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Nusna.sı he:t yerde 5 kuru'

bazı

Rus köylerini topa tuttular

Yahudilere müjde!

.Efganda Güzel, şirin Burhaniye 1 Cevabımız

Çinliler

Ne pahasına olursa olsun Amanullah fa.. Bir cinayet yuvası oldu, 1Temamen eski
yurtları mutlaka tesis raflar/arı galip katiller o kadar çoaaldı.. esasları ihtiva
edilecekmiş!

geliyor mu?

ediyor...

Londra, 17 - Bombaydıuı
bildirildiğine göre, ~fganistan
da Nadir hanın ve diğer kabile reislerinin askerleri ilerliyerek şehirler zaptetmekte ve
her zaptettikleri şekirde Ama·
mıllı.h banın bayrağını çekmektedirler.

l'eşkilat ..
Gümrüklerde
idari kadro
değişiyor

Kııdıislen

bir manzara: Camii Üıııer
İngiltere müstamerat nazırı Lort Pasfilt dört gün evel bir
11iyonist heyetini kabul ederek:
« - İngiltere hükumetinin Lort Balfur tarafından verilen
teminata sadık kalarak her ne pahasına olursa olsun Filistin·
de bir Yahudi yurdu tesis edeceğini» söylemiştir. Yahudiler
bittabi memnun, teşekkür ederek ayrılmışlardır? Maamafi lngilterede küçük bir akaliyet, İngilterenin bu Filistin mandasını
başından atması lüzumunu müdafaada berdevamdır. Bu akali·
yetin başında meşhur Lort Rotermir vardır. Lort Rotermir bu
mesele hakkında Deyli Nevz gazetesine yazdığı. soıi makalede:
Filistinin İtalyaya devredilmesini istemekte, bu takdirde Tunus gibi mühim ltalyan ekseriyeti ile meskun olan bir kıt'anın
Fransa hükmünde bulunmasından daima. müşteki olan Roma
hükumetinin de kısmen tatmin edilmiş olacağını söylemektedir.
Fakat şurasını da kaydetmek lazımdır ki lngilterede bir
Yahudi yurdunun tesisi aleyhinde bulunan yoktur. Bazı kimselerin istedikleri sadece bu Filistin işleri ile meşgul olmayı
başkalarının üzerine atmaktan ibarettir.
Üç, beş İngiliz askerini görür görmez derhal sinen Arapların bugünlerde yaptıklarına gelince; sadece beyanname neşre
derek son karışıklardan mes'ul olmadıklarını söylemekten ibarettir. Evet, Hamidin ve ya meşrutiyetin miskin bir hükumeti
zamanında topraklarına sahib olarak rahat rahat oturdukları
bir zamanda fırtınalar koparan bu halkın, dayak yedikleri
bugünlerde yaptıkları bundan ibarettir.

Etten sonra su''t...
Bu sene 45-1
kuruştan
aşaöı düş
miyecekmiş

l

iki gündür karilerimizi haklı endqelere diişürecek haberler alıyor ve yazıyoruz. Bun·
lardan birisi et fiyatlarının

yükselmesi meselesidir.
Bugün de bir müderrisimiz
bize bu sene sütün « 45-SO ,.
kuruşa çıkacağına dair verdiği
. acı bir haberi kaydetmekle
müteellimiz.
Bu zat Baytar mektebi alisi
emrazı
dahiliye
müderrisi
Samuel beydir. Bu zat, uzun
müddet verem mücadelesinin
başında bulunmuş, süt işi ile
yakından

meşgul

olmuştur.

Bu zat diyor ki :
- Şimdiye kadar şehrema
neti hudutları dahilinde ne
kadar sağmal inek olduğu
bilinemiyor, Emanet kayitlerine göre 4500 inek var · zannediliyordu. Fakat son verem
mücadelesi esnasında Beyoğlu

müılürlük

dur

veya

lıaı:

uıeınurluklu l<lare edil<>n
gümı·ükl<.ı

her

hir has•

memur ve bir de uıuavin
Bunun i<;ln

bulunacaktır.
birinci
sınıf
memurları

muayene

urıısmda

lmtilıan açılacak,

dan

bunlarispat

llyakallerlnl

cdehilmıler

bir

başnıo mu ı·

veya muavin tayin edileceklerdir. lliı'lncl sınıf muayene meınurlaı·ı iki Lıln
beş

kuruş almaktadır•
na~ memur n~ya ıuu

yiiz

lar.
a,·ln tayin edlldiklel'i lakdh·de
« 2:;00 - :ıooo »
kurn~ ıılacaklarılır.

Bir Bulgftr f4yyoresi
düıtü
Sofya, 17 - Tayyare han·
garı yakınında
bir Bulgar
tayyaresi diişmüş makinesti
telef olmuştur.

BulgArist~ndft

asken

Ankara, 19 ( Telefon ) -

Yunanlılara bugün tevdi edil·
mekte olan cevabımız, eau

.\

itibarile mevcut noktai nazan
muhafaza ettiğinden, metninde
yeni bir değişiklik menuu
bahs değildir.

y·unonlılArın.

tahmi•
nine gelince...

Atine, 18 _ Türk cevabının cumartesi günü :u~an
. hükümetine tevdiine ıntızar
Gı'izel, şirin Burlıanlyeye bir bakış
edilmektedir. Salahiyettar mc·
Burhaniye, 18 (Hususi) - ı
«11» eylül çarşamba gunu
h fil bu cevabın vaziyeti
a '
h .
t
Son günlerde Burhaniye adeta
Burhaniyenin Pelit köyünde
teshil edeceğini ta mın e •
bir cinayet yuvası olmuştur. ı böyle büyük bir düğün yapı·
m·~ktedir.
O kadar ki cinayetsiz gece lıyordu.
geçmiyor denilecek kadar ,
Gece civar ~öyle~de~ ~ü~
•
vak'alar çoğalmıştır. 11 eylülne gelen ahalı, gelışlerını bıl
taliınatnames
de Hamza zade Mehmet isdirmek için adet olduğu üzeAnkara, 19 ( Telefo~)
minde bir zavallı 13 eylülde
re silah atmıya başlamışmlar.
Maliye vekaleti, talısıl meŞevket isminde bir adam, 16 Bu esnada ~aşka i~ti.k~m~tten murlarının ve tahsi!<larların
eylülde bakkal Emrullah is·
bir silah ::esı daha ışıt'.lmış, v.e
vazifelerine ve t:ıhsil m~.ame·
uıinde birisi öldürülmüştür.
- Ah yandım! dıye bır
lelerine ait yeni ı.ıir tamnat·
Gün aşırı vukua gelen bu
adamın bağırarak çalılar ara·
name hazırlamaktadır.
cinayetlerden birincisi bir düsına yuvarlandığı duyulmuştur.
ğün
esnasında yapılmıştır.
Düğüne gelenler bu ferya·
Men'i israfat kanununa rağ·
dın geldiği tarafa koşmuşlar
men köylerde maalesef gene
ve orada düğün sahip~erinden
Ankara 19 (Telefon)- Bubüyük düğünler yapılmaktadır.
: Mabadi 2 inci sahıfede ]
ra ilk mektepleri teşrinieveliıa

yeni bir tai1sil

Ankara
mektepleri

Çine asla benzemedik
Kapitülas-

Baytar mektebi müderrislerindeıı Samııel bey
mıntıkasında 3264,
İstanbul
mıntakasında 2242, Anadolu
· mıntakıİsında da 2100 ki cem·
an 7606 inek olduğu anlaşıldı.
Bunfann 3 bin tanesi günde 5 okka 3000 tanesi de
günde 3 okka süt veren inek·
lerdir. Diğer bin tanesinden
• ki onlar gebe olan ve düğe
olan ineklerdir - ancak günde
1600 okka süt alınabilir. Bu
hesaba göre yevmi süt istihsalabmız 24.000 okkadır. Bu
miktara Emanet hudutları ha·
ricinde kalan ineklerin sütleri
[ Mabadi 2 inci sahifede J

Bir

vurdular

Başvekilimizin
Ankara 19 (Tele~on)- Baş·
vekil paşa hazretlerini.n bu
akşam lstanbula hareketi kuv·
vetle muhtemeldir. Pata haz:
retleri birinci teşrinin iklncı
ene Ankaraya
h aft asında , g
döneceklerd İr ·

yonların

lağvını

istiyorlar•..

Nankin hukômeti,,
bu münftsebetle
bizi misftl
gösteriyor!

Nankin hükumeti; Avrupa,
Amerika ve bazı Asya hükuSofya, 17 - Filibe civarın
da askeri manevralar yapılmış
metlerinin
Çin toprağında
ve kıra! Boris bunlan yakından malik oldukları (Harici ez
takip etmiştir.
memleket) imtiyazını kaldıra·
bilmek için öteden beri yap·
kızı
makta olduğu teşebbüsata deİzmir, 18 - Karşı yakada
Zafer sokağında oturan Mu· vam etmektedir. Bİı cümleden
harrem efendinin kızı Sıdıka
olarak ahiren Fransız hükuhanımı iki ııene evelki nişan·
metibe bir nota vermiştir, bu
lısı Hamit Hüseyin tabanca
notada gümrüğüne, adliyesine,
ile yaralamıı ve tevkif olun·
iktisadi serbestisine sahip olmuştur.
mıyan bir devletin yafaması
KAndillidc tıAva gazı na imkan olmadığını söyleKandillide hava gazı lamba·
mekte ve kapitülasyonların illannın yanmadığından şikayet
gasa içlıı müstacelen bir müedilmişti. Emanet şirketler ko·
zakere kapısı açılmasını istemiserliği bu şikayeti nazarı
mektedir.
dikkate almış ve dün Kandil·
Çin hükumeti notasının solide hava gazı bulunup bulur
nunda, kapitütiisyonlan kalmadığını tetkik etmek üzere
dırdıktan sonra yaşayışına küoraya bir " monometre » koy·
şayit gelen memleketlere bir
durmuştur.
misal olarrk Türkiyeyi göster·
Bir hırsızlık
mektedir.
l\.arao ü ııırü klt• ~ıtur°.ıı J
Temsilde hata olmaz der·
(.;t'mal isminde blrısi, Lu•
Çin hühumetinin
j)ümcüler caıldı'shıde Half lerse de,
efendinin (J\·iııe kimse gösterdiği misal hatalı oldu·
yokken girmiş, sandık ve ğuna şüphe yoktur.
Gerçi
konsolun °ldlitlerlııl ku·· kapitülasyonlar pek ağır bir
mı'Oj, dört lıt>şi hiı· y<•rde
yüktür ve Çinlilerin bundan
altın, elmas küpe ve eşya
urtulmasını temenni de edeı.~aıarak kaı;mışlır.

beşinde açılacaktır.

gelişi

Londra

baş

katiplil!i

Ankara, 19 ( Telefon. ) -::Hariciye vekaleti siyasi mui '"dürü Mah·
şavirlik kalem mu
ili".
mut Sait bey Londra . e1~ . gı
başkitabetine tayin edılmlfır.

manevra

50

Bunu bize söyliycn,,
bu itle hayli meıgul
olmuı bir zothr

Hüsumal idaresi, işlCl•lnl
dnlıa iyi lanziıu etmek
h;iıt
gümı•üklerde venl
bazı le~kiltlt icrasına· Jmraı· vernıi~llr. Bu <·fınıle
den olarak, ~inı<liye lrn-

•

Fransı:lara bir nota vcrı·ıı
Çankııyşe/c

ziz, fakat şurasını kaydetmek
lazımdır ki Türkiy~,
kapitii·
lasyonlar zamanında bile Çinliler,. asla ""'•zememiştir.

-

LokaniaJarda,

başlıyalım mı!

-

Ankara, 19 (Telefon) - ~ ~
. bugu'"n son celsesını
k ongresı .
aktedec,.ktir.

gazinolarda
•

Para yok, parıasız

116

•

kongresi•
nin sonu 1

Tıp

teftiş
ı-

ış yapılır.

yapae.akhk,

••

••

Gazi Hz.

NUN

'PAE&l...I

Birkaç glindenberi

Çin- Rus harbi

Mütareke_

/ovada 181irahal b11yllrmakla olan Reisicıimlıur Ha:.retleri dı1n gece Adalar civarında bir deniz gezintisini mıileakip Dolmabahçe
saray111a ""''"' buyurmuş•
lar(/tr.

Çinliler Dus köylerini

Bu defa giJmrük

Etten sonra süt

Dahilde:
Yunanlılar
Diyamandopulo~

yeni
talimat verdier

Cf'raln' 11ollu11ız bugı'in
~önderiliy·or
Cevabi aotamaz, tebyizi bitene bugün buıuai bir kurye
ile Atinaya müteveccihen yola

Yağmur
Her tarafta yağı
yor, zararlar da
yaptı

çıkanlacakbr.

Muhtelit mlibadeJe komlsyoauadaki Yunan bqmurahLası
kendiıi
ile pr6feD
ıaz:etecilere :
- Türk bnkümetinfn verdiii ıon notayı biliyorswıuz.
Bu hU1Usta Atinadan talimat
aldık. YlllWI h&kumeti, müı.akerabn

bıkıtaa

u;ramaaı

dolayllile, uki itilaf ve muahedeleria cari olmaı::· huaunnda Tlrk hllkü ra ııok
tai auaruaa İfÜı i il etm :'.dedir; demiftir.
llWdliye vekili daü tevkifbalilneyi teftiı etmif, mevkuflarla, bu arada irtita mununlarile de konuımuftur. Jak
Baaat bugln tahliye olunacaktır.
lllltaJyalı

pirinç miitehuaw
Sanpi7eto Ankaraya
muy...Jat
etmiftir. Bugtn
MarAf8, oradan Adapazanna
ıiderek ~ hasada Ye ekiJmem ...ileri &zerinde tetkikat yapacaktır.
Rzmlrde üç maç yapmlf
Uolu FIHbe fAJDpiyonu
(Botef) talumı dGn fehrimize
ıelmit, alqamkl terenle Bulgariltana fitmiftlr.
. . .kin ve teffiz işlerinin çagbuk bitfrilmesi için tetkikat yapılmaftır. Mllkiye baş
llllfettişi Mlifit B. bu bumda
laamiachjı mua raporu dün
Aakaraya 16türmilştür.
ftlaimli ay ale11aiDe açdan
llldavaDID chmkl •ahakemeaiade mecmua müdürünlln
milcrimiyeti İlteDIDİftir. Davamn mevzuu •ıuini kaybeden
tehir• tiiridir.
meaı icra bnununa ı&re
UUk alea1 mlrafaa eltin yapalmlfbr.
Rneçte toplanan •Tarihi
gedyan» konrreaine tarahmwlu munbhu olarak işti
m eclea Köprlla zade Fuat
B. tehrimize a•det etmiştir.
kbaat vekili Şakir bey dün
Bunadu aYdet etmiftir.
.vam Ali cumartesiye tekrar toplanarak Mahmut
Muhtar pata hakkmdaki tetkikata devam edecektir. Divanın
tetkikata bitmek üzeredir. Yakanda bir ce'se daha yaparak
Muhtar pap hakkında karanm verecektir.
RDrmenenfn Humurgan çar-

U M.

D

m

Dıltısinda

çakan birna yangın

neticeaınde
30 mağaza, iki
fırın, iki kahvehane yanmıştır.

