğ misakı sayesinde vaziyeti
Atlt11ıa1arı. u; (A. A.)umumiyede büyük bir tahavvül husule gelmiştir.
miftir.
Gcbze
mııallinılerlnclen
iiiozan muahedeaioin muhDayli Hail; «M. Mac Donald• ın Amerika seyahatine bağ
Ali Sinan bey Gob7.l'den
gtelit hakem mahkemelerilanan ümitleri tehakkuk edecek olursa cihan tarihinde yeni bir
buraya yaya olaraıı gelirne verdiği iki senelik salahiken Sapanca clvaı•ında fasıl açılacaktır.
yet mUddetl bitmiş olduğun
üzerinden tren uec;erek
dan eldeki davaların umumi
\.cfnl <'lmlşllr.
hukuk kaidelerine tevfikan
milli mahkemelere intikali ihWürkiye - Mısır Ticoıret mutimalinden bahsedilmektedir.
g ahedesi temdit edilmiştir.
mesleki san'at mektepleri
ırnJosta ve Telgraf umumi
IWjıouallimleri için açılan kurs
iYi
müdürü Fahri bey dün
tedrisatının hitamı münasebeıehrimize
gdmiştlr.
Bugün
elti, Selçuk kız sen'at mekteEdirneye
didecektir.
binde tertip edilen meşher,
dün saat üç te eçılmışbr.
~evzl ve Fahri paşalar Adall,lllnada
bulunmaktadırlar.
i'Jeni Merkez kumandaoımiz
g]pıyade miralayı Rahmi B.
lff.iluhtelit mllbadeledeki YuDün, gece Karagümrükte sarhoşluk yüzünden büyük bir
diio Ankaradan şehrimize gelIWJ nan heyetinde, Atina kavga olmuştur. Koragüınrük sakinlerinden Arap Hakkı, aramiştir.
hükômetince azledilen memurbacı kahyası Mustafa, Hasan Beyoğlunda muhtelif yerlerde
fidliye vekaleti Türkiyede
lar bakkıoda komisyona. teblirakı içmişler, iyici" ~arhcş olduktan sonra bir otomobile binerek
WJmemur ve müstahdem kagat yapılmıştır.
Karağümrüğe gitmişler, Drağman caddesinde Mahmudun dükJınların iatatistiğini yapacakYunan heyeti murahhassası,
kanından kavun almak istemişlerdir.
tır.
bunların ipkaları için Atiua
Mahmut kavunlara fa:ıla para istediği için sarhoşlar otomoEQ!edi adliye memuru va:ı:i
hükümetine müracaat ettiğin
ll,lfelerini sul istimal cürbilden inmiıler, bunlardan Arap Hakkı ile Mustafa kavuncuyu
den cevap gelinclye kadar
münden dün muhakeme edilfena halde dövmüşlerdir.
bu memurlar işlerine devam
mişlerdir.
Sarhoşlar bundan sonra otomobile binmişiesede dayak yiyen
etmektedirler.
filemiyeti belediyenin buMahmut dükkanından eline geçirdiği tabanca ile arkalarıodan
~günkü içtimaında baremin
ürkiya-Sürye tebaasına ait
üç el ateş etmiştir. Bunun üzerine sarhoşlar tekrar c;tomobildcn
Emlak mes 'elesinin halli
memur maaşlanna tatbiki meinmişler, kavuncuyu ikinci defa olarak dövmek istemişlerdir.
için Ankaraya bir heyet gideseleıi müzakere edilecektir.
Bu sırada hadis mahalline bekçi ile polis memurları gelmiş,
cektir.
qvekil ismet Pş. Hz. Persarhoşlar bekçiyi dövdükleri gibi memurlara da liakaret etmiş
tembe günü
lstanbııla
mun 10 bozuk frenli otolerdir.
Mustafa ile Hasan yakalanmış, Arap Hakkı firar etmiştir.
ll:dl mobil yake.lanm:ştır.
geleceklerdir.

Tiyatro kongresi

~

rhQ · dün gece

Dra~manı

a tüst ettiler

D

m

kabadayılık münakaşı yapmıya
başlamışlardır.

Bu münakaşa uzun müddet
devam etmi§ ve nihayet gürültülü bir kavga şeklini almış,
fakat nasılsa bitişikteki karakoldan müdahale vakı olmamı tır.
1
Bir aralık .ipsiz Recep aya- ·
ğa kalkarak Fuadin masasına
hücum etmek istemiş, fakat
Fuat:
- Kabadayılık yapacaksan
burası yeri değil. Meyhanede
kavga olmaz kendine güveniyorsan çık dışarı) demiştir.
Bunun üzerine ipsiz Recep dışanya çıkarak karakolun önüne gitmiş, tabancasını

çikarıp

maaasmın

başıodan

kalkarak kavğaya
,g-etmekt~ olan Füadın üzerine

•

Bugünkü hava
Kandilli

rasatanesinden

· alııımıttır:
Dün aami hararet «21"
derece, bu sabah "14» derecedir. Bu gece rüzgar poyraz, hava kısmen bulutludur.

\

Karısını,

dayak
attıfı için dava
ediyor ...

Cevabımız

Mahkeme
sordu:
- Anlat
din nedir?

Mllrfinik lldllsın Amerika ile Ingiltere Yunanlılllr şim
dll yllnllrdllg
artık anlaşıyorlar gibi diden ihfimllller
serdediyorlllr ..
Londra, 17 (A.A.) - İngiliz Amerikan mUzakeratıoın netiindifll effi

şı·hriı11i::.1• µ;ı'ldi
Adalar denizinde kara sularımızdan üç mil mesafede
bulunan on dürt ada vardır.
Ahten bize ait olan bu
adaları İtalya kendi tasarrufuna geçir!Jlek istediği için
arar- ız ::la bir ihtilaf hasıl olmıı•

Kılıbık!

SON HABERLER

14 ada

ateş

etmıye b~lamış

ve pooturdukları
yerden
lisler
kalkıpta önlerinde
bulunan
bu admı tutuncıya kadar tam
«20ı> tıme kurşun atmıştır.
F at karnından c göğsün

den yaralar.arak yere yıkılmış,
ipsız Recep poli5ler tarafından
yakalanmı,, fakat Topkapılılar
da telaşla ve gecelikle sokağa
fırlamışlardır.

Bunun sebebi, Topkapının
sakın muhitinde, gündüz silah
sesinin avcuiuga, gecede yangına işaret olmasıdır.
T opkapıda gece silah atı
lınca,

semtte

yangın olduğu

haber verilmiş olur.
Böyle devamlı bir şek ilde
ve birbiri arkasıoa «20» silah
sesini birden işidenler tehlikeli ve büyük bir yangın olduğu zanoı ile sokaklara fırla
mışlardır.

Neticede, T opkapıoın iki
genci arasında vuku bulan
bu sarhoşluk hadiseslle kartılaııoca
haklı bir teessüre
duçar olmuşlardır.
Meseleye başka bir meyhanecinin gi:ı:li teşvıklerinin de
sebep olduğu söylenmektedir.
Şimdi zabıta bilhassa bu noktayı tahkik etmektedir.

ı 3 llrklldllşın çıkardığı hlldise

Motörcü Cemal, Nuri, Nacı
Necati lsmlnde üç arkadaş
dün gece Hasköyde iskele
caddesinde Moizin meyhanesine gitmişler. bira içmışıer,
hesap gurürlerken fazla para
İstemesinden muğber olarak
meyhanenin camlarıoı kırmı )ardır. Ayni zamanda Moizi
de döven döıt arkadaş yakalanın

tır.

3 metro

yu• seklik·

düştü
Ortaköyde Ali Raif beyin
inşa ettirmekte olduğu binada
çalışan amele Ömer ağa dün
üç metro yükseklikten yere
düşmüf, ağır surette yaralanmıştır. Ömer ağa zükur hastanesine kaldırılmıştır.

ten

Bir tramvay
Karıigümrükte

kcızası

Keçeciler
mahallesinde oturan mütekait
Mehınet Şefik efendiye Fevzi
paşa caddesinde 811 numaralı
tramvay arabası çarpmış. Mehmet Şefik efendi yaralanmış,
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır.

1

17 J 1aşındll bir

çocuk yllrlllandı
Galatada Balıkane sokagıo
de Kamilin kahvesi üstündeki
odada oturan dalğıç Arap
Kazım ile yaninda çallfa 17
yaşıoda Domanika ismindeki
çocuk bir alacak yü:ı:ünderı
kavga etmişler, Kazım bıçak·
la çocuğu ağır st re le yara!anııştır.
Mecruh hastan~ ye
kaldırılmıştır.
Arap Kazım
yakalanmıştır.

Otomobil ve
araba kazaları
izzet isminde şoförün kullandığı otomobil dün Kızıltop
rakta sürücü Mustafanın arabasına çarpmış , araba parçalanmış , Mustafa ayaklarıodan
yaralanmıştır. Şoför kaçmıştır.

lf Galata Topçular gaddesinden geçen Macar tabaasın
dan madam Sofıya 1808 numaralı otomobil çarpmıştır.
mecruh kadın hastaneye yatı
rılmıştır. Şoför Nasır yakalanmıştır.

Tevziafa bu sabahlan
itibaren başlandı
Mütekaidin, eytam ve eramilin üç aylık maaşlannın tevziine bugünden itibaren baş
lanmıştır. Bugün , cumarteal ,
pazarteai , çarşamba günleri
kadınlara; yarın , pazar, Sah,
perşembe günleri erkeklere
tevziat yapılacaktır.
Günü gelmeden hiç kimsiye
maaş verilmiyccek.
Gününde mUracaat eden
her şahıs içtimai mevkii ne
olursa olsun numara almağa
ve sırasıoı beklemeğe mecbur
tutulacaktır.

ErkelJere mahsus günlerde
, kadınlara mahsuı
günlerde erkeklere maaş verilm iyecel. lir.
kadııılara

doğru
mabat]

maktadır.

Yarın bu esaslar
büyük komiıyona ar:ı:edi
lecek ve orada müzakere olunarak karara raptedllecektir.
Haber aldığımıza nazaran
Tali komisyon, muhasebei husu5iye varidatım - oradan da
bir kaç tahsildar alınarak Emanet tarafından tahsilini,
masrafın da ayni ıekilde ya·
pılmasını, heyeti fenniye ile
hukuk müşavirliğinin de birlewtirilmesini ve bu surette muhasebei hususiye tarafından tedvir edilen işlerin Emanet tarafından tedviri ile muhasebei
hususiye teşekkülatının tamamen lagvlni tasavvur etmiştir.
Yarınki
umumi komisyon
bu fikirleri tasvip ederse bu
kararı tespit, projesi ile beraber Dahiliye vekaletine takdim edecektir.

asıl

ıordu:

- Ne dersin sen bu

Akit
Trablus garp
Defterdarı
merhum Aptürrahman Beyin
kerimesi ve İstanbul meb'usu
Muhtelit mübadele komisyonu
Türk heyeti murahhası reiai
Tevfik Kamil beyin b11ldı:ı:ı
Seniye haoımla Köstence ıeh
benderi Mehmet Rağıp beyin
mahtumu İstanbul müddeiumumi muavinlerinden Mustafa
Fikret beyin akitleri icra edilmiştir, Tarafeyne
aaadetler
temenni ederiz.

işe

haoım?

- İnan olsun yalan reis B.
Ben onu değil, o beni dövüyor. Şahitlerim var. Hem de
bütiin bir mahalle... Hem
efendim, bu adamın bended
evelki kanları bunun vırvımıa,
dayağına dayanamamıtlar, ölmüşler.

Beni de öldürmek
dayaktan ..•

istiyor

*

Bugünkü daval r
Bugün birinci ceza mahkemesinde, Kuledibi tahsil mem-.ıru Sadık Ef. hakkındaki
ilılılas davasına dev.ım edilecektir. Mumaileyh, vereme
müptela olan karısı ile çocuğunu tedavi için bu ihtilası
yaptığını söylemektedir.
Gene bugün ağır ceza mahkemesinde katil Nikonun mahkemesine devam olunacaktır.

bir adam olan

tırdı, sonra derin bir göğüs
geçirerek ıöze batladı:
- Nasıl anlatayım hakim
beyefendi? Benim başıma gelenleri bir bllsen? Bundan
otuz sene eve) evlendim, aradan bir • zaman geçti, karım
öldü.
Tekrar evlendim Fakat bu
kadıncağızın da ömrü vefa
etmedi, bir zaman sonra hu_
da vefat etti ve ben tekrar
ovlendim. Fakat bu da sizlere
Reis sözilnü kesti.
- Bu kadın da öldü ve
aen tekrar eylendin degil
mi?
Böyle
uzun
boylu
tafıilAta lüzUm yok.
Şimdiye kadar kaç defa
evlendinse bir, iki kelime ile
söyle ve hemen maksadına
geç, davanın mahiyetini anlat!.
Reisin bu sözleri işine gelmemiş olacak ki davacı:
- Aman efendim - dedi kerem edin. T afıilit vermiyorum, başımdan geçenleri kı
saca anlatıyorum.
- Sen bafından geçenleri
ıonra anlatırsın. Mahkemeden
ne istiyorsun, evveli bunu
aöyle!.
- Evet efendim, beş kadı
nım göçtükten sonra bir kadın
daha aldım. Fakat...
- Caoım anladık, o da öldü ve sen tekrar evlendin..
- Hayır efendim, nerede?
Bu ülecek soyundan değil ..
- Peki, timdi ne istiyor•
sun?
Davacı, reise saçıız kalan
başını gösterdi :
-Görilyorsunuz ya efendim.
Bu kadıoın yUzünden başımda
saç kalmadı. Her gUn demet
demet saçlarımı yolar, bana
dayak atar. Allah aşkına beni kurtarın bu kadının elinden ..
Reiı bey, ıiyah çarpflı,
hanıma
mahzun
bakıtlı

aylıklar

~abifeden

der•

davacı,
reisin bu
sözleri
karıııında
çıplak kafasıoın
etrafındaki bir, iki kılı karış•

bUylik bir sabırsızlıkla intizar edilmektedir.
Gazeteler, Türk cevabının
muhteviyatı hakkında tahmin
kabilinden muhtelif malômat
vermektedirler.
Selahiyettar mahafil ihtivatlı davranmakta ve yalnız nikbinlik ve itilaf ümidi izhar
etmekle iktifa eylemektedir.
Son Türk cevabı alındıktan
sonra yeni mükilemata baş
lanmak i.htimalinden de bahsedilmektedir.

(Birinci

daYacıya

bakalım ağa

altmışlık

nen

vabınm gelmeııine

Tevhide

reisi

Sakalına kır dDşmDt talım~

Atina,17(busuıi]-Türk Ce-
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Bahsedilen şahitlerin celbi
için mahkeme talik edildi .
Reis bey , çatık kaşlarla bir
birlerine bakan bu geçimsiz
karı kocaya :
- Haydi şimdi gidin -dedigelecek celeseye kakar kavga
dövüş etmeyip güzel güzel
geçinin!.
Şarapçılık hakkında

tetkikat
Şarapçılık hakkında tetki·
katta bulunan heyet şehrimize
avdet etmiştir. Buradan Bo:ı:•
caadaya gidecektir.

BuQünkü borsa
İngiliz
1013,00,00 Frank
12,23,00; Liret 9,15,00; İsviç
re; 2,48,00; Dolar 47,87,50;
Dahili 95,75; Altın 883,00;
Ana dolu 22,80; Rumeli 6,40
Tramvay 74; Düyun 197,50
1,

hanlc:a"ınduıı ~ılırnu1~1ır

'

Çocuk tubiyesi

Son zamanda, mahallelerde
türeyen bir takım mektep
kaçkını çocuk!arın gelene, geçene tasaHutlan, tahammül
derecesini aşacak bir hal almıştır. Bunda, mekteplerin
geç açılmasının tesirini de
görmek mümkündür. Anlaşı
lıyor ki,
mekteplerin geç
açdması, küçük yaştaki talebenin haylazlaşmasından baş
ka bir netice vermiyor.
Sokaklan mekan
yapan
bu gibi terbiyesi kıt çocuk
ailelerinin , evlatlarını daha
sıkı bir inzibat albnda bulundurmıya icbar edilmeleri de
mümkündür. Bu gidişle, sokak
köşelerinde eski tertip külhan
Cbeyi yuvalarının vücut bulmasma şahit olacağıı. Alakadarların ~hemmiyetle nazan dikkatini celbederim.
Bir evlat babası

Unutulmuş

•bir mahalle

Samatyada Hacıkadın mahallesinde cami ve çeşme önünden giden yolun kaldırım
ları gündüz geçilmez ve geceleri de b8f göz yarılarak bin
qaiişkülitla aşılabilen bir geçittir. Zira ne kaldırım var ve
ne de fener. Adeta unutulmuf
bir mahalledir. Kış gelmeden
bir çaresine bakılması için
alikadarlann nazarı dikkatini
celbetmenizi
rica
ederim,
efendim.
Karilerinizden
Nusret

•

fnsaf bekleniyor
E~pte Babahaydardan Nişancaya çıkan Nazırağa

caddesi bir çok senelerdenberi tamir yi:rzü görmemiştir. On bef
~n evelki yağmur ise caddeyı ~ek harap bir hale getirdi.
Alakadar daire insafa gelse

artık.

Eyip.

Hüseyin Lütfll

•

Daktiloluk anyorum

19 yaşında bir Türk

Bazı

:azım ..

Rumlar
Bfiyukderede
iane f oplıyorlar
Bir kaç gün evel bazı Rumların Büyükderede Rum dükkan ve evlerinden iane topladıkları haber verilmektedir.
Aynca, ötedenberi rakı kaçakçılığı yapan Büyükderede
Mihal isminde birinin üç tane
iane bileti bulunmuştur. Bunun üzerine tahkikat tamik
edilmiı ve Büyükdere rum
kilisesi vasıtası ile üç yüzü
mütecavjz iane bileti tevzi
edildiği
ve
külliyetli
mikdarda para toplandığı anlaşılmıştır.

Bu iane biletlerinden mada
« Hamiyetinizi izhar ediniz ! »
tarzında üzerlerf nımca yazılı
bazı yaldızlı kartlara da tesadüf edilmiştir.
iane biletleri ile toplanan
paraların kiliseye vorildiği iddia edilmiş ise de bu paranın
meçhul emellere sarfedilmesi
ihtimaline
mebni tahkikat
tamik edilmektedir.
iane topladıkları iddiası ile
Büyükdere kilisesi hey:eti mntevelliyesi hakkında tahkikat
yapılmaktadır.

iktisat meclisi
azası gidiyor
Ali

iktisat meclisi . azası
tetkikatta bulunmak üzere
bugün Trakyaya gideceklerdir. Heyet Trakyada bir hafta
kadar kalacaktır.

Ticaret n1ektebine ait
işler
Ticaret mektebi müdürii
Hüsnü bey mektebe ait işlerle meşgul olmak üzere Ankaraya gitmiş ve iktisat vekiletile temasta bulunduktan 80D·
ra avdet etmiştir.

kızıyım

mükemmel
daktilo bilirim
Ekn~r dağı
müsait ıeraitle her hangi bir
Zepelin balonunun Ameriyerde çalışabilirim.
kayı zıyaretinin bir hahrası
Son Saat vasıtasile
K.K.
' olmak üzere Amerika hükumeti Los Anjelesle Nevyork
Kaybettim
arasındaki en yüksek dağa
Dört gece evel KadıköyOn
Ekner ismini vermiye karar
den vapurla gelirken 43 liravermiştir.
.
mla beraber nüfus ve askeri
Ask eri bir tayyare, bu dağ
tezkerelerimi, askeri kurs şe
üzerinde cevelan ettikten sonhadetnamemi kaybettim. Yera Alman ve Amerika baynilerini çıkaracağım. Eskileriraklarından milrekkep bir çenin hükmü yoktur.
lenk atmıştır.
Fatih: Nişanca caddesinde
30 No. lı evde 316 tevellütlü
lbrahim oğlu Mustafa
Bir müsanıerenin tehiri
19 eylill perşembe akşamı
Bu akşam
F enerbahçede Belvüde Moda
deniz klübü tarafından tertip
Sinemasmda
edilen müsaıııere havalann
gösterilmekte olan
tahavrillünden dolayı 3 teşrini
Ası
evel perşembe akşamı Kadı
sekiz kısımlık yeni ve hakCSyllnde Slireyya salonunda
rikulade filimin mümessili
FRED TOMSON un beyaz
icra edilecektir.
atı SiLVER KING in şaya
m hayret uyunu blltün temaşakeranın sürekli alkış
larla karşılanacaktır.
Eylnlnn 14 üncU gtlnü Fran1!u filim Eskişehirde Sizin sada
51 otomobil kazası olsınemada e-österilecektir.
mnşlur.
9 ölü 43 yaralı varclır.
..__.. , ı•
.1
....
Bu...........ııı~ıııJ
Ayni g6nde İngilterede 32
f;
akşam
otomobil kazasa
olmllfbır.
§
MELEK SiNEMASINDA
ölenlerin
adedi
6,
yaralananMevsimin ..ikinci programı ı
lannki de 26 dır.
olarak gosterilecek ol
Gene ayni günde AlmanbUyük bir aşk macerası :n
yada
29 otomobil kazası kaytiyatro hayatım tasvir ede:
dedilmiştir , 2 ölil 31 yaralı
ESTEN RALSTONUN
vardır.
emsalsiz oyununu , zengin
Bntnn dünyada insanların
tuvaletlerini, çılgın lüks hasenede
otomobil kazaları yilyatını görmeğe mutlaka
.
ıitap etmelisiniz
ııı ztınden kaç kurban vermekte
lliveten : KAiN VALDE ) olduklannı öğrenmek ve yazBALIK AVLIYOR
~ mak isterdik; fakat heniiz
Gayet gfilünçlü komedi ~ 1 böyle bir istatistık yapı'ma
mıştJr; yapılırsa ve biz ce göBu filim Samsunda Samsun
rüraek
yazmaktan geri kalsinemasında glltıterilecektir. ı

-..

--

ilHAMU

Kahraman

Bir istatistik ·

1

1
J
j

1

mayız.

VİNÇ ~ANI
Gözleri nemlendi. ..
Amansız

düşmanın

fal ebesi halindeki
faciayı düşündü.
-16- Muh1Jrriri: M. Turhan
- Ya beyler, bu yaşlı baılı adamlar?
- Onlar da size, demek ki
göğe bakıyorlardı. Ve sizinle
hemhal idiler.
- Sen?
- Kulunuz size bakıyordum. Sizi düşünüyordum.
Prenses, belli belirsiz gene
kızardı. Hırsızlık işinin mahiyetini hikaye sırasında delika11Iının eski maceraları anmasındaki niikteyi, he!e ken•
disinden bahsederken bililtizam tecahül gösterecek ve
bir meçhulü tasvir edermiş
gibi görünerek güzelliğini hararetle sena etmesindeki manayı zaten anlamışh.
Bu son söz, o müphem veya
sarih fikirleri büsbütün tavzih
ediyordu. Zira, delikanlı: «ben
sizi düşünüyordum)) demekle
aşkın, yanılmaz bir hakikat
rehberi olduğunu söyleme1'
istediği aşikar idi. Dilber
genç, alelide bir Kazanlı gibi
değil, rakibinin, rakibi aşkının
harekatını tarassut ve tahlil
eden kıskanç bir aşık sıfatile,
bu işe alakadar olmuştu. Rakibini tasvir ederken çirkinHgine ve sevgilisinin yadı sırasında ise güzelliğine müfritane işaret etmesi de birine
kininden ve diğerine ruban
merbut ve müncezip olmasından ileri geliyordu.
Aşkını bir türlil -yüce payeli sevgiliye- ibau edemiyen
ve bu elemle için için eriyen
delikanlı, hadisenin uyandırdığı umumi heyecandan, biraz
da ihraz ettiği zekai muvaffak
fyyetten bilistifade yüreğini
açmış, hikaye tarzına bürüye·
rek taşıdığı coşkun sevdayı
ortaya dökmüştü.
Sevinç H, pek dilriiba olan
kaşlarını hafifce
takavvüs
ettirerek:
- Kuşak bey - dedi - teşekkürümü tekrar ederim, ze.
kanız, büyük, diişüncesız derin,
görüşleriniz isabetli imiş. Bu
hizmetinizi, bu iyiliğinizi...
Prenses, bir saniye tereddüt
eder gibi göründü ve sonra
alelacele sözünü ikmal etti
- Ve sizi unutmak beniın
için mümkün değildir. Yorul·
dunuz. Beyler de yoruldular.
Gidiniz. istirahat ediniz. Mamuk beyin bu işe nasıl kanştığlm yar.an anlatırsınız.

1]
[
Le kresiz aşl{ !

Sevinç H. gece hiç uyuSOtninenin kovulması,
Daha doğrusu Kutak beyin evine gitmesi üzerine oğlunu
emzirecek bir kadın bulmak
lizımdı. Bir mllddet onunla
uğraştı. Neden sonra yorgun
argın yatağına g'rebildf. Fakat
g6zünft bir dakika kapıyamadı.

(1] Eflatuni aık, «amur platonique,. tabiri, adiyen «Şeh
vetsiz muhabbet» manauııa
alınıyor. Halbuki felsefede bu
ıstılahın manası bllsbUtOn bqkadır. Amur platonikten maksut, bir gfizelin vücudü maddisini değil, onda gizli bulu- .
nan fikrJ kemale ve mahiyeti
hiisne taaftuk ediştir. Bu nevi aşkı, Eflatunun hocuı Sokrat, şakirdinden eY'el tarif
etmişken ne garip bir tecellidir ki lekesiz' afklara buğün
Eflitum, ve cinsi muhabbetler
gibi qk pnfelanna ise «amur
aokratfque• .U,Oıtar.

madı. Gündüzkü içtimaın asahında uyandırdığı gerginlik,

geceki hadisat ile birkaç kat
ziyadeleşmişti. Zihni durgundu, vücudu hamur gibiydi.
Öyleyken gözüne uyku girmiyordu. Çocuğun çalınmasına
tekeddüm eden dakikalarda
olduğu gibi yatağının içinde,
altın telli saçlarına sarılarak
dört tarafa dönilyoıdu. .
Sağa dönmek, sola yatmak,
yüzü koyun ve ya arkası üstü
uzanmak bir fayda vermiyordu. Prenses ise behemehal
uyumak istiyordu. döndü kıvrandı, nefsini zorladı, gözlerini sımsıkı kapamak suretile
tecrübelere giriıti. Hayır, hayır! uyku denilen o liitufkir
tesliyetci, beşerin o en rahim
ve en müsavatperver elem
avuducusu bir türlü gelmiyordu.
Bütün bu didinmeler neticesiz kalınca ve güzel kadın
uyuyamayacağını anlayınca baş-

ka bir çareye tevessül etmek
istedi, bir halayık çagırarak
dizlerini, belini ovuşturtturmayı kurdu. Fakat, binnefis muh·
taç oldugu uykuyu elde etmek için bir zavallı kızı tatlı
~kusundan mahrum etmeyi
nahoş ğördü.

O ande yüreğinde l>üyiik
bir rikkat, bütün insanlara
~~ paniyete acıyan bir za 'f
v,rdı. · işte o za'fın sesine uyarak odasında uykusuzlugu
ile baş bap kalmayı tercih
etti ve yatağmdan inerek bir
sedite uzandı. İki - ttç saat
evel yaptığı gibi gene dütünce"'e daldı.
"
Hamlei uJida zihnine yapışan düşünce, memleketinin vaziyeti idi. Korakunç düşmanın
müthiş hazırlıldanna ait haberlcri birer birer gözden geçiriyordu, Bu tasnif ona, vukuu karip olan hücuma karşı
henüz tahaffuz ve müdafaa
tedbirlerinin layikile alınmadığlnı hatırlattı, payıtahbnda ve
devlet ricali arasında fikirlerin miitebalif, emellerin mütehalif ve duyguların mütebalif olduğunu d6şündü.
lstanbuldan yardım istenilmesine karar verildiği halde
bu karann ne suretle tatbik
olunacağı bile tayin edilmemişti. Oraya kim gidecek, ne
diyecek ve ne haber getirecekti?.. Son bir ilmit demek
olan bu cevabm matluba muvank çıkacağa farz olunsa bile
Ruslar, o zamana kadar bekHyecekler miydi?
Şimdi Sevinç hanımın gazleri bili ihtiyar nemleniyordu.
KaYi Ye amansız bir diifmamn
galebesi halinde tahakkuk
edecek fecayii yOreği sızlıya
sızlıya- tahayyül ediyordu.
[Bitmedi]

fzmir havalisinde
yaQmurun zararları

İzmir, 17 Fırtına teairJ
ile Demircinin Karataş mevkiinde ve k6ylerdeki harmanlann samanları havaya UÇIDUf,
mahsulAt çamurlar içinde ziyan
olmut, bfr çok hayvan sular
altında kalıp bogulmuş, halk
çok zarara uğramqtır. Demircicle 8 eylülde başlıyan yağ
mur ve soğuk el'an devam
etmektedir, sovuğun şiddetin
den her kes klf)ak elbiselerini
giymektedir.

Kadın
Oliınpiyat
kavgaları

\SpoaJINR

JUalwlle aralaruıda saç sa
ça, baş başa gelenler .gen
aldz, yıirıldıl. Ga:eteler bırklı
!Jümlzir bunlardan ufa.k tefe

Atinada birkaç
güne kadar ya-

ba::ı minmrıeler gosterıyorlar.

pılacaktır

Fakat, gazetelerin gôslerdl'k
[eri lm ufak. tefek şeyler ne
ye yarar? Kadm kavga
denilen ve gtirültti, palm
ayuka çıkan mufassal
bede/erin bir sunt11rl111ıma
geçen gün ben gördüm,
cidden görtilecek canlı, aytt
zamanda anlı şanlı bir met:
zara idi.
Karşılıklı iki a/ışap ve kölı.
ne evirı kapıları önünde, bı
ri kara kuru, kısa boylu, zayıf orta yaşlı; diğeri de sarı
şm, orta yaşlı, uzunca boylu
iki kadm birbirlerine hiicıım
va:iyetimle baf/ırıyorfordı: ,
__ Haydi ordan kokı~uş.
_ Haydi ordan nu.ıszbetl_
- Kokmuş ta sensın,
sibet te, yedi mahalle sürgtll:n ıl aç karıl.. Çanak yalayıc

Bu ayın yirmi yedisinden
yirmi dokuzuna kadar Uç
gtın
devam etmek üzere
Yunanistanda bir Balkanlar
olempiyadı icra edilecektir.
Bu müsabakalara, şimdilik
Sırbıstan, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan iştirak etmektedirler. Bu münasebetle
pullar
basılacak,
dünyanın
dört bir tarafına dağıtılacak
mış. Müsabakalar Yunan reisicumhuru amiral Konduryotisin himayesi albnda icra edilecektir.

Fenerin seyaheti
Fenerbahçe bu ayın yirmi

m,,..

yedisinde Borsaya gidecek,
belki Balıkesfre de uğrayacaktır.

El8zizde bir maç

karıl. Sarnoş

- Kocamın bilmem n~nl
yiyip durma, ulunmaz, haya.
sız rezili Kocamda göz'iin
, avucmuı yala.' K ~
varsa
senin gibilere sıimüğünıi biü
atmaz/ Kocam kadar bapna

Aclık
,

rekorunu
kırmak icin

taş yağsın/

Londra, 16 (Hususi)' - Ötedenberi açlığa tahammillO ile
maruf Billi Bravn, açlık rekorunu kırmak için bir teıeb
büse girişmişti. 61 gün on bir
saattenberi ağzına bir şey
koymadığı için kalbi zayifle·
miye başlamıştır. Doktorunun
tavsiyesine rağmen gene bir

- Senin kağsml Eğer $tnln kocanda gözüm olsa idl
senlrı gibi bıiyü yaptırır, oarı
kendime bendederdim. ~k
bilmiş karı, eldlem maskarası karıl Soysuz k11rıl
•
Bunun ıl:erine son tahkire
maruz kalan zayıf, kara ku•
ru kadın avazı çıktığı kadar
bağıraralc öteklrıin gırtlağwa
doğru atddı ve tam manbsı
ile saç saça, baş başa.
ler. Netice ne oldu, bılmıyo
rum, fakat buraya kalar
anlattıklarım aynen dofrıi
dur, halta eksiği vardır, fg,ı-

şey yememiıtir.

ue!"'-

Yalıva seferleri
orthnldı
Seyrisefain idaresi her giin
Y alıvaya bir vapur ifletmeğe
başladığı gibi Şirketi hayriye
de cuma ve pazar gtınleri
Altankum vapurunu bu hatta
tahsis etmiştir.

Erzurum hath
• •
ıçın memur
Anadolu demir yolları idaresinde çalışan memur:ardan
istiyenlerin bir derece terfi
ile Erzurum hattına nakledilebilecekleri demir yolları
umum mUdOrlüğnnce tamim
olunmuştur. Bu taqıfm llzerine
ekserisi bekar bir hayli memur talip çıkmışbr.

kocasının U-

binclıen paraları çalıp ta sa.ı
dinlemige giden karıl..

Diyarbekir, 17 Bura
Türk ocağı idman şubesi
gençleri birkaç fütbul maçı
yapmak üçere Elizize hareket ettiler.

lası

yoktur.
1929 senesinde,

1

lstcınbiıl

gibi medeni bir şehirde ~
sokak ortasmda aynen bu.
tarzda kavga lıiç olur
Demeyiııi:. Çünkü ~iJ:umll
gôrdıim, kulağımla işı.t~ım "
sonra serde gazelectlık ve

'!1"'

halk bilgicilifji

olc~u!Jıı iFı

eski =w11a11Iarcla bırço~ etnsalini gurmıiş, dinlenuş O(...
duğum bu yeni kavgaıım s~
bebini sorup araşlırclını o«

kaldım.
.lle{jer bu mufassal, dört öd
şı manwr dalaşmamtı
•
Ihsan B. in cenazesi şız imiş:
Bir tarafın Fmdı~ ı'sfltl
ttetirildi
bir fino köpeği, ole~ı. t?rafm
Çok kıymetli Bahriye zabitNazlı ismindeki kedısmın a'dd',
lerimizden ve Bahriye mnste- .:mdan kemiğini kapmış. loıarlığl erkanı harbiye müdürkıa dtinyadaki dalaşl~rın he-lerinden kıdemli yllzbaşı Ihsan
B. Ankarada apandisitten vefat men Jıepsi birer kemık kalf'
gasmdarı ibarelse de kaugaetmiş, ve cenazesi trenle Penlllll da bir yolu, erkdnı. ~
diğe getirilerek oradan
bir
torpido ile lstanbula nakil ve
ailesine teslim edilmiştir.
Cenaze bir bahriye heyeti
tarafından nakledildiği gibi
Pendikte de ibtifalib askeriye yapılmastır. Ihsan B. çok
kiymettar bir zat olduğundan
vefab az~m teessürü mucip
olmuıtur.

Efkıyoyı arıyorlar
Atina, 17 - içlerinde bir
ayan azası da bulunan bir
kaç ~iyi dağa kaldıran çete
ızını kaybettirmiştir. Takip
müfrezeleri yeni firar istikametini aramaktadır.

Ceıaı

B. feldi

ı. bankası müdürü Celal B.

bugün Ankaradan
gelmiştir,

----

ıehrimize

sctın gidiyor
Rus sef'ri Suriç yoldaş bugiin Aabtaya aicleeektir.

Rus

6Jrc:11in<'e

şaşırıp

zaım adabı vardır,

JJ;

itibarla, hdlti mahall6:

aralarında bu biçim dala,l
la birbirlerini yiyen kadınl~
ra da artık bil yolu, er~
nizamı öğretmek isler. Ktı-.

dm/ar birliği irşat ve .t~nıxr.
vazifesini asıl bıı gıbilerı
böylt•lerin yaşadı:/ı mulıitler.
du·-ıru uztılmalıdır.
·..
1(6~
ti

Zeplinin yenı
bfr UÇUfU
Bertin, J6 (Hususi) -: Graf
zeplin balonu Almanya uzerinde « 20 ,. saat devam eden
bir tecrübe uçuşu yapmlf,anzasız olarak tekrar Frecl•
rikshııfene danmuştür.

Ol 19

· nasıl kıyafet değiştir·
n en kıyınetli iki ıneınuru
iraz da aktör -kt - rl) diyorlar
1

,
'

.,
~---

l\

/ıarsilya polisi Fransız
bıta

teşkilatı

za-

o kadar ki kazandıktan mu-

arasında

vaffakıyetler onların şöhretle

mükemmeliyetile föhret

rini menıleketlerinin hudutları
haricine de çıkarmış, İngiliz
ve Alman gazeteleri kendilerinden birçok kerreler sitayiş
le bahsetmişlerdir.
( 1 ), ( 6) numaralı resimler
(M. Lö Bozek) ile (M. Boks )
un muhtelif cinai hadiselerin tahkiki esnasında ne şe
kilde tepdili kıyafet ettiklerini göstermektedir. Bunlardan
M. La Bozek çehresini ve ha·
reketlerini değiştirmek hususunda arkadaşından daha fazla muvaffak olmakta, adeta tanınmıyacak bir hale gelmektedir.

bulmuştur.

Marsilya

Paristen
en fazla

F ransanın
vak'ası olan şehridir.

ıonra
zabıta

Bu ihbarla buraya e!2emmiyet verilmi~, bir çok tanınmış poliı
hafiyelerinin idaresi altında
kuvvetli bir ıebeke vücuda
getirilmiştir.

( 3 ) ve ( 4 ) numaralı reıimlede fotoğrflannı gördüğü

nüz M. Lö Bozek ile M. Boks
bu teşkilatın başında bulunan
iki detektiftirler. Her ikisi de
jransız zabıtasının en kıymetli
iki memuru olarak tanılırlar.

Tepdili kıyafet ettiği esna·
da en yakın dostlarının bile
kendisini tanımadıklan zaman·
!ar olmuttur.
( M. Lö Bozek ) in şimdiye
kadar ki muvaffakiyetleti arasında en fazla şayanı dikkat
görülenler üç tanedir:
Detektif bunların birisinde
1,000,000 frank çalarak pa·
rfaten Marsilyaya gelen maruf bir sabıkalıyı yakalamış ,
diğerinde isminden başka bir
9ey bilinmiyen ve bütün Paris
zabitesini aylarca uğraştıran
azılı bir k~til ile şerik c-rmilnü meydana çıkarmış, üç ncüsünde ise büyük bir kalpazan
kumpanyasını adaletin pençe-

sine teslim etmiştir.
(6) numrolu resim ikinci (1)
numaralı resimde üçüncü hadiselerde onun ne suretle tepbili kıyafet ettiğini göstermektedir.
Mat sil ya zabitesinin bu kıy·
metli detektifi gördüğünüz resimleri derceden İngiliz gazetesinin muharririne bu ınüna
sebetie tunları söylemektedir.
- Her hangi bir caninin
takibi esnasında tepdili kıyafet
etmek demek yalnız elbise ve
çehre değiştirmek demek değildir.

Boyacı kıyafetine girdiğiniz

zaman bir boyacı gibi hareket etmek, bir boyacı gibi

....

yürümek, bir

boyacı

gibi ko-

nuşmak lazımdır.
Bir hamal şekline girdiğiniz

bir hamına! gibi
saymaz, küfretmez, omın hareketlerini, tivesini, argosunu taklit eylemezseniz
beyhude zahmet etmiş olur&unuz. Tepc'lili kıyafet etmemiz bir şeye yaramadıktan
başka hüviyetinizi meydana
çıkarması
itibarile şahsınız
için de tehlikeli olur. Böyle
vaziyetlerde
benim bazen
uiraşdığım
ayna
günlerce
karşısında rolumU ezberlemeğe çalıştığım
zamanlar olzaman

eğer

ıöğüp

muştur.

Polis

hafiyeliği

bu itibarla

aşağı

yukan tiyatro ve ainema
aktörlüğüne beıızer. Yalnız ak·
törler mantar tabancalarile it
görürler; biz canilerin ve katillerin kurşunlarile karşılaşı
rız. Onlar sahnede elektirik
zıyaları altında oynarlar biz
hayatta ve hayat tehlikeai
içinde vazife görürüz. Onların
karşılarında gösterdikleri mu•
vaffakiyeti alkışlayacak yüzlerce kimse vardır, biz muvaffaki·
yetlerimizi bile söyliyemeyi:ı.
Çünkü bu da bizim için , hayatımız için tehlikedir.»
( 2 ) ( 5 ) numaralı resimler
( M . Boks } un muhtelif hadiselerde ne şekilde tepdili kı
yafet ettiğini göstermektedir.

Dünyanın en seri tayyaresini ve en iyi otomobilini yapan adam
Mister Rols k;mdir, ne zaman şiihret /(azanmıştıı·, saatta 500 kilometre
Sür'atle giden tayvvareleri nasıl y·apar?
•

rJıayyareler aruında l:ıir ıll.r'•
~t müaabakası olan Şiııay-

922 luriJtere •

L

923 Amerika »

der kupasının son ınaçı
birkaç ğün eve! yapıldı ve bi- rincilik ıaatte beş yüz kilometreden fazla mesafe kat eden
İngiliz tayyarecisi Vagorn tarafından kazanıldı. Bu neticeyi ajanslar haber verdiler, biz de
yazdık. Fakat bu müsabaka nıü
nasebetile telgrafların haber
vermedikleri, bizim de yazmadı
ğınız birşey vardırki bugün onu
kaydetmek istiyoruz. Bu nokta
ise müsabakalarda hazır bulunan bir buçuk milyon seyirciye bir tayyarenin saatte 540
kilometre mesafe katetmesinin fevkalade bir ıey görünmemeğe batlamıt olmasıdır. O
derecede ki:
- Adam ~ende top güllesi
bundan hızlı gidiyor, diyenler bile olmuştur. Makafi biz
tayyarelerde ııür'atin nekadar
çabuk artmakta olduğunu
göstermek için Şınayder müaabakalannın
tesis .,,edildiği
zamandan beri kırılan rekorları kaydedelim:
Müsabakalar 1913 senesinde

-

•

yapbğı

laşılacaktır.

72 K.m.
..

172

))

189

..

925 Amerika »
374 »
926 İtalya
..
396 ,.
927 İngiltere »
453 »
929 İngiltere »
534 »
Müsabakalar her . vakıt en
sonuncusunu kazanan milletin
memleketinde yapılmaktadır.
Binaenaleyh bu ıene İngilte·
rede yapıldığı gibi gelecek
sene gene İngilterede yapı•
Son müsabakayı kazanan in·
giliz tayyaresi mucidinin isaıiııl
tafıyan Rola motörleri ile mü·
cehhezdi. Bu motörleri Mıstır
Rols bizzat kendiıi yapmııtır·
Londra gazetelerinin verdikle•
ri tafsılita 2öre bu zat 62
yaıındadır. Evinde çalışmkat•

O zamandan beri müsabakalann hangi milletler tarafın·
dan ve kaçar kilometre ıür'at
Ie kazanıldığı
iııe qağıya
dere ettiğimiz cedvelden an-

139

•
,.

lacıktır.

baılamııtır.

913 Fransa aatte
914 İnııiltere »
920 ltalya
»
921 İtalya
»

235
285

M. Rolsün son

Şnayder müsabakasında

saatte 594 kilometre sür'atle giden tayyaresi ve rakipleri

p!Aıılan

fabrlkasııı•

göndererek döktürtmekte, ne"
tlcesini mühendiılerinin rapor'
larına
bakarak anlamakta •
ona göre icap eden tadilitl
yapmakta ve a1Ia fabrikaıııı•
inmemektedir.
Mamafi bu son müaabak•
münucbeti ile müateana oı.
rak imalithancsine fİhnİf .,.
ınotörün tecrübelerini blzı•t
gözden geçirmiş, fakat bütD'
ıararlara rağmen müsabaka!•"
da hazır bulunmaia muvafs•
kat etmemiıtir.
Şinayder kupaaı müaabak••
larında
birlncilij'İ kazan,Rolı motürleri ilk tfihretleıl"
ni otomobilcllikte kazan~
!ardır. Bu ııün bile dünya...en sağlam ve en pahalı ot~
mobiller! Rolıı otoınobillericli''

Yıkılan aile yuvaları neden çoğalıyor?
3())0 bin İngiliz münevverin.in. iştirak
ettiii büyük anket n.e netice verdi?
~--

.

~

Aşk

var mıdır, sevebileceğiniz
IJir kadın nasıl olmalıdır?

_,.\

ıöylemeğe alıştık:

ondrada çıkan en b Üj"Ük
lngiliz mecmualanndan
biri garip ve o nisbette
al~c::a uyandıran bir anket aç-

L

nııştır

Anketin mevzuu izdivaçbr.
Mecmuaya nazaran izdivaç ,
bugün pek elim bir buhran
geçirmektedir. Bu sebeple kari ve karielerine bazı sualler
•ormuş, noktai nazarının efkin umumiyece tasvip edilip edilmediğini anlamak iste-

dir.
Bakınız birisi ne diyor:
cc- Yeni izdivaç eden gençlerin güvercinler gibi hirbir!erini ıevdiklerini ve bu sevgiJerinin samimi, ulvi olduğunu

Tavuk mütehassıslarına müracRat ediniz, hakikati anlarsı
nız. Onlar size temin edeceklerdir ki güvercinlerin sevği
lerinde bile, ve bilhassa arkeğinde bir hayli hayvani hırs
ve hisler vardır.
Ben hal··ı i aşkı müddeti
hayatımda yalnız bir defa gördüm: O da altmışlık ihtiyar
bir kadınım sarı kanaryasına
karşı olan aşkı idi.
Ne~ice ne oldu? Kuş kesreti
tagaddiden öldü, altmışlık kadın da çocukluk devresine
döndü.,,
Musabakaya iıtirak eden
İngilizlerin ekseriyeti kadın
için atideki vasıfları zaruri

bulmuflardır: Sabit irade, faaliyet, sıcak kanlılık, esraren-

nazar, ve kadmı erkeğe
muta kalmağa icbar eden meçhul amil.
Müsabakanın yaptığı gürfiltü
arasmda en ziyade dedi kodu
mevzuu tetkil eden fey, ta-

1 giz

likların

esbabı

hakkındaki

sual olmuştur. 150 bin İngiliz
kari ve kariesi dansinglerin
maskeli baloların ve diğer
asri eğlence yerlerinin aileler
llzerinde pek tahripkar tesirler
yapmakta olduklannda ittifak
. etmişlerdir:
Hqhur lngiliz siyasilerinden
biri mecmuanın bu sualine ıu
cevabı vermiştir .
(( - Gece eğlence yerleri,

dansigler ve muhtelif barlar
talaklann imal edildiği yerlerdir. kadın orada gayri sıhhi ve
ahlaki bir bava içine giriyor,
oradan bu havayı evine naklediyr. Zehir bütün aileye

memnuniyetsizliğini, itiaatsız•

lığını daYet etmekte ve bunlar nihayet talika mOııcer ol·

miştir.

maktadır.

Sualler funlardır:
1 - Plitonik izdivaç mevcut mudur?
2 - Kalbinizi açabilec:eğf
niz kızın ne gibi güzellikleri
olmalıdır?

3 - Günden güne çoğal
makta olan talikları neye atfedersiniz?
Ankete ittirak edenlerin
adedi 300,000 i geçmiştir.
Bunlardan iki yüz bini ilk suale menfi cevap vermişlerdir.
Bu ild yiiz bin reye göre arbk plitonik izdivaç yoktur.
Verilen cevaplar meyanında
hir çoğu ıayani d~kat fikir
ve miltaWan ihtiva etmekte·

-

geçiyor...»
Miisabakaya iştirak edenleJ""'
den 140 bin İnıiliz kadınlana
kuıa etek ve dekolte kıyafet•
. . tini
lerinin zevciyet samımıye
ihlal eden avamlldeıı oldu·
ğunda ittifak etmişlerdir.
Bunlara naıaren kadmın
modayı takip etmesi erkep

c

1..1)()(('0 İngi~iz ınz'i:_ıev~eri dansinglerit1, maskeli baiolann ve diğer asrt eğlence yerlerinin
aileler uzerznde pek tahripkar tesirler yaptığında itt~(ak etmişlerdir

Bazıları da izdvacın bu gün
maruz kaldığı buhranın sebebini müıterek yatak odasıaa,
yanı· zevç ve ıevcenin bir yatakta yatmalarına atfetmişlerdir.
Bundan baıka aile his ve
fikrinin zevaline sebep olarak
• ede
kadının bidemab umumıy
çalşmağa bqlaması da gösterilmiştir. S6ylendfğine göre
bu suretle kadın evindeki itlerini ihmal etmekte ve evlilik
hayabna bigAne kalmaktadır.
300 bin lngiliz kari ye ka•
.tLa: ...
rieıinin \rulisaı eI...-• .,.
bundan ibarettir.

•

Almanlar lngilizleri bir kerre daha kızdırdılar
"Garp Ceph<~.çinde Sükilnet Hükilmfermadırl,, isimli eserin filime çekı1mesi
Lundrada hiç yoktan gürültüler koparmaktadır.

B

ir Alman muhaniri bundan bir mDddet evvel
«Garp cephesinde aiikftnet htik6mfermadır.» isimli bir
roman yudı. Bu ronian umumi harpten beri bütün dünyanm beklediği romandı.
SimokinU kab kömlekli, diplomatlar uğruna ilen milonlarca IDNmn gayzuu haylunyor,
beterin ae hiçten
•ebeplede b&yttk fellketlere

aUrWdendiğini

anlabyordu.
Eser hakettiğf alakayı görmekte gecikmedi. Derhal bütün lisanlara terceme edildi
tekrar tekrar milyonlarca nusha huıldı. O kadar ki bu romanın kazandığı muvaffakıyet

pek u esere kısmet olmUf"
tur, denebilirdi.
Son pom De selen Anapa paetelerl bu ueriD AL-

manlar tarafından ahiren filime çekildiğini haber vermektedirler. Yalnız senaryo tanzim edilirken bir bqka romandan da istifada edilmiş,
bu ıuretle meydana gelen
kurdeleya (Seferin aonuada)
iami verilmiftir.
Filim bvndaD iki hafta b·
dar evel BerlWe ilk defa
..... ~ .. prek
.... pnkae ........... ta•

rafuıdaa

çok beğenilmiıtir.
Fakat yine gelen son gazetelerden ögreniyoruz ki kurdele lngilterede de ayni tesiri
uyandırmamı§br. Vak'a Alman
ordulan kadar İngifız orduları
İçinde de cereyan ettiği için
İngilizler meaele ile derhal
alakadar olmUflar, tetkikat
Jepbrmaflar •• aeticedea

..... ··-·tJarchr.

Bir lngiliz gazetesi bu lf.limden bahsederek kurdelenin
men'i için tqebbusatta bulunulması lazım geldiği mütallsını ileri slirdilkten sonra fU
sözleri söylemektedir:
4C- Bu kadar acemice yapdllllf filime ender tesaclOf
edilir. Bir aahne vazınm İngi
lu ukeıf loyafetleriai bihnemeai çok . . . .tir•

Eğer bunlar kastea yapıl

mamışsa - ki böyltt bir DDDA
mahal yoktur-gillmemek mfimkün değildir.
f kurBöyle maskaraca b r
delenin Berlinde ragbet görmeaini hayretle kartılamak
)hamdır. Şu resimlere bakı-

on

_Filistin

Jli::aM
hik<iye

(,p,_-t•u

l"üHiphaIll"'llHI<• ad:mıal~ılh hir teınizHk yaptım. Yeni fpn
kilaplariil• sık sık mfıra·
caal c•tl i{jim nıoıil'l'll ro·
manlar·a yer ayırmak i<;in
ıw lrndar <'sl<i saiı· ,·arsa
hepsini hodrunia ı a dt•l·
tim. R!lilllah hu tıra~çı ı:;a
ll'l<'rdt·n! l~s.tsl•n
bizim
gihi yu~mı haşmı ;ıfuuş
J\im~Plt•rin
şairl<•rle işi
ne? ~iil' !Jü:H;lerin, hisik•

lel çoculilarm oyuncauı
dırt ..
1'evsP. nzntmtYahm: Ki·
ta1llnİ·1 taşırkt•n •cill lerd<•n
hirlnin raın·.ıldarı arasın
dan ynzıh hir Jli\fjıl dü~t u. İmza-ra halilnn:
~<'hil SPzai!
Dt•rlınl lıalırladmı! G8
N'chil S<•zal Hs(•dl' arlrn<laşmHh.· Sıf.ka, miyop hir
tip; \'e smıfm birhıcisi...
K huya ı,anunlarmı ı'.~i
mizch• Pil iYi <'zherliv«>n
oyclu. f!aııui şait•in hıinni
Sl'ncde do 1~Jllp lıanui aytlu
ölclü{Jimü ona sorarlardı.
.!Uuallimin sandalye~inc i{}ne lioyan t:OC'Hliları ela
hep o casuslardı. Şimdi
ınahlu~mel~rdon
birinde
nıiihaşirdir.

Nehil S,.. zai, f :J23! Evet

hu ismi, hu seneyi peJi.
1)'i halı rhyordu m. ~asıl
hat ırtanıam Jd o yll henltu için ıwk hazin neçll;
Ye bu hlr11z da Nebil

se. .

zalnin lalwlr vazifesi yüzünden .••
Demincek kllabın arasuulan düşen işte bu tah-

rir vuzlf'.esiydi.
Tlia k<;c ıınrnlliml şöyle

bir

nH~ vzu vermişti:

1'le\'zu AlmanyAdan
bir nwktuıl nhyoı·Mmuz.
Almnrwa l>ihnedl[Jiniz i-

çin dostlarmızdan birine
mektubun
torcemeslnl
rica <•d(•cekslniz.
Haklım vazife uüç de{jil. Eve u.-ldiın. 1\lcvzuu
· şöylece- tevsi ettim:
« Aziz do tum, bu ınek
tuhu Türl\'.'eyc l(wceme
etuıeni rlea ederim. A"ans olarak tesekldirl<\I'. »

sahıılİ \'nzit'{1 ml
ınuallimc verdim. l\nılm
hilhıde ne aldım, biliyor

Ertesi

nıusun11z? .\hli\lilun kocauıaıı hh· sıfır; ve on heş
oün taı·dı muvaldrnl!

On l>P~ nün sonra ha-

hamla hC'ralwr miidiirün

karşıs ua ~·ılilık. ~liiclür
beni teıwdPn tırnağa ku-

dar süzdiili:len sonra:
- l\.ırk vıldır hocnhk
ediyorum, ._ dc•dl - senin
uihisirw tesadiif' t•lmedim.
Sonra pedN·imo <lföıe
rek d<.wmn ülli:
- 1\1 nallimlnin verdiği
vazif'~yi hiliyorsunuz sa« Son Saat » in Tefrikası 38

Jll!'ım'! •••

Haham, elit>rinl nrn.ı uskül « l » şeklinde lrnldır
rlıh.tan

sonra, nevmit bir
halde kPJ,t...IPdi:
- JUJi) orum! Uillyorum!
- ( {jlunuz Jki lwlimo

ile

işin h:indmı <:ıkuuş .•.

Baham tel,rar mujiiskül
« \' » oldu.
Ut·n C't>YH(l ycr<1im:
- iki liclime He mak-

ettim.
Müdür liliph•rn hindi.

sathını izalı

Haham nıcndililc aı)zımı
lı1rndı. IH litlür lt\plnlp lmiju·mıya ha':>lndı:

- net baht çoeuli! Dost mı uza

nasıl hfı' :mgar«--tUğinlzi yuz-

yt• t.thmil

nrnnıışsınız. \.eza, Almancn~·a yfü ır oldnuunu kay<l<•lnwmişsinlz.
li znlili

Almanca

hilmPdli1iniz«--

da1r hir i ·,wet vol\ ...
Bu sıradiı hai1,inıın nwndili aüzınulan «;ıl\mı~tı.
~:rppad,\I\ <'<•vahı

y

rh·~

lirdlm:
- Almaıwa hllsevt.lim,
mclil uhu lrnndim t(weeme NlPrdlm... - Dedimnıc!\tu hu
gün<l<>rmekle
zmınen hunu sövlenıis oı ..
muyor nıuyunı·i..
•
Haham tclirar ağzımı
Jrnı.anııya çıllışıyor; müdür, a{jzmdan kÖ()iiklc•r
saç,arnk uürlüyordu:
Defol
Jrnrşurıdanl...
lhıdalal Scrsemt Haydi
yallcıb smıfa! ...
-

*

Tahrir muulllml derse
gelir oehnez heni uyn{ja
'c•hll

Ef., .. dedi •
bu ef'endiye

veriniz de okusun ... Oku-

sun <la kör uözleri vazifeolduğunu uörsün.
Ut~n Nchil s(~zairıin uznllı{Jı lift{jıdı ahuı~; içimden oJiumıya ha~lamışllm.
1Uua1Jim st~ı·ı hir tnvırla

nin ne

ihtar elli:
-

\'üks<,kton

okuyu-

nuz!
Ve hen vnzifeyl \'Ül{sek
5esle okum uşhim." istcrst•niz ~imdi de beraber
okll \'H lını:
« Aziz, sevnuı, kıymettar ve <.~ok uı ulıteı·em
dostum,
Sen ne kadnr mes'ut ve
hnhtlynrsm ld, Hötenln,
Şiilerin
lh\hi nağmeleri
kulaklarma (;arpllğı zamnn duğlard"t kaval din•
llyen lioyunlar uihi nhk
ahk halunmıyor; hilf.kls
dmlaklnrıncln
tPbessüm
ve ya ırn .. hll, lJÜZlPrimle
isli{irak ve ya matem, Jrnlhindc ise nlhavelslz hevecmılarla mpı.,f oluyorsun ...

.

.

Muhcırriri: Moris

Löbla.n

Asri Korsan
Fırtınalar

böyledir

Başlamadan evel insana
acı bir sıkınh verir.
-

Demek ki mektup Bo-

'lifasındır?

-

Evet, Forvili Napoliye
Bonifastır, o
sırada
F orvil Jeriko ile birlik olarak
Mösyö Manolsenin yanında bulunan bir torba mücevheri
'l?ırmnk arzusunda imiş; fakat
teşebbüs akim kalmış.. Randevuda buluşulamamış ...
- Jerikonun hatası ile değil mi?
- Evet. Jeriko, Forvil, ve
Bonifas deniz kenarında buluşacald:ırmış; fakat Jeriko da
ha cvel ot ele gelerek iki saat
vakit geçirmiş ...
Ellen-Rok sordu:
- Neden?
- ÇünMi çeşmenin kenarına oturarak çiçek toplayıp
çağıran

kuron yapmakla meşgul olan
matfnazel Manolseni görmüş...
- Sonra?
- Sonra gecikmiı, randevuyu unutmuş. Müteakiben de
perestişle seyrettiği genç kı
zın babasını soymak istemiyerek teklif edilen işi takipten
nükul etmiş.. Bir saniye susuldu. Ellen - Rok ile Natali
bir nazar teati ettiler, EllenRok sordu:
- Jerikonun çeşme başında
Matmezel Manolseni görmüş
olduğundan emin misiniz? Fakat bu sualin cevabı alınma
dan Natali ilave etti:
- Bunda hayret edilecek
bir şey yok. Her gün gider
o çeşmenin b~ına otururdum!
Ellen - Rok kendi kendine
söyleniyordu:
- Evet muhakkak bir çok

Muhayyel bir rapor

Bu defa da bol- Bir lsveç vapuru Paramıza
Filistinde Yahudilerle Arapların

boğazlaşmaları,

tıpkı

tahmin ettiğimiz gibi, birkaç
ingiliz askerinin görünüvermesi ile bitti ve kargaşalık
ların asil sebebini tayin için
de tahkikat icrasına başlandı.
Deyli telgraf gazetesine
Kudüsten yazıldığına göre bu
tahkikatın daha ilk günlerinde
alman neticeye göre karşalık
lann mürettep olmayıp yalnız
bir noktadan çıktığı, sonra da
süratle etrafa yayıldığ tahakkuk etmiş sayılabilir , diğt!r
taraftan tahakkuk eden başka
bir nokta varsa o da Bolşe
vikleıin Araplar ile Yahudiler arasındaki münafereti körükledikleridir.

a

slar memn n eğild·r er
Sovyet hükumeti komiserler
heyeti Rusyanın bütün kiliselerinde mevcut bilumum kıy
mettar eşyanın bir listesini
çıkartmıya
başlamıştır,
bu
kıymettar eşyanın fazla para
getirecek olanlan ayrılarak
bu kış
içinde Avrupanın
muhtelif payıtahtlarında satı
lacakbr.
(İsa) nın fukaralığı sevdiğine
bakılırsa kendi namına dua
edilen yerlerde servete ne
lüzum var değil mi? Fakat
buna rağmen biz papasların
bu yeni teşebbüsten memnun
olmamış olacaklarını tahmin
ediyoruz.

o lrndar

nıes'ut

vo hahti-

yarsın

ki dünynnm bütün
hazinelerine malik olan
hir hiikürndar bile senin
yanında palasparclero bürünmüş bir Uağdat dllenclsl glhi soru ve hcthnh
kahr •.•

lleın sen sadece )ahl iyar da değilsin. S-ôo, ay-

bcrek t mn·

nı zıunnnda,

budcsi (( Seres )) nihl

CÖ•

mertsin. Ey bahtiyar ma-

but! işte bir fani, \'llllttk
dizlerini yere kO)'UP altuvı eteklerin<.'
,1t·iJılirdi:
S(•nden,
ıuelillllnmun
Türlu:eye
tert.'cmoslnt
niyaz <•diyor!
Ah! Şu daldlmda Almanca hllmedl!flme ne
kadar pişnıanım, bilsen!
O kadnr Jd kafamı, Alp
dağlarınm yalçın

lmynla·

rma çarpmak, ve yahut
Ju~ndlml

Ehramla~dan

şağı fırhtlıp

rnm.
Uüvük

a-

ülmek 1 tiyH-

Tfırl\ Sclİl'İ

dair tic et
odasına bi
şey
bildirilmem·ş.

battı

şeviklerinm iş

Sen Almanca bildiüin h;in

vazır~ni7.l

Kaza silsileleri _

~

lrnldırdı. Smıfhaşıya lılta

hen:

=

Ba1tıkta

a IJ aha t

Bir mek up tei'cem esi için..
UlıU

karışıklığında-

EymT 19

~aat

Al•-

tesadüfleı·

var; demek ki siz
çiçekten kuron yaparkeıı ikimiz de, belki yekdiğerimizin
yanı başında sizi seyrediyorduk.. Ne garip .. Fakat EllenRok bu cümleleri o kadar
yavaş bir sesle söyliyordu ki
yalnız yanı başında bulunan
NataU işidebilyordu.
Ellen-Rok bir saniye dalgın
bir halde kaldıktan sonra isticvabına devam etti:
-Bununla beraber öğrendik
ki Jeriko bu iyi kararına
rağmen mösyö Manolseni takip etmekten geri kalmamış.
Matmazel Manolsen Parise
dönünce Jeriko da yanında
Bonifas ile Zafiros olduğu
halde Palermoya gitmiştir.
Paskarella:
- Evet, diye teyit etti,
çünkü jeriko, adamlarından
birinin, Türk Abmedin aşırdı
ğı madalyonu her ne babası
na olursa olsun istirdat etmek
istiyordu. halbuki mösyö Maoolsenin vapura bindiği gün
Jeriko Ahmedin madalyonu
mösyö Manolsene sattığım
öğrenmişti...
Ellen - Rok itiraz etti:
- Fakat matmazel Manolsen hakkmda hissettiği hürmet,
onu, öllim emri vermekten
menetmemiştir.

Paskarella cevap verdi:
- Bu tezada Lüdovik te
dikkat etti, fakat Bonifas Jerikonun mütemadiyen matma-

İsveç ile F ~nlandiya arasın:
da işliyen Isveç bandıralı
«Heymdal» vapuru Mostana
açıklarında batmıştır. Vapurun
yetmişe baliğ olan mürettebatı
ile yolcuları tamamen kurta-

Bir gazete tarafından Ticaret odasına, paramızın sukutu
sebepleri hakkında bir rapor
verildiği yazılmıştı. Bu ,azeteye göre, gfıya bu raporda,

kıymet

istatistiklerine itimat
etmek caiz değildir, demişti.
rılmıştır.
Bize verilen rapor bu ka•
naatin yanlış olduğunu, zira
ihracat eşyasının kıymetlerinin
çarptı
ticaret odası tarafından takdir
paramızın kıymetten düşme
Boenosayrese gitmek üzere
edildiğini
ve bu takdirde
sinin bütün esbap ve avamili
Londradan hareket etmiş olan
son
bir
aylık
piyasanın
«Hauland - Brayt» ismindeki
sarih olarak dercedilmişmiş.
esas oMğunu, ithalat eşyasııı
İngiliz vapuru « Vigo)~ açıkla
Dün ticaret odası katibi
dan da tarife mucibince gümrında bir kayaya çarpmıştır,
umumisi Cemal B. ile bu huvapurda yüzden fazla can varrük alındığı cihetle tüccarın
susta görüştük. Cemal bey
dı, fakat bereket versin hamallarının kıymetlerini eksik
bize dedi ki:
dise mahalline yakın yerlergöstermesi kabil olamıyacağı
de bulunan vapurlar derhal
«- Ben oda katibi umumisi ve gümrük
istatistiklerinin
imdada yetiştikleri için nüsıfatile böyle bir şeyden hadoğru olduğunu, onlara itimat
fusca zayıat olmamıştır, vapur
berdar
degilim.
edilmesi
lazım geldiğni bildiren
batmıştır.
İstatistik umum müdfirü M.
bir rapordur.
~acia ın
Jaknr Gümrük istatistil<lerinin
Bu raporda ne paramızın
doğru olamıyacağı hakkında
kıymetinin düşmesinin, ne de
kanaat serdetmiş ve sebep ola- hükumet muvaridatı çok olduaşılamıyacak rak ta ihracat eşyasının muamele
ğu ve hunlardan gümrük alın
Daıaimarkanın "Kopenhavn,,
vergisine tabi tutulması dolamadığı cihetle paramızın kıy
ismini taşıyan mektep gemisi
yısile
tüccarların
mallarını
hametinden kaybettiği gibi garip
geçen Kanunevel ayında 45
kiki
luymetten
gizlediklerini
tane bahriye zabit namzedini
cümleler yoktur.
alarak şimal denizinde bir
ve çok eksik kıymet gösterGümrük resmi ahnıp alın
seyahate çıkmıştı, on beş
diklerini, ayni halin ithalat
mamasının paraya tesiri ne
gün sonra dönecekti. Fakat
eşyasında da vaki olduğunu,
olabilir? O havadis bana kaldönmedi ve o vakitten heri de
binaenaley
gümrüğün
\
'.!rdiği
sa
muhayyeldir.
yapılan bütün taharriyata rağ
men ne olduğu anlaşılmadı.
Danimarka bahriye nezareti
borsasıı1da
ahiren neırettiği bir tebliğde
geminin, içindekileri de bila istisna ölüme sürükliyerek batEstella ismini taşıyan bir
tığına muhakkak nazarile bakıymeti
Belçika vapuru F elemenkte
kıldığını ve araşbnnıya da
(Valsurdeo) açıklannda batnihayet verildiğini bildirmekartıyor
mıştır. Bir kişi müstesna oltedir.
mak üzere mürettebattan hiç
Geçen hafta Paris borsa"
kimse
kurtarılmamıştır.
Bu
sında
Türk tahvillerinin mü"
İzınir rüsumat
kurtulan adam da vapurun
him bir yükselme eseri gösnıüdürü
makinistidir ve hadiseyi şu
terdiklerine dikkat edilmiştir,
tarzda anlatmaktadır.
lzmfr Rüsumat bqmüdürü
bu yükselen tahvillerin başın"
« Tam gece yarısı nöbeti
Sami bey üç ay mezuniytele
da yüzde dört faizli düyunll
muaviııime bırakarak kamaraşehrimize gelmiştir. Sami bey
ma çekilmiştim,
soyunmak
muvahhade vardır. (93) frank
üzereydim, dehşetli bir sarşehrimizde tedavi edilecektir,.
( 60 ) santimden ( 96) frauk
sıntı ile kendimi yerde bul(50) santime çıkmışbr, yüzd•
dum, fakat hemen kalkarak beş faizli (1914) tahvilleri de
lllt"l Ba~im il f .Pdii)i uilıi:
makine
dairesine
koştum,
Fcrazı ziruei Sinayı kalıra
(87) frank (40) santimden (89)
yiiksderek: oradan
burasını
su içinde buldum,
frank (25) aantime yükselmiş..
vapur babyordu. Hemen gü~
Cevfi ye'saşinayz lııisrana
tir.
verteye abldım, vak'anm üst
dlifmr:k....
tarafım bilmiyorum. Denize
Osmanlı bankasının hisse
:-ıtlvorum. Hen hu mulmddes lisanın lrnrşısuula
düşmüşüm ve gayrı şuuri bir
senetleri de (1583) franktall
hlr « Ehfühevl » ve va
şekilde yüzerek
sahile çık(1665) franga atlamak suretile
« · Scddi (.in » değil (Jc mışım!»
(80) franklık mühim bir yük..
noyim't J•'ilvakl hu lisan
Belçika vapuruna çarparak
selme kaydetmiştir.
oerek üdehaya, uerck labatmasına
sebep olduktan
hlr•l('l'O ve ucrcl< orbahı
sonra kazazedeleri topJamak
tlcart>te lflzım defiil ol· için durmıya lüzum görme..zmide yangın
zenuiir....
den savuşan vapurun hüviEvelki gece fzmirde tepecik'
Heyhat ld .....
yeti meçhuldür, fakat İndiria
))
te bir yangın çıkmış, üç dük..
admı taşıyan bir Alman vallon asahile~iyorum: ihkan yandıktan sonra söndÖ..
thnal siz tle't
purunden şüphe edilerek hakrülmüştür.
d"
( :Plftl<\t l in S·.kı·<•m
kında tnhkikat yapılmalctadır.

Bir Ineiliz vapuru kayayn

sebeb"
· ç bir zaman
on

Kaptan neden Paris
kaçar acaba
Türk tahvillerinin

. .

. . .

zel Manolsenden bahsett1ği,
onun için bir çılgına döndüğü
ve babasını odadan kaldır
makla kızmı daha kolaylıkla
ele geçireceğini zannettiği cevabını verdi.
Natali titriyordu; sordu:
- Peki madalyonu neden
istirdat etmek istiyormuş?
- Bilmiyorum, bu nokta
hakkında Bonifasın da bir
fikri yok. Valnız Jerikonun
bu madalyon yirmi milyon
eder, daha dogrusu değeri
yoktur dediğini hatırlıyor.
Bonifas jerikonun bütUn
servetini bu madalyonun içine
koymuş olduğu kanaatindedir.
Şu halde bütün gayesi madalyonu bulmak ve matmazel
Manolsene hakim olmak cümlesi ile bülasa edilebilir. Bu
gayeye erişmek için derhal
işe koyulmuş oldukları ise
malumdur.
- Fakat Paskaralla, işe derhal koyulmuş olduklarını sen
nereden biliyorson?
-Geçen gün Booifas bavulunu boşaltıyordu, içinden bir
çok kagıt parçaları çıktı, o
aralık ben dinliyordum, Bonifasın Lüdovika:
- Bak! Vaktıle teşkilatımız
ne muntazamdıl Dediğini işit
tim. Jeriko fikrl takıp sahibi
bir adamdı. Matmazel Manolsenin babası öldükten sonra takip ettiği seyyahat yolunu bu

Şimdi Ellen - Rok ile Natali
üzerine kendi el yazı
endişe ile dolu intizarkaraııe
sı ile işaret etmişti. okuyabilirsin : Matmazel Manolsen
bir vaziyette kalmışlardı. şuı:
Haziranın lSinci günü Parishe yok ki zihinlerinden haki..
ten ayrılıyor, ayın l 7inci günü
katin ufak bir ışığı bile g~
Bürükselde. 20 inci günü Bermiş değildi; fakat onlarda, bil"
linde, 22 inci günü Bükreşte
hassa
Ellen - Rokta daki~'
bulunuyor, ayın 26 ıncı günü
dan
dakikaya
ziyadeleşen bit
ise İstanbula gelecektii biz
sıkıntı bissi vardı. Furtuna beP
onu orada bekliyorduk; yakaböyle, görülmiy~n, fakat dab~
hyacak, birlikte alıp götüreevel üzüntü dolu bir muhit 1
cektik...
Natali mırıldandı :
ratan eserlerle kendisini hi~
- Evet, dedi, doğrudur, bu
tirir. Bununla beraber ke:r
yolu takip ettim, ayın 26mcı
ne hiç bir ehem~iyet atfetıll~
günü istanbulda arkadaşım
mit olan Maksln gözünden lıİf
Müriel ile buluşacaktım ...
bir şey kaçmıyan bir ad.Kagıt parçasını alarak okuvakari ile Paskarellaya döıtl'
mağa daldı, aynı zamanda da
relc:
bu yazıyı kendisini adım adım
- Karanlık bir nokta ""'
takip etmiş olan Jerikonun yazdiyordu,
Jeriko Matmazel ftfı:
mış olduğunu düşünüyordu; bu
nolsenin izi üzerindedir. s~
sırada Natalinin elindeki kadigi bir kadmı ve istediği ;
ğıda bakmakta olan Maksim:
- Eellen-Rok, işte bu gamadalyonu ele geçirebilıt1e,
rip diye söylendi..
için bütün kuvvetini sarfe~
O da:
mektedir; her şey hazırd(
- Nedir? diye sordu.
Muvaffak olmak üzeredir, ~M
- jerikonun yazısı sizinkinunla
beraber hakikat b6r
ne benziyor!
zuhur etmemiıtir. Çünkü ~i~
Ellen - Rok kağıdı alarak
dor köşküne tam yirm~ -"
bakb:
- Filbakıka öyle, fakat esonra hücum edilmiştir. V""'
peyce fark var!
nasıl izah ediyorsunuz?
'Iİ
- Yok o kadar değil, şu
Genç
kız muadeleniıı ti
(T) harflerine balunız, üstleribine girildiğini hissettireP
nin çizğileri çekilmemiş, sonbir bir sıkınb ile:
ra yazıda bir tane majüskül
yok, tıpkı sizin yazınızda ol- Evet, dedi.
)
duğ·u gibi.
(Bitmedi
kağıdın

1

Şirketi hayri yenin

Yalova postası

Sen de sürün...

-·
surun ve
,,

~--Onun

gibi
feber!,, diyerek
ahna atladı•••
-

-
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Hulıarriri:

H. Turhan

20 eylül 929 cuma günü hava
müsait olduğu takdirde
74 numaralı Altınkum vapuru Şeref bey kaptan ldareaİDde
olarak yevmi me2kürde köprtklen aaat 9, 15 haraket)e dotru
Yalovaya gidecek ve 11,15 te oraya muvaaalat edecektir.
Akşam Yalovadan aaat 17,45 de hareketle 19,45 te k&prlye avdet ederek Boj'a2 içinin Kaprilden saat 20 de hareket

eden postalarına yetiıtirecektir.
Vapur ücreti azimet ve avdet (100) kuruıtur.
nısıf ftcret alınır.

Çocuklardan

tti.la -katır dlvesi yapı

alnniyordu. Kanımın, yaya
Japddak yollarda ve k6ylerde
8lrltemiyecejini, bir at veya

etek lôralay.U Tokada din-

... olacaj..

heaaplayordu.
O heaap, •endi.mi kamçı
laclıiJ için Alelacele avdet
ediyordu . Ger~ meyuatu •
Oğlunun da, kendisinin de
Jlztınden
d6,en,
tabiri
. .rufile, bin parça oluyordu.
Ukin yiireğinde -köye geldiii zaman bulunmayan- müphem bir Defe, açıbp kapanan
lem,alara benziyen hafif bir
batirah vardı ve koyu karanblclar iç.inde küçük ve sönük
bir tule mahiyetindeki bu intirah, Emineyi adamakılh davIDesinden, enikonu hırpalama
•ından ileri geliyordu. Eski
klilhanl, biitfin elemlerinin bu
lcarı11 tam<Lktan, kendiaile oyn:'ft•ktan sonra vukua gefdığine kani idi. Şehnazın da
onunla yattığım görmeıi üzerine:
- Sanki imrener,ek zinakarlı.ğa temayOJ ettiğine hftkmedıyordu. Kırk yıllık hayatında bir sille yememiıken
bu kan tarafından d6vülmlif,
~~nazın önünde bayılmlf oldugunu bi, türlü unudaanyordu. Şimdi o maceramn, Kıa
IDen olsun, intikamını almlfb
•e köy kahpesinin, hiç olma11a, dört-bq ditiDi kır
-.ıft1. Artık o, geliti güzel
.-Uemiyecek, cazip kahkaba•rile erkekleri battan çıka
lamıyacaktJ.

. E~si~ dlfleri g6zel çehFesi-

ıı çwkmlettirec:ejb. Bir fahi~ye de bndu clllha ajs,

....amele, büau.a Janlamak-

Sabık Alman

imparatoru

niçin intihar

etmemişti?

Umumi harpten on bq,
yirmi sene sonra, aabık Almu imparatoru Vilhelm, AJmanyanın
niçin harbı kaybettitinf aarila bir beyanatla
anlabyor.
Bu beyanat maruf bir Alman muharriri olan Nfmanm
yeni nepettiji bir eserde intipr etmi,tfr, Niman, bu beyanat ta dahil olmak lzere
harbe ait bahisleri ihtiva
eden kısma:
Dom tatoıunda, ubık Kayaerle hasbihallerim.
Serlevhasını koymUf. Bu
beyanata
Hbep,
mulaarrirln Nbık Kaysere teYcih
ettiji fU aualdir:
- Kat'i muharebe bq)amak
here iken nud oldu da
Alman
OJ' d us u n un
sağ
cenahından iki kolordu alınıp
Rus cephesine gönderildi?
- 1914 ağustosunun sonlanna doğru Franaız ordularının her tarafta mağl6p edDdikleri zannı haııl olmuttur.
Buna mukabU prktaki Ruı
cephealqden ıelen haberler
çok fena idi.
Şarki Pruayada topladıjı
•Hz buğday yıjmlan Rualana
eHne gesmek bere leli. AYmturya ordusu lıe bir felikete
doğru ıUrilkleniyordu. Bu vaziyeti kurtarmak behemehal
Jlzımdı. Evvela altı kolonlu
naklini dllşOndnk. Sonra iki

kolordu ile iktifa eclikU. Ha.1bu ki fimdf bu tam hareketin bir bata olduju aabıfıl
maktadır.

Ve aat cenah yerine tol
cenahtan alınmalDlf olmalan
bu neticeyi vermiftir. Halbuki
ozaman
Franuzlan .Alzaaa
sokmakta hiç
bir tehlike
yoktu. itte bu sırada, ortaya
bir kaymakam Hençel çıkb.
Bu adam, umumi istihbarat
raporlarını tanzime
memur
edilmıf. itte bu kaymakamın
verdiji rapor üzerinedir ki
«1914» r1c'ati yapılmıf ve harp
bu et.ece uun 9ib'm0ftiirt
Mamaff ejer Alman hDk6•
met ve mecHai möuade e~
ldller, bltOD Alman milletini
ailih altına alıp bubi kaı..J
mak gene kabil olurdu.
1918 ıeneıi teşrinievelindeı
ihtilll bqlamak Dzere ike*
bilhıiaa jeneral Gr6ner (hut
gtınkU Alman harbiye naz111J
lıup meydanında ıerefle aı.
menin )Azım ıeldipl s6yledL
Ben intihara her uman fena
bir 1azı. bakmlflmcbr·
1918 senesinde fikrimi d•
tiftinnek için biç H bep 1oltt
tu. Eauen liparit IUl'eti16
bana yapbnlacak olan .,.
kahramanane hareket ne ıibl
bir iatifade te.m edeceldiA
Bu hareket, olu, olN beni•
kabahatJIJfjimi iabat etmellf
ten bqka neye yıırardı?»

tan daha müessir bir ceza yaBeyoğlunda
[1]
Nihat E. işte bu yüzden biY8
raz münşerih, fakat karısını
22 Eylül Pazor günü açılıyor
bulamamaktan da son derece
mustaripti. Muzafferin hali ise
•
12 kişiden mürekkep
harap idi. Saniye bafına bu
Türk Aile Muıiik Birlifi
yUrek harabisi, bu ruhi inhiHPr ~ıkşaın saat 1(J tlaıı 24 c kaılnr tcrt nııum tdu·dıtir.
dam çoğalıyordu. G&neıfn
Muaiki heyeti :
~f'(
ufuktan •llin~eıile fezaya ya.,,
: Nuri Halil bey
Muganniye : Srmiha baııım
..,yılan esmerlik henüz on d&rt
Kemani
: Haydar bey
:\fuganniye: Mahmure •
Piyanist : Nimet hanım
·yaşındaki elemzede çocuğun
Mugnnnı }l': Belkı
•
Pançi"t
: Şc' ket bey
~1u~nıııı İ \ e: Meliha
•
benliğinde garip bir teeutir
Violonecl : :Furton Ef.
1\Iugaıııı } c: Leman
•
uyandırıyordu. O, yalnız etra~lug:ınnİ) e: Makl>ııle hanım
~hıgnııni-, e: Brdriu
fım değil, kendi içini de 2fyaaız görüyordu. Sanki onunda
içinde bir gece, yıldızsız bir
ENZA~IAMMEVE
gece vardı, ve bu gece, zalim
Muhterem ahalimizin sıhhatini nazarı itibare alarak fevbir pençe gibi eğile büküle
k~ide dikkat ve itina ile itlemeğe bqladığumz ve sıhba
dımağını sıkıyoF, gözlerine katinı seven ve koruyan münev-.eJ' halkımıun mazban rağbetini
ra perdeler çekiyordu.
çok az bir zamanda kazandıpı ispat eden fe•kallde
Çocuk, içinde tedrici bir
tekuüfle iatikrar keapeden
müteharrik ve tazyikklr zulmetten ziyade o zulmetin
gördUjU teveccühten dola11 fimdiye kadar ŞJ RAK
amakmdan kulağına aksetfirma..
aJtmda ~•karmakta olduğumz KONYAK,
mekte olan seslerden mustaVOTKA ve ROM u da badema BÜYÜKADA
rip •e miHedebhifti. Üzerinde
firması altında piyasaya ıevketmekte olduğumu2u muhtey6rlldükleri yolu yer yer berem ve kıymetli müfterilerimize an ve devamı teveccühneldiyen; çaı.Jara, tqlara ve
lerini
rica ederiz.
ağaçlara acip acip
ıekiller
•
vererek her birinin acibiilmanzar birer heyüli haline çeviren şu tabii gece, sakindi,
Galata-Beya2.1t sokak numa~a (35-37) Tel. Beyoğlu 1240
dilsizdi. Fakat içindeki gece
Şebremanetinden •: Kara•
1em beynini bir cendere gibi
gümrtık
yaap ~nnde 262
TAVİUADE MUSTAFA
sıkıyor, hem kulak zannı patharJta uumarab ana aruandaa
l8
ladacak kadar sert bir sesle
8
65 metre murabbamdald
mltemadiyen haylunyordu:
M111f12m Aygli ıU,..ısi
metre ...,• .,.
M~lkh a~c:ntası : Galat;,ı
- Ormpu ~ , oruapu
.,.....
200
kanıt
loymet tak•
çocuğu 1
köpnı başında. Beyoğlu 2362
Haber aldığımıza nazaran
c:lir olunarak aablmak ~ ....
Mu2affer, kendi içinden reŞube acentası : Mahmudiye
muhacirler alikadar makama
va"puru
kadarlar arwnda açak . . . .
len bu sesleri boğmak için
hanı altında. htanbul 2 j 40
mlracaatla bazı banka ve
her
perşembe
göğsünü parçalamak , elini ta
mali mleaeaattan fikAyet ede- yedeye konmutha-- TaJlp ~
:ıkşamı
Sirkeci
lan11 prtumevi 16rmek . .
ciğerine sokmak istiyor ve
ceklerdir. Bunlar uhcleleriıae
rıhtımından hareketle mutat
gayrı iradi bir ıuar ile zaif
(ANKARA) \apuru l 9 eylul
tehia f t temlik edilmif em- 8 tepiDienel 929 aab ,W
iskclcJcrc u~radıktan sönra
LevaZJm mld8rllj6De ıelmegCSğıünG brmalıyordu. Henlb
Perşembe
akşaıru
Galata
Wl •• arui lberiadea IMPaka
Cuma günü Edremit Ye Ayleri.
manaııaı bilmecliifi , ae mebnhtJmından hareketle ( Zon n
mte.eabn kendilerine
vahRa muvasalat ve Pazar
deini, ne mealini anlamadığı
guldak, lnebolu, Sinop, Sam
ibu muamelai yapmacbldagunu Ayvalıktan hareketle
S.,o;lu ~ f
hayat, o an için, kendlıfni
sun
,
On
ye
,
Fatsa,
Ordu
,
rm
.a,lemelr.te Ye buadan
pazartesi lstanbula avdet edeclapclere Z. 8. merkezmce ~
ailleliyen, mran bir köy kahGiresun , T rab.zon , Rin ] ye
.epeti balunmaktachrlar.
ektir. Mahalli müracaat:
1aft111a
bir 1Ee9 .............
pesinden, namusunu lekeliyen
gidecek ve [ Of, Trabzon,
Yemiş Tavil zade biraderler .
iç flD
arfmda
insafsız bir anadan •e yürePulathane , Gireson , Ordu ,
Muradın Sahibi
tdclon fst : 2210
mlracaat etmaae ubbcakbr:_
ğinde knnlan zehirli bir yı
Fatsa, Samsun, Sinop ve İne
landan başka bir teY değildi
kızı
bolu] va uArayarak 1Jellee~tir.
Karabifa poıtuı
Tqcklriir
ve zavallı çocuk , o kahpeden
Nis 16 ( Huauaı ) - Sakit
Ailemizin kıymetli riibl lbo anadan ve o yılandan kur( BlGA ) ''apuru her cuma
İznıir sürat postası
hanedan azumdan ...ıtan Marahim papnm yefabDdu ~
ve pazartesi glınleri akşam saat
tulmak için çırpınıyor, çırp1(GÜLCEM.At) vapuru 20
ndın kw Fehime huun,
tevellft
alamımııa bizzat iftinıyordu.
cylul cuma 14 , 30 da
ı 8 de Galata rıhtımından hareuzun bir hastalığı milkeakip
tlrak eden ve gerek mektup
Galata rıhtımından hareketle
Bir an geldi ki asabi ve
ketle [ Tekirdağı, Mircfte. karaburada vefat etmiftir,
ve telpafla tealiyel l6tfunda
cumartesı sabahı lzmire gidemüteheyyiç çocuğun gözleri
biga] ya gidip gelecektir. Yoku,
bulunan
zevab kirama en ..büsbütftn karardı, abn üstüncek 'e paur 14,30 da lzParlimenfolor kon- mimi tqekklrabmaun
yuk için Ga1ata çinili nhtırn
ibli~
nıirden
hareketle pazartesi
de sendeledi. Zavallı yavruya
han ikinci kat No . ı telefon
gresine dofru..
gazetenizin tavauutuau nca
sabahı gelecektir . Vapurda
gene aevki tabü yardım etti,
57 3 ve galata hosfor han No 6
i2mir meb'usu Vasıf beyin
eyleriz efendim.
hayvanın
yeleaine sanlarak
ınukemmel bir orkestre ve
riyasetinde ve Biğa meb'usu,
te1clon
2814 ınuracaatları . Yuk
<>Zlu ojlu km Refika11
düşmekten kurtuldu ve ağzın
Lazl , nt mc.\ cuttur
ŞUkrü, Ankara meb,usu Ihsan Seyfettin Amir Beria Dlnaf
peşembc
ve
)
okul.u
cuma
dan bir kelime hrladı:
günleri.
beylerden mürekkep olan he- Babai..
Zayi
yeti murabbuam12, beynelmiNihat, oğlunun ruhl bir ıs
Nüfua kliıdUD ve eaııl
lel parlamentolar konaresiDJ?
muJ', bir derya olsa gene ertırar haykuan sesini işitmedi.
tezl.:erem
ve tatbik milhna
gitmek üzere bugünkü trenle
O da kendi Aleminde, pür kek için pervaya mahal olmave terhis tezkeFemi zayi ettim.
Buline hareket edecektir. Vameli) ve p6r 18brap aleminde
mak lazım gelirdi. Halbuki
Y enlsini \,ıkaracağımdan uyisıf B. dün azimet etmiştir.
yaşıyordu. Son bir teşebbüsle
kendiai aciz, pek aciı bir
lerin
hukmD yaktur.
Şehnazı bulamadığı takdirde
mevkide idi. Murdar bir dlı
Rakı ftaffan artmıyor
Davulpata Kuap llya1 mad&nya yüztınde Dual ıezece
çİllill ... mardarlarm mardan
Bir
gazete,
aon
,enlerde
halleai
Harancı tokalı Arapiini dfitünüyordu. Bir erkek bir Şehnazm hakkından gelerakı fiatlannda ten:ffg hamle
kirli Ahmet 308
için namusunu çamurdan kuJ'memİf, ~murda sürünen nageldiilni
ve
blttba
rakılara
taramamak onun haYıalasına
K.......... pirife_..,
muunu onlann kanile yıka
ylzde 011 .n.betbacle bir ..._
aJğınıyor, sığamıyordu.
olmalı weytmlere
yıp temfzliyememiıti.
Japlldıjmı yazmlfb. Keyfiyeti
Namusun içine atıldığı ça..e.kirat inhüıar idareaiadm
Bu acz ve bu leva ile n..ı
YEGANE FJRSAT
(1] Muhterem okuyuculan- yaşıyacakb?... Bqlan açık,
·aorduk:
.Beyojlaoun en i~ek bir eeı•
~
mn, dit ekılkliğinin kolayca
•BlyJe teY yalaacbr »
ayaklan çıplak, bir ellerinde
tinde
ıf'nelerd ' btri deum eden
~
kabili telafi aJduğunu dftfldediler.
e
~
mlhim mıktarda güzuk
,
asa ve bir ellerinde kqk81,
~ bu sözlerimize jllmeefnlu.
~
'fj
mOfkrilere ,.bip Urla bir dakHinttea, Çiuden Anadoluya
Hllfmiyetin millete ait olcla.U
Doktorlarımzdan sorunuz:
Un, terin
ttcaret
dofayısilt'
P Ankarada ilin ve büyük kadar gelen aeyyablar giW
BİOLACTYL
mnout mallan ,e mefruşatile
diyar diyar gezmeli miyc:li, yok- Kadıköy Kut dili HiW tiyatmillet mecliai teeaala edinciye
beraber dewen atılacaktır. Ser
kadar Anaduluda aJbn dit .. fesi •ikkey)e, caketf '
ı cc; mda Komik CeYdet
Mide ve banaklardaki
mayedar ve para k.uannıalı koltalaa~mur ve tememm6m0
JayuıJara fıruc. Tal11ür ıçın, Jı..
imali laaram uyduda. Bir ,er- kayla deAiP bu t ...
bey
temllilleri
:_t
lsHALLERI ve 1 ıanbul..aiye velrifünis, Japma dit blBAL
rucı Dram 9 ___.
temwer.
...., Ankara caddeeind• Kail
chnit mi , ...PNlhydi?
•um
r-ue
ı SANCILARI defeder.
anum .... .huıad• 41&mı ...~
'-labilecejiDe fetYa •ermiftir.
(Bitmedi)
Dulaul,e JO .......
t•••••••••••-11111!~
Jfiher

yorsun, sesini keste cevap ver:
O nerde?
- Oynatım değil, yoldaşım
değil, hele karda.şım hiç değil. Elin kaçak karısının nerde
olduğunu ben ne bileyim?
- Buraya gelmedi mi?
- Geldi.
- Şimdi nerde?
- lki gece yamında kaldı,
ne kendi uyudu, ne beni uyutt11, mih yutmq sıpala; gibi
~vilndü, durdu. Diba aabah
ta batım aldı ıitti.
- Neyeye gitti?
- Belki Tokada döndü,
belki Samsuna yollandı. BiJir miyim ben?
- Sana gideceği yeri söylemedi mi? Kuabadan seni
Weyip ıelmif, eWK:le yiylp
lçmlı, yabp dinlenmİf, deFdiDİ d6k6p 6ğ6t almıı, güle
atJe ayrıllDlfJ Nereye gittiğini
alylema olur mı?
- 1kig6zlm lniime akım,
clğeFJcim paFça parça ajuma
gelsin, ıöylemedi. • Bu den
beni öldüriir, ya•mda kara
haberimi alll'sJD» dedi, bqka
bir fey s&ylemedi. Arabayla
gelmişken yaya gitU.
Nihat E, iyi söyledi, kötü
.ayledi, yalvardı1 tehdit etti
Emineden daha fazla bir te;
lpenemedi.
- Onun gibi aea de aiirün
Mhiine •iirilne geberl Diyerek
abna bindi, ye'• içinde deml beıte kalan oğHle beraber
Tokada doğru yola dü2tildO.
Kendi evlerine uğramıya,
çiftlik itleri hakıknda küçük

bir tetkik dahi yapmıya lüzum

Bir harp hikayesi

pılamazdı.

Londra Birahane Lokantası

Büyükada rakısının

B(JYOKi\DA ~1{TSKİRA l"'Fabrikaları

Seyri scfnin

biraderleri wapatlan

Selamet

Bir şik~yet 1Şehttırunıetl ıunıarı :1
Mali muessesaf
muhacirlere
borç vermiyor/

,w. ..........

TrHzaq tkinci pestlSI

•

Sultan

ölda
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-

G ette
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- ...._.
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Etiketlerinizi numora ile tebdil ediniz.
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Rnkara Rakısı
en kibar

!~ha

~of ralarda

hulnnur.

ı~ ası lı 111ıı·ı11

derı

anüdi"ırlilğl"
Bankamız

müsabaka imtihanında muvaffak olarak kabul
edilen namzetlere Jazımgelen tebligat yapılmıştır. Tebligat
haricinde kalanlar müessisemize alınmıyacak ~emektir.
Müesşesemizin memura ihtiyacı kalmadığından şimdiye kadar
memuriyet talebinde bulunanların evrakı hıfzedilmiştir ve yeniden müracaat kabul olunmıyacaktır.

MALOL GAZ., ER PAZARI

Dişleri yüz sene yaşatır ve çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi bey~zlabr. Diş etlerini
kuvvetlendirir, ve kanamaktan meneder ve dişlerin arasında kalan tefessuhab ve ufuneti izale .
eder. Diş ağn\arma, nezlelerine mani olur. Ağızda gayef latif bir serinlık ve rayıha buakır. Mikr~lan imha ve ağızdan gelecek her türlü hastalıkların sirayetine mani olur. Avrupada birinciliği dip(omalarla müsaddaktır. en büyük mükafatı almıştır. Yirmi kuruşa Hasan Ecza deposu.

BÜYÜK 1~_ENZiLAlLI SATIŞ

DEVAM EDİ OR

1\ıhafive, Avakkabı,
hazır
.
.;

Q

ıs

•

ar

aresı

umum

Bahçe

ok or .i\.. ku nel
EleJ.:tirık lildk.rıe.ed} it. beL<;0ğukluRµ,

Evluliin 16 inci gunu derslere başlanmıştır. Kayit ıçın
- -.. her gün mektebe müracaat olunabilir. ~;;;~~~

idrar

darlığı, prostat, edemıiktidar, bel ~ek
liği cilt ve fırcng{yi ağrısıı tcdılvt eder.

Karaköyje

Böreıcçl fırını sırasında

I lıı. u<oİlı· hR.\'.\l!-\Z lıi.ıb.11111 etiııiıı takdır ve ırrcilı ctti;;.i
makine
n

Hafif metin ve sağlam
Her ciheti taahhüt olunur
Umumi acentesi:
.
Y.SİNORKYAN Sadıkiye han 30-33 İstanbul Tel. İst. 225(

Kara ağ·aç,

•

'

._~ ~.

• •

1

•

•

•

.:

!. ; ' ,,

111 iiessesatıııd.uıı

Makine

yağı ilanı

Müessisemizc lüzum olan 3500 ·kilo makine yağı, 2000 kilo
kompresör yağı 1000 kilo dinamo yağı, 300 kılo gres yağı ve
300 kilo üstübü toptan ve ya ayrı ayrı miinakasaya konulmuştur.
O baptaki şartnamesine tevfikan itayd talip olanların i~bu
mevat evsafını müş'ir şartnameyi almak lizeı e cumadan mada
her gün müessese katibi umumi!iğine ve ftat teklifi için de
teklif edecekler) mfktann yüzde yedi buçuğu ııisbeEnde teminat akçesiyle beraber ihalei kat'iyc günü olan 26 eylnl 929
perşembe ğünü saat (onda) müesseseye müracaat eylemeleri.

Bi·ı yiik ~ray)rare JJİ)'aııkosu
Yedinci tertip
J üncü keşide 11 Teşrinleveldedir.
Büyük ikramiye

40,0()0 lira
Ayrıca:

Ahınet

levazın1atı
birinci Vakıf han

kapı

20,000 15.000 12,<'00 ıu.ooo liralık
ikramiyeler ve 10,000 L"r mükafat
işbu keşidede cem'an «3, 900» numara kazanacaktır.

p

Taksimde (Gülüstan) namile maruf park ve birahane bu kerre Adil bey tarafından isticar ve [ Türk
yuvası)
tevsim
edilerek
memleketimizin medarı iftiharı bulunan ( Üsküdar musiki heyeti ) nin iştirakile
ve nezih bir Türk müessesesi olarak 19 eylül perşembe akşamından itibaren
muhterem kalka küşad edilecektir. Meşrubat ve mekülitm birinci derecede olmasına rağmen fiatlar ucuzdur.
Piyanko müdüriyetinden:
Numunesi mevcut piyanko
fişlerinin vaz'ına mahsus masuradan 70,000 adet mübayaa
edileceğinden itaya talip olacakların pey akçeleri ile birlikte 19 - 9 - 929 perşembe
günü saat 14 te piyanko müdüriyetinde müteıekkil tayyare
cemiyeti mübayaat lıromisyo
nuna müracaatları ilin olunur.

Dövçc
O. Bank
. .,
Tarihi te~"isi: 1906
Müessislcri: Drcsdncr bhnL: A.
Ş.aflıavenşer hank .Ferayn, Nasıyoııal bank für Oöyçland.
~lerkezi: B~rlin ; şubeleri> 11.ıın

bıırg, "lsıarıhul cıGal.ıt.ı ' i,.tıırı 
Luh, lzmir.
Galata kısmı telefon- Ucyoğlıı :
247, 243, ô84, 685
İlitaııbul kısmı ıelctoıı: lstıınbııt
2842, 2843.
Deposu: l.stanLul Tulün giiın
rü~ü. Tclefoıı. İsınuLul J227.
Bılumunı lıan.ka muamelatı icra H' hu5usi kasnl&r iaı r t lıı ıur
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Cerrahpu\'a hu!itarıcııi ";wrJtonı
Mua) rıırlııuıc: Be) oğlu, Ru, »('forc·
taııco;İ 1 ,ırşısıııdu 348
ııumarnlı
~uri~ c ~:ıı~ı'lı apartırıı<1111 8 ııu
ınunıdu.
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Hu tane
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ile lııııt .ılıkla.ııı hu"u~i .ıiıhıı ~ <ı •
pılır. 1 dl·foıılu mıılı'.ıınat \ ~rı1 lığ
t.ıkdinL: tahlıl c:llile<'ck nıc\ ıt al
dı 111.ıl'al, bil.ilıııru rnporu ı ı ılı ıı
edilir.
.Mııayeııclı ıne: lk) o~lu Ja, \~.t

Çıır-u ık..:.ı·r
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Leboğuklugu, 1.ıli, pı o

Frengi,

nefis: (iSPARTA, Ll:RGAM, GÜLÜSTAN, TAHTA, UŞŞAK,
DEMiRCi, GÖRDES) cinsi büyük döşemelik halıların yegane
satış mahalli depomuzdur. Yaklaşan kış mevsimi için ehemmiyetli stok yapılmıştır. Geçen sene olduğu gibi bu sene de
muhterem halka bir hizmet olmak üzere toptan fiatlar üzerinden perakende satışa başlad_ım. Halkın istifadesini nazarı
ddikkate alarak piyasa fiatlarından °1,; 15 tenzilatlı olduğu
gibi fiatlarımız maktudur. Mevsim hasahile düğün yapacak
erbabı ihtiyacın, getireceği salon ölçülerine ve zevklerine uygun her çeşit hah bulunduğu gibi rekabet cdilmiyecek derecede ehven ve hatta İzmirde bile tedarik edilmiyen müsait
fiatlarımız karşısında mütehayyir kalacaklarına eminim. Verilecek hususi ölçü ve renklere göre s?pariş kabul ederim.
Yerli n:allarımıza rağbet buyuran muhterem halkın bir defa
depomuzu teşr~fleri menfeatleri iktizamdandır.
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Ortaköyde Feriyede kain tütün Eksper kursu~a bu sene 25 talebe alınacaktır. Taliplerin
adedi matlup haddi geçerse bir müsabaka yapılacak pıüsabaka 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 yukarı olmamak
3- Uakal orla tahsilini ikmal etmiş bulunmak (yani liselerin dokuzuncu smıfma muvaffakıyet!e
•
geçmiş olmak.)
4- Sıhhati tam ve bünytsi tütünle iştigale müsait bulunmak.
5- Alelitlak ağır cezaları müstelzem cürümlerden ve muhilli haysiyet kabahatlarmdan dolayı
mahkum olmamak.
(Mezkur hususat nufus tezkeresi, mektep Şehadetnamesi, veya orta tahsili ikmal ettiğine dair
maarif idarelerinden musaddak resmi vesika, idarenin iki doktoru tarafından verilmiş sıhhat
raporu, mahalle veya karyesi ihtiyar hey'etinin polis veya jandarma dairelerinden musaddak
ıahadetnamclerile tevsik olunur.)
Taliplerin nihayet 2 teşrinievvele kadar Tütün inhisar idaresi umum müdürlüğüne is id ile
müracaat etmeleri ve vesikalarını da beraber getirmeleri ilan olunur.

•

Edirne Kapısı civarında
Şakirağa caddesinde No.
114 arsa münasip fiatla satılıktır. Talip olanlar çarşıda
içbedestende kehribarcı Ra; şit beye müracaat etsinler.

Z ııcirli
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Ahnıet l~ahir

cıııniiııin kal'vı~ındu
Telı·io•ı: 13c)~ıglıı

.:J.H

ek <:t 1c t i ı ı d eı ı :

senesinden

1H~7 ınali

senesi nihayetine kadar nıilli . hüklıınet bütçelerinden nıatlubu olanlarla gerek ınilli hükuınet ye gerek sakit hüküınetin biHçe enıanatı Ye adi eınanat hesapların<la nıukayyet alacağı bulunanlar, Şubat
fl~3u nihavetine kadar arzuhal ile hLılundukları
nıaha1lin en büvlik ınal ınemuruna ınüracaat
eyleyip yetlerindeki nıatlübat vesikalarını vererek niukabilinde n1iiracaat vesikası alınalan
lazııudır. Bu müddet zarfında n1üracaat etmen1iş ve vesika almanıış olanların iddia ettikleri
alacak til13 numaralı kanun ınucibince katiyen
hazine lehine sakıt olacaktır. Ş~ıbat H:iu nihayetinden sonra hiç bir nıazeret kabul edihniyeceğinden alacak iddiasında bulunanJann mm senesi Martından evel bulundukları ınahallin en
büyük n1al n1en1uruna ınüracaat etıneleri ilan
oJunur.

Mahmudiy.e oie i
l~k.ktrik

büyük

Bursa şehrine yakın, auyu bol, arazisi düz ve münbit
ziraata elviritli büyük bir çiftlik acilen aablmaktadır.
Talip olanların Galata manukY.aD hanında 6-7 numarada
Mişel Yovanidf Ef.iye müracaatları rica olunur.

c:iftlik \7(• ara~i satıııakla Jne:ıgul olaıı koıııisiyorıcuaraııı~ror
J

Galata, Mamulcy.an hanında Mişel Yovanidis Ef. müracaat

l.ı

ııııı,elılıı:ı

nezafet \'e t.ılıarctile mii~terikrnıi ı
ınarlınrı takdıri olnn otı•liınizc bu
Jcfa miiceddc<lm b:ım o malı ıllik
1t· 1t ,·auıklı odalar ınşu edı mı,,tir.
Bıııa~nulevh :ı.İlı· ikumetiııe de
ı;o ıı Jercce eh l·n~:idır. Ehven ucrcllc alı mınan 1.a)dedilir. Hahatı·
ııı 'c i:ıtrnhalİnı orı:ıı eden 7.C\ ıı
tı kı r.ımın teşrifleri kendi menfa
atlım ikt 7.nsın<lunılır.
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JVIuhacıdara
fırsat

ye tcrko

Adrcı;

S ıltan .Mahmut türbesinde
T<'lefon ) 4o2

Kadın hostalıkları

hekimi: Doktor

CEHAL ZEKi

l

l lcr türlü kuJııı rnhııtsı.ı:lıklarJ
ııı ciddt surette tı·du \ i eder. Şch·
zııdc ha~ıııdıı l•'c) :ı:i~ c carldeı;i J"'
ıııımnm. <;arşnnıhıı günkri fuk.ı
nıpı pur:.151z bakılır.

Kiralık

hane

Her iıe ve ikametgaha el'
veriıli bir bina kiralıktu. B•'
bıali Son Saat g.azetesinİll
tabliye ettiği binadır. Talil'
olanlar Yakacık.ta
HikıııeC
beye müracaat.
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