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AKŞAMLARI
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Nasıl şey?,
karlın

lunmaktadır.

Bu cinayet Topbaneli oğlun
da olmuştur. Polis merkezi
hadiseye dün akşam müttali
olmuş, bir adam karnlrnla gelip Topaneli oğlunda İbrahim
ağa caddesinde,
Hazarosun
bostanında metruk kuyulardan
birisinin içerisinde bir ceset
bulunduğunu ihbar etmiştir.
Polisler bu haberi alır almaz derhal bostana gitmişler,
cesedi çıkarmlflar ve genç,
gtlzel bir kadm olduğunu, vücudüniln bıçakla delik deşik
edilerek öldürüldükten sonra
kuyuya atıldığını anlamışlardır.
Bu müşahededen sonra derhal fa ıliyete geçilmif, adliyeye haber verilmiş ve a1ınan
tedabir aayeainde kısa bir
milddet zarfında katil de bulunmuıtur.

Katil T opanell
oğlunda
Franm bakeaincla iaı~;i -L-

zurumlu Mustafa oğlu lbrabim, öldilrerek kuyuya attığı
kadın da Üsküdarda Mevlutane caddesinde 395 numaralı
hanede ohıran Saadet hanım
dır.

Katil müddei umuminin huzurunda cinayeti itiraf etmit
Ye Saadet hanımı « tebeyyücenf » öldürdüğünü ıöylemiştir.
Müddei umumilik tahkikata
devam etmektedir. Katil iki
evlidir.

İJ.3872

cinayet

zıt .fikirler uyandınyor

l'lıara

ufild81 ver-

menin

dofurdala

vaziyet
bebiai anlayarak ittibu edilecek tedbirleri

mahallinde
tetkik etmek here bu memlekete me•cut üç ıiyui fırka
nın birer murahbaslanndan mlrekkep tahkik heyeti g6ndermiftir, mamaafi lngilterede
bir kıaun akalliyet bu Filistin
maaduuwı
terki IOzumunu
mndafaa etmekte berdevamdır.
Bu fikri iltizam edenlerin bapda olan lord Rotermer Deylinevz gazeteıinde ikinci bir
Gıimrü/i:lerde talı mil, tahliye faaliyeti
makale yazmıtbr. Bu makaAksi bir zaruret hasıl olmazHatta bazı tacirler, kendi
lede:
sa birinci teşrinin ilk günilnmali kabiliyetlerinden çok
•Makdonalt kabinesinin Mıden itibaren yeni gümrük kafazla mal celbettikleri için, bun- 11ra tam bir serbesti verdikları çıkarmıya Jnzum gösteren . ten sonra Filiıtini itgaJ albnnununun tatbikı başlıyacakbr.
Bir kısım eşya hakkında yerli
paralan
bankalardan borç ~ da tutmaya devam etmesinin
malları himaye noktasından a 1ıp
. man--·-'·" oldugu"nu» kaydetbu
mallan
rehin
AaU.111\
konulmut olan fazla resimlere
göstermektedirler.
mektcdir.
Lord RotermerJn fikrine
dair, bu sütunlarda, evelce
malumat verildi. Fakat bu
Zira birinci tqrinden evel
g6re .Mwra serbesti verilmesi
mallan çekmedikleri takdirde
diğer Arap memleketlerinin
miinasebetle kaydedilmesi layeni ve yükselmiş tarifeye
~
bunl
zimgelen bir nokta daha vareeAl'etini arbrmıftir,
ar
dır ki, o da kanunun tatbi- göre rcıim verip mallan ~- tıiltildll istemekte devam edekına bir kaç gün kaldıjı fa karmak mecburiyetiDde
' celrflrdir.
aamaDJarda, glinrlltftn g&i111ee•'ı da. ı.t. m IWIAia ı.
YJleatilıden Londra pzetememif bir faaliyet içinde bufazla mal getirmek meselesi
lerlaa yazıldıjuaa pre Araplunmaııdır.
baza tnccann vaziyetini bile
lar lugim komiserliğinin netrBu
hararetli mal çekme
mlifkUlleıtirmiıtir.
ettiği son beyannameyi Yafaaliyetine rağmen, getirilen
Eğer kanunun tatbilo bir
hudftprln lehinde bularak bir
mallar
o derece fazladır ki
kaç ay teahhur edecek oluna,
proteato telgrafı çekmişlerdir.
gümrük antrepoları lebalep
mazallah, piyasada çok fena
doludur.
vaziyetlere fahit olabiHriz.

Haval~r

Palamut
kadar

bollul1u
iyi fi derse

beş kuruşa
satılacak

Atiaa, 21 - M. VenlzeloAnupadan avdetinden
sonra kabinede tebeddülat
yapalacağı hakkındaki haberler &ittikçe kuvvetlenmektedir.
Siyui liderlerden Kafandaria ile Papananuyo kabineye
iftirake davet edileceklerdir.
J~al Koadiliaia kabineye
lftirake davet edileceği hakkında mevsuk bir haber yoktur.

maktadır.

n

çalm•ı olan kargaphklann se-

awı

Hisse hitap eden hazin
bir serguuşltir. Başlan çı
kan, hain bir ana elile
çamura atılan genç bir kzzm ya~w111uş lıayalıdır,
vak'a ve heyecan doludur.
Karilerirnı.. için hazırlan

huı

Loaclra kabineJi Fil.at nJe

Balık

Behemehal kabinesinde değişik
lik yapacak

okuyacakşınız

ıı

İtklre i~lttı

İngilt(•rede birbirine

Etrafında hayb. dedikodu olan ormanlar
Senelerdenberi Orman MüdOriyetl umumiyesile ~
sah"bi merhum Habip bey veresesi arasında devam ec1:,..aya
yonlar deterindeki milhfm bir dava ahiren yeni ~lr etrafında
dahil olmut ve dava orman hudutlarının mevki':.J riJ maruf
cereyan ederken Dozcedeki Kınk ve Pomakh na a e
bu ormanlann tamamile h&kumete ait olup Habip ~~l n =
•
Çıkanlan senedin de tamamile muhdeı olduğu ve va thek
.
d'ld'".
ma
emec
efendi isminde bir memur tarafından tasnı e ı ıgı
deliili kat'iyesile meydana çıkanlmlfbr. . bu
anlan &afka
Habip bey vefat ettikten sonra vereaeu
onn d ufak bir
bir zata denetmit. bu devir muamele-1 esaasuada
Orormanın hududu tevsi edilerek nihayetsiz bir hal
tmek iamanlan bu zattan da bqka bir ecn~bf . gurup icared~ ika·
terken ip Ormp mlld6rlyeti umumıyeaa ~:
etti EY.
mel dava etmişti. Muhakeme ıenelerd~en ::: b . .
rakı mahkemei temyize gitti, geldi, bır çok d
Vaziyet bu tekilde dwam eclerk• ifia b0abi1tiba
...
çılamfbr.
_, __ ~eriad.•lr,I
ltfalakeme yalaada kararım verecek ve mflyo....... - .
ba zenfba ormanlar hakkında verilecek ~arar :d~m~
olacakbr. Bu ormanlann büıbtıtün l.&tirdat
muhtemeldir.

.h..,t..
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Kapalı
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Nwhail her yerde 5 kurut

An kovanı µ:ibi ...

Çfnili polis ınerkezi dinden itibaren müthif bir cinayetin tahkikine bqlamlf bu-

"Son Sa.111

ıııtb ır

Yazı işleri

)lızılnnn lıııHı m:ılıfıııı:dur.

NEŞ~OLUNUR

iCümrükler, şimdi, tama/ mile böyle bir manzara eöstcriyor
.

Nam bir tcbeyyfiç
esnumda bu hale
Qetirilmiftir 1
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Reisicllmbur hazretleri don
akpm Beyoğlu cihetinde otomobille bir tf'nezıUb icra
buyurmutlardu.
Gazi hazretleri saat 18 de
Dolmababçe - Karakay tariki
ile ŞftU Etfal butaneıine gitmifler, orada tedavi ettirmekte oldukları ve Yalıvada
tanışbklan çoban Mustafayı
ziyaret etmiflerdir.
Gazi hazretleri,
çoban
Mu.talanın yanında bir müddet kalmıılar, sonra gene
otomobillerine binerek Tftrlcuvu lokutuma giderek
bir mliddet istirahat buyurIDQflardır.

Jandarma kumandan muavini
u.um jandarma kumaadan
nı....ım Rqit
bey bugün
Ankaraya gitmfftir.

Bir oz Qeç ama...
Atma. 21 - HlkOmet, iclaIDa mük&n edilen ve edftecek

01-n pkiler baklandaki idam

,
1

Mahut

Balıkaneye

Bulunduğumuz aym bqmdan itibaren bqhyan balık
mevsimi, üç giln eveHne kadar biç te yDz güldlirecek bir
tekilde değildi. Bu mevsimin
en mebzul balığı olan palamut tiç gln eveli alet pabaıına aabbrkea diba birdenbire
ucuzladı.

Bwıua 1ebebiai

balakçılar

haYanm elan aeceye kadar düve deaida fu1mua
olm....a atfebD.edirler.
f'Hqki iki ......eMeri .....
ı:ebDif

hikftmlerlafn icra ve infazma
_karar vermiştir.

bir bakıı

ueye her lfÖD 70 • 80 kayık
dolU1U palamut seJmektedir.
Evelkl glha çifti 90 kurup
kadar aablan palamut din
birdenbire 25 lll 40 ku1Ufa kadar inmiftir, G&ültiyor ki bir aOn içlade balak
fiatlan
yandan fazla bir
tenezzllle ujTaaufbr.
Bu
ucazlak
karpamda
tuzlayıcılar, ahf-verife koyqlmutlar Ye bu ybdea bahkaMde bir la.,u alm . . . .

olmUfbli'.
Bahkçalana

.&yledlderiae

aiSre, havalar dilnkü gibi iyi
aider n
deaiz fırtınalı olaıaqa en Yatlı u•anıada
buluua palamudun tan..ml
bet kunıp kadar almak milm-

ldla

olacaktır.

Fakat dan aece YU181 meaam bozu hava bugtbaldi p..
bi aıidene ba ucuzluk blru

•·r.-:.tcaktır·
t, i8tamt

aibi

ldlçlk
beWs.l•r ela pk•e.. ile ele
laualar palamut bel.- W n

acu detlldir.

,;-~

havalarda

yol Qöıtermek için bazı sahillere

dfidfilder konuyor
Kışın

tlplll ve sisli ha-

valarda Uman rnünakalll·
tınm durmaması, bilhassa se\'ahlll mütecavlre
seyri seferlerloln fntlzamını

kaybetmemesi için

tahlisiye umum müdürlüöü Umanda yeni bazı
tesisat ' 'üeude getlrmlye
karar

vermiştir.

.

Hu tesisat Saravburnuna, Kız kulesine, Fenerbahçeye cana,'ar düdükleri koymaktan ibaret
olacaktır. Bu
düdükler
elektrikle
öleceklerdir.
Kız
kulesinde elektrik
yoktur. Hunun için elektrik
ye
den

şirketi

ile müzakere-

başhuulmıştır.