Nofuıça

zayiat yoktur"\

Hariçte:

o:

trinievelin altısında Atinada yirmi beşinci umumi sulh kongresi toplanacakhr. Kongre tamamUe hususi
bir mabiyettedü.
Arabacılann kovQuı
Kadıköyünde Kurbaltda arabacı Adil, Hulüsi , Mustafa,
•abacılar kitibi Ali efendi
le kavga ederlerken araya
llomiaer muavini Bican efendi
ıirmiftir. Bunun lzerine ara. .cılar bir birlerile kavga et•Ji bırakarak muavini dövIDÜf)er ve tahkir etmiflerdir.
borıa
l.,~iz 1011,00,00 Frank
12,2 00; Liret 9,16,00; laviçre; ,48,50; Dolar 48,00,00;
ahili 95,75; Albn 885,00;
Ana dolu 23,10; Rumeli 6,50
Tramvay 72,75; Dlyma 201

BuQünkü

İş banlı:a111ndan

ahnmlfbr.

DOn gece uat yanma dejru yağmaya batlıyan yaimur
muhtelif derecel ficldette olmak Uzere bu pn de devam
etmiştir.
Şimdiye

kadar yağan yağ
murun derecesi 12 milimetreyi tecayüz eylemeruiftir. Mamafih yağmur muhtelif Avrupa ve Amerika memleketlerlnede bol miktarda dlfmllttBr, İngiltere epey zamudan
beri. kuraklık çekildiğinden
yağmurun bqlamaaı, bilhassa
mez:kir memleket için f aideli
olmuftur.
Bu buauaa dair gelen telgraflar tonlardır:
Londra, 18 (A.A.) - BugUn
Londra havalisinden az çok
uzak bir çok yerlere gayet
tiddetli yağmurlar yağmışbr.
Hemen bfr aydan beri devam
eden kurakhk bu suretle nihayet bulmuttur. Birçok yerler su albnda kalmış ve hrtına
eanumda birkaç kiti yıldırım
isabetile telef olmUfhJr.
AmerikltfÜJ luuarat
Guatemala, 18 ( A. A. ) Yedi gOD ardı arasa kesilmeksizin yağan yağmurlar ekinleri
pek b6yftk hasara uğratmış,
demiryollan ve diğer yollar
ehemmiyetH ıurette bozulmut,
münakalAt muvakkaten durmufhu'.

Güzel şirin Hürhaniye
[ 1 inci sahifeden mabat l
Hamza zade Mehmedin canm,
yerde yatbiuu, kayın hiraderi
Halil ibrahimin de elinde Bİ
lih pusudan fırladıpu görmüşlerdir.

Bu cinayetin ıebebi eadece
cahilliktlr:
Katil ile maktul düğiinler
de tef çalan çingene kadmlanndaa birisine tutgunmUflar.
Bu ylbden bir birlerine ~anl
mıtlar, bu dargmhğa rağmen
katil, dljlade, rakı iate,ın.ft
fakat mUtul darım elduju
bu adama rakı •ermemiftlr.
itte bu rakı vermemek,
katili ~eclea çakartmış ve bu
cinayeti iflemiye sevketmiştir.
Katil, bu itin meçhul kalmuı için köyltilerin gelmesini
bekJemiı. k6yliJer geHrkeo ve
silib atarlarken istikbale gelen
eniftesİDİ ild&rmöştür.

ikinci cinayet tc13>) eylülde
olmuştur. ..Koyo Alaki» köyünden Şeveket, Pt'lit köyüne

gelirken yolda öldürülmüştür.
ilk saatlerde cinayetin faili ve
sebebi öğrenilememiş, fakat
seri bir tahkikatla mesele
meydana çıkmıştır. Şevket köyde çamur Hasan ismindeki adamın karısile gayri meşru
münasebette bulunmuştur.
Çamur Hasan meseleyi haber almı~ ve intik?.m scvd~sı
na düterek Şevketi göziemıye
başlamış; n"hayet ayın 13 ünde

Pelit köyiıne gideceğini öğ
renince yolun üzerinde bekieyip 6ldürmüftiir.
Oçibac& cinayet aym 16 11nnda yani evelki gün olmuştur.
Burbaniyeden bakkal Emrallah
Bulgur tatı mevkiinde 616
olarak bulunmuıtur.
Cinayetin faili ve aebebi hentlz anlqalalll&llUfbr. Yalnız
maktulthı cinafet mahaDfae
cebıen götüriild6ğ6 anlqıl
maktadır. Ceaedfn boynunda
braak yaralan vardır.

Bitin bunlardan mada ıatt
çak dere k6ytlnde de bir CIB-

jtbade bOttla k6ylller mepleler ve bıçaklarla birbirlerine
sirerek kavgaya tutupnlflar,
içlerindea birkaç kftiyi yaralamlflardır. Şimdiye kadar
rahat rahat y...ya dZel
Burbaafyeye ne oldu .caba?

Ya-

bombardıman

ettiler

M011kova, 18 (A.A.) - Tas ajansı _bildiriyor: ('ita şehrfnclea
bildirildiğine g6re, Mançudde Çin kıtaatı bir SOYyet keşşaf
mevziine ateş açmaşlard1r. Çinliler, bu nıevkii işgale fahtmlf·
larsa da Ru&lara gelen imdat kuvveti mütaarrızları püskürtmüftür. Porranichnaya ve Blagoveşch-tchenak mmtakalarmda
Sovyet köylerile karakollar1 bombardıman edilmiştir.

Rusyada idamlar
Moskova,18 (A.A.) - Gizli surette faaliyette bulunan ispekftlitörler teıkilibna mensup az.adan ikisi idama ve yirmisi nefye
ve ya muhtelif hapiı cezalarma mabldim edilmiıtir.
Pari , 17 - Moskovadan bildirildiğine göre , Ruslarla
Çinliler araamda tekrar mO- aademeler batlamıfbr. Mamafi
Tokyodu gelen haberlere göre, ihtilAfın sulhen tesYİye
edileceğine
dair Japonyada ümitler meTcut buhmmaktadır.

Diiğiin

ev inde

ınatem

Bir erkek kuyuda bo.ğuldu,

bine

[Birinci sahifeden mabat)

yapılıyor

dahil deiildir. Hayvanlarna
blyle az dt vermelİllİll sel»ebl
feu rrda almalandır.
Hayvanlar bu sene bu fena
ııda dolayuile klftaD zayaf çık

Cenevre, 18 (A.A.) - Bilyük mecliıin ikinci komiayonu
ikUudi meseleler hakkında
« M. Breitsobeid » in kaleme
aldığı mazbatayı kabnl etmiftir. Yakmda meclise bir gtlmrük mütarekesi haldunda milhim bir karar sureti Yerilecektir. Bu takrir gümrük tarifelerinin ilci ve yahut Gç ıeae
mllddetle arttmlmamasam teklif etmektedir.
• 1930» aeauinde toplanacak mesai konferanaı, klmür
ve kömilr madenlerine ait
meselelerin hepaini tetkik edecektir. Şeker meselesi hakkında bir konferana toplamhp
toplanılmıyacağma daha 10nra
karar verilecektir. Franaa ve
İngiltere de dahil olduğu halde
birçok devletlerin mümeuilleri ihtiyari maddeyi yarm
merasimi mahw ile imza
edeceklerdir.

kız da kal- Yeni adliye bat
müfetfftlerl
kurşun sıktı...
Ankara, 19 (Telefon) - Bi-

bir

Dün gece, Fatihte Kumrulu mesçit mahaUesinde Baldrabade
ıokağmda oturan Hüae7in efendinin 17 yaşındaki kızı Fahriye

hamm kalbine tabanca aıkarak intihara tetebbüs etmiştir.
Fahriye hamm Hadi isminde bir adamla nişanlanmış imit,
fakat nedenae nitanı.. kendiıile e•lenmek istememiı •e:
- Ben aenin gibi kızla ev'enmem, demiştir.
Fahriye H. Hadi Ef. niu bu sözünden mütttssir olmuş ve kendisini tld.irmiye lefebbös etmiştir.
Bu aabah ta K'"ıl toprakta koğacı mahallesinde bir intihar
teıeW»•& .ı--.. Hey.-.. isminde pi1f t,ir ..1rer lle.W
kuyuya atmış ve boğularak öfmüştür.
Hayrettin efendinin intibannın sebebi meçhuldür.
intihar hadisesinin t:ereyan ettiği evde buglln bir düğüa olacak ve müntahirir. kaym biraderi evlenecekmif, fakat bu intihar dolayıaile dtiğiin icra edilememittlr.

Kanh

işlerinde

rinci amd adliye mOfettitlerfnden Sabit, Yusuf, Şikrl,
Cevdet, Abdfilkerim beyler
başmüfettitliklere tayin edilmişlerdir.

Muıiki kon•relcri
Bükret, 18 (A.A.) - Tayatro ve musiki münekkitleri koapai 1930 et. Pragda. 19'1 de
Viyanada, 1932 seneainde İM
Uıbonda toplanacaktır.

Çogaldı

vak~alar çoğaldı Alpulluda da iki

Dün fece alh yerde kavea ve vuruşma oldu
Dün gece altı cerh vak'ası
olm'lflur:
1 - Kumkapada balıkçı AH
ile Kavakla Ali iskele caddesinde AH ağanın kahvesinde
eski bir tııorç yüzünden kavlutuşmuşlar,
bala1'çı
gaya
Ali
Kavakla
Alfyf
dirt
y r nden tehlikeli ıurette _yaralanm1Şbr. Mecruh hastaneye
kaldualmıtbr.

2 - Dün gece aaat yirmi
ikide, Hasköyde Kiremitçi mahalJesinde oturan Nesim oğlu
İıak ile seyyar sebzeci Fethi
arasında bir okka fasulye yüzünden kavga çıkmışbr.
F ethinın f sıla bağırdığmı
gören Yahudilerden on biri
ansmn Fethinin üzerine ablmışlar, fena halde dövmiye
başlamışlardır. Bunun üzerine
Fethi bıçağım çekmiş, kendisini dö'1enler arasmda bulunan lsakı yaralamıştır. Mecruh
Balat hastanesine yahrıJmışbr.
Fethi
ve diger kavgacılar
y akalanmıft1r.

Küsiah bir Yunanlı yakalandı
Dolapderede Yeni sokakta
oturan duvarcı Yunan tabaasandan Koço dGn gece Yenitehir caddeainden körkütük
sarhot olarak geçerken zabı
tai belediye me•ldi iizeriade
uıh bulunan T&rk bayrağma
tahkir etmiı ve « Yakında
akllDIZ batamza gelecektir »
tibi alzler llylemlftir. Senen
aarbot 1akalan•ıpar.

tren

çarpıftı,

buna

rağmen••

Evelki ı•; Sirkeciden Eclir3 - Kadık&yünde Çayır neye lıare•et eden 8 mmuab
katarla, lstanı.ta gelmekte
caddeaindeki meyhanede dün
olan 8S namarab katar Alpalgece raka içmekte olan Hasan
)u ile Uzun köpr& arumcla
ile meyhaneci Feyzi raka pamüsademe etmİftİr.
rası yüzOnden kavga etmiıMüsademe, •akiniatleriD elerdir. Neticede Feyzi kama ile
velce
birbirlerini girerek teHasanı alb yerinden ağır suret·
te, Hasan da Feyziyi tabanca ile vak kul etmek için tedbir albacağından hafif surette yaramıt olmalanna raim• fene,
fakat bu uyecle hafi bir ·
lamı~br. Hasan Tıp fakültetekilde vuku gelmiftir.
sine yabrdmıştır.
Müsademede bata kumpan4
Çemberlitaşta oturan
yaya ait bulunmaktadır. Zira
Sabri ile Osman Nuri bir kakatarlara yolun açık Ye ya
dın yüzünden kavga etmişler,
kapalı oldujuna bildiren itaSabri bıçakla Osman Nuriyi
ret
tertibab bomk bulunmakhafifçe yaralamışt11.
·
. 5 - Bakırkör istasyonu tadır.
Bu kazayı biz dthı haber
gışe memuru Om~r efendi
a)mıt ve dlbıkii gazetemize
ile berber Mihal bir kadın
dercetmek tlzere kumpanya·
yüzünden kavga etmiıJer, Midan talailit İltemiftik :
h2I, Ômc efendiyi bumund~m
Hayır, böyle bir kaza
yaralamıştır.
olmadJ,, kat'iyen yalandır, de6 - Aksarayda lrunduraca
mişlerdi..
Ali dün gece Çarşakapısmda
Bugln kazanan vukuu tahakkuk etmİf ve komiser Nuri
tammadığı üç sarhoşla kavgabeyin de müsademe eden
ya luhlfmUf, dayak yemif,
trenlerden
birinde bulunduğu
bafllldan yaralanmlfbr. Saranlaşıhmfbr.
Buaa rajmen
hoşlardan Adem yakalaDllUfkumpanya
gene
azayı iakir
tar.
etmektedir.
Kumpanya, kazalan tekzibe
kalklfıp gülünç bir vaziyete
düşeceğine, bozuk itaretlerini
liraaı
tamir ve aeferlerinde İntizama
temin etse daha iyi olur.
Akaarayda Haseki caddeHakibatleri tekziple değil,
sinde oturan malül Mehmet
ancak bu sayededir ki kaza
Ati efendi d6a ııece AkNla- ve belaların önüne geçilebilir.
ya tram•ayla giderken, arka
Otomobil kazuı
cebindde bulunan 1000 6nsı
1781 numaralı otomobil diba
çalmmlfbr fDpbe llzerlne sagece Sirkecide Tekirdağlı 17
bıkalı Baloncu Remzi ile Ah~8flllcia Eylbe çarpmlf. yaramet yakalanmatlanbr.
lamlfbr. Şof&r kaçlDlfbr.

Ata efendinin
1000

.•

mışlardır.

Y umda kırlarada u et
olduğu ve kendilerine iyi yem
•erilmedfii için klfbn zayfatlannı telAı. edememiflerdir.
• Bu yüzden IOD zamanlarda
alt huılab pek aiJacle ualIDlfbr. Her sene mltaYauatlara alt6n okkuuu azami
18 kuruftan konturat eden
mllatahailler, bu MM daha
fimcliden okkuuu «30 - 32•
kUftlflan konturat yjpmaktadırlar. onun lçia bu aene halk
• ucuz yerde 45-SO kuruft•
atağl dt bulamıyacakbr.
Bu buhranın 6D8ne ııeçmelı
için aklamıza ıelen çareler
pmlarcLr:
1 - latubula hol mikb.rcla ot ve eaman itlaali,

2 -

Şelllnle

kl,cle
me•cut inelllen 1J1 pda Yerilve

mesinin temini;
Stit fiatlannm yibelaeaindı
m&stahaillerin Datilrtr yapblılan zauedihaemelfclir.
MG.tahıilleriD

elmleainla

Taziyeti maliyelİ pek ltomk·
tur.
Ortada mlta•a..tlar

vardar

ft

l>lt8n ml'fktlllb

mlatahslllerin ~elnaaiae ratmen parayı lıauualar h
mutaYamtlanhr.
Amerlllada da . . mlltallbir bç - - evel aJlll
vaziyette idiler.
Bir arahk btrlefip kooperatif tet-

.men

kil ettiler ve .atlerW dötrudaa
dopaya
piy-1•
aneylemeye hqlatLlar; . .
auretle fadu ffJetten istifacf•
ettikleri glhi u)'ftll yerle-tni de dopudu clejraya mlbayaa edip acazea laayna
aalalplerine teni ettiler. S.
uauller "'eaiade •lıdaWMer
hem YUlyetlerlnl dlaelltHel,
hem de kooperatlflerl d..y.nm mahim firketleri . ., .....

sfrdi.
MGatahailler
IÇJD
..a.teWllder ip. ucu• 111
tedarilri çareıi bizde de ayal
uaulüa tatbilam temin etmektir. Bunun için de evveli sermaye, aoma iti idare edec
iyi bir kafa llmnchr. Yokla
bu şerait clahilinde dtii « 4S
SO » kruftan atalı yiaaeallli
imkinı yoktur.

Oktruvada İffe
el çektirme?
Bu aabahki pzeteler, oktruvadaki IUİ istimal tabki~
tınm devam ettiğini, iki ~
mura daha işten el çek · · •
ğini yaımıılardı.

Keyfiyeti oktruva
yetiDden aorduk:
• - Henüz bize teblil"Pli
yok. Memurlarm hepli İf
pnclac:br. Böyle blrtey olalaYGI
iki memurumumn daha
olmaaa~d ·

Bueflnkü
Kandilli
alımn.,tır:

Dnn

azami ~t

.21

derece, bu aabllli «14,. d
cedir. Bu gece rüzdl'
raz, hava kapahdır.
Diba geceden bu •a
ıaat yediye kadar ıaian
murun miktan 13 mili
redir.

Haksızlık
Muaılimlerın şikayeti
Bugfin ayın on yedisi olduğu halde el'an kadrolarımız
gelmediği için maat alamadık.
Bütçe namına bir şeyimiz kalmadı. Bakkal, ekmekçi gibi
esnaf nazannda itibarımız kalmadı· Çoluk, cocuk aç. kış
geldi, ne odun, ne kömür var
Bir memunın, yirmi gün sonra maaş alması ne demektir?
Allkadarların ehemmiyete nazan dikkatlerini celbetinenlzi
rica ederiz.
Mustar kalan ve kadro bekilyen muallimler.

VİNÇ ~ANI

Hayatta beşik
ten itibaren mi

Ali ne

başlar?

olmuştu?

Bir ilave.. Yeni yarış.
MihBI beye ait Amerika, gizli
eski bir kılıç mü- tayyare fecruzeye getirildi,, be/erile meşgul,

Erimiş

Nevyorktan Avrupa gazeteBir İngiliz gazetecisi, LonAskeri müzenin sillh kolbildirildiğine
göre,
lerine
dranın en güzel çocuklanm
leksiyonlanna çok eski bir
Amerika hava nakliyat tirke·
tayin için yapılan son müsakıhç ilave edilmiş'tir.
bakalar münasebetile
bu
Bu kdıç Orhan gazi dervi ti bugünlerde büyük bir tayyarenin tecrübelerini yapmakla
müsabakalarda hakem sıfatı
ricalinden Mihal beye aittir.
meşguldür. Bu tecrübeler sOll
ile hazır bulunan bir doktoKılıç timdiye kadar Bursa
derece gizli yapılmakta oldu•
run şikayetlerini kaydetmekevkaf müdürlüğünde muhafa. . 17- Muharriri: M. Turhan
ğu için verdiji neticeler bak•
tedir. Bu doktora göre çocukza ediliyormUf. Son zamanlarBurçlan devrik, baroları yı diğeri · ihtiyar, fakat genci
kında elde kat'i maltm~t
klar müsabakaya iştirakten
da çalınması tehlikesinden
kık, duvarlan baıtan başa
mağlup bir kavmin tek kalmıt
evel tıbbi bir muayeneden
yoktur.
Fakat yeni tayy~
delik-deıik perişan bir kale;
bir ferdi, öbnrü ise galip bir korkularak İstanbul evkaf
32 yolcu taşıyabilecek kaW.
geçirilmemişlerdir. Fazla olamüdilrlüğüne gönderilmiş, faminareleri parçalanmış, içine
ordunun sürü sürtl yardımcı
hangilerinin kazanmalan
kat burada da muhafazası liyette olduğu ve maliyet fiaBir komsiyoncunun cevabı , rak
at bağlanmıt mesçitler, yer taııyan bir rüknü, iki muhasım
bnın «600» bin dolan bulicap ettiği peşinden tayin edilmüşkül olduğu düıünülerek
15 - 9 - 929 tarih ve 1613.
yer yanan evler, inliyen yaraboğuşuyordu.
miştir. Şu halde bu bir miisaduğu malümdur.
Askeri müzeye hediye edilNo, niishanızm kariler sulılar, cesetsiz başlar, başsız
Sevinç,Ji, kendi vahimesinfn
Bu münasebetle fUrasıaı da
baka değil, bir maskaralık
miştir.
tununda (Fehmi) imzasile incestler, ağlıyan çocuklar, muh- uykusuzlukta ve farlı taaple
olmuştur.
Askeri miize kılınca daha habrlatalım ki Almanlar daha
tişar eden bir mektubun niteris pençeler altmda çırpınan teşevvüş eden dimağının halbüyük bir tayyare yapmakta
Gazete,
doktorun
söyledikhatinde ( Salon ahvalini garip •
eski devirlere ait camekan
kızlar ve kadınlar... hazin ve
kettiği bu sahneyi heyecanla
lerini kay~ttikten sonra:
Amerikalılara tekaddfim et- •
gördüğü
ve bundan naşı
olmadığı için « Fatih ,. e ait
muazzam bir harabe, feci bir temaşa ediyordu. Ali ve Ku• 1erdir• Filhakika bir mOd•
- Hayatta haksızlık beşik
nazn dikkati celbeylediği )
camekanda teşhire başlamıştır. mış
d
vaveyla!..
tak hakikaten karşısında bute
başlar,
demektedir.
dettenberi
Konstans
göltm
e
manzurumuz oldu. Evvel emirKendisi
b~
canli
ve
cansız
lunıyor:annış gibi yüreği titride bu zatın biletçiler hakkın
tecrObeleri yapılmakta o1all
•
enkaz, kan ve alevle mülam- yor, gözlerinde nemler uçuşu
da nazan dikkati celbetmesi
Alman tayyaresi 100 kifiliktit•
ma umumi vaveyla arasında yordu.
esbabının zikredilmemesi İfİ
Ve bir rivayete gire pdidea
kucağındakı masum yavru ile
Artık karıısında 6lnler, hagüzel bir vesilei tarz olarak
ltalya \Jükümetine aatıbmfbr•
ne yapacakb, nereye aığınıcak rabeber,
vaveylilar yoktu.
Iİ:endfımi gazetelere Reklam
Rekor delitti
ettirmek istemesinden ileri
ve kimden medet umacak- Onlar birer birer silinerek
gelmiş olsa gerektir. Yerli
Şinayder kupa11 mOAb~..
tı?••• Ölmek, o hevlengiz feli- ortada iki mübariz kalmışb.
ve ecnebi umum vapur kumlannda bir lagfliz tanarecısaket arasında retolunmaz bir Biraz sonra o mübarizlerin de
nimetti,
fakat
çocuğunu
kime
. deniz tayyar.eleriade slrat
panyalannın biletleri komisbiri silindi ve prensesin hayaSon hafta içinde Balbk debırakacakb? Onu da öldüryoncular vasıtasile sattınlar.
linde yalnız Kuşak bey kaldı.
nizinde hükümferma . olan çok :;onmu (S34) kilometreJ•
.a •.::.. maldmdur, balbukf.
Avrupa ve Amerika fabrlmek hakkını haiz miydi ve o
Bu kadar yolcuya bir yazı
Ali ne olmuştu? Erimiş mi
çı k&rU9J5•
- -!.I
ıiddetli bir fırtına iki Rus
hanenin bilet kesmesi hem
kalanoın her hangi bir madhakkı haiz ise kendi elne
diğer
bir
Lıgiliz
tayyar~
idi, buhar olup havaya mı
harp gemisini bahrmışbr. Baimkansız ve hem de masraflı
deyi, mümkiin olduğu kadar
kendi yavrusunu 6ldürebUe- dağılmııtı? Sevinç hanım butan gemilerden birisi « Turoç- Şmayder mDsabak•·~m kaM•
dır. Buna binaendir ki kumcek miydi?
ucuza mal olmak için bir morasuu düşilnmiyor ve ancak ki » adım taşıyan torpito, ikin- nan ayni tayyare ile btrkaf
panyalar komsiyoncular vasıta·
del üzerine zincirleme suretile
Sevinç H. bu haz.in suali zih- gözünün önünde güler bir
cisi de « Vakof » namındaki giiD evel yapbjı bir açatta
ıil biletlerini sattırırlar; hem
yaptıklan ve bu usule «seri»
ninden tart etmiye çalışırken yüıle tecessüm eden dilbu rekoru .S74» )dlometreJ•
tahtelbahirdir.
ıermaye ve hem de m&cerret
ismini
verdikleri
malumusulü
gözün6n
6niine
Şeyh
Ali,
o
kinber delikanlıya dikkatle ve
bir yazıhanesi bulunan bir
Sovyet hükümetinin milli iblai ebaiflÜ'• biaiena1eJh W
dur.
Fransızlar
işte
bu
usulü
dar
aşıkı
geldi.
Kazan
ıehrinin
lezzetle bakıyordu.
acentanın unvan tezkeresini
müdafaa komiserliği bu iki yakınlarda stlrat rekoru~
Prenses, her şeyi unudup
hamil ve her biri hinbllfl ve meaken buhranını izale için enkazı iistiinde müstekreh bir
geminin battığını henllz reabin kilometreye ~
yapacakları evlerin inşasmda
baykuş gibi uluyan Şeyh Ali
merdane bir sabahatin tetki- . men ilin etmemiştir, vak'a,
yüzbatı mütekaidi namuskir
tinek
biç .hayret etmiJ
da tatbik etmiye karar ver- çirkin ağum yaya yaya bir kile mqpldü: Uzun ve ince
komisyonculanna esbabı beBalbk sahillerinde bulwwa
Tayyare fabribla•
f eyler söyliyor ve kendisini
yan edilmeden taarruzda bu- mişlerdir.
bir boy, bu inceliğe cazip bir ankaz ile Battık biikümetleri
lunulmua teesaüril mucip olBu evler üçer odalı ve ta-çocuğile beraber- sanki düş
rında yan"8
tenasüp temin eden geniş tarafından yapdan tahkikatm
duğunu beyan ile arzı hürmet
mamen madeni olacaktır. Yaman askerlerine gösteriyordu.
omuzlar, parlak bakışlı bir verdiği neticeden anlafalmakSon hafta içinde iki tana·
eyleriz efendim••
ni evlerin iskeleti bir kalıp
Prenses, bu vehmi müphe- çift yeşil göz, uçlan henüz
re fabrikası JaDIDlfbl'• ban·
tadır.
Acente: . H. Cabit
nzerine fabrikada dökülerek
de ile iliklerine kadar titiredi kıvrilamamıt taze bıyıklar.
lardan birincisi Almanyadachr,
ve hain Alinin parmaklan
. getirilip yerli yerine takılacak
Bntün bu güzel şeylerin en Pariateld yanQaiılarda adı ~okvölf)tw, ikiDcili
ensesiade dolqıyormut gibi
ve bu ı.keletin boş kalaca
gilze1i gkler ,o yqll gözlerdi. komünist permalı mı? ~. (s-la) adllla
Bir sihıt masııesı
haıyet
ve
nefretle
yerinden
yerleri
de
rutubeti
cezbetmfSanki
o çehre, ilihi bir taç
16,9, 29 T. ve '1614 numaralı
Son hafta içinde Parfste tqımaktacLr.
sıçradı.
ve gizler onun zümrütleri idi.
Son Saatin kari sütununda yen bir madde ile doldurulaOdanın içinde dolaşarak
caktır. Franzızlar bu suretle
Pl'enses, rabbani bir kudre- yekdiğerlnden mtihim olmak Kudüs tayyareti
«Bµ derdin çaresi nedir?»
hayalindeki korkunç teressüm- tin ib& ettiği bu ziruh tacın üzere yedi, sekiz tane yangın
İngilizlerin «Kudtlt tehft»
ıerlevhasile verdiğiniz cevapyapılan bütün esbabı istiraleri uztlldaşbrmıya çalqb; fa- incilerini ve sonra sorğucunu ziihur etmiştir, zabıta bu yantan dolayı teıekkiirler ederim.
ismini tqıyan btiyük posta
hati cami bir evin ayda on
Tanıdığım bir doktor yoktur.
kat o ecsam bir türlü zihninda t>ulcha: diıler ve saçlar!
ğmlardan hiç birinin sebebini tayyaresi «Calk» da karafa
liraya kiraya verilebileceğini
Bir doktor tavsiye etmek lfıt
den
silinmiyor,
bilhassa
Şeyh
iki-üç saat evel, hayaline
tahmin etmektedir.
anlıyamamlfbr. Bir &1ra takip dfişerek parçalanmlfbr·
funu da esirgemezseniz medAli, fail gözlerini devire de•ıralanan erkek simalarından
eden bir komünist ıw kasbn-~
yunu şükran ve minnettar kavire, uzun kollarını oynada gözlerine hicap bulqtığı ve onlırım.
dan şüphe edilmektedir, bu
oynada kafa tasının içinde
lann kafasma girmesinden koKarilerinizden Nevzat
şüphenin doğmas1na sebep
•
geziniyordu.
casının habrasına hürmetsizlik
teşebbüste
S,S. -Fransız
hastanesi
Prenses sıkmbdan ter döküolan şey, büyük bir ticarethaGeçen güa şehrimise ıtlea
göstermiş gibi müteezzi oldudoktorlanndan Cemal zeki
Büyük Okyanusua bir hamyordu, ve gene sedire uzanğu halde Kuşak beyin bu defa
nede bir yangın bombasının Poıta ve Telgraf mlldllri F.bbeyle şimdilik bir defa görülede gcçmeğe muvaffak olan
mıtb. Her türlü cehdi iradikawsında tecessilm etmesi,
bulunarak iştial etmeden sönri bey teftİf seyahatini ~
şünüz. Öğleden evel ekseriya
Amerfkalılann cesur tayyaresine
rağmen o mağlubiyet
gi}iel dulu sıkmıyor, misafiri
diirülmüı olma.sadır.
etmek üzere dfin akpm
Taksim-deki hastanededir.'
cileri Lindberg bugünlerde
sahnesi ve o feci sahnede
bay&lisinin melih çehresini
neye gitmittir•
« 11,. bin kilometrelik yeni bir
meş'um bir galip şetaretile dola- zevk ile seyir edip duruyordu.
Fahri bey EclirDede pQlt&
Muhabere
F'&kat bu tamaşanm bir
seyahat icrasma teşebbüs etşan feyh Ali, gözünün önünden
lzmir: 18 - Burada yeni bir ve telgraf iflerinİ teftit ettikAnkarada Halil Kemal beye: miftir; Lindbergin maksadı
hususiyeti vardı. Prensesin
silinmiyordu. Güzel kadm nahi
Arzunuza yakın bir atide yebir acz içinde ve ister iste- gözOne nur ve yüreğine sürur tekke ile bir ziyaretgah kq- ten aonra ıehrimise ~
Amerika ile Felemenk Güyanı
dolduran bu dilber hayal, dul fedilmİftir. Bozyakadaki Mız
rine getirmeye ça11Şacağız,
mez o manzarayı temaşa edibir mOddet kalacaktır·
arasında bir sefer hattı tesis
efendim.
ve
duygulu her hangi bir karaklı dedenin mesdut türbesine
yordu: Ölüler, yaralılar, yan·
etmektedir..
dınm mahrem dakikalarında
her salı ziyarete giden bir
Panama teblikeL.
ğmlar, inlemeler ve Şeyh Alil.
~
edeceği tesir pek f&Dlil
BulapkÇI aranlfor
Yalova poataneıinin Tıpla asılacağı darağacına ba- olabilirken, prensesin tabassü- takam cahillerin oraya horozbi1dirilclillBulaııkçı bir kadma Dıti- .
kan,
bakmak
ıstırannda
kalan
lar
tavuklar
ptUrerek
tGrbeunvanı
öre Panama phrinde l.ua·
sü bu şümule tabi değil gibiyyacımız vardır. Arzu edenler:
bir idam malıkümu gibi Sevinç di.
darlara
yedirmekte
olduktan
~ çıklDJf ve bir kaç ...
Posta ve telgraf bq mildiT epebqmda ( 53 ) numaralı
bamm da garip bir iracizıbı
Memeli o cazibeli hayalin haber almmışhr.
içinde iatiW bir pktl alimr
Yusuf Handan lokantasma riyeti, « Yalova ham•mlan »
mecburi ile bu hayali llvhaya ne busesini, ne atk raıelerile
Bundan
başka
iki
Çqmeibareli posta müdiriyetfni Dahi- nireran oluyordu. YilzG aararmGracaat etmelidirler. ·
tır. MOhl• mlkdllrda ~
•anılıpu dilflnmiyor ve haliye vekiletinin emri He «Ya.- mıtt gizleri adeta kararmıfb. tırına dahi getirmiyordu. Onu, likte henliz teıbit edilmlyea vardır. H&ldlmet ..........
bir evde haftanın muayy~
lı
lova kaplıcaları » ibareıiyle
Uyanık olmasına tağmen bey·
güzide bir taç gibi seyredigOnlerinde
ayin yapıldığını lSnOne geçmek
Kuldar elinde «535.. inci değiftirmiftir. Yalovadaki pos- nine muaallat olan bu aju' yordu. ZümrltJerini beğeniyor,
lllıhiye dalreliae ...,••
p~de ~~at taburu kltipli- ta ve telgrafname tabelası da klbusu defedememek, zihnine İncilerini takdir ediyor, sorgu- zabıta duydu ve tahkikata dut bir ·kredi venalftlr·
başladı.
cundan hotlamyordu. Bir hazfindea istifa ettim. Mustafa
baıka bfr mecrayi tefekkür
bu
şekilde tashih olunmuıtur.
Nabi efendinin lokantasında
ne c:amekinında değerli bir
ve tabayytil verememek sinir-11111ın--.....--•zeı111ııı1N111...........,
elmaspare,
bir bikümdar bakebapçı ustalığı yapbın ve
lerini de teşviı ediyordu.
Pek yakında.....
• \
şında kıymetli bir eklil görühastalığım buebile oradan
Hayalindeki sahne sabitti ve
açıkta kaldım. Şimdi aı&auip
bu sabitiyet te onu aynca 1- yo~uş gibi zevkyap oluyurdu.
Ve mlimuil temaplardaki
bir iş arıyorum.
züyordu. Bu sırada, Şeyh Aıehvet azadeliif, prenseste
Son saat Kari sütunu vaaılfnin gene yılışarak kendisine
~
tamamen
mevcut idi.
basile:
Mehmet Nafi
Dnn akşam
~ yaklaştığı
ve parmaklannın
(Bitmedi)
MELEK sinenıası il buzunu, iişlldftcil buzunu ~n
sesine yaplfbracağı bir anda,
Kaybettim
FRED TOMSON iLE
Umumun rağbetini kazanan
harabelerin
dumanlı enkazı
BEYAZ ATINI
Diyan bekire ı tabi çermik
RUS DİLBERi
arasandan
ansam
Kllf
ak
bey
askerlik ıubesinden aldığım
filiminin milmesaflesi dilber
görilndO.
ESTER RALSTON un
askerlik tezkeremi kaybettim
Delikanlı, elinde yalın bir
1929-1930 sinema mevsiminin tekrar kiifadı munuebetile
Filiminde g6rmek llzere
zengin ve muhtetem tuvaYenisini alacağımdan eskisicazip ve aevimli
kılıç, Şeyh Aliye h&cum ediletlerini g6rmek Ozere gelen e yordu. Şimdi Sevinç hanımın
LORA
LAPLANTE
nin hllkmll yoklur.
ya
bGyilk
bir
kalabalık
taraŞehremininde
oda
başı
LORA ve ŞOPORO
terı ::.v~ .,.ıtUf, ıstırabı diomif
gidiniz. Hiçte teeuof
fından
luucabınç
doldurulfiJi-.inde
am endaa .ede-tir:
mahalleainde gizli evliya sove onlann yerine yilreğfnde
etmiyeceksiniz.
IDUflur.
.·
kak No. 54 Kamil
birbelecan 111an•lfh. biri senç,

mi idi, yoksa buhar olup havaya mı
daQılmıştı?

*

Baltıkta

inşaatta

Rrflnadl1n iki

Ucuz olsun diye
seri usulü tatbik
edilecek

Rus harp gemisi
baftz

..:r·
*

*

cl6fll

Pta müdirii
lrncye dffff

Lindberg yeni bir

*

Gizli ayinler

*

v8flllll0Dda•

*
anyorum

~-~

POLA~<iR!j

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

*

Asi kahraman

Elhamra

'
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Son Saat

şey
İsveç kralı ikinci Oskar sık
sık mektepleri gezerdi. Bir
gün bir kız mektebine git-

Bi!inmeyen

1929 senesinde

meı,ut

bil' aile

Eylul 20

yuvası nasıl

kurulur?

Borç ve alaca
Kapı çalınmaktadır hizmetçi

.çar.

- Ne arzu ediyorsunuz.
- Arif beyi göreceğim.
- Ne yapacaktınız? •
- Bir para meselesi vardı da ..•
- Bey 4lia eey~ate çıktı.
- Yuıkl oaa elu borcu•
mu getf rmiıtf•·
- Ya lyle mil Buyurunuz
efendim. bey lau sabah avdet
etti.
uluş
F ylesof geçi en ( M... ) bey
arhoı olmuıtu. Yolda karşı•
sma çıkan bir dostuna:
- Yahu ne tuhaf şey, de·
dl. Boğazı serini eşti ren ncsns

mişti.

Talebelere:
- Bana lıveç
meıhurlarmı

krallarının
misi-

söyliyebilır

niz? Diye ıordu.
Bir çocuk:
- Kilıtav Adolf, dedJ.
Bir başkası:
- On ikinci Şarl, diye
cevap verdi.
Üçüncüıü:
- ikinci Oskar diye bafırdı.

Bund n memnun olan kral
çocuğa daha ziyade yakiaşb:
- Bunun uımanı saltanabnda yapılan büyük işleri
söyliyeb:lir misin? Diye sordu.
Çocuk biraz durdu, kızardı.
Sonra ğl mağn başladı. Nihayet:
- Bilmfyonı efendim, diye
kekeledi.
Kral bwıun fu:crine kahkaha ile gülerek:
- Ağlama yavrum! Dedi.
Onu ben de bilmiyorum.

So~ırh

bAŞko,

ıizlik

dil-

aklı kızıftırıyor.

Kadın

- Mademki evlenmek istiyoruz. Şu halde her şeyden evel birbirimizi iyi tanımalı, meziyetlerimizi, noksanlarunızı
"bilmeliyiz. Ben mükemmel ata binerim, klirek çekerim, golf oynamasını, meç kullanmasını bilirim. Seri /coşar, yuksek atlar.
gıizel yüzerim. Ya siz?
Erkek - Bendeniz de çorap ycımamasmı, çamaşır ıitı1lemesinl, ortalık süpürmesini bilirim. Zararsız yemek pişirir, iyi oda
toplarım.

baıka

Geçen gün bana 1atmı§
olduğunuz popagan her işitti
ğini tekrarlar diyorsunuz. On
gündür beyhude yere söylct-

Akıllı

-

meğe

uğraşıyorum papaganı·

nız

bir ıazan balığı gibi dilsizdir.
- Dilıizliği kabul etmem.
Yalnız biraz sağırdır. İşitmez
ki tekrarlasın.

Kız

-

hizmetçi

Ne

Bir

yazık

kil..

dın?

- Ne var canım.
- Tasavvur et, hem ıevl•
yorum, hem seviliyorum.
- Ne BüyUk saadeti
- Öyle... Fakat ne yazık
ki sevdiğim kadın beni ıeven

- Evet hanımcığım. Fakat
kasten değil.
- Gözün kör olsun. Kasten kırılan şey var mıdır?
- Vardır ya hanımcığım,
yumurta.

kadın değil.

•

- Snbabın saat ftçil de eve
gelmek... Bu nasıl iş!
- Sevgilim kabahat bende
değil. İsmi değJştirildiğind •
beri sokağı bulamıyonı •

Aradaki fark
Garson- fl(i nevi tabldo·
tumuz var birisi bir, diğeri
bir buçuk Ura... Haapmdea
emredersiaiı:?

- Ahi Azizim bilsen...

yine mf tabak kır

mad ·11 suyu, birkaç bıislaiui ve biraz meyve.
/Jıi ıi , !Jllll cılucai]uuz şeyler bmulan ibaret.
- Anladım doktor. l'almz bwılrırı yemekten evel mi yoksa
sonra mı kullanacağımı söylemediniz.
-

belAsı

Numerofoj

-

Arada ne fark var.
Elif kurtıf, efendim.

Bu bahk botka bUık
-

Hınzır

kız

zeytin

yağı

ıışesini kırdı.

-

lan

Hayır hanı

cığım. Kırı•

ıirke şişeaidir.

şiş

Elbette küçülür

Kaplumba~a çorbası

- Garson, bu pek a-arip
bir fey sizin bira kadehleriaiı: günden giine küçülüyor.
- Elbette efendim. Bir şey
ki günde on defa yıkanıyor,

- Garson! Benim çorbam
hali gelmiyecek mi?
- Efendim çorbanız kap·
lumbağa çorbasıdır. Tabii ağır
gelir.

elltette küçülür.

Kobahat kimde?
- içki içmekle ne büyük
kabahat ediyorsun. Bak şu
haline ayakta duramıyorsun.
- Azizim kabahat benim
içki içtiğimde değil, içtikten sonra yürümekliiimdedir.

Huylan uyarsa
- Kızım ite başlamadan
evel sana haber ~reyim ki
ben her feye tahamD1iJI ederim yalnız itirazı ıevmem.
- Madam da bpkı benim
gibi, ıu halde pek güzel an·

Haydi oyun oymyalun.
Ne oymyacağız?
Saklambaç/
zamanı
Musafir- YaYrUm siz 6ğle
yemeklerini ne vakit yersiniz
Çocuk Vallahi bilmem,
valdem demia siz gider gitmez yiyeceğimizi söyledi.

Yemek

Avda kaza
Hukuk

•
Jmtihanında

Mümeyyiz - Babası lngiliz,
anası Alman olan bir çocuk
Avusturya bandrası ile sefer
eden bir Fransız vapurunda
Rus ıahillerinde doğarsa hangi tabiiyyetten olur?
Talebe - Bitaraf olur efendim.

Kabahat kimde?
Hoca -

Oğlum, ıaııyorum;

Deha eyi ya

ikf ıenedir mekteptesin, daha

- Mektebe gitmeye ne lllzum var.
- Fakat o zaman tam bir
eıek olursun. Kulaldann uzar,
ağzın bllyür.
- Eyi ya hem daha çok
yer, hem daha eyi ititirim.

kelimeleri bile heceleyemiyorsun. Ben senin yaşında iken
bülbül gibi okurdum. Bunun
sebebi nedir bilJyor muıun?
Talebe - Belki ıizin hocanız daha iyi idi muallim bey.

alırken
Bana bir ek•ek ver.
Al yavrum. Fakat 18

Ekmek
-

kuruş?

-

18 kurut mu.

Aane•

bana 17 kurut demiftl.
- Evet öyle idi. Fakat bir
kuruş arttı.

-

Ne vakitten beri.
- Bu sabahtan itibaren.
- Ala o halde ba1ta büokU ekmektu veriniz!

)aşacağız.

'

Bu yaşta evlenilir mi? Daha aklın başmda lleğil.
lyl söylıiyorsun ya baba. Aklım başıma gelincç ayrıı
arzuyu taşıyacağımı temin edebtiir misin?

.5Juallim - Nolwl xelimesitd hmw ~ir climleniıı içinde
kullammzl
J'alebe - Annem bana her sı·lı ,llı bir fiıwan kalwe uı·rir.

ltıil/ı : s
-

azizim,

müthiş,

sessiz bir motör icat

]) • · lll' asıl yürıilltiyıi şimdi koparac<ıksm.

ıltim.

Son Saat
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Para.. Para..

Kokteyl mektebi
·Bu imali güç içki için

Bir Amerikan milyonerinin Londrada yaptığı çılfınlıklar
•

ngföı: gaıetelerinin kemali
ciddiyetle anlatbklarına aöre
Nevyorkun tıınınmlf zenginlerinden mıstır Kenni geçen
hafta bir müddet kalmak üzere
Londraya gelir. Fakat saçlarını
düzelttirmek üzere bir berbere müracaat ettiği zaman memnun olmaz ve Amerikadaki
berberine bir telgraf çekerek
aaçlannı düzeltmek için ilk
posta ile İngiltereye relmesini
hildirir. Aynı zamanda Avrupada iyi berber olmadığını

I

ilin eder.
NeYyorldu berber bedava

Londrada ders
gösteriliyor

bir seyahat yapacağı ve tistelık kim bilir nakadar para
alacajı için bittabi derhal
vapura atlıyarak İngilterenin
yolunu tutar.
Fakat milyonerin A vrupada
iyi berber olmadığı hakkında
söylediklerini işiden l.giliz ve
Fransız
berberleri cemiyeti
lngiliz ve Fraftsu: hükumetlerine müracaat ederek AmerJkalı berberin İngiliz ve Fransu: toprağına ayak bastırılma
masını talep ederler. Mamafi
her iki hOk6met te bu talelti
kabul etmiş değildflet.

f ransızlar züğürt ecnebileri
istemiyorlar
alıfbra!'d para kazanan bir
' Tis şehrinde sabık ltalyan adamın
ç
. •
........ aJı
mazisını araT~ 1 ~muharipleri tarafından
mevzu balıW olunca harikarbir

içtima

aktedildiji

sırada bir bomba patladı, Oç
kişi öldü, yedi , sekiz kişi ya-

ralandı. Bombayi atanın fa-

şistlik

aleyhdarı bir İtalyan
olduğu şüphesizdir , fakat bu
İtalyan ktmdi, henüz anlqı
lamamıttır.
Vakıa
Fransu:
zabitesi Möayö Musolininin
azılı
düşmanlanadan
olup
İtalyadan kaçarak Nis civarında yerleşmiı olan İtalyan
lardan bir kaç tanesini tuttu,
fakat aleblerinde kat'i bir delil bulamayınca bırakmağa
mecbur oldu. Şimdi Fransız
gazetelerinden bazdan zabıta
ya çatmakta:
« Fahişeleri kendi lıiubına

Radyo ve polis
~-merlk•n ubıtası fennin en son icatlarından
nasıl

Para.. Para..

asıl bira için Alman, viski için İngiliz içkisidir dersek kok-

istifade ediyor!

Amerikan zabıtuı fennin en son ve en yeni eserlerinden
latif11de etmektedir. Bu meyanda bütOn polis otomobillerine
racıyo koaulmUfbır. Bu makineler sayesinde zabıta vekayilai bttttın memleket dahilinde bir kaç dakika içinde neşretme~
lllOmkOk olmaktadır.

olunca biç tereddllt etmeden onu AmeNteyl, mevzuumalbahis
ederiz.
Fakat biçare yeni dünyalılar men'i mftakirattan sonra her
lerdir.
Kokteyl bir çok i~kilerin ve sair ınevadın bir araya getirilmesi
Ue husule gelen bir halitadır. Bu itibarla imali ihtisasa tevakkuf etmekte, her benim dfyen işin içinden çıkamamaktadır.
Kokteylin İngUterede son zamalarda g6rdllğ8 rağbet bu gOçlOğihı izalesi çarelerini dfttilndllnnliş, tedbir araştıranlar işin
içinden çalqmaymca nihayet bir mektep açmıya te,ebblla etmiılerdir. Resimde bu mektebin derslıanelerincJen birisini garOyorsunuz. Nasıl, böyle talebeliğe herkes razıdır değil mi?

•

Italyanların cesaretleri

·

kırılmadı

Şnaydcr kupGsını mutlak biz kazcınacaiız

diyorlar

Bu ıene deniz tayyarelerinin ılirat miisaLakalarına Yalnız
İngilizlerle İtalyanların ittirak ettikleri ve birinciıigi İngilizlerin
kazandıklan mal6mdur. İngiliz gaz~erinin yazdıklarına göre
bu netice ltalyanlann cesaretlerini kırmaamfbr. ltalyanlar gelecek 1ene ~)'I kauaarak aıutlab lta17a1• ,aitlrecelderilll

,,

.a~emektec:IUen.

olmıyanlara kapıyı kapamalı
dır.

180,000,000 lira
Amerllutlıhır bir şenede tat/Jne bu
par• verlyorliJr

rikalılara

feY gibi bundan da mahrum kalmıtlar, kendi icatlarından Avrupa milletlerinin naııl istifade ettiklerini seyirfle iktifa etmiş

lar yaratan aabıtamu: ..e~
gündüz bomba atan bır ~
kiıiyi yakalamak mevzuu b~hll
olunca ızbari acz etmektedır»
demektedirler.
•
Bu razeteler arasınd~ ~ı
kasti komünistlerin faaliye~
atfederek: «Ecnebi ko•lniat:
lerin memleketimizde iflen
ne?» diyenler de vpdar· Ba
gazetelerin fikirlerine pre
memlekete altın bırakan ec•
.. ala, fa•
nebi aeyyablan çapm h
kat komünistler gibi
em
iğtitq çıkaran, hem de para•

IUtll••

içil!d!:

Amerikada bir ıenede 180,~,000 liralık. tO~
muazzam senetin kül olaıamua iÇID laOk6metill ~ ~
resmi liboratuvarlannda au'i tlittba imali çarelen
tadır.

Faute::i

l.l'üzcl f,adıı .. ıı· ilıtiyaı··
)ayıp ta <;irkinlP-;;liJ;.çc «hayırııerver ıı olııyorlar!

Dikkat ederseniz siz do
gc:'ürsünüz:
1\onf'erııııs
veren, kitap ·yazan, c<>nıi
yeller teşkil eden \'(•!hasıl hep bu gibi
l~Ierln
peşinde koşanlar o <;irkin
acuzelerdlr ..•
Jl(•n, alılfik Cf'miyellerlnin 'e · lıayırpıwverane
teşebbüslerin

arkasıoda,

hep ı;lrkln bir surat görürüm. Antreparanlez şu•
nu da i'lca edeeeğlm •.
Yukarda balısetll(jlm hastalıkla ı.mılul olanlar, yani
« anatomaıı ,,
bır
s"zlerlıııo kallycn oüccnnıeslnler ...
koca *
ili\ anntoman,

. Karı
( kocaşıııa hastalık kadın
dan sirayPt Ptnıi-;;li ), hir
J;.ış UN'csl, ya}a olar.ık
evlerine dtinüyorları.
Bu );.adın ~·irınl yaşında
evlenmiş ve her sene bir
yumurcak meydana gollrmlşli. J.'akat aşkın ne
oldu(junu bilmemiş; bütün ömründe hiç bir Aşık
tulanıanll';lı.

olarak

dönüyorlardı,

Bunun

evl('rine
demiştik.

sııhebl

ise taksi
bulamayışları idi.
l\arı koca « Sen ıı nehrinin kenarına geldiler.
Ortalıkla in cin toıı oynuyordu. O sırada köprünün başında uir köpeğe
tesadüf ('ltller.
işte hikayemizin en mühim e~~lilsıııdan biri olan
köpek budur. Vakıa bu
kö;ıck ne suya allıyarak
er~ndlslni kurarırken boğulmu-;;, ne de sahibinin
mezarı başından ayrılmı·

yarak

ııı;lıkta>ı

dakıirlı{jını

ölmek f'o-

oöstermişllr.

O zavallıcı{Jın böyle zik·
re dcijer büyük lrnhraman lıkları yoktur •.Fakat
macerası cidden <;ok hazindir.
Karı

,, , t
ura ...

Bahtiyar bir kôpek

lıikıiye

Yaya

Eylül ?O

Son San'r
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*

koca küpeije rasgeldlklerl zaman hayvan
şu vıızlyeth~ idi: Köprünün parmaklığına dayanarak sırt üslü yalmış ve
ayaklarını aı:arak derin
bir uvkuva dalınıs bulunuyordu. Ayın
bı·rrak
ışığında hayvanın çehresi
lıı>kı B<•thovf<•n'ln siması

. .

.

nı andırıyorthı!
Kocası madaınına

döne-

rek:
- Tarn ü<;üncli defa o-

hıraJ, ııu hPlhalıl

köpeği

burada uürüyorum. nolllC'k oluyor ki sahipleri
onu tt•ı•kPtınlş. Zavallının
ne kadar eziyet ve işken
ce h:lnı\e iııırarı hayal etli{Jlnl {JÖrüyorsun. Böyle
pek terbiyeslzcesino bir
vaziyette yatıyor
diye
ona luzına. Zira anlaşıldı
uına giire kendisi romatizmadan muztarlJI •.• Kim
bilir kaç gündcnherl de
a<; ... Herhalde nerdeysc
can Çl'ldşlp teslimi ruh
Pdccek ..• Acaba ne yapsak? ... iı;lme <>yle doğu
yor ki hu l;iipe(JI şura
cıkta ()ldürfıvı•nrek çok
hayırlı bir İ} yapmış oluruz. Zavallı hlr ayak evci
diiny.ıııııı uamından ı.ur

tulur. St•n ne dersin'!
- Çok ınüııaslp olurf
- Ht•mPk, öhlürecı•\jlz?
- Savt•l seııdı- o ccsaret varsa, tabiatile ...
- l\eden olmasın. l\lad,•m ki ortada lslı•n('cek
•
bir hayır var, cesaret
benden!
- O halde, lı<"ınen öldür. Hen haşııııı öteye
<;Pvirirlm.
Kadın bıışıııı J,oun·El'a
do(jru çevirdi; ve kulak·
lal'lnı tıkadı. Röprünün
üstünde lılr el rfrvelver
patladı.
l\lösyö köpe(Jln
cesedini kuyruğundan tutup nehro atarken madama diyordu ı,i:
- Hüyük bir hayır iş
ledik. Za\·allı <;Ok bclbalıt
bir kiip"ktil

..

*

f ki

saat tl\"el cc (;omedle
7
1 rançaise ıı nwydanında,
ıUusset
Alıiıh•siııin
tam
arkasında t;l'lıresl lll'lhovfen'e bl'ııZI) <'il köpek aziz
dostlarmılan
bir dişiye
raslaıııı~lı.
,'\lanyassan'ın

ıc l•öııeı.:

lerln mason ayini » dı•ıli·
ğl
l)l yaptıktan sonra
her lldsi kar ~ı lrn rşıya
IJPÇlrı ul'ak tel'Pk lıll•fıvclcr aıılallılar.
•
n('thovl'cn maskeli l<i>pek ıliğı•rlne dt~di ki:
- - SPn hali\. o lıasa·
hin yaııııulasııı sanırım.
Bense çoktan evi terlH~
dit> <;ıklım. O bolluk, o
zt•ııulnlik, en.leli.ilerin fazla ıııulıalılıell bNıi lıılıtır
ılı. 1\ıı lstı•rscın

larılı. Sırf

vı>rlyor

Iıenim

hizme-

time balunak lı;in lıusıısf
bir
hademe
ayıı·ıhlar.
Kuş tüyü yastıldar üzcriııdı•
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yalıyor;

Muharrir:: Hori.~ Lôf>(an

cesaı·et

Başına aQır
vurup işini
- Bu gayn tabii hali izah
etmek lazım!
Paskarella:
- Bu, ancak, Mirador köş
küne karşı yapılmış olan hücumu Jeriko idare etmemiştir;
cümlesi ile izah edilebilir, cevabını verdi, Ellen-Rok ise:
- Bundan ne çıkar, dedi,
hücumu düşünen ve tertip eden o dur.
- Hayır!
- Neden?
Çünki o vakit Jeriko
ölmüş bulunuyor du.
- Ne diyorsun?
Paskarellanın aon cevabını

ettim

bir demir
bitirdim.

işiden

her

ictimalarını

Asrımızda mesafenin manası

bitirirler

nı kaldırıyor.

Alay köşkü Edipleri bugün
toplanarak senelik kongrelerini aktedeceklerdir.
Yeni heyeti idare riyasetine Hüseyin Rahmi, katibi
umumiliğe de Halit F abri,
azalıklara Hasan Ati, Ali Canip, Sadri Etem beyler namzet gösterilmektedir.
Edipler bir iki defa içtima
ettikleri halde ekseriyet ol-

Geçenlerde, İngilterenin Solent lsmi verilen sahillerinde
muazzam bir hava musabakası
yapıldı. Yalnız deniz tayyarelerine mahsus olan bu müsabakayı bir İngiliz yüzba9ısı
kazandı. Şnayder kupa"lı müsabakası namı altında
bir
kaç senedenberi tekrarlanan
bu akıl durduran yarıştan
maksat, deniz tayyarelerine
azami sür'at vermektir.
Son yarışı kazanan İngilizin
elde ettiği netice, saatte «550»
kilomtreye yakın bir sür'atti.
Bu müsabaka henüz biteli bir
kaç gün oldu, olmadı; diğer
bir İngiliz tayyarecisi, Orlebar,
bu rekoru kırmak istedi ve
teşebbüsünde muvaffak oldu.
Tayyareci Orlebarın elde ettiği sürat saatte « 575 » kilorr e redir.
Bazılannın iddiasına göre
bu zat, bir aralık saatte (608)
kilometrelik bir süratı bile
elde etaiştir. Bu ıüratin ne
bq döndürücü bir şoy olduğunu anlamak için Ankara ile
lstaobul arasındaki mesafenin
(400) küsur kilometre olduğu
nu bilmek kafidir.
Yani bu adam İstanbuldan
tayyaresine binse yarım saatten a:z fazla bir zamanda
Ankaraya varacak demektir.
Deniz tayyarelerine verilen bu
sür'at, akla durgunluk verecek kadar dehşetli bir şey
dir.

'

•

madığından

kes yerinden

fır

lamıştı; şimdi serğüzeşt şeklini
değiştiriyor, kahramanının

ortadan silindiği bu dakikada
sahne birdenbire boş kalmış
görünüy-0rdu, Ellen-Rok sordu:
- Fakat nasıl ölmüş?
- Katledilerek ..
- Kimin tarafından?
- Bonifasınl
Bu kelimeyi daha ağır bir
süküt takip edince Maksim
'
vaziyetten
çıkardığı neticeyi
söyledi :
- Şu halde Jeriko çetesinin son yirmi aylık hayab
başsız kalan, fakat başsız kal-

bugiln

toplanamamışlar

dır.

Ekseriyetin temin edilmesi tanınmıyan
bir çok
zevatın edip diye davet edilmemesi hasebile hakiki ediplerin kongreye iştirak etmemesinden ileri geldiği söylenmektedir.
ipek lıalılaı·da yuvarlanı·
yordum. Fazla gıdadan
diyııbet hastalığına tutul•
dunı. lU~;li.üvllerim inull·
tereye
ısmarlanıyordu.
J<'akat ... J<'ak:ıt efendilerim
b<•rnlekl t·ıı iyi şeyi öldürınüşll'rdl: Arzumu Artık
hiç bir şey arzu etmiyordum; çünkü ne istesem
vardı ...
Ancak s('rhcst dt•ğlldim.
Asılzade olmadıkça
biç
bir di~I köpekle sovl~o·
nılyordum;
ve
aşluına
tahsis edil,•n yünler muayyı•ııdl. Elhasıl lıürrly<'·
timden tanıamlle nıalı
ruıııdun1.
Nilıııyet dıtyaııamadım;

ve hülün o tkhth•bo

ve

tantanaları <;i('jniyeı·ek sokaı1u fırladım. Şimdi isle·

di(Jim uıııı uyuyor; dih'dij)im yı•rde cmııının <;ek·
tliJi dl~ilerle hayatın zcv·
kini çıkarıyorum.
Hazan uç kaldı\')mı oluyoı• o zaman ylyec,•yiıııl
kendim arıyor: v'' çalıyo
rum ... l!u suı•,•tle ele

ue-

ı:irdliJiııı yeııı.-l}lıı

linl tarif

)('J'..ı:e

edı•meıu ...

:\le·
ğı•r telılil>eslz, h•mb' •I vo
hazırcı hayalın hiç. hir
ta ılı yokuı llj •••
Şimdi <;ok bahtiyarım ...
Ne hurunsalık, ne tasma
ne isim. Eslddl'n üstümde bir tek ııir<' bile hı·
rakmazlar ve beni lıaynlı
mın eıı büyük
eğtl'ncc
sind,•ıı uın~ıru m Nlt>rlerd ı.
Artık tam ıııaııasl"' serseri vo serazat yuşıyo
ru nı: ~:ıııuent-ler u ibi. .. Ye
bahtiyarım! Hen <;ok bahtiyar bir küpı•ğim!
,,akledt-n

yıımnşak

Asri Korsan
Bir gece

•
lnşaallah

Cf"lalettin Ekrem
dığını

da biımiyerek, kumanda
kuvvetinden aciz bir serserinin
idaresi altına düşen bir çetenin şuursuz hareketleri ile dolu
demektir. O halde şimdi Jerikonun yerine geçen adam mütemadi muvaffakiyebıizlikler ile
cesaretini de kaybetmiş olacaktır.

Paskarella [bu mülahazayı
kendi meşhudatı ile itmam
etti:

- Bu adam aynı zamanda
da vicdan azabı ile kıvran
maktadır.

- Ne gibi?
Ben Bonifası daima
korku içinde gördüm; bir çok
geceler vardır ki onun birdenbire bağırmağa başlaması ile
uyanırım.
Lüdovik ona bu
korkunun sebebini bir koç
defalar sordu; fakak cevap
alamadı; yalnız son zamanlarda Bonifasın göstermekte olduğu mukavemetin gevşemek
te olduğunu hissediyordum.
Nihayet son haddine geldi.
Bu gece harekete geçileceği
için Lüdovik Jerikonun nerede olduğunu sordu ve;

Haltı maaş

al mayan/ar var/

Maarif ve İktisat vekaletlerine mer~··.t müessesattaki
memurlar, l;i"ı ıdaranm ihmalleri yüzünden henüz maaşları
nı alalJlamışlardır.
Ayın yirmisine kadar memurların
maaş
alamaması
bunları pek feci bir vaziyette
bırakmak demektir. Ebemi-

yetle
deriz.

nazarı

dikkati celbe-

Sırbistanda

Romenler
B'.ikreş,

17 Dahiliye
Rom2nyaya muhaceret etmek istiyen yugoslavyalı Romanların bir heyetini
kabul etmiştir. Şimdiye kadar
Dobrice de 10 bin Romen
mültecisi
yerleştirilmiş
ve
bunlaYa 122,000 hektar arazi
tevz: edilmiştir.

müstşarı,

-«ı:.ğer geım.:;cse l\'tıradorda ı

Pı·imler nasıl

verilecek?

Talimatname geldi
Müteakıp

sene· (:rde pri
yerine banka tahvilöh
tevzi olunacak
Teşviki

sanayi kanununun
11 inci maddesi mucibince
tevzi edilecek primden istifade edecekler hakkında kaleme alınan talimatname vilayete gönderilmiştir. Buna nazaran primden istifade etmek
için primin tealluk ettiği sene
için teşviki sanayi muafiyetinden istfade hakkını haiz bulunmak şarttır.
Primlerden istifade için liç
nüsha imalat beyannamesi
bak ve silinti olmaksızın doldurulup senei maliye hitamın
dan itibaren nihayet bir ay
zarfında mahallinin en büfuk
mülkiye amirine verilmek icap
etm.?ktedlr.
Üç gün zarfında tahakkuk idarelerine tevdi edilecektir. Tabakkuk idareleri bu
talimatname ahkamı dairesinde ve nihayet on beş gün
:zarfında tetkikatını ikmal ederek primden istifade eden ve
etmiyen imalat miktannı tefrik ve beyanname zirlni ta dik
ederek doğrudan doğruya İk
tisat vekaletine göndermiye
mecburdur.
Müesseselere verilecek olan
prim yalnız ruhsatnameleri
tarihinden sonraki ima:atlan
içindir.
Müesseselerin prim istihkakını tesbit için nazarı itibara
alınacak imalat yalnı:ı yüzde
altı mu'lmele vergisine tabi
bulunan dahildeki satı.şiardır.
Bu miktardan bini ithalde
gümrüklerde verilmiş olup imalat muamele vergisinin tahakkukunda esasen tenzil edilmekte olan miktar için ve yüzde iki buçuk ihracat muamele
vergisine tabi olup memaliki
ecnebiyeye ihraç edilen imalat
için prim varilmez.
Kanunen muamele vergisinden müstesna bulunan imalat
için ve alelümum un fabrikalarına prim verilmez.
Beyannameler doldurulurken:
A - Ruhsatnamenin itası
gününden evelki ve sonraki
imalat ayrı ayrı gösterilmek
suretile senenin her ayı zarfındaki imalat ve bunların bir
birine mukabil hini ithalde
tediye olunup imalattan tenzil
olunan muamele vergisi çıka
rıldıktan sonra tahakkuk ettirilen yüzde altı" muamele
evr~lııi.

sa,a.n ve bu işi yaptığı için
olduğu gibi burada da muyirmi değnek yiyen Türk
Ahmet bile söylemişti: «Sizin
vaffak olmıyacağız" dedi. Boondan kalır neyiniz var?» denifas yarı yarıya sarhoşlu,
Lüdovik onu yatırnuya mecbur
mişti; bundan başka da düşünü
oldu. Fakat o, bizi tekrar
yordum: Jeriko, aşırdığı bütün
oyandırdı, ağlıyordu, ve birparaları aglebi ihtimal o madalyonun içine saklamıştı, şim
denbire anlatmıya başladı.
di İstanbulda matmazel MaBenim yattığım oda ile onlann
nolseni yakalayınca ayni zaişgal etmekte oldukları oda
manda da belki yirmi milyonu
arasındaki kapının kapalı olbirden ele geçirmiş olacaktı;
masına rağmen Bonifasın itibuna mukabil ben binbaşı
raflarından bir kısmını işitmiye
muvaffak oldum.
Bonifas, onun bısabına bir
Paskarella bir an dinlenkürek mahkumu gibi çalışmış
dıkten sonra Bonifasın cümleleolmama rağmen yirmi franga
ri güya elan kolaklarında tmbile malik değildim; binaenlıyonnuş gibi aynen tekrara • aleyh Ahmet ile birleşerek
başladı: Bonifas şöyle demişti:
Jerikonun hesabını gördüm,
O zaman benimle Jerikonun
zaten ona karşı ötedenberl
aramız iyi değildi, vakia bir
susmak
bilmiyen bir kin
taraftan hakkında çok şeyler
besliyordum;
bunu
o da
bildiğim,
öhür taraftan da
biliyor ve bana « fakat casakendisine müfit olduğum için
ret edemzsln Bonifas» diyorJeriko beni bırakacak değildi,
du.
fakat ben bıkmıştım. Çünkü
Fakat itte bir gece cesaret
bana karşı çok sert davranı
ettim. Sicilyanın şimal sahilinyordu; daima izzeti nefsimi
de bir sandalın içinde idik,
kırıyordu, sonra da neden o
Ahmet kürek çekiyordu; ben
reisti, hen değildim. Madalyoarkadaydım, Jeriko ise ortanu çalarak mösyö Manolsene
ydı; bir aralık bir ip al-

B - Muamele vergisi kanununda imalatları dolayısile yi!%•
de alb muamele verglsindell
esasen müstesna olan ve bil
talimatnameye göre prime ta•
bl olmıyan imalat.
C - İhraç ulunan ve yüzde
iki buçuk muamele vergisine
tabi tutulan imalat,
D - Zamanile beyannaıne
verilmediğinden dolayı
ceza
olarak tahakkuk ettirilen mik·
tar ayrı ayn banei mahsusun·
da gösterilecektir.
Muamelesi noksan veya ka•
naalbahş görülmiyerek iade
edilen beyannamelerin nihayet
bir ay zarfında iadesi 19.:zıın·
dır, iade edilmeyen müesse•
selerin primden istifade bak•
lan sakıt olur.
Beyannamelerin kamilen vil•
rudünden ıonra tesbit edile·
cek yekünlanna göre verilecek prim niabeti aynca icra
vekilleri heyetince tayin edilecektir.
1466 numaralı kanun muci•
hince 1928 senesi biltçesine
ilave olunan primden istifadeleri tesbit edilen müesseselerin imalatına ve tayin edilecek prim nisbetine göre İkti•
sat vekaletince istihkakları
tesbit ve beyanname zirindeki
vesika teırh:r edilerek ikişer
nüsbaıı bir bordruya rapteıı
mahsubu ifa kılınmak üzere
doğrudan doğruya Maliye ve
kaletine tevdi edilecektir.
İktisat Vekaleti 1928 senesi
prim tahsisatı olup Sanayı ve
Meadin bankası emrinde bıı•
lunan bir milyon liranın ba:ıi·
neye iadesine dair bankadall
alacağı
tediye
mektubunıı
•
Maliye vekaletine tevdi ede·
ceği prim bordorosuna raptt'
decektir.
Müteakip seneler imalatı
için prim vesikaları tevzi edil•
miyip yukarda yazılı esasla!'
dairesinde tahakkuk edece!<
istihkaklanna göre Sanayi ""
meadin banlcası tahvilatı tevıl
edilecek ve buna mubabll
bütçeye mevzu prim tahsisatı
bankaya tediye edilecektir.

Adana mıntakasın41
muallim
Bu sene Adana mıntaka51
için 20 erkek ve kadın mual•
lim tefrik edilmiştir.
1""
mak içın eğildi, o zaman tuı
sattan istifade ederek kafasl'
na bir demir parçası indirdill_I;
Paskrelia tekrar sustu. EJ)PRok ona muz.tarip nazarlı'
ile bakıy Jr ve Pas'ıarella dl
bu nazarların altında sıkılt'
yordu; maamafl bu fasıla ço~
sürmedi; Ellen - Rok bozll"
bir sesle sordu:
- Bonifaa Jarikonun ıı.fl'
sına mı vurmut?
.J.
- Evet kafasına ve Jel'
ko biç bir a ·s bile çıkarıııİ'
dan dizlerinin üzerine düşııı~
Ahmet te alay etmiş «br•_...
mösyö Bonifas, güzel yeri"'
tirdin» demiş; cesedin,
!erini arayıp cüzdanını aldP'
tan sonra bir tahta parça~
bağlıyarak denize koyvc~
!er ve arkadan çetenin b• ı!
bir sandalının } etişmesiııtlt
korkarak bir müddet ç~ Jı(
götür dükten sonra kendi el
!ine bırakmışlar; bilabara lı ,(
dilerine iltihak eden arkadııt"
·ıarına da Jeriko sa~ile çı
gelecek hafta İstanbulda ~
luıacağız demişler; fakat o ·_j
ta bittabi Jeriko lstanbulıı
memif ve matmazel Manal'
karıı da bir şey yapılına~~1
[ BitıneP

cC!

n

Hayal gibi Kim bu?
Rusların bazı
elmasları Bel-

Amerikada zeplinlere kasfefgratta bulundu melr isfiyen var

Biz namussuz nıuyuz?
Haşa oQul, biz namusu
çalınmış insanlarız
- 118
l:sualara ve bunlara mümasil tedbiler, nenen saklanmayı, göze g6rünmemeyi temin etse bile, çamurda kalan
namusun kurtarılmasına medar
olamazdı. Kendisi şurada burada sürünürken, hüviyetini
-yarinden ve ağy"arinden- sakJamıya uğraşırken beri tarafta
ditçi yaşıyacak, Şehnaz yaşı
yacak, o bfiyük cevher, na·
mus cevheri gene çamur

-

Muharriri: M. Tarhan
-

Varya, varya. Ôç almakf
Alamazsak?
Ölmek!
Şimdi susmuşlardı, at batı
beraber, aesıiz aessiz yollarına
devam ediyorlardı.
Muzafferin göz ya.ıı dinmemit ve çok garip bir tahavvül olmak üzere yüreğine bir.az da inbint gelmişti. Sanki
fU ima muhavereden bir tif•
koku.. almlf, bir teselli şem
Jçinc:le kalmıt olacaktı.
mesi buJmuftu. Artık g6z0
Nihat E, aczin ve JSbrabm
kararmıyor, beyni daralmıyor
amansız yumruldarile sarsılan
ve hayvanın ti.tünde ıendele
beynini akmaktan muhafaza
miyordu. Nisbeten mihıferihti
etmek i•tiyonnUf gibi elindeki
ve bu marazi iDfİrabm neşe
df.ıgiDJeri bıraktı ve başım iki
ıile babasından izahat alıyordu:
eli araama alarak sıkmıya
- Baba, akran gibi, arkabq)adı. K~a&Jnın parçaJanaU:
da, gibi konuşalım JDJ?
imı ve içinde ne vana he11si- Olur ojul konuşalım.
DİD d6k61eceğini zann ediyor
- Şimdi
biz namuuuz
ve enikonu korkuyordu. Her
değil miyiz ?
tarafı delik, delik ve içi bot
- Hata, sümme hap. Biz
kafa, .kendiaini tedhfı ediyornamussuz değiliz. Namuau çacha. S. tnelahlm •• bu te- lınmıı adamlanz.
clehhfltle ojfw ..me iltica
- İkiıi de bir bunun baba!
etti.
namuıumuz.u
iater biz kay- Muzafferi
bebnit olalım , iıter başkası
- Efendim.
çalmıı ol•un. Ne farkı Yar
- Ne d&fünlyonua oğlum? · HDki?
- Ben değil, sen diifünii- Çok farkı Yar. Namuyorının baba. Seslendim, iıit
ıuzlar çupmma.ı, 6.ıillmez, namedin.
mualulardan daha ıen , daha
• - Dalmlfbm, bu itin •otataretli olurlar. Namuau çalı
•nu dltiaüyordum.
nanJar, bizim gibi tualanırlar,
- Soma .. olacak baba? ilmek ve öld6rmck isterler.
Olan oldu, ydolaa )'lkiJdı.
- Namus hınwarıoı öldürSana dGrz&, hana enupu çomek tath olacak. Acaba nacuğu dediler,
daha ileti
. . . için de lhaek iJlemiclir?
ftr iDi?
laiç flphe etme!
Muzaffer, b• 11'11.-1 a6ylerVe 110Dl'll Jllretlnclelô gayken göz yaşlanna da ~rbeat
zm iltihapb feveranına dayabir cereyan vermifti, hıçkıra, namıyarak bağırdJ:
l11çkıra ağlıyordu. GBzlerinden
- Bu namus lekesini hen
d&şen her yaı tanesi, ıanki
silemezaem ıen
sileceksin.
ruhundaki kara yılanm difleAcı mı, tatb mı, d6tiinmiyerinden uzan bir kara zehirdi
cek11ia. Ya öldiirecebin, ya
Ye bu zehir gözlerini acı acı
llecekain. Bu erkeklik borcuJalayordu.
au unutma!
HayYamm lirerell oğlunun
Tokada kadar aralannda

Çarhk devrine ait mlhim
bir elmas yığını, birkaç giin
eTel, hiç intizar edilmiyen bir
tekilde, Belgratta meydana
ÇJkanllDlfbr. Bu mücevherler
Rusyada rehin iılerile iştigal
eden
bfr
bankaya
ait
olup Vrangel ordumu Knma tabliye
ettiii
zaman
beraberinde
ta
Belgrada
kadar aakletmiftir. Belıratta
hiç bir banka bu derece klilliyetli elması kabul etmek ·
istememiş, bunlar bir mahzene saklanm&Jtır. Fakat bu
mahzenin
yerini
biltnler
birer, birer öldttkleri için son
zamanda hazineye zayi olmut

nazarile balolıyordu.
Geçen gün Belgrat belediye
ameleai, bir te..düf neticesi
bu mahzeni ve içindeki mücevherleri meydana ~armıı
tır. Bunlann kıymeti yanm
milyar dolar tahmin edilmektedir.

dudaklanm

selen Nihat E,

JUa

mra,kqlan-

.. çata çata bir mlcldet bu

..çlunldan dinledi. Gecenin
koyu amerlij1 içinde bile
Pınltıla11 belJJ oluyor gibi
ı&r&nen o tane tane yaş
lann iz iz aalattığl çehreyi aert
lert g6.ıden geçirdi. Yüreğine,
bir hançerin sivri ucu giriJormuı gibi, ağlr b1t sı21 dlş
to. Şimdi oğluna acıyordu:
Vaktile evlenmese bu çocuk
doğmıyacakh, anaamı başı boı
bırakmasa, kocalık hakkım liyıkile yapsa bu felaketler yüz
göatenniyecekti ve bu göz
.Yaşları dökülmiyecekti. ~Fakat
Muzafferin de dediği gibi,
olan olmuftu.
Arblr geçmİfi dlfünmek
faydu~dı. Yapılacak feY. bir
'~eahü bulup namuslarına sü~len . lele~ temizlemekten
ı affre~. Bu İf de, gene Muza enn söylediği veçhil ile
ikisine taallfık ediyordu~ Ha~
in Şehnaz, biri•lai dilrzii yapmışsa öbilrGnii daha beter hir
hala getirmiıtl.
Nihat E, bu kısa mtHAhazayı müteakip:
- Muzaffer - dedi - ağlama.
Mqallah çocuk değilsin; yann,
öbürgün onbeş yaşına gireceksin. Demek ki bana yardım edecek bir çağdasın.
. .. ..
- Başımıza bir dert geldi.
Bunun dermanmı beklemek
gerek.
- Bu derdin dennam mı
tlur baba?

. .. .

hafka bir muhavere geçmedi.
Sanki yapl1açak it arbk ta-

YUZUll etmlfti Ye k•upalaCÜ
bir ıey kalW81Dlfb. Baba sam6t, çocuk ta ukitti. EYierine
geldikleri zaman ayni s&kOt
içinde odalanu çekiJmiflerdi.
Nereye ve niçin gittiklerini
kendilerinden soran yoktu ve
onlar da kimseye izahat vermiye ltiz6m g6nniyorlardı. Halli icap eden mea'eleniD, fU
namus davasınm kendilerinden
bqka ldmseJi alAkadar edemiyeceğf kanaatini besliyorlardı.

Filhakika da 3yle idi. Ne
hala, ne kızları, hadiseden
dolayı
miiteellim değfllerdi.
Duyduklan elem, amduklan
neticenfo tahakkuk etmememesinden ileri geliyordu. Onlar, Nihndm hali evlenmiye
kalkıfmamaama

i&üliyorlardı.

Koca evin gelinaiz ve güçlü
kUYvetli bir erkeğin de kamız
blmuma bir mana veremiyorlanb. Zuumlerince Nihadin,
mea'\eyi haber abr almaz lekelf kanauu hofamaaı ve müteakiben evlenmeıi lizamdJ.
Halbuki, o bti lizimelerin ikisini de ihmal etmifti. Ne kansmı botuyor, ne evlenmiye
meyi giiateriyordı. Büytık kız,
ummadığa fU netice önihnde
yengesinin
oyDaflDa nacak
salladığına bile hayflamyordu.
Göriimce hanımlar, meseleyi
çoktan anutmuılardı. Yengelerinin UVUflD9 " 1 brc:leflerl•
aha lbtlntller 5'1ade .....

olduğu

veçhile,
Alman zepHni
Amerikada
seyahatinin son lmmJDJ yapmak
here olduğu bir sırada, zarfı
ilerinde bir kurşun yarası
bulunmuı Te bir sui kuda
uğradıjı anla91lmıttı. Bereket
venin llurfUD tehlikeli bir
noktaya iaaltet etmediği için
bir faciaya sebep olmamıştı.
Aradan epeyce geçti, timdi Amerika gazetelerinin yu·
dıklarından öğreniyoruz ki •Z»
ipretli Amerika zeplininin
zarfllida da Pansilvanya seyahatinden geri döndiiğn za·
IDID bir lmqvaJ JUUI bul....
llnlfblr, demek ki Amerikada
zeplialere dütman olan birisi
ve 7a birkaç kiti Yardır, fakat acaba kimdir, 7ahut kimlerdir?
Amerika zabıtuı pddetH
bir tahkikat icra•ma girifmlttir, fakat hakikate vual olabileceği çok ıliphelidir.

Tefiacürn .. Ucuzluk..
lzmir telgrafları sıra bekliyor

Son glnlerde luaire çekilen telgraflar fulalafbimdan
gİıfelere te•di edilen telgraflar muhabere aalonlannda sı·
ra beklemektedirler. İzmir
hattına yapılan bu tehacümin
lzmirin ihracat zamam olmasından ileri geldiği anlaşd
maktadır.

Ceyhanda amele
bubr•nı

- o..

JaDI hqına

Hatırlarda

Aclanaya civar Ceybanda
bu •ene amele buhranı mevcut olduğu haber verilmektedfr.

V ak&lctten azil
Sapancanm Uhiye kay&nden Cafer efendi otla laet
efeacliJi •rui Ye saire alam ve
ıabnu huu8111lda sekiz ay
eYel BeJOtlu kltlhi adU humnacla ~ekil tayin ebnİftim.
Mumaileyh vekileti ıui istimal ettiğinden 4-9-9'19 tarihinde Eminön& &çlndl katibi
aclli huzurunda vekiletten azlettim. Badema namnna biç
bir muamele ifuma aellhlyettar olmadığlnı DAn ederim.
Ortaköy meırubat sokağı
No. 46: Handan

Restoran
A'•rupanm en mükemnıe) lokantaları derecetıinde iyi , e nefü ) emek

iııriyenler bu kere Sirkecide tram" ay
caddesinde eski po11talıane binasında
müceddeden lı:üpt edilen c Reııtorao
ve Büfe » ye teşrif buyursunlar .

Kiralık

hane

Her işe ve ikametgaha elveritli bir bina kiralıkbr. ı\a
bıaJi Son Saat gazetesinin
tahliye ettiği binadır. Talip
olanlar Yakacıkta Hikmet
beye müracaat.
mesi,

onlarm

ytireklerinde

değil, zihinlerinde bile yer
tutmıyordu. ikisi de kocalannın

recüli kudretlerinden mümkün olduğu kadar fula zevk·
ler iktitafma çalJtmalda, ifbaı,
müşktil olan açhkJanm mehmaemkan tehvin ile mqgul
oluyorlardı. Hayat ve kiinat,
onlarca kocalanndu ibaretti.
Kıyuı nefa ile dlfttmeler,
kocasız kalmaktaki acıyı bir
lihza t__.11 etaler, belki
1e•el.W ....... g&ıllrlerdL
(Bitmedi)

Fransada şarabın litresi on ilci
kuruş/

Şarap ucmladJ, fakat tUii
hW• dejil. Fdhaldlca, hir
teYln ucmladıp dylendi mi,
btaaun bizde olmadljuu ve olmay•eatnu derhal anlamalıdır.
Şarap acuzlallllfbr, ama Franada. Bir mukayeseye vesile
olar d&flacesfle ne kadar u-

Evlenmekten merıedin
Boşanmak istiyen H.
kocası için böyle söyli·
yor, bunda ısrar ediyor
ni değil, dedi. Beni anlab)'GI'·
Aml ben o huyda, o tabiatte

- Demek öyle iddia ediyorsun, haDUD?
- Hakikati
.SyHyorum,
efendim. Gece gtindDz içer,
içtikçe de beni döver!
- Demek yaJmz ıaribllleyl
delil?
- Hap, efoclim, ayni
zamanda vemıeharl
Hukuk mabkemellinde ha-

bir kadmım.
Daha bazı şeyler sotuldw.
Hanım gene söz 16ylecli:
- Benim iıtediğim sacla
bopnmak deiil... 8ea bu •·
dama ceza yeriJmaİllİ de istiyorum. kaaunda yeri TanDlf,
koca haksız çıkarsa birkaç sene eYlenmekt• menohmabi-

aYUkatı 81.ıe atıldı Ye

m

illYe etti:
- Buna tahitlerimb Yari
Öblir tarafın avukab, bmıu
mukabelM.ı

bırakmadı:

-

Semmetteclarild

-

Hayır,

mubutllab•all

Bu anmakip kesildi. Hanım, gene a3ze bqladı:

Daha fazla talaamm81
edemiyecetim, Efeac:lim. Çok
ldltlyorum, eu, eefaya mana bh7oruz. Halhuki t6yle,
h6yle bir bdm dejllim. iffetli bir •• luı~ Mezanna Yan11Caya bclu eti.le
buarlamaia katland-. Gene
lı:eadlml ............ Kadrimi, kıymetimi bilmedi.

Bu meler erkek
-

Ilı

. . . l'UJ1I - -

ahyor:

pteı

•ue her akıam ...
- Soma?
Hiç... Y aDi ben gene

ilitmiyorum ya. Sanki aeIİmi bile itittirme.ıdim. Bea
cuzladıjmı da yazalım: Alelade aofra şarabmm litrni alta · ~elek gibi imammcLr. He,.eye
•1 evel ild frank iken yeni 4CJ• Hhur• çekerim. Adun
EJlp detft .... hazreti E,..
......... Jetitmeai l.ıerine
Jlp
Kadar_........_
litrai JUi yarıya dlpa,lftiir,
Hannn, kı.ıch:
Jaai Maim para De on iki Jm.
- Beni anlatıyor, kediıi·
İlllDİflÜ'. V apılan hesaba
gire bu f&rabm maliyet fiab
OM

:n...

Yolsuzluk

iıe

aiti kuruştur.
Bizde pıabm alb defa fla-

ha pahalı olduğunu kayda,
hibneyiz, Jtbam Yar m1cli?r

linnit:

Buama babll çlkacajı ...
kAr bir ..,. Hem laalmz Plun, hem de benden bopncbk·
tan 8011111 l»apaMD8 vaıma,
olur muya?
Hiç olmam bqka ltir
kamncajlllll da bir kaç 1e11e

b...nm etilli yiyemeıfn. 8aaa

benden .,.... eYleamektea
menectiniı. Hatta mthDldlluıe
be.bitin... Dejille a1lıdila
olduta kadar

nm nikalu altuacla-. Hem 0
kadar fula ake . . . 1akl
Kocw b..- • 11ada:
- Çoll llylu, ......_
çold
11am-. mdı:

_ Senin kırclıiJn cevillef
bir ~p etlille, benim ...
UJ 86yledijim an18fdır. •

Mahkeme, e~di plıitktl
dinlemeğe karar verdi. Hanı-.
chtanY• ~ de ıualarl

.csyllyordu:
- Ah MD, Ah leD· G~
cd plaitler a1an•iteaia uca~
hinde biriai ..Syliyece~!er. Ama
o da elverir, o da elwerir.
1

Yağmurlar
Barhaniyede
bir lıöyliJylJ

TiJtlJn iılerinde,
Çocuk bah~eıl ne Ôdemifte, neler olmuf?
vakit açılacak?
Şehremuetinin

G•lhane
i>arkmcla yapbrdıp çocuk
bahçeli bUJ ufak tefek nokmaalan jkmal eaılebildiji takdirde yarın açdacakbr.

~lüza yede

iJe.

satış
Eylül8n 20nci cuma pnü
sabah saat 10 da Şişlide BoIDonU istasyonunda lzzetpqa
•okapım sai koldan ikinci
•okak olan Afitap sokağında
Ha~ Yohannu apartunanının
5 numarab dairesinde bulunan
hilc&mie nefis eıyalar müzayede suretiyle aablacaktır.
Akaju kaplama Te 9 parçadan mürekkep gayet gfizel
asri yemek oda takımı, keslana ağacmclan mamül gayet
ınLke111111Cl yatak oda takıma,
eski ltalyan kadifeli perdelerle nefis kapalı salon, yağh
boya tablolar, bronzdan mamul elektrik lambalar, çini
•obalar, kolon lamba, 163
Parçadan ibaret m&kemmel
tabak takımları, brom kar-

fazla!

_ bur, Hamm, daha koca•

c,/dırttı

Balwaiye, 18 ( Hu.o•I ) Ôdemif t1t1n iabiun bvuJannclan birine itten , el
Geçea ıece, bir haftadan
çektirilmiftir. Bana •~p,
devam ed?n yapmrlarm temidarenin yalomnda bulunan
rile dai k&yJerindea bir çokllM
umumhanelerden hlriade bir
nnm çerke?erlnl MJlar alıp lfiitnttin kasa.. buluamaucbr.lttm
ttJrmlftOr. Yumurta btlylkltP
el çektirilen kavu mllteaddft
jilnde dBtea dolular, kuJhl
iıtidalar vererek kendisinin
kaşelerde iiç P ujmedee
hiç bir ffyden haberi olmakalnuftu'.
Havranda iDdr ve
dJğım, fakat Ôdemif idaresinde bazı yolsuzluklar olduğunu
Dz8m aerrfleri maaleref maltbildiriyor.
volmuştur. Bu turetle pek blBunun üzerine inhisar müytık zarara pen bir k6yll
fettiflerinden Bellçet be7 talacinnet getirmiftlr.
kikat yapmak lizere Ôdemife
geliyor.
Tahkikat bu 1afbada yürürken daha başka meseleler
meydana çıkmıştır. Anlatılda
jma göre ambar memuru iBalıkeeir, 18 - Bursalı
darede çalıf&Jl hamallardan çı Nuri efendinin alb yatl.,..
beter lira para alıyormUf.
dalô oğlu Medine boğazında
8-dan başka ambar defterbulduğu bir dinamitle oynarlerinde de tahrifat yapıldığı
ken elinden yaralamnlfbr·
slriJmüfffir. Eıclmle H. F.
bey namına kaydohman ttttftnHanımefcndilc:r
ler bilAhanı refikası namına
... aJctatmdilti,.....:
çeYriWftir. ........ mtldlrlI.chon .-........... ~de tltlba draidf Jllpbfı
mü!lten celbb ır ırıagau
bulunan
"
d'
mftfettife ihbar olunmuştur.
e~ aç.in hir haleye muracaat e •Tahkikata devam edilmektedir. yor. Zengin çama~ırlnr, cıhaı t.• lı:ım

"?

Dinamitle

ouralcliı
ar

Yalıva ormanla-

Yolaıar,

çay takımları, Rua
aemaver, aynalı dolaplar, portmanto, matbah ta1nmıan, •enayü nefiae parçalan Ye aa.ir

rı

ialah e d i l iyor

Orman mldtbiyeti UlllUDIİyem tube mDdlrlerinden Mithat B. Y ahva ormanlanam
ı.&aluu
memur edihniftlr.
Yalawacla 91kla1Plf ___...

etyai beytie.
Makemmel T ebriz Kir1111111
Gırevaa dahan laahlan ve
•eccadeleri pey alrenlerdea
100 de 25 teminat ..._._
• temfıl••ıceldfr.
•

Jan

k.ı~mettar daııtelalann ımahnde

hü 'nk bir aAJıret wanın •LAB~ Y•
y
Y"'
'dd"
atelyemnin şubt>m oldıı~uu
ı •
edıyor.

LABEY atdyuın.in ne şubeei ae
dr tqbir eamaklnlan vardır. Bfttlıi
Nbş)., ve eilıas aaJmnJarwm ıqhiri
ve ınpanjlenn kabulü muımdlU
Beyoğ.lunda Lebon kar§Mllrlde 1'a,-..
nJan .Hawma hınt1cıa
ı.ıda )'~

.........

8 Sahife

Son Saat

rfiitiiı1 iı1hisar

idaresi

Umunı

••
mıı-

d i"ı rliiğii 11 (len:

AL'ETOİLE dünyama en maruf markuı:
Pariııia "A. KLAVERi" nia lcatkerdesi zayıftabcı

Scytj scfcin

ve lhtiki mayokemerleri, lllla korsaların son
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
uanız. Bütün Türlrlye için yegine mümesslleri
Beyoğlu No 437.

Merkez accnıa" ; Galata
köprü başında. Beyoglu 2 362

Ortaköyde, Feriyede kain Tütün Eksper kursuna bu sene 2S talebe alınacaktır. taliplerin
adedi m-ıtlup haddi geçerse bir müsabaka yapılarak mlisabaka neticesinde kazanular kabul
edilecektir. Bu müsabaka 5 Teşrinievvel Cumartesi günü Feriyede saat 2 de yapılacaktır.
HOVAGİMYAN
1 · - Türk olmak.
2 - Y qı, on sekizden aşağı ve yirmi beşten yukan olmamak.
3 - Laakal orta tahsilini ikmal etmiş bulunmak. (Yani liseleria clolmmacu ...ıfma
mııvaffakıydle ğeçmiş bulunmak.
4 - Sıhhati tam ve bünyeli tütünle ittiiale müsait bulunmak.
· 5 - Alelitlak ağır ceıtalan müstelıtlm clirllmlerdeu ve mulailli haysiyet bbahatlerlnden
dol.ayı mahküm olmamak~
Evkaf umum müdürlnğti için lilzumu olu altmıt ton kok
(Meıtkiir hu.susal: Nufus teıtkeresi, mektep f8hadetnamelİ, veya orta tahsili ikmal ettiğfae
klSmüril münakasaya vaıtedilerek eylfilün yirmi sekizinci cumardair Maarif idarelerinden musattak resmi veıika, idarenin iki doktoru tarfmdan verilıııİf uhhat . teıri gilnli 1&at on bette ihalesi icra edileceğinden talip olanraı;oru, ır.ahalle ve karyesi ihtiyar heyetinin polis veya jandarma dairelerinden musaddak
ların şeraiti anlamak Ozere hergün levazım idaresine ve ihale
fBhadetnamelerile tevsik olunur.)
günü de idare encümenine müriıcaatlan.
Taliplerin nihayet 2 Teşrinievvele kadar Tütün inhisar id.aresi umum müdürlllğüne istida ile
Leyli ve Nehari
mü1caat etmeleri ve vesikalarını da beraber getirmeleri ilan olunur.

Evkaf umum
müdürlüeündcn:

Heyoğlunda

~~kek

Müjde!

Londra Birahane "Lokantası
açılıyor
12 kitiden mürekkep

11 Eylül Pazar günü

Türk Aile Muaiik Birllli
HM akıaııı saat J6 darı 24 e kadar terennüm edecektir.

Kız ve erkek ameli hayat
Mektepleri mübürlüklerindcn
Yeni talebe kayt vekabulüne başlanmıştır. Kayt günleri
Cumartesi, Pazarteşi, Perşenbe saat 10 dan 12 ye 13 den
17 ye kadardır. Talebe kadrosu mahtuttur. Zemarunda müracaat edilmesi lazımdır. Eski talebenin nihayet Eylülün 19 zuncu
gününe kadar kaytlarırı yenilemeleri mecburidir. Aksi takdirde
yerlerine yeni talebe alınacaktır. Birinci sınıfa ilk mektep
mezunları alınır yukan 91ruflara girmek istlyen lise ve orta
mektep muadil sınıf falebesi gireceği sınıfın altındaki sınıf
derslerinden imtihan olunur.
Kız ameli hayat mektebi Saraçhane başında Münür p8f8
konağında telefon, lstanbul: 2731
Erkek ameli hayat mektebi cağa! oğlunda tel, lstanbul: 3630 j

Tabimde (Gülilltaa) aa•
mile maruf park ve birahane bu kerre Adil bey tarafındaa · isticar ve [ Türk
yuvası ]
tevıim
edilerek
memleketimizin medan lftihan bulunan ( Üsldldar musiki heyeti ) nin ittiraklle
ve nezih bir Tfirk müessesesi olarak 19 eylül perşembe akşamından itibaren
muhterem kalka küşad edilecektir. Meşrubat ve mekülitın birinci derecede olmasına rağmen fiatlar ucuzdur.

Satılık ars<1
Edirne

Kapısı

JJiiyük

fırsat
Burl8 şehrine yakın, suyu bol, arazisi dOıt ve münbit
ziraata elvirişli büyük bir çiftlik acilen sablmaktacbr.
Talip olanlann Galata manukyau hanında 6-7 numarada
Mişel Yovanidl Ef.iye müracaatları rica olunur.

----

-

- -----=======

Ç:iftlik ve arazi satrnakla meş
g·ul olan koıııisİ~'oııcuaraıııyor

Ali ticaret mektebi
müdürlüğünden

mektebin ulümu aliye ( iktisat, şehbenderlik, muhasebe. banka ve sigorta ) ihtiıias kısımlanna tam devreli lise mezunları ve mekitibi iliyedeu ve ecnebi mekteplerden gelenler.
2 - Yüksek ticaret kısmına, orta mektep mezunlarile liselerin birinci devrelerini bitirmiş olanlar ve bu derecelerdeki
musaddak mekteplerle meslek mekteplerinden müracat edeu
mezunlar.
3 - Orta ticaret kısmına, ilk mektep meıtunları kayıt ve
kabul edilmektedir. Kayıt müddeti 30 Eylül akşamına kadar
devam edecektir.

RESMİ KÜŞAT

civarında

Galata, Mamukyan hanında Mişel Y ovanidis Ef. müracaat

Şirketi l1a)'rİyenin

Ya}<)Va postası
cınııa giirıü lıava
ıniisait oldıığ·u takdirde

20 eyliil 9:!9

vapuru . Şeref bey kaptan idare1inde
olarak yevmi mezkiirde köprüden saat 9,15 laaraketle doğru
Yalovaya gidecek ve 11,15 te oraya muvualat edecektir.
Alqam Yalovadan saat 17,45 de hareketle 19,45 te k6prüye avdet ederek Boğaz içiuiu Köprüden saat 20 de hareket
eden p09talanna yetiftirecektir.
Vapur ücreti uimet ve avdet (100) kul'llflur. Çocuklardan
111.1ıf Dcret alımr.

14

numaralı Altınkum

Biiyiik Tayyare piyankosu
Yedinci tertip
.t 11ndf llefide 11 Teşrinieveldedir.

Bliyilk ikramiye

40,000 lira
Aynca: 20,000 15.000 12,000 10.000 llrahk
ikramiyeler ve 10,000 bir mllkifat
ltbu ketldede cem'an «3,900• numara kazanacaktır.

Kara ağaç ·mÜessesatından

•.,t!~kl!t~ I ~ıl_Lll!n..!. ...

. komprair yatı 1000 kilo dinamo yatı, 300 kilo gre1 yatı ve
900 kilo ıutDbl toptan ve ya ayn ayn mtmakuaya konulmQfbır.
Olbaptaki prtaameslne tevfikan itaya talip olanlann işbu
aevat evııafım müt'ir ,artnameyi almak tlzere cumadan mada
her ıra. mües1e1e katibi umumiliğlne ve flat teklifi için de
teklif edecekleri mlktann ylzde yedi buçup nilbetinde teml..t akçesiyle beraber lhalei kat'lye ırtlnl olaa 26 e,ttll 929
PWfembe ğüaü 1&at (oada) ml11ıeseye m.lracaat. eylemeleri.

Gala Müsamere
DANS Bu Cumadan itibaren CAZBANT

Kadıköy

iskele iizeriııdeki
gaziııo lokaııta ve DANS Saloııu

ilAnları

20 Eylül 1929 Cun1a gününden itibaren
111eşhur Rus artistlerinden M. Vasilof
idaresinde nıuazzam n1uzik heyeti refaka tile
tekrar kış programlarına ba~hyor.
Müşterileriı11izdell' gördüğün1üz pek ziyade
rağbete güvenerek sa1onunıuzda istirahati
fevkaladeyi temin maksadile her şey tebdit
ve tezyin edilmiş buna mukabil un1un1 nıeş
rubat ve mekulAtımızda nispet kabul etmiyecek derecede tenzilat yapılmıştır.
Bilun1uın müşterilerin1izin en1rine salonumuzun her gün saat 18 den 14 ve Cuma
günleri de 12 den 24 e kadar açık bulunduğunu da ayrıca arz ederiz.
f!üd1rlyaf

sesi · ıniinakasası:
:

Bedeli
kuruş
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, olan Şişli mezbaha toseıinin
parke olarak inşası kapalı
zarfla münakasaya konmuştur.
taliplerin keşif evrakım görmek ve prtname almak içiu
her gün levazım müdürlüğüne
gelmeleri teklif mektuplannı
da ihale günü olan 23 eylül
929 pazartesi günü saat on
beşe kadar mezkfır mldürlüğe vermeleri.

* levhA
Emaye sokak
ve bina numarası
münakasası
Y apbnlacak olaa Emaye 13,000
adet 10kak levlaiaı ile 14,000
adet bina numaruı kapalı
ıuırfla mDn•ka1aya kOD11111fbu'.
T aliplerln fUbıame almak içiR
her gün levazım mOdllrlUjihıe
gelmeleri. Teklif mektuplan•
nı da ihale glnl ola 8 tetrinievvel 929 sab güal saat
on beşe kadar meıktr mOdürIOğe gelmeleri.

HACI BEKİR ZADE ALİ MUHİlTİN

J

•·rengi, belııoğulduğu, cilt; pro9tao, zarı ıenuül ve kadiıı :buta.
lıldanııı en son usullerle az bir
zamaııda mü•ait \'Craitle te~avi
eder.
Adrea: Babılli Çağaloğlu yolrufu
löıe başı numara 43
Telefon: İ•tanbııl ~i\'!9 r. ,

Operatör
Ahmet Burhaneddin
Cerrahpaşa

ha•t•n••i op•r•li\rü
Muayeaf"hunf': Re~ oğlu. H ı t'ı f<ı re·
tanesi kar;:t"ınJ.ı .H8
ını ıralı
Suriye çar-;ı!iı

.ıapartııuaı.ı

8

nıarada .

Telefon: Reyoğlıı J<ıl.;'

ını

(GÜLCEMAL) ,·apunı 20
eylül cuma 14, 30 da
Calata rıhtımından hareketle
cwnartcsi şabahı 1zmirc gidecek \'C pazar 14.30 da iz.mirden hareketle paz;1rtc>ı
'abahı gelecektir . V apurıia
mükemmel bir orkcstre ve
cazhıııt ınc'·~uttur.

Lozca ada

postdsı

(<:EUBOLU) vapuru 21
eylül Cumartesi 17 de idare
rıhtımından hareketle [Gelibolu , Lapseki , Çanakkale ,
lmroz, Bozcaada] ya gidecek
ve [ Çanakkale, Lapseki, Celibolu]ya uğrayarak gelecektir.

hıtalya postası
( KONYA) vapuru 22
Eylül Pazar l o da Galata
rıhtımından hareketle [ lzmir,
Küllük, Bodrum, Rados, Fethiye, Finike , Antalya ] ya
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte [ Andifli ,
Kalkan , Sakız , Çanakkale ,
Gelibolu ] ya ugrayarak gele
cektir.

Yelkenci
VAPURLARI
IZMlR SÜRAT POSTASI

,~~ü:ri lsmetpaş
vapuru
22 eylül
günü tam saat
rıhtımından

Mevcut

şubelerine

zamimeten

pangaltıda

Y eaideu talebe alınacak ve eakl talebe-nia kayıtlan yenilenecektir. Cumarte1I, Puarteai ve Pe..,embe ııtınleri 13 den
16 ya kadar müracaat olunması.
---•Kayıtlar Eylül sonunda kapanacaktır.----~------

_.

15

te

doğru

Galata

İZMİRE

Anadolu 22pue~ıüı
PAZAR
günü ak~anı Si:keci nhtımm
dan hareketle dogru (Zonguldak, İnebolu , Gereze , Samsun , Ordu , Giresun , Trabzon , Sürmene ve Rize ] ye
gidecektir.
Tafsilat için Sirkecide Yelkenci hanında kain acentesine
müracaat. Tel lstandul l 5 15
Ve Gal:ltada merkez nhtıın
h ınında Celipidi ve Stafılopati
acenteliğine müracaat,
Telefon : Beyoğlu 8 H

Doktor FETHİ
Cerrahpaşa

Bir ıube açıyor
Komervatuvar müdflrlfllünden:

_

Pazar

hareket edecektir.
KARADENİZ POSTASI

mllesseaei ticariyesi

Şehremanetlnden:

Doktor Fevzi Ahmet

:

L-

~i~li n1ezbalıa şo
Şehremanetinden
keşfi 131782 lira

İzmir sürat postaH

A

caddesinde No.
114 arsa münuip fiatla satılıktır. Talip olanlar çarşıda
içbedeıtende kehribarcı Raşit beye müracaat etsinler.

Şehremaneti

ı:ı~a ~!.':e:.

BlitDn sınıflan teşkil edilmit tam devreli lisedir. Kayıt ve
kabul itlerine her giiıı saat 10 dan 17 ye kadar devam edilmektedir. lTeşrinlevelde sınıf yoklamalarına ve 5 Teşriaievel
Cumartesi günü derslere bqlanacaktır. Telefon lst. 1995-3496

Şakirağa

lVlul1ac:11~Iaı·a

F,ey ziati Liseleri

Şube acent;ısı; ~1ahıııudive

hanı alımda. l,;ıanlıul 27 ı<;

Hastanesi

Bakteriyoloğu

Kan ( V.-ennan teamülQ
idrar, balgam cerahat tahlilleri
ile hattalıklann huausi aşılan yapılır. Telefonla malümat verildİ,f
takdirde tahlil edilecek mevat al·
dmlarak bil!hara raporu takdd

edilir.

Muayenehane: Beyoğlunda, /ı.i'

camiinın karşı11nda

Telefon: Reı·oğlu

;-

--

BEŞiKTAŞ ~. . .

Dildşyurd
Sergiainl lf6rünll& umuma
.Mrbe.tfr. Talebe kaydı da
devam ediyo.ı. Akaretler 62

Döyçe O. Bank
Tarihi teııisi: 1906
Mil-isleri: Dresdner bank A.
Şııfbavenıer hanlı Ferayn, Na&iyonal bank fdr Döyçland.
Merkezi: !Wrlin; şubeleri: Hamburg. ~tanbul oG~Iaıa ve btanbuh, lzmir.
Galata kumu telefon: Bey«>Aiu:

247. 1!43, 684, 685
~bul kısmı telefon: lıtanbuı
2842, 2843Deposu: l.ıaııbııl Tülün günı
rü~. Telefon: İstanbul 3227.
Rılı'.ınıuııı banka muamelatı ic-

Kadı ki>

; a ha1ii muh
teremesine soba boruları JO,,J..5 kuruş
Avrupadan
ptirditlm
Saksonya ciui 10balan, iter
nevi k6aıür 10haleruu ve
uir
ehven . .
sablır; mahir ıutalar tara·
fmdaa yerlerine konulur.
Kadıköy, Kutdlli caddesinde
No 165 Sobacı Salim

.,.,_eler

Mahmudiye
Elelı:trilı: ve terkoela müce
neufet ve tabaretih~.Q!~fterilcr ·
madıan takdiri olan otelimi%e
ılela mlkeddedcn banyo mahal
tek yataldı odalar inşa edil ·
Binaenaleyh aile ikamdİlıe
derece elveritlidir. r.lııvcn
fetle abonman kaydedilir.
ıu ve İ9trahatini atılll eden zc
tı kiramın ~eri kendi m

ati arı

iktiuaiıdıındır.

Adr..
Sultan Mahmut tllrbeoinde
Telefon 3+o2

Kadın haatalıklan

hekimi: Doktor

1.5 Rebiül&hir 1

CEHAL ZEKi
Her türlü kadın rahatsıalıklan
ciddi surette tedavi eder. Şeb2aJc ba~ında Feyziyc caddeııi 17
ıııımara. Çarşamba günleri fukaraya parasız bakılır.
ııı

Takvim
Güne,

5,41

Öğle

12,09

ikindi

15,40

• - - - - - - - - -. . Mea'ul

1 Akşam
Yatsı

mifdtfı

imsak