Sahilkul<•ye kadar bir

Düdük konacak ,,,.hlllertlen
<< Fenerbahçe ~
1'ablo geçlrllecektlr. dlSarny burnundaki

-- .. - ~-

.-

------

- -

-

.,. -:

·-

l Sahife

.. NÜN
Cevabımız
Dıln

edil'.#işt:r.
Maslahatgüzarımızdan

notadair Ankara)•

te,·di'ııe

malümat gemiştir.
Hariciye vekaleti bugün notayı matbuata verecektir.
Cevabi nota için Anliaraya
gitmiş olıın Mühtelit Mubadele
batmurabhasımız yarın şehrimi

ze gelecektir. Komisyonun yıınn
umumi bir içtima aktetmeıi
beklenmekterdir.
rnJafıa vekili Kumkapı tren
llMJ kazası hakkında izahat
almıştır.

ran hükumetinin lıtanbul
konsolosu Hüseyin Marzaban tebdil edilerek yerine
Esa duliah han Behman tayin

O

olunmuştur.

IP.i]illi topraktan parke taşı
WJyapmak için bir Macar
gıupu 800.000 lira sermayeli
bir fabrika açmak üzere Emanete müracaat etmiştir.
gındık tacirleri dün Ticaret
gjodasında

toplanmıtlardır.

Bu sene mahsul 150.000 kantar kadar tahmin edilmektedir,
lbı şehrimb.deki ilk ve orta mekteplerle li.telerde
talebe kayt ve kabul muamelesine bqlanmqbr.
lif.'a,ğır ceza mahkemesi dün
liJjhaber verdiğimiz gibi Mm.
Manniği cerhetmekle maznun
Aliye hanımın m\ıhakemesine
başlamış, mul- a! emenin neşre
dilmemesine karar vermit ve
maıııunun i-ticvabile meşgul
olmuttur. Davaya 30 eylülde
devam olunacaktır.
Rnkarada büyük bir göl
Wjbuluıımuştur. Bu göl hükümet merkezinin ihtiyacını temin edecek kıymettedir.
atatlstik uoıı.m müdürü M
Jakar Belç:ka Dahiliye
milsteşarlığına tayin edildiğin
den istifaamı verecek, 15 giln
ıonra da ayrılacaktır.
fiilazeteler aleyhine milddei
~umumilikçe açılan musanna ve müheyyiç neşriyat davasının rli'yetine diln aaat on
dörtte devam olunmuftur.
Hakim huzuruna çıkarılan
gazetecilerin vaziyetinin tav·
zihi için irti{a dosyalarının
mahkemeye celbine karar verilmiftfr.
fitldliye vekili diln hapisane-

m

D

filyi

teftiı etmifıir.
N!eıini kaybeden 9ehlr; man·
~ıumelinden dolayı mlld-

dei
umumilikçe " Resimli
Ay »
mecmuası
aleyhine
açılan
dava
nctkelcnmi,,
mes'ul müdür Behçet B. hakkında on gün hapiı ve on lira
nakdi ceza ka.-an verilmif,
mumaileyhln mıız111 nazarı
dikkate almar ak cez:ısı tecil
olunmuştur.

ettiği

YO

tipi

nıüddot

d<!vııııı

ı.aı·l'ında

uzun 11z11n öt<>c<•k, Fcn<>r
hııht,•cdl'kl

düılu{Jün

sesi

he~ı'r' sanlyt>Jil, fa ılalar'a
cl<'V,ıııı edcc<'I•, Kız kuleslnıkld diitliijjiin sı·~lndc
lsn frı~lalar ılı.ıha c;ok ve
dnlıa l.ısa ohı<·ıılllır. 'l'tııl-

11 ve sisli lııı' alarda l•aıı
ıaıılar bu st•slero yüro

nwvkll"rini lnyln eılert•k
pıllnrına devam edeblleı·ı•ldt>r•lir.

nrıchikl<>r

IJ<'lrııPdl'n

eY<'I

J.onııh

kış

ycrlerlııo

<'ilkin•.

Diınkü

borsa

İngiliz

1()05,25,00 Frank
12,32,00; Liret 9,21,50; fsviçre; 2,5(); Dolar 48, 25, 00;
Dahili 96,00; Altın 877,00;
Ana dolu 23,00; Rumeli 6,50
Tramvay 72,75; Dii)uD 198,50
11

PlJrlJsı, ficlJreflJnesi vnr, yalnız

Yunanlılara

leydi edildi
Cevabi notamız Atinada
harici;'!! nezaretine dün teılim

duk sis

Bir eksik..

SON HABERLER

~~1. .A,.lff;

nın

Eyini 23 .,.

Son Saat

luuıkn~ınLan olınnıL~t1r.

Çalışma

Cevahımızı aldılaı-

Saatleri Rusya- Kullanılan lisanı çok nada münakaşala
zik bulmaktadırlar
Atina, 21 - Türkiyenin ıon cevabı bugiln Türk maslahatra sebep oluyor
Moskova, 20 (A.A.) -· Fasılasız hafta mesaisi kaıwnu
nun tatbiki amele mitinglerinde şiı!detli münakaşaları mucip olmaktadır.
Sendikalar merkezi bey'eti
beş günlük mesai lehinde karar vermiştir. Her amele dört
gün çalıfacak ve bir gün istirahat edecektir.

Tuna üzerinde
yeni bir köprü

•
Sofya, 20 - Tuna ilzerinde
yapılacak ve Rumanyanın Yur•
yevo kaaabası ile Bulgariatanın
Rusçuk kuabaını birlqllrecek
olan köprö hakkında milzakerat yapmak ilzere yakında
Sofyada bir Bulgar - Rumen
konferansı aktedilecektir.

Oh olsun,

işte!

İzmir 19 - Menemenin Çukur kiSyUnden lbrahimin karı11 Emlnenin ırzına geçen
Yahya lzmir ceza mahkemesinde dört ay hapse mahküm
olmuş ve orada bulunan davacı Emine mahküma dönerek:
- Oh olsun işte!
Diye bağırmışbr.

Rusya ve Çin
Moskova, 20 (A.A.)- Tokyoda ve berlinde Çin ve ıov
yet
mlimeellleri
arasında
müzakerat eereyan ettiğine
dair Nankin menabiinden intişar eden haberler ıalahi
yettar mehafilce tekzip edilmektedir.

Rusye-İn(Jiltcre
Moakova, 21 (A. A.) - M.
Rikof Londra hükumeti ile
icra edilecek müzakeratta
Sovyetlerl M. Dovgolevaskinin temsil edeceğini bildir-

güzarı tarafından hariciye nazırına tevdi edilmiştir. Pek naik
bir lisanla yazılmış olan bu notada, Türk hükumeti, umumi

tahkimi kabul etmemekte, Lozan muahedesile iktifa etmekte,
yalnız muayyen bazı mesai! için hu&usi bir tahkim kabul edeceğini bildirmektedir.
Nazırlar heyeti hemen içtima ederek Türk cevabını uzun
uzadıya tetkik etmişlerdir.

yalancı?

.Kimdir bu

Yunan gazetesine kuyruklu }~alanları uyduran, cezasız kalmamalı
Yunan gazeteleri, yine hakkımızda bir takım uydurma
haberler neşretmekte devam
ediyorlaJ', Bilhaasa harp ve
silah meselesi etrafinda tekasüf
eden Bu neşriyat arasında bilhassa , " Himerisios tipos »
namındaki gazetenin neşriyati
tamamen yalan olmakla beraber, adeta tahrik mahiyetindedir. Yunan gazetesi, bakınız
ne diyor:
" lzmit tersanesinde yapılan
hilmmalı hazırlıklarla müvazi
olarak kara ve denizde diğer
askeri hazırlıklar da haber
verilmektedir .
Bu hazırlıklar, Türk erkanı
harbiyesinin dikkatini çev:rditl ada!er denizi sshillerin~e

itin asıl garip tarafı bu
havaliye bir k~ aydan beri
hilyük miktarda süvari ve
piyade kuvvetlerinin getirilmesi, bunları ibate için de binalar yaptırılmasıdır. Türk zabitleri açıkça:
- Midilli, Sisam, Limni adalan yakında Türk olacaktır,
diyorlar. Bu havalideki askeri
hazırlıklar çok bllyftktür.
gu vaziyet karşısında, Yunanistan cihetinden her hangi
bir tecavüzi harpten korkmıya
sebep bu!unmıyan Türkiyenin
bu suretle neye ve kime karşı hazırlandığını öğrenmek merakı mucip olmaktadır, ilaahiri»
Himerisios T; fos, bu uydur·

yapılmaktadır.

kaydetmektedir. Bu meçhul
mu:t::bir, mektubunu şu cümle ile bitiriyor:
"Yunanialanda iddia ettiği
miz gibi, Türkiye, her hangi
bir emri vaki yapmak niyetinde değilse ne alil Fakat
hazırlandığında fÜphe yoktur.
Mamafi fUDU da hatırdan
çıkarmamak lizımdır ki Türk·
ten daha müthiş düŞ'man cehildir, vaziyeti· bilmemektirı

Hı::ı'

gün bir

parça daha art.an bu ha:ı:ırlık
lar, herkesin bildiği bir şeydir.
Midillinin kartısındaki sahil, bilhassa hnmmalı surette
çalışıyor.

Burada sivil hayat askeri
bayata mevkiini terketmişir.
Ayvahk sahilleri dehşetli surette tahkim edilmiş olup her
nevi askeri üsler vilcude getirilmittir.

maları

İstanbuldan

aldığım

miştir.

25 saat durmadan keman
çlJlmış!
Fransada Lenuzza isminde
bir adam tam 25 saat hiç
durmadan keman çalmış ve
bu müddet zarfında yalnız
her saatte bir dakika durarak
bir yudum su içmit veya bir
lokma ~kmek yemiftir. Bu
zat ikinci teşebbüsünde dUnya rekorunu kırmak arzusund:ıdır.

rt.nlillet mel<teplerinde ikincı
~teşrin ayının birinden iti·
haren tekrar derslere başlana
caktır. Maarif vekaleti bu hu·
susta yeni blr talimatname
hazırlamaktadır.

muhtelit mübadele komi•·
llMJ!yonuna merbut takdiri
kıymet komisyonları yeni bir
kararla altı tane olarak teıbit
edilmiştir. Bu komisyonların
şimdilik ikisi Türkiyede, ikisi
Yunaniıtanda durmak tlzere
4 tanesi çalışacakbr.
üseyin Rahmi bey G. S.
B. edebiyat şubesine reis
intihap edilmittir.
lrn!rugi han salı gt!nil şehri
~mize gelecektir. lran sefiri
olarak tekrar memleketimizde
kalması mevzuu bahlııtir.

m

iki
Yavru

met ile bir
ağır s rette

kadın
yaralandı

Dün gece iki mühim cerh vak'ası olmuştur
1 - Unkapanında Arabacı!ar caddesinde 1 numaralı evde
oturan hamal Mustafa uzun z<smandanberl kavgalı olduğu karısı Zülfinaz hanımla dün gece gene kavgaya tutuşmuştur.
Kavgadan bıkan kadın, dün gece kocasına bir çok ağır
sözkr söylemişt:r. Bunun iizer!ne haıı;al Mustafa sustalı çakı
sını çekmiş, karısını ağır st•rctte yaralıyarak kaçmıştır. Mecruh
kadın hastaneye yatırılmıstır. Carih iki saat sonra sokaklarda
gezerken yakalanmıştır.
2 - Mezbahada mi'
'em Yavru Ahmet dün gl!ce sast
yirmi üçte mezbaha öni:nae dolaşırken çoban Hüsnil isminde
birisi arkasından yavaş~a gelmiş, elindeki kamayı Ahmedin
arkasına yap1Jtırmıştır.

Carih hemen kaçmışbr; mecruh ifadeye gayri muktedir bir
halde Balat hastanesine yatırılmıttır. Carih bilahere yakalanmış ve Ahmed 1 yaraladığı anlaşılmıt!ır ·
·

AclJbcı hlJkikafen çaldırdı mı?
Beyoğlunda

Otomobil
kazası
geçmekte olan
Ali ismindeki çocuğa 1751
numaralı
otomobil çarpmış,
çoc'uk başından ve gözünden

yakalanmıştır,

tır.

Kabataştan

Şoför

Avrupcı iftihlJdı
hakkındlJ ne
düşünüyor?
Varşova:

20 (A.A.) -

Kurje Pozanni gazetesine cemiyeti akvamın mesaisi hakkın
da beyanatta bulunan M.
Zaleski
Avrupa
federasyonu
lehinde
bulunmakla
beraber bu tasavvurun devletlerin hukuku hükümranisine
riayet ve hudutlarının selameti
temin edilmek §artİle kabili
tatbik olduğunu ıöylemiftir.
Lehistanın tekrar cemiyeti
akvama intihabından bahseden
M. Zaleski bu intihaba muarız bulunan küçük itilif devletlerinin bile Lehlıtan lehine
rey vermiş olduklarım kaydederek bunun
Lehiatanın
Avrupa zümrel düveliyeıinde
işgal ettiği mühim mevklin
bir delili olduğunu söylemittir.

Almcın hükumeti ncısıl tcızminat

.

7
...

verıyor
Yapılan bir istatistiğe göre,
Alman hüki'ımeti Daves plAnı
nın tatbik edildiği günden
beri galip devletlere tazminat
olarak 1 milyar 990 milyon
vermiş, fakat bu paranın 1
milyar 179 milyonunu Amerikadan istikraz sureti ile temin dmiştir.

Biçkı yurdu sartisi
Tilrk kadınıarı biçki yurdunun d 7» inci senelik sergisi
ayın "25» inde, ıaat 16 da
açılacaktır.

kaçmış

Avrupa gazetelerinden biri.
bir Çin gazetesinde bir gencin
verdiği

ilanı

görmüş,

ıarip

bularak gazetesiııe ıeçirmiş ,
bu ilanda Çinli genç:
" Bir ticaretlıane tesis
ettiğini, fakat
bu ticarethanenin ilerlemesi muhtelif
şekillerde müzaheret görnıiye
mütevakkıf olduğunu anlatmakta ve bu milıaheretl bu·
labilmek lçin kendiılne bir
baba aramaktadır. ,.

Ofelciler memnun değil.o
Yaz mevsimi münasebeti He
ııahillere giden Fransız gazetecileri otellerin pahalılığuıd2n
tikıiyet etmekte, bu hususta
uzun uzadıya yazılar yazmaktadırlar,
fakat gazetelerde
okuduğumuza göre bu yazı•
lar otelcileri inaafa ıevk
edecek yerde kızdırınışlardır.
Filhakika otelciler cemiyeti
gazetelere bir protesto göndererek bu neşriyat devam
ettiği takdirde milşterilerinin
azalmasına sebep
olacakları
için gazeteler aleyhine dava
ikame edeceği bildirilmfttir,

Ked~ ev bekler

mi?
Kediler insana ne dereceye
kadar mııfit olurlar?
lngilwn biri bu suale mlls•
bet bir cevap vermektedir:
Bu adam bir pastacıdır, mliş·
terisi olmadığı zamanlarda
araııra bir kaç dakıka fçia
dükkAnından gaybubet edecek
zaman kedisini içerde bırak·
makta, fakat kapmın önüne
birlevha aımakta dır, bu lev•
hada:
- •Dikkat, kedi tehlikeli
dlr » cümleal vardır.

iki kahveci arasındlJki reklJbeAdanadaki mek·
fin sonu
tup hadisesi
Kumkapıda

Kadirga caddesinde kahveci Avadia ile kartıaında bulunan kahveci Tanaş
birbirlerile rakip oldukların
dan dün gece Avadiıı mlifle·
rilerinden Hayık ve Kirkor
ile Serkisi
ıyıce
sarhoş
etmiş sonra bunlan Tanaşın
kahvesinde yll~amıştır.
Üç sarho, Tanaşın kahvesinde gürilltü yapmışlar, camları kırmışlardır. Bunun Uzerine
T anaş kahveıini
kapamış,
evine gitmek üzere yola çık
mışhr. Üç sarhos yolda gene
Tanaşm üzerine hücum etmiş
ler, bıçak çekmitler ve Tana tın
arkadatlarından Onniği fena
halde dövınüşlerdir. Mütecavizler yetişen polisler tarafından yakalanmışlardır.

BlJftlJ!ın yaptığı

marifet...
Tahtakale sakinlerinden hamal Mehmet dün gece geç
vakit yeni postahane civarın
dan geçerken evelce kavgalı
bulunduğu Battal ile Bekire
tesadüf etmiş, kavgaya tuhış
muştur. iki rakibinden dayak
yiyecegını
anlıyan
Mehmet
kaçmıya başlamış, bunun üzerine Battal arkasından fiç el
silah atmıştır. Bekir yakalanmış, diğerleri kaçmıştır.

oturan avukat
Vilhelm, bozdurmak üzere
700 Avusturya tilinini Doyçe
bankta hademe llyaya vermiş,
İlya iki saat sonra parayı
çaldırdığını ıöylemiftir. İlya

yaralanmıfhr.

Lehistan

blJblJSI yok/.•

Bir tecavüz
Hoca

paşada

ahcı

Mirza,
dükkanında bir aydanberi çalışmakta olan Nazlı ismindeki
kadına dün gece tecavüz etmiştir. Mirza yakalanmıştır.

"Yeni Adana• gaıeteıinİD
yeni ve eaki bq muharrirleri
aruında postaneden bir mek·
tup sırkati dolayısile çıkan
mesele malumdur.
Bir aşk mektubu olan bu
mektubun müraili hanım ahiren Adana adliyesine ifade
vermiş ve yeni bat. muharrir
Remzi beye ait mektubu eski
baş muharrir Muzaffer Timur·
taş beyin postahanden aldığı
anlaşılmıttır.

İngilterede muhafa-

zakôrlann ttbi
kim olacak?
İngiliz muhafazakar fırkası•
nın,

son intihabatta mağlup
olması üzerine, fırka riyase•
tinde değişiklik yapmak iste·
diklerini yazmıştılr, deveraO
eden rivayetlere göre bu nıer
kie getirilmek istenilen Lort
Birgenhettir.

-

İznı:rde edebi

birlik

Burada olduğu gibi Jzmirde
de edebi bir birlik teşkil e•
dilmektedlr. İzmirdeld bütiİ 11
kalem erbabı bu birliğe d:oı'
vet edilmişlerdir.

Bugünl'ü hava
Kandilli
alınmııtır:

rualanesindtJI

Dnn azami har!ret .,1°•
derece, bu snbRh u23• ıJ~r~;
cedlr. Bu gece rilzglir bRfı
poyraz , hava kapalı ~t
yağmurludur.

23 Eylül

t~·JL:~~~~~-WI

Bir şerir

Hamal derdi

Mahkemede, bir
polisin kafasına
kundura indirdi

Geçen gün Kadıköy - Haydarpaş~ köprü iskelesi üzerinde bir hadiseye şahit oldum.
Hamal beliyesinin hali bir şek
le raptedilmediğini gösteren
bu hadiseyi kaydetmeyi bir
vazife bildim:
Bir aile, iki küçük denklen ibaret eşyasını Sirkeci
nbbmmda bulunan bir vapuna
naklettirmek istiyordu. Bunun
için hamallar ne isteseler beğenirsiniz? Tam beş lira.
Alikadarlar gibi bittabi benim de ağzlm açık kaldı. Nihayet uzun ve kavgalı pazarlıklardan sonra iki lirada ayufU)du. Filvaki nakledilecek
eşya için bu para da çoktu.
Fakat ehveni şerdi.
Şimdi
sanıyorum:
Uzun
boylu teşkilibla uğraşılan ve
bir tekil verildiği zannı basıl
ettirilen bu hamallar işi böyle mi olmalıdır? Bwılann bir
tarifeai yok mudur? Ve nihayet ben bir şey naklettirmek
mecburiyetinde bulunsam behemehal bunlarla iki saat çene mi yarışbrıp belki de
Yumruk
kavgası
yapmıya
mecbur olacağım?

İzmir, 19 aabıkah

ve geçenlerde bir
defa beyti hakimeyi tahkır eden
Aptullah
oğlu
Hüseyin
perşembe
gunu
gene izmir ağır cezasande
muhakeme edilirken şahitler
den polis Y akup efendiyi
yaralamıştır.

Hüseyin kaşla göz arasın

*

şahit polislere karşı alu. orta
söylenmiye başlamışbr.

Merkum evclce tıbbı adliye
gönderilmiş, fakat deli olmadığı anlaıılmışb.

Müddei umumi, bu şerir aleyhinde, bu meseleden dolayı
yeni bir dava açmışbr.
I

Araya para
• •

gırınce

Otomebiller.nsürati

dır.

vaş

geçmelerinin temini çaresi
yok mudur? Zira dükkanların
camlan ve halkın elbiseleri
çamur içinde bırakılıyor. Emanetin nazan dikkatini celbcylcmenizi insaniyet namına
rira ederim efendim.

Komisyon reisi ve azaları
tayin edilmiştir. Reis ve azalar yakında Mardindea Musula
hareket edeceklerdir.

Amavutköydeu
Ali
'

*

1

Bir tqekkiir

Kamer gibi, mfithiş bir illetten, ıztırap d&feğimd~ cayır
cayır

artık

O Jurlar kıralı
öldii
Amerikanın en obur adde-

dilen ferdi, hir hafta evel ölmtif. Adı Con Hoston olan
bu adam zenci İIDİf.
Bir obırufta Jelllİf yerine
20 limon yiyen, 120 yumurtanın belini bükea, on tane ikifer okkalık b6reji kmrdıktan
10ma bir 111111chk elmaya bana
ımam demiyen bu adam, bu
yemeğin üzerine «96» sifon
fçennif.
işin garibi tudur ki bu ifti-

JBf•maktan imit keaerek. ihtisar halinde yalnız hahkımı anarken,
kendimi, birdenbirew Haseki
nisa hastanesinin giizide bir
kovuşunda buldum ve bu muhterem tifa ocağımn sıcak sakaff altında tedavi olundum
ve muvaffaldyetli bir ameliyattan 8011ra bayata kavştum.
balı zat, adi bir 10kak kazası
haBana bakan doktorlar ve
neticesinde ölmüştfir.
•ta balacı he1DfireJer hakk m da, besledigı
· ·ın :..ı_
.
.
ŞUKran ve
mınneti, 6ldGkten sonra d
b ..
tün kemiklerim hi..·-d akt,. u. .
C •vaç ece ı.-.
Ne d ıyeyım,
enabahak
.
lzmir 21 - Denizli - İzmir
.
h d"
o ınsanıyet
a ımlerine ve ha t
ekspresi çartamba günü Demuhafızlanna, ömıii
nizliden haraket ettikten sonvenin.
ra ablan bfr mavzerle bir kaç
fşte, şu aciz sözlerim ve vagonun camı kınlmıt, fakat
perişan cOmlelerimle, enfes~
silihı atanın kim olduğu anmesihe uğrıyan ve banka kalaşılmamııbr. Zabıta tahkikat
yapıyor,
bilinden ikinci bir bayat kazanan cariyelerinin candan
Ye yürekten gelen teşekkürleMELEK Sinemoıı
ri o hayat menbama isal için
ESTER RALSTON un
güzel temsili
muteber gazetenizin vesatetini temenni ediyorum efenRUS DiLBERİ
dim.
filimini her seansta dolan ,·.tsi
salonda g61terrııiye devam
F eriköyde, Kurtulq cadde\:tmektedir.
nde mukim, Em Kazazyan
Ye

Denizli frenine
tecavüz

afi;:t

-20-: Muharriri: H. Tarlaan
Kutak bey, üç-beş kere
gözbebeldeıi yekdijerine saalatbktan sonra aessisce ig.. rılacak kadar delikanhya yak-

almlfb.

Daimi Irak hu- .
dut komisyonu
Tür-

Bu söz üzerine Kuşak
beyin çehresi bembeyaz
kesildi.

küsldba, hatta kırgın bir tnur

dair

Bir firket, Şehremanetine
Bendeniz bir seyyar aabcı- : müracaat ederek sokaklarda
vücude getireceği kuleler vayım ve belediyenin . nigmabna
lltaaile
elektrikli reklamlar
harfiyen riayet ederim. Fakat
anlaplan devrimiz bu derece
yapacağını ve Emanete varidat temin edeceğini bildirmiş,
sayp imanlar içia JafUIW
bir deYir değil ki, ba tarzı
müsaade istemişti.
hareketim beni m6temadiyea
Emanet sokaklana kalelerle
ızrar
ediyor.
Bizim gihi qgaliai muvafık bulm•m'f,
seyyar
aabcdar
halrlnnda
fakat araya varidat meselesi
belediyenin mevcut mzamab
girince işin rengi değişmif ve
bliyiik caddelerde çalışmıyı
bu elektrikH ilin meselesinin
menediyor. Halbuki, bu karade halli icap etmiş ve tetkik
ra rağmen, b&yük caddeler
edilerek bir çare bulunması
b~ ~k seyyar aabcıdaıı geçil- kararlaşbrdmışbr.
mıyor. Bu böyle mi olmalıdır?
Benim 6krim şudur ki ya belediye bu kararmı kaldırmalı,
yahut ta noktası noktasma tatbik etmelidir. Doğru degil mi?
Mardin, 21 (Hususi) Seyyar sabcı : Asaf
kiye - Irak daimi hudut komis}f
yonu yedinci içtimaını «15»
teşrinievelde Musulda aktedecektir. Komisyona ait müzaOtomobillerin çamurlu hakerata müteallik evrakı lazime
valarda, dar caddelerle, ÇAl'f•
ve kalabalık mahallelerden ya- hükômetimizce hazırlanmakta

VİNÇ ~ANI
"Tıpkı bir Alisiniz,,!

vann dibine ,ekilmif, bu soğuk kabalia sebebini düşimmiye dalmıfb. Zeki, fakat tec·
rübesiz genç, ilk hamlede
mağlup oluyordu. Prensesin
kendisine cidden muğber olduğuna biikmedecek kadar
safdillik \"e ya aşk gafleti
gösteriyordu. Gece yarısmdaa.
beri, bir cihangir kadar mesuttu. Hükümdannm, aşıkane
de tefsire müsait olan büyük
smüoiin, kendfsiıii « bir an
bile unutmryacağıru ,. müjdeliyen o cihandeğer iltifabn çaldırdıcı neş'esile sabaha kadar
uyumamıfb. Şimdi hava değiflllit, aziz sevgili, sanki o
8Öziindea udim olnmt gibi

da ayağından çıkardı~ı kalın
nalçali ve çivili kundurayı
şahidin kulağı tozuna indir·
miş ve derhal Yakup efendinin yüzü ve ensesi kanlar
içinde kalmışbr.
Bunu
müteakip Hüseyin

Selim

Sınar sabCl!ırı

Hırsızlıktan

Karadeııize Biı~ kadın.

Genç Kupk, utanmua ağ·
hyacaktı, vahim akibetlerdea
- Jiiksek qla namına - korkmasa Sevinç banımm ayaklarma bpamp « ae var, ey ola
güzel, ne var?» diye inim inim
inliyecekti. Fakat ağlamak,
inlemek değil. tacdar Ye pir
igbirar sevgilisinin yiizlge
bile bakmak elinden gelmiyordu.
Prenses, kadmlara hu olan
o görücü, likin gör&şünü belli
etmeyici sihrengiz bakışla delikanbyı gizli gizli süzdü.
Oııun adam akılh D.züld&jiinü
anlaymc:a )'Gldai, azga ylzlnü çevlrdı:
- Ziz - dedi - siz, bpkı bir
Şeyh Alisiniz.
Kuşak beyin sapsan çehresi
bu sefer bembeyaz kesildi.
Dizleri titredi, düşmemek için
bir mütteka arıyormuş gibi
etrafına bakındı ve gayri ihtiyari duvara yaslandı. Prensesin düşman iğvasına uyup
kendisini her şeyle ittiham

edebileceğine inanıyordu. Fakat, Şeyh Aliye benzedileceğini, yani vatana ihanetle maznun görüleceğini habru hayaline getirmiyordu.
Binaenaleyh, ilk lahzada
iliğine kadar sarsılnııştı. Biraz
sonra bu ağır itiharnın zehri
zihnini ve yüreğini bulandırdı
yüzünde nefret ve istikrah
aliimi belirdi, gözlerine diret
hşkıran lem'alar doldu ve
dilber delikanlı, taşa tutulmuş
genç bir kaplan
ıatırabile
haykırdı.
- Şeyh Aliyi yaradan, ya·

ratbğma

pişman olmıqtur,
ikincisini artık yaratmaz. fikrinizi tashih edeneniz, allaha
da iftira etmemif olursunuz.
Sevinç H. içinde tatlı bir
haz, sözBnD tekrar etti:
- Evet. ikinci bir Şeyh
Ali de sizsiniz. Onun küstahhğ1D1 aynen tekrar ediyorsunuz.
- Ben mi ulu beygüm, onu
taklit ediyorum. Hap, bu
hükmü -sizin de ağzuw:dan
çıkm11 olaa- gene kabul etmem, edemem. Çok feci bir
halwzbk yapıyorsunuz, çirkin
bir bühtana nasılsa vücut veriyonunuz. Yüzümü yerlere
sürerek soruyorum: Yurdumun
ve tahtınwn lekesiz blr hizmetkin oldufumdan şDphe
etmek için
var?
SeYİllÇ

elinde ne delil

H, ajır ajlr ylrldü.
NefHleri birlairiae kanpcak,

laştı. Kollanm çaprastladı:
- Size vatan haini deme-

dim ve demem. Memleketin
en naıııuslu ve en hamiyetli
beylerindensiniz. Fakat tekrar
ediyorum: ikinci bir şeyh Ali
de sizsiniz.
Kuşak. güneşe çok ya.klaşmış, hakidani bir cürüm gibi
erimek üzere idi. Prensesin
ılık nefesi ve talratşiken ba·
kışı, güzelliğine ililıi bir füsan aşılıyan o duruş, zavallı
gencin muhakemesini, iradesi·
ni zirüzeber ediyordu.
Bu mfişknI vaziyette kelimeler zihninden kaçıyor, vereceği cevabı bir türlü toplıya-

mıyonlu.

Sahte infialine, çatkın katlanıun iane.ile iaudma bir
dddiyet verea gize! prenses,

aefesiain, balapnm Ye durupnun delikanlı üzerinde ika
ettiği tesiri zerre zerre bis8ederek için için gülüyordu.
Om;m bu teair altmda senemlqerek cevap vermediğini
gGriince:
- Çekinmeyin -dedi- itJraf
edin. Asaletin bir şartı da
dQğru IÖylemektfr. Siz, bir
şeyh Ali değil misiniz?
B~e KUf&k. bütün kuvvetini topladı ve b6tün elemi_m bir kelime ~çine, sıkı~a
•-" ~di:
1'T-: ffayırl
- Ya! Demek ki beni sevdiğinizi inkar ediyorsunuz. Şeyh
~ hiç olmazsa, tabiate karşı bir cnnn olan aşkını, itiraf
edecek kadar mertti!
. Ve ş«ndi, kendisi de farkında olmadan hakiki bir vazı
münfail alamşb. Genç adamı
biraz üzmek ve ayni zamanda
tecrübe etmek için girittiği
ıu it. hoşuna gitmiyen bir safbaya girmifti. Kllfak bey. Bf'"
kanı itiraf edecek yerde ceffelkalem inkar ediyordu. Eğer
hakikaten sevmiş olsaydı bu
fırsattan, bu sCSz fırsatmdnn
istifade etmesi, ayaklanna kapaııarak aşkım. ıerb~tçe itiraf
etmesi lhımdı. G erçi, onun
ayaklarına kapanması halinde
de kendisi hoşnutsuzluk g&terecek, kızacak, uzücü tavur-

lar alacaktı.
Likin neticede uzlaşılacak,
karşılıkla bir aşkın vaz'ı esas

resmi

icra edilecek ve ati

için de müşterek kararlar alınacakb. Kutak bey, bfltiln bu

neticeleri istihfaf etmişti.
Sevinç H. bu hOkmün teairile çinicebfn gösterirken deJibnhnm ne 1aazia bir peritanlık içinde kaldığım gCSrmi-

yOrdu. Z.vallı Kuşak, acınacak bir halde idi. HükümdanD111, ruhuna da hakim olan
o mukaddes melikenin kendisini itirafı •tka icbar etmek
istediğini, nihayet, anlamlfb
ve bu anlayafta çok geç kaldıjmdan dolayı da mütelehbifti.
[Bitmedi]

KJZILKADIN
RUS

dramı••.••••••••

MümeasiJesi

LYA DÖ PUTTI
pek yakında ELHAHRAda

Yeni, emniyetli İngilterede ge
erkek rolil
işaret dubaları
oynuyormuş
konuyor•.•
Haber aldığımıza göre Tahlisiye umum mlldiirlüğü Karadeniz boğazı haricindeki
fener clabumı yeni sistem
tahlisiye pma•c:bralan ile teb'ftl'1Diştir.
pma.dıralann

dile brar

Ba
kendi
kendine yanar 9 metre yükseldifiade fenerleri, kendi
kendine çalar kampanaları ve
sisli, tipili havalarda kendi
kendine öter canavar düdükleri vardır.
Bugün mevcut
dubanın 29 amelesi Vllrôr ve
senevi masrafı 34 bin liradır.
Bu şamandıralarda ise hiç
amele olmıyacakbr. S~edea
seneye dubaya iki amele gidecek, fenerin yanması ve
düdüğün ötmesi için lazım
gelen bir senelik eczayı koyup
avdet edeceklerdir.
DüdUk
riffubetin tesiri ile ötecek,
fener deniz fenerlerinde olduğu gibi harareti tesirile gündiz söniip gece yanacak,
kampanalar da dalgaların tesirlle kendi kendme çalacaktır.
Bu mretle senede ancak (1375)
lira masraf yapılacak ve 34
bin liradan ( 32,625 ) lirua
tuarruf edilmİ§ olacaktır.

Nadir han

Hadise henüz unutuhiui~~

kendine

lngilterede,

erit~

stiail veren miralay BeykD
isminde bir kadmm, cinsiyeti
bir tm..W -.ticttiW'
dana ~-......
ayni hw ıye .......
bir vak'a .......

Bu

kadın8r&ft26 ,_iDi
'"?:dav~
·~

kencUne

Gliskov tehrfade de bir kızla
evlea•it- Az 10nra da her iW
kadm ortadan yok olmutlar•
Kma·babası geçen P Lor
dra sokaklannda, her iki kacb.
nı kolkola gezerlerken~
Dikkat etmit ti
~
yanında bulunan bdm, evetff
kızını verdiği adamcbr• F ak4t
kadın kıyafetinde bufun•lll
şüphesini uyaadanilimclu "I
lile haber vererek ~
meydaaa p1mrmttır.
BraYll hakikatte Jmdımelf •

llei-'

itin~

Erkek lujafetile
canı istediği

Q

zaman IH
girip kanii (!!)

kıyafetine

fit

gezermif.

Kadri B.

Kabile• ilk gire- Umumi maarN
cek askere mii- miJ.fettişi ne iıle
meşgul?
kafat vadetti
Bombay, 21 ( Hususi ) Efganistanm vaziyeti yeniden
k&l'lflk bir ıekil alllllfhr.
Amanullaha sadık kabileler
tarafından Kandıhanıı uptmdan sonra Nadir han, Kabile
girecek ilk Efgan askerine
mOhim bir m&lc.&fat vadetı-

miftir.
Habibullah, Celilibat ıeh
rine kal'fı 10 bin asker gönder
mfştir. Maamafi ·diğer taraftan
Nadir Hanla anlqmıya müte-

mayil

g6r&ıımektedfr.

Yeni E-

Maarif mlfettitİ 1111111~
den Kadri 8. bfr kaç ginden~
ri şehrimizde bulunmakta~.

istihbaratımıza nazaran Maaiif

Yeki)eti, momaileybi De.9iet
matbaasının vaziyeti umumiye-

llİllİ tetkike memur etmipİ&

fordunilk
mektebi
Nevyork, 20

(Hususi) -

Detreyt tehftnde M. Fordu
ilk tahsilini yapbğı ilk mek-

mir, Efgan tahb meselesini haltep müzeye kalbedil~·
letmek için iki taraf murahlwıla Daha geçen gibi mektebi p·
nmn KAbilde toplanıp müzakeyaret eden M. Fort, e1ki
rede bulunmamm teklif etmiştir.
oturduğu yerde ~JleHbzı-f
Fakat Nadir han bu teklifi kayıp vlicucle getiruıg•
• •
bul etmemİf, ilk farl: olarak
markallm ayni yerde bal11111t"
Habib11llahın Kibilden çıkması
tur.
lilzumunu ileri sürmftftür.
•

Milyonerler
meclisi
Nevyork, 21 ( Hususi ) Ayan azumuı hazineye verdikleri vergiler hakkında yapılan tetkikatta, bun1ann ara8lnda (8) milyarder, (16) milyoner bulunduğun meydana
çıkarlDlfbr. Ancak (96) anma
varfdab senevi d&t bin dolirdan qağıdır.

Yeni bir lnfliliz

krovaz6rü

- .

Viliyef

daimi

encomenı
Dlin içİima edea VlllJM
daimi endbDeDİ ilk mektel»lerin ihtiyaca oJan ~ ocbm
•
"bf laf ihtipçlanDI
ve aaıre. fi
•L-• etm!.ftir.

müteahhitlere 111a1e

Bugibl

MAJfK Sinenıasında
cazip

ye

..ım&

Lora LapJantenin
,ozeı

teatlilf
LORA ve Şof6rii

1927
DiNi
ıubabnda inşasına başSOKAK KA
1aaaa ıo toaluk · Şordfoyr 1
.ı.· l>Ri \ GRİFİT
krovaz6r6 bitmittir.
l---~~~----Eimiell
Londra 21 (Hususi) -

senesi

Kitap taliplerine
Devlet matbaası müdürlftfftnden:

Orta mektep kitaplanııdafl tabı.arı bitenlerin tamamının, bit
meyenlerin de komisyonca şifahen verilen izahata . ~öre t.a ah·
hütnamelerinin 2.3 eylül akşamına kadar fiyat takdın komısyo-'
yonuna gönderilmesi evvelce ilan edilmişti.
.
MezkOr tarihe kadar kitapların ~ya taahhütaamelenn be
hemehaJ komisyona tesJ!m edilmesi ve abi qktirde, meLle~
lerde yakanda bqlayacak tedrisata yetiftirilemiyeeeji için
tarihtea 80Dra kabuJ ~ilmeweceji a&Aka~ 1Dalam ·~llllı
&zere ilh oluaaur.

4 Sahife

En

azılı şerirlerden

şerir iki çocuk
Ugetto ve Muşa 5 kişilik
bir ailenin bütün
efradını katlettiler

daha

Birisi idama, diğeri hapse
mahkum oldu
olduklarına

Ugettonun

parçaladığını

karar verir ye bir müddet
ıonra da muhakemeleri batlar.
İlk celsede maznunlann ma·
zllerfnden bahsedilir, her ikisinin de değil ıimdf, daha on
iki yqında oldukları zaman
bile asıp kesmekten bahsettikleri öğrenilir, ıonra iıticvap
larına geçilir. İki çocuktan
büyüğü Ugetto hakikati olduiu gibi anlatır:
Cinayeti o tertip etmif, kan
kocayı o 6ldllrmDttllr, yalıııı.z
çocukların parçalanmasını ar-

kendiıinin

ıadece

rik Ye mllmevyiz »

azılı ş erirlerden daha şerir
Fransanuı Aşağı Alp vilayekaldıkları için bir gece misati cinayet mahkemesi birkaç fir edilmelerini rica ederler,
gün eve! iki çocuğu muhakebu aile bu çocukları tanıdığı
me etti ve bütün F ranııa bu
için kabulde bir mahzur görmuhakemenin sonunu merakla
miyerek içeri alır, kendilerine
bekledi filhakika netice bekyiyecek verir, sonra da Mösyö
lenmiye değerdi. Çünkf bu
Reygo önlerine düşerek buniki çocuk beş kişilik bir aile- ları yatacak yerlerini gösteryi koyun keser gibi boğazla
mek üzere samanlığa götürür.
Fakat arkadan batına bir
Dllflardı. Binaenaleyh alacakkurşun yiyerek yere düşer ve
lın hüküm malümdu.
bir tek kelime bile söliyemeFakat her ikisi de küçüktü,
den can verir. Çocuklar bu
birisinin yaşı on ııekizi, diğe
ilk cinayeti yaptıktan sonra
rinin de on al tıyı geçmiyordu.
eve dönerek silah sesine koBu vaziyet karşısında jüri
şan hizmetçiyi de blr kurşun
heyetinin esbabı muhaffife
ile yere sererler ve içeri gikabul edip etmiyeceği düfürerler. Madam Reygoyu bulurnülüyordu.
lar. Kadıncağız iki küçük çocuVak'anın esası karışık değildir:
ğunun yanındadır, ve hadiseyi
anladığı için yavrularını muÇocuklardan birinin adı
hafaza
ile meşguldür. Fakat
Aleksandr Ugettodur. Yaşı
haydut çocuklar ellerine geçen
on sekizdir. İkincisinin adı ise
sandalye sapları ile yayrulann
İstefan Muşadır, yaşı on altı
b aşlarını
ezerler, sonra da
dır. Her ikisi de aslen Lehliannelerini öldürürler. Evin
ıilrl er.
Fu iki çocuk yapacakları
köpeği içeri ıaldırır, ona da
feyi kararlaştırdıktan ıonra
bir kurşun sallarlar ve nihab ·r gece şehir haricinde otuyet çekmeceleri kırıp ellerine
ran Reygo aileııinin evine gi- geçen yüz lira kadar bir paderek kapıyı çalarlar ve açıkta
rayı alarak savuşurlar. Maa-

En

iki çocuk ...
mafi çocukların akfbetlerinin
teayyün etmesi gecikmez, üç
gün sonra yakayı ele verirler,
ve zabıtanın ıorduğu sual kartısında da hakikati olduiu
lfibi anlatırlar.
Adliye doktoru bu çocukları muayene eder, yqlanııua
küçük olmaıma rapen « fa-

kadqına bırakmıştır.
Fakat sıra arkadaflarına
ıelditi zamu o çoculdan da

ve

ıözcülük

etmft olduğunu iddia eder'.
F ranaız gazetelerinin anlat·
bklarına göre 1:-u iki haydut
çocuk sarı saçları, mavi gözleri ve küçük vücutları ile
maznun aandanlyeıine oturan
iki hayduda değil , fakat sevimli iki mektep çocuğuna
ben.ıemektedirler. Halleri o
derece sadedir.
Muhaken::.e uzun ıllrmez,
jüri heyeti, dairesine çekilerek kıaa bir mlb:akerede bulunur, Ugetto için eababı

ıauhaffife

ıörmez, fakat cl•

nayetin ika edildiği gün Muşanın daha on beş yaşını bi·
tfrmemiş olduğunu nazarı d •kkate alarak hakkında esbabı
muhaffife bulunduğuna karar
verir.
Neticede mahkeme reisi de
bu karara bakarak kanunu
tatbik eder: Yani Ugettoyu
idama, Muıayı da yirmi sene
hapse mabküm eder.
Şimdi erer Reisi cümhur
affetmezse - ki muhtemeıl değildir, • Uıettonun
kafaıı
kesilecek, arkadaşı da men•
faya gönderilecektir.
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efradı

açıldı

Dünyanııı erı

san'atkarane resimleri

Yüz binlerce fotograf arasında
takdir edilen eserler hant!ileridir?

Londrada son günlerde büyük bir fotograf sergisi açılmıştır.
Bu sergide dünyanın dört bir tarafından gönderilmiş en san'atkirane resimler, objektiflerin şah eserleri teşhir olunmaktadır.
Sergi mütehassıslardan mürekkep bir heyet tarahndan tetkik
edilmiş 6 fotograf en fazla begenilmiştir.
Dercettiğimiz
resimler bu 6 eserden ikisini göstermektedir. Birisi ( Fantazi ), diğeri ( İltimalar) ismini taşımakta ve ikisi de Ameri·
kalı san'atkarlar tarahndan çekilmiş bulunmaktadır.

Havada f·azla
duruş

.

Nevyorktan yazılıyor:
Angelekon tayyaresi bqka
bir tayyareden benzin almak
suretile havada on günden
fazla kalarak yere indiği zaman tayyarecilik hakkında
malümat sahibi olanlar başla
rını sallıyarak:

«Rökor dediğin itte böyle
.olur» dediler.
Haklan da vardır. İkisi tecrübe esnasında ölen mukavemet tayyarecileri geceli gündüzlli Cleveland, San Fransiı
co, Minne apolüı, Sbreveport

•

rekoru

Bir tayyare başka bir
tayyareden benzin aı..·
mak suretile 10 eün 10
gece yere inmedi
şehirleri etrafında

dolaşmışlar

rile
birlikte
kefillerinden
müstacel bir mektubun gelfakat Angeleno'nun rökorunu
Körletememitlerdir. Bundan son· mesine kadar Lambert - St.
Louis hava istuyonu etrafında
ra J cks n, Obriyen isminde iki
17 buçuk gün döndükten son•
genç ve cesur tayyareci küçük
bir Gurtis Robertson sisteminde ra yere inmişlerdir. Göğlere
ve yeni tip hava ile soğutulur bir baka baka boyunları tutulan
•
motörle
mücehhez bir tayyare St. Louişliler tayyarecilerini bir
ile meydana çıktılar. Temmuyerde görülmemiş bir ıevk ve
heyecan Ue karşılamıılardır.
zun 13 üncü günü havaya
Fakat bu hadise üzerinden
çıktıkları vakit bir çok kimseçok bir zauıan geçmeden 0ler bu teşebbüsü beyhude bir
uestion Mark, Fort Worth- !il
zahmet addetmiılerdi. Tayya·
reciler uçUf arkadaşlarından tayyareeilerin mukavemet röbirinin vakitsiz ölnmü babekonı Ye Mfoneapolisli iki tay-

1

u

d
c
b

===~=====~======-====~==~ ~ '

yarecinin ölümü ile birlikte bu
bayrak direği~ oturanlarının
hadisede Amerikanın her tarayaşadıkları devri takiple bir
fındaki gazetelere yeni bir ser- sürü mukavemet rökorlarına
maye Ye mevzu oldu.
boğulduk diyor. Ayni gazete
Bostonda çıkan Herald gadaha evvelki uçuşlardan da
şu
süratle bahıediyor.
zetesi «zahmete değil mi?»
Nikbin geçinen kısım bu
serlevhası altında soruyur:
uçuşlardan alınan dersleri al«iki üç hafta mütemadiyen
kışlıyorlar. doğrudur dersler
bir tayyare istasyonu üzerinalındı. Ouestlon Mark bize
de boşu boşuna vızıldıyarak
beşik kollarının yağlanmadan
dönüp durmaktan ne çıkar?
151 saattan fazla gidilemiyeBunu öğrenmek lıtiyorz.•
ceğinl öğretti. Bu mühim bir
Nen-York T eleıam ıöyle
ıey değildir. Kelly ve Robblns
fikiyet ediyor:
tarafmdu Fort Wortb'de yaMa atonlılann danılannın

pılan uçuş bize öğretti ı<i
ağaç pervane zedelenir yahut,
kertiklenirııe şişmesi ve kaıP"
burlaşması
ihtimali vardıt•
Neticede sarsıntı yapar, bunıl
'tayyarecilerln hepsi de bil•
mez mi?
Nevvcomb ve Mirchell tat•'
fından Clevelano'da yapıla'
uçuıtan da öirendik ki dii'"
insanlar fena bir havada bit
hafa uçarlarsa yere ölU gibi
inerler. İşte ötrenilen ıeY bıl
kadar.
( Mabadi 6 uıcı nlıifed•)

d
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23 Eyllll

Son Sut

ı.
Görmek ve
göstermek

Doktor mu akılh,
müıteri mi?

( M•.• ) bey bir tiyatroda
şapkası

Zekisma mağrur (S ..) hey
bir doktora müracaat etti
Kapının üzerinde ki tabelida
«Ilk muayene iki lira, diğer
muayeneler yanm lira•
meleri yazılı idi.
(S .••) bey doktorla brtdat-

pek büyük olan bir

madamın arkasına dlifmilşt6.

llk perdeyi bir tiirlü iyi sey•
remedi. Perde arasında artık
kendini zaptedemiyerek kom•
fusuna:
- Madam şapkanızı çıkar
maz mısınız? dedi. Ben buyere
iki Ura verdim. Ancak iyi
görmek için •
- Ben bu fapkaya bet lira
verdim. Ancak göstermek işin.

k•

bjı

-

rGç

çıkacaktım.

Ha~ır ceva~hk
Hakim - Bu eski elbiseyi
niçin çaldın?
Maznun - Efend•ın onlan
Jeni zan1ae-tmittim.

itte doktör gene pdim

dedi.
Doktor ıordu:
- Fakat azizim zannederim ben sizi ilk defa priiyo-

Ôfifat
Bir köylü arabası bir bayı·
n çıkıyordu. yoldan geçen bir
hayır sahibi arka tekerleği
iterek arabanın ilerlemesine
yardım etti. yokuşun başında
lcöyltı elini uzattı «Eyvallfh»
dedi. bir heyvanla liu yokUf'J

zaman.

-

1'ren daha çok gecikir mi derslrıız?
Zannetmem. İ~te makinistin köpeği göründü. Katar ııerdey~ meydana çıkar.

Hakaret

Böylesi daha iyi
iki arkadq bir bahçede ge-

Köylll - Doktor bey ka•
nmla abm için bir iliç isterim.
Doktor - Oğlum fuanlarla hayvanlara ayni ilAç veri•
lemez.
-Demek ki aen benim kanmı insan ve atımı da bayvu
yerine koyuyorum öyle mi?

ziniyorlardı.

Birisi derin bir
çukura duştu, öteki:
- A, dedi. Ben bu çakun ıana IÖyliyecektim, unuttum.
Diğeri çuk•dan çıkarak:
- Llizumu yok, cevabım
verdi. Çjörüyonun ki ben onu
kendi kendime buldum.

rum.
_ Naaı~ nud! Geçen batta
muayene etmemiş miydiniz?
-Sahi mi? Habrhyamadıml
Nuılm11z?

-

l1i detffim; Ut fayda

etmedi.

_ Pek iyi••• Geçe• Hferld
reçeteyi tekrar yaptannuml•
l..Otfen elli kurut vizite parallDll

~·C•

-

Siziıı teukifinize sebep baht ve tali oyunları oynat-

manızdır.

- Memur efendi bu işte bir yanlışlık olacak. Ben yalmz
izdivaç işleri ile ujjraşırım.
Hını ... iyi ama o da ayni şey.

Sapkamın a::ertne oturmupunuz.,

Kadınlar en /azla hangi ya,ta ıaganı dikkattirler~
Vallahi hanımefendi bence 25 yaıında bulund arı
yedi sekiz sene içinde.

hu kadar erken mi gidecek~iniz~

Hayret edilecek ıcy

Kalp para

Bir mecliıte hsy'etten bahaedilfyordu. ( K .•• ) bey aöze

Bir bahia neticesinde ( A •. )
bey beş kuruşluk bir bronz
parayı yutayım derken az kaldı boğuluyordu. Kendine gelince.
- Bu para mutlak kalptır.
dedi. Çünkll bir türlil geçiremedfmr

karışb:

- Ben yıldızlann keşfolun
duğuna değil, fsfmlerinin bfHndiğine hayret ediyorum.

Tavıiyc
- Azizim, benim doktor
heni taraptan ve cıgaradan
bıenettf. ne yapacağım bil-

ramyamlardan biri _ 150 ki.fi açlıktan mı ölmüş diyors~ın. Ben böyle martaval yutmam. Bir kişinin açlıAlan ölmesrni anlarım. Fakat 150 kişinin ... ldaa/

Şapka alırken
- Bu fapka benim hOfU"'
ma gitmedi. Ostilndeki tftytl
çıkarsan olmaz mı?
- Madam farkında değil
siniz. Bu güzel süs sizi on
yaş daha genç gösteriyor.
- Ne diyorsunuz. Öyle iıe
o tnyden iki tane koyun.

llleın.

- Hiç üzlllme! Sen de benim gibi yap. Doktorunu deiittfr.

Taze yumurta
Sen taze yumurtanın
lesi açtığına lnamyor musun!
- Azizim neye inanmıyA7un. Tavuklara bak, yumurtlayınc nasıl gıdaklıyorlarl

Bal

ayıl

- Sen boradasın ha?
- Evet on beş gUn evel
evlendim. lstanbula bal •)'1111
geçirmiye geldim.
- Hani karın?
- Kanm mı? Kanm Eıkl-

Hayret
Evin efendisi ayaklarının
ucuna bua basa odasına girdi ve Ufağma kendi yaldızh
cıgaralanm içerken yakaladi.
Efendi - Hayret içindeyim
bu ne hal?
'

şehirde kaldı.

- Dün akşam ôyle muhteşem bir sofrada yemek yedim
ki. Bıitun kaplar altmdı.
- Atmn ... Göster bakayım.

Bir sarhoş elinde rakı tiıe
ai meyhaneden çıkarken mahallenin imamına rasgeldi •
imam ciddi bir tavurla :
- Yine mi rakı? Şu zık
kımdan vazgeçemiyor musun?
Bunun hepsi senin mi ? dedi.
- Hayır hocam, yalnız yansı... Y arıalm arkadaşım içecek.
- Bir defa benim habnm için ciddi ol, aenden bir
fey fateyeceğim yapar mısın?
- Yapanm.
- Haydi gözümün önünde
sana ait olan kısmı dlSk bakayım! Emin ol ahirette milkafatım görünün!
Serbo_ş kekeledi:
- Ahi imam efendi maalesef yapamayacağım... imkanı
yok. Benim içeceğim rakı ti·
ıenfn dibineki kı•wuıdır.

TAİLLf 8AS:8i
~Ric;T'İON

Uşak -

Ben •izden fazl
hayret içindeyim. Ne çabu;
geri döndünOz?

Sözün

imkanı yokl

PowaeoıRf

Hakim - Geçen aefer bir
daha benim karşımda görünme diye tenbfh etmedim mi?
Maznun - Reiı B. beni buraya getirenler bunu söyledim
ama di•lemediler,

tey
-

vardır.

Biliyorum baba, fakat
onların hep1i de para il•

sabo almıyor.

Endife

Yemekte tatlıya sıra gelmiftL
Evin kilçilk çocuğu elini taba·
ğa uzattı, sonra hiç bir ıef
almayarak geri çekti. ailaına·
ğa başladı.

Annesi surdu:
- Niçin ağlıyorsun ollum·
- Niçin ağlamayayım amıe.
En büyüğünll alınca bana da·
.nlactıksın.

Hesap dersinde
_ Aynı tablatte olan ıeyler
cemedilebilir. Meaell bir inek
ile bir koyua cemolunamas.
- Nuıl olur muallim beyBfr kilo atltle bir kilo • kanştınlınca iki kilo ıOt ediyor.

Naad anlatılır ·

fendim.
Efendi Yalan alSyleme.
Bak ne kadar ufa'k para vana
hepsi duruyor.

Lokantada

Yavat ıöylcyin
Maznun Ret. bey ay•
lar.Dlll lpeylm yavq llyleyia
aaloncla nlpnh• Yar.

'

- Oğlum bil ki dlinyada
paradan daha kıymetli çok

Efendi - Bu Nbah beni•
elbiselerimi aUpOrmemİflİD·
Hizmetçi - SOpOrdOm e-

dofruıu

Hakim - Albncı defadır
ld buraya gelfyonunuz.

Manhk

l

.

- Bu nt18ıl ti kuzum. lll.dlemin gıJınla aaçını ltatillnü saman {le para ahgormnız #nim ba;ınulald ıJç -#Jutuk kıl tıtn •
ayni P,.aragı IMlgoraunuz.
- Jgt ama efmdlm onlan bulmak iPii çektillm zahmeti nlpn nazarı dikkate almıgoraunuz.

Vaktile pek genç iken felsefede yüksek şöhret temin
eden bir adam vardı.
İltsanlann görtindükleri gibi
olmadıklanm talililde iyi bir
tesir, vasıl olduklan neticelerin
yanlıı olduklannı isbatta bliyftk bir kudrete malikti.
Bir giin, yefil tarlalann arumda gezinirken yüzil koyun
yere kapanlDlf bir kız gördii.
Yanma yaldqb. Kız hüngür
hliııgllr aihyordu. Eiildi ve
sordu:
- Niçin ağlıyorsunuz. kft.
çlk hamm?... Ben bir fllesofum. Belki s:zi t~elli edebil~cek sözler balabilirim.
Kaz kalkarak bquu çevirdi.
. Filoeof yüzüne baktı ve:
- Allahım; nekadar çirkin!.•
dinmemek için dudağını asır
mıya mecbur oldu. Kız;
- Evet... AğlıyoruDLÇünldi
Allah bfitün gDzelliklerini
hemşirem (Aydına) venDİf..

Ben...

Haçkınldar

Halkın

Filesof

/\'< kili:!\; lı
Oner Fa=ıl

86zün8 kes-

ti. Filosof başını okşayarak:
- Şunu daima habrlamalıamız ki hiç bir şey göründüfG gibi değildir. fçf çOrOk ve
ldtfltl bir çok g6zellikler olduğu gibi; içi temiz ve IAtif
bir çok çirldalilder de vardı.

- &et.
- Şu balde lae.........
afzden daha gize! oldujw
nad hlkmediyonunaz?

verdiği şeyler aldabcıdu. Daha doğrusu emanettir. Seneler
güzelliğini

ihtiyarlık

ondan
yüzün&

çalacak,
kınfbnıp

vücudünil bmburlafbracakbr
bununla beraber sizinki bir
emanet değildir. Yqadağmız
müddetçe sizde kalacaktır •
Ayni zamanda hiç kimseye
minnettar olmıyacabuuz.
Ôyle zannediyorum ki llemşirenU.den fazla okulll8JI 1evemniz?.•
- Aydm okumayı laiç aevmez. Benim ufaak hir ldüphanem var•.•
- itte ı.ediyelerin en kolymetlisi.
Mazinin dalıilerile
m&temadiyen temutnauz, demektir ve ancak bu hassadır
ki insam ebedileştirir.
Kız, oldukça teselli bulmuş,
gülüyordu. Füo.of ta vazifesini
yapbğma kani,
memnunane
bir adım alh. Gitmek fikir
ve ilminin lüzum gösterdiii
Jerlere ulapnaya hazırlanıyor
du. Birden fikrini değiştirmit
gibi durdu, dhdi, cebinden
not defterini çıkardı ve tereddliUe llOl'du:
- Affmm rica ederim ama
hemşirenizin adreıfni lUtfeder

•Weiz?

dm, ....,._ en

..-ı

lilmchlr. ICamnl

~oka

dar ıtr' ve 1IZllll ki onlan tethir ederek bir fabrikaya ıd
lam ,.,.,_, ha y6zden yiikaek oldllja kadar .....-kArane bir U,at geçiriyor. Gklerinia ,...ı, kirpiklerinin ....
zanlajq, duclaldarmm lmallı
ğa her kadım lrWmndınyor.
- E.kidea beri ifitiai& ki
gtbel ~er ekseriya çirkin
bir kalbe maske olurlar...
- Aydan öyle değil... Vücadlnlba her kıvnmı bir tiir,
her bakıp bir san'attır, fakat
ben......
H'-çkınldan lizlnO bitirmeaine mani oldu.
- Durunuz kOçük hanım!
imin olunuz ki ağlamanız beyhudedir. S~ze soruyorum: Size
ıatp edeceğiniz bir hediyenin
verilmesini mi, yoksa daima
sizin olacak bir hediyenin mi
verilmesini mi istersiniz?
- Şüphesiz daima benim
olacak hediyeyi. .•
- Şu halde mesele halloldu
elemektir. AHft'11T1 hemsiren~ze
« Sen Saat » n Tefrika!"1 42

~

uhlfedm mabat)

... ..... - - . , . . ma-

bftlllet ~·. . ~bialeri
ımnaffalôyetmlikle .mdceleadi. Canlar alda, hir çok paraya mal olu ta,,ereler .,.....
çalaaclı. Hatta mavaffak olmalar da ~ zeh=et ~
meşakkatlere

malodu.

.. Havada benzia almak auretile rökor için japdan bir
mukavemet uçuıu tayyareciliği
raks mabuc:leainin un'abndaki
letafet ve ulviyete inzimam
eden iki haftalık bir Manarton
dansı kadar Uerilemiştir."
Filadelfiyada mlinteşir "Evening public Ledger" gazetesi
fU suretle mütalea yürütilyor :
«Sanayi
arasında
gayn
mahsus bir unsur olan itimadı
umumiye tayyarecilik derecesinde tabii peck az sanayi
Muharrirı: Hocıs I

öl::lan

RsriKorsan
......................................
"5us geliyorlar...,,
Filvaki

dışarıdan

hcifif
bir asansör sesi ifitildi
Natali dJa Ellen - Rolam

hitabma maraz kalmaktan çekiniyormuş gibi sesini çıkar
mıyordu,
bununla
beraber
Ellen - Rok gene ona dindü:
- Matmazel, dedi, bana ve
Maksime itimadınız varsa ilk
kısmına ayak bastığınız yolun
sonuna kadar gitmeniz llDm,
timdi mademki haydutlar sizin uyUflurucu ilicı içtiğinizi
zannetmektedirler, o halde
hatta odanıza bile gidecek kadar vakit bulamadan uıkunun
tesirine mağlüp olmuş görüneceksiniz, seyahat bnulunu
açmıf, madalyonu diier mllcevherlerinizin arasına koymdf, •onra kitap okumak için
-otwduğunuz koltuktan kalkamadan .,kaya dalm'fl'Dızdır,
yanılacak MY ltudur.

Son zamanda, güzellik miaabakalan çoğaldı. Her memlekette, sak ak yapahyor. Fakat bualann hiç biri de halla
meaunm etmiyor, edetpiyor.
Me.ell bir möaab~ neticesinde birinciliği ~ laiç
bir güzel yok ki itirazları celbetmesin. Bu bal, adeta bu gibi
IDÜAbakalana icra51111- imkiaau: bir bale getiriyonpoş. 0DUD içindir ki F raN1,lar ba
ltirulan ortadan kaldumak
için yeni bir çare dÜfÜlliip
bulmuş!ar. Bu çare şıWur:
GüzeH:k krali~i san'atkar
alemine mensup insanlardaıı
mürekkep bir heyet tarafın
dan intihap edilecek ve sonra
birer, birer halka teşhir edilecektir.
Ahali, bunlardan en fazla
kimi alkıflar ve bu alkqlar
ne kadar fazla devam ederse, o kadm gftzeBer gilzeli
intihap edilecek, ba suretle
en son siz Mika verilmiş olacakDUf. Ciddea dcWıU bir
fikir detft mi?

duruş

malt-

Natali verilen emre riayet
ederek boynundan madalyona
çakararak muama &zerine
diier mllçevherleriuia aruuaa
koytlu. Soma koltup yerleftl.
Ayaldarmm ucuna ela giya
kencliJitinclen dtlpı&t gibi bir
kitap buakb. Ba sarada EllenRok ta llmbama abajunmu

daha ziyade lm1111fb. Hafif
seale:

-

Korlam,.cehnz dejil

mi, dedi. EHım ha aclamm
maksadı sadece lunazbktaa
ibarettir.
Pukarelll bu m&taleayi teyiti etti:
- EYet , Uklovik otelde
ku cllklleee..W pıt kOflu,
Boaifa ta 6zeıiae lillll alma11111a yemin etti.

vak'alar ayı

GD.zellik müsa- . Yaşasın ihtilal Eylül, Fransada, en hey
bakalarında hal- avazelerile nü- canlı hadiseleri doQur
kın sesi olacak mayiş yaptılar
f 929 senesinin Eylül
o ltlu{junu unlaymea isi

Ha va da t·azla

- OheHilr laer teY'lL Ay-

Kanlı

sesi

Kalküta 20 ( HUSIUi ) Hint
milliyetperverlerinden
Du, ablcbğı hapishanede c61•
gün açLk grni yaptıkta IOllra bir et, bir deri
ve
llmlft&r.
Dam alftml, Hint milliyetpenerleri ile i1Jb111cilerille,
mWi wlir glrllen bir - - yiş vesilesi vermiştir.
20 biR ibtiWcı ve milliyetpervel' Hintli
lmgm bir
giinef altmda tam « 8 • uat
tababm arkasmcLm gitmİ• ve
• yapsm ibtiW • nitfaL.n ile

k••-.

ortalığı ç.ınlatmıştır.

Bu kafile, fakir, zengin, kadJD, erkek, hırsmdan gözü
d&>mlf, cidden tehtikdi bir
kafile halinde ·sokakları dolaşmıştır.

Samsunda ecnebi
bir tadr intihar
etti
Samsunda ticaretle meşgul
M&ayü Petel' ticari vaziyetindeki bulıra dolayısile zaçyaİJ
içerek intihar etmif ve sekiz
saat sonra haltanede ölmDştlr.

Ladilde kar

rekoru

vardır. Halbuki her neşredi

len bir inhidam,
nihayet buluyoz.

bir iflasla

«Bir sllrll teDlikeli

UfUflar-

dan, . . . . UIJd lcbattaa
hiç IHrW labarahmlf . .
yanyaeak ciddi - laJmell
haiz dejildir.
Mnaffald,el ~ lnı
na yapanlara ıaeaf.a · '@lı
siye kapllan açılıyor.
ğer
metum
bir muvaff~ldyetle
biterse bunlar tayyareciliğin
kapmna konuyor.
«Eğer koca ittPıatlafr ce~

yetler halkı meçhul ve tecrilbe edilmemiı bir geleceğin
mali birer ortağı olmağa çaİlflrlaraa başka bir buhran
deresi milleti tam köşe başında beklemektedir. Rakor
cinnetini uzatmağa hacet yok.
Bu inlullp deweaine çıkacak
kanşlldıldar bize yetecektir.
Ellen-Rok:
- Abmt ola ela -ıaelDIDİ
yeti yok, dedi, ben &.adayua
ve her tOrl6 mea'nliJeti &zerime abyorum!
Daftl'da ..... olaD büy&k
saatin yelkOftlll onbiri geçmif
kırkıncı dakikasının ilz.erinde
dmmUftu, herkes keıidi yerine geçti. Pakarelll• kaPIJI
arabk bırakarak Mabimin
oduana girmif, Ellen - Rok
koridorda glrG)miyecek ka·
ranlık bir k&feye bBdlmllf,
Maksim de Ellen-Rokun arkasmda banyo clairealnia kap'll
aalinde medi alımfb.
Otelin bu klSllUllda biç bir
pGlt8 yoktu, chpnlaa da
ucak aokaktan pç• otomobiUena H8i ıeliyordu, Mabim
mmldandı:

- Dm zi,.de gecilnn.ez
umnm, Ell• ba 1efllzelt
.m ...... dejil iDİ, fakat
merak etmeJiaiz, Boaifa ititin meaeleyi laalled~. bayatta baa meRleler Yardir' ki
imam f8fll'br, itte bu da
oalardan biridir.
Fakat Ellen-Rok ona dinlemiyor, keacll kendine yapacajı feyİ
dltOnilyor ve
Haİif Hmle 167len1yordu:
Adam içeri pdikten

Samsunun Lidik kazasın
da 9-9-29 sabah saat birde
hafif zelzele olmUfhır. hc:i
gtlndiir dren yağmurdan sonra taşiı dağa kar yapsşbr.

Zehirlendi mi?
Çupmbada

vefat eden
tilccarda11 Klzım beyin zehirlenerek Wldljl. biraderi
tarafmdu iddia eclihaif ve
fethi meyil yaphn,.tu. fakat
muayenei tıbbiye netfcmiade

....... b6r6ndljl .........
p fMil . . Gh fbr.

Refedien
kararlar

Ali karar he_yeti Ömer Lntfi, Abdullah Behçet ve AH

Sait efendiler hak~,nda heyeti
malıluc:aca evelce verilen ademi Jstihtam kararlarını ittifakla
reietmiftir.

Kiralık

hane

Her iıe ve ikametgaha elverifll bir bina kirahkbr.
Babalide Son Saat gazetesinin
tahliye ettiği binadır. Talip
olalanlann yakacıkta Hikmet
heve m6racaatlan.
sonra dlf&rl çıkarken bütGn
elektrikleri birdenbire açarak tam ziya albacla prüneyim ve Bonifum beni girdliil zaman ne yapacağau öğ
reneceğim .•

Makaim aorda:
-

Peki 80lll'a ••

taDıJIP tanıyamadığını 6jreneceğim ..
Mabim ba tarzı hareketi

- Beni

beienmiyerek :
- Aziz doatum, ben IİzİD
yerinizde olsaydım, diye Rkrini s6ylemeğe bqlach, fakat
Eli• - Rok birdenbire:
- S. - dedi - zanaederim, aeliyorlar•..
o..antU hafif bir uaaıar
sesi ifidilmlfti.
Ellen a,.k
•• d
9es1enm
e lıitmek Ozere
kulak kabarttı, fakat ificlemedi, anl..ılu koridorun tllyll
haldan seaia ifidUmesine mani
olmaftu. Eter hakikaten içeri
biriai girmİf ile timdi Maksim
ile Ellen-Rokun bir kenannda
beldeclilderi koridora amut
olu ikinci koridorda bulunmakta olmaaa llzımclı, ağlebi
ihtimal
bqbca
koridora
emniyetle geçebftmek için etrafı glzc:len pçiriyordu, Makaim ile Ellen - Rol< biisbOtün
baayo dairesine çekildiler,
aradan vanm dakika eecincc

ayı Fransız zabıhısmın ta-

rlblnde başh haşana müblm bir yer işgal edecektir denilse hh~ hata edil'
..
•
mez: t llbaklka bu ayın
içindedir ki fJlr çuval
içinde bir kadm cesedi
bulunmuı, kallll ele g~Irllememlş, gene bu ayın
içindedir ki bir sandık
lc;lndo bir erkek cesedi
bulunmuş, falll meçhul
.
.
.
kahnış, gene bu ayın için·
dedir ki « tesbitl hüvlye.~ ~~ dairesi
müdürü
nuhp> ll•"YI Hil el kurşun
ile rt're St>~Jf~nfş~_lr. Munıarih im uçuncu vak'a
da

karanhk

bir

uolila

voktur ve bu cinavoUn
kallll lle bu d~tkikada ele
oeçmlş
bulunmaktadır.
Hadlst•yl anlatalım: Dört
gün evci Pnı·lste adliye
sarayının « teshltl hüvlvet » dairesi~ uzun boytu ~lir zat muracaat edere :M .. dü
.. .. De
cc u r m?Syo
Y11n
gellı> gelmedlglnl sorar.>>
bu zatı kabul .,den me-

mor.
- Mösyö Deyi mezundur, cevabını verir. Fakat mezunlyell bugOn bitti, neredeyse getir. zanooderim.

Suali soran at:
- O halde beklerim,
diyerek koridora «;ıkar
vo a.,aOı yukakı dolaşmı·
ya başlar; bu suretle de
hiç

sıkılmaksızın

tamam
bekler; nihayet
ıuösyö Deyi görünür, kar•
şısıoa çakan bir iki kişi·
nln elini sıkarak dairesi·
no dolı"u JikrOrr onu bekllven zat la arkasmdan
o;•llr; wm merdivenin
)'anında nıüs~·ö
Beylin
yolunu keser<'k soı·ar:
~lösyö
Beyi ~lzslnlz
lld 888l

değil ınl?

Evt•t !
Adam bu ce,·ahı

-

nlır

alnıaz cebinden

bir la·
banca çıkararnk üç dPra
alt'!J eder, kurşunlardan
biri mlamca(}ızın kalbine,
illfitırl de uözünc lsnhı~t
(•de r. lUösyü Deyi ıwı bir
fpryat ile yer(~ yuvarlamr,
hu sırada mu
·· tcarrız etı·arma bulunu· ve kendi~fni

ldtnsc•n1n

(IÜrffi(•lni!!'

hahf bir gıcırtı itidildi,
aonra gene aradan uzun bir
zaman geçti, içeri girenin
kilide ses çıkartmamak için
azami ihtiyat ile hareket etmekte olduğu anlaşıhyordu,
clışardan bu karanbk koridora
hafif bir ziya çizgisi aksetti,
l»tr aanİJe M>Dl'a bu ziya çuıiai l>lylidl, ayni zamanda da
koridorun düpmesiDe kocaman bir g6lge diiftil, bu bir
dakika atırdn, mllteakiben
ziya sDindi, fakat Natalinin
beklemekte olduğu odamn
çok

hlDde bir adam
belirdi ve tekrar ayni ihtiyatla ikinci bir kapı açma ameliyeai başladı, gene koridora
iç odadan gelen bir zıya çizgisi aksetti, odanın kapısı
açı!mlfb •dam içeri girdi, ve
o anda da Ellen - Rok saldandığa yerden çakarak bu kapı
nm 6nlbade mevki aldı.
Natalf hakikaten ayuyan bir
kadın halindeydi, fakat yan
arabk kalan kirpiklerinin ara·
&1Ddan klll'fWDA isabet edea
aynaya baluyor ve aynadan
bir adamın kendisine doğru
kapm

yaklaşmakla

olduğunu garüyordu, bu adam Bonifudı ve
Natali Mirador köşkiine çalgı
cı s:fatı ile gelen bu adımı pek

hun cl"hinc y erieştlrc
l<cmnH sif kıinotle solla
<:ıkamk y iirü nıiye baş

j

Yalnız, adliye sarayı
sllih sesini işlden mem
laı• dışarı koşuı) ta
yö Heyliu kan if:lnde y
ıuakla olduüunu görün
sokaQa rırlarlar 're nıül
arrızı

güs·ünce ı:2Üplıe ÜZ
rlne tut.1rlur, adam 1
lehi~ e~.mt:~islzln: _ ..
- Mosyo Beyli öldu
ol mi arıyorsunuz°! d
yamlnıadnuz, benim!
!Hemurlor rrnllll adli
saraymm lçino ala
derhal isllc\·ap eclerl
vo katilin t "ilipooe is lD
d ...
.• .• .
tuş• •unu, tıca. e l sim
hğ• ile mcşyul olduuun
yaımu~. ~ırk altıyı u •·ı: ıu

dlğlol ouı-eulrler, cioa

~!'r::ebeblnl soı·urlar,
_ Mösyö Beyi beş
cuk bal.Nlsl da olsa g
ölmeifl haketmlş bir
mussuzun biri idi, ce
hını verir ve müstan
gelince de sergüzeşt
anlatmaöa ba~lar:
_ Bir müddet

-

Vlneron ismi
biri apartmanını de
mlş, eeyasıoı da satm
ben apartmana taşan
aldaodıi)ıma
anlly
sulh hakimine müra
ettim, bakim bir m
mösyo

hassıs göndererek eş

muayene etti, ve
bak verdi, davayı ka
d ·m. Fakat mösyö Vloe
karan kabul etmedi
den dava ikinci defa
rak görüldü, bu dera
öldürdüljüm mösyö Vı
mütehassis olarak
namussuzluk eclerek
haksız çıkardt, da\r.
kayllellim. işin 800
bil lyorsunuz.
Mösyü v ~yl rü~vet
mak suı·Pll ile nıl nam
suzluk Pili?
Knlll
noktayı st>ylıı.m~mck
ıniiflHfıtasım mahkeoı
hır.ıkmaldmhr. t,aımı
ınlnn munyenedcn
şılthğmu

a

göre bu

deli de de{iildiı·. B
hlr lhllh\r neticesinde
ndamı öldürmek lt:ln
sıl bir hisse kaın
olacnüı

anlnşllouunış

1'lamafi katili lamy
çok snldn ,.e ram
hlr udum oltluğunu

s

ft'lllPklt'dfrlf•r.

iyi tanıyordu, bu hu
küçük bir şllphesi file
Bonifasın ytidnde, _.
karmamak için yapbğı
tin teairile bütiln hatlar
la. etmİftİ, nazarlarmda
vahşi bir 11ık vanb. bu
Natalinin kolu uyamy
gibi ga}r& iradi bir
diz.inin üzerine dlflhıce
fas silih anyan bir adalO
rile elini cebine gattlrd&
kal bereket venin Na
hareketi pmedi,
korkmuyordu, iatediğl
bir feY vardı, o da
sakin g6rünmesi ve t
nOn uyuyan bir kadın t
sllne benzemesi idi, bil
deaİlıi de bu armaunun
nine tevcih etmişti.
nonifas muntazaman
yordu, timdi mua ile
da ancak üç adun
kallQlfh, ba anada
üaeriade duraıı mBc
gardı ve ,aala11lan
orada bulanuşunu bird
buldu ki bir dakika
ğu noktada durdu,
Natalinin şimdi çok
görünen yOzUndeydf.
Natalinfn yapacağı
göre vurmak veya
iç.in hazU' titriyordu.
Ellen-Rok kapıyı

ş

p
d
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Son Saat

•

Çok az

iyi karar

pislikleri 60 kişiden Bkişi
ulu arta nakle- postaneye girebildi
dilemiyecek

Lağim

kadın

'Hep

• •

ışı,,

Allah topunun birden
heIAsını versin! diyordu.
Muharril'i: M. Turhan
Babayla oğlu, erken açılan sandan, .c anladın mı ıoysuz
kahvelerden birine girdiler,
lar? »
Diye bağırmasından
korkuyurdu.
birer peynirli Tok at pidesi,
birer de sütlü çay ısmarladılar.
Kahveden hayli uzaklaşbk
Sağa, aola gidecek yolcular,
tan ıonradır ki bu korkudan
arabacılar, kabrcıJar, sabah
kurtulmuşlar, geniş bir nefes
namazından çıkan ihtiyarlar,
alabilmişlerdi. İtittiklerini tahpeykelere dizilerek, arkalık
lilden çekinerek, fikir mübasız hasır iskemlelere ilişerek
delesinden tevellüt
edecek
kahvelerini
köpürdetiyorlar,
mütekabil mahcubiyete meyfaylarını cür'a cür'a içiyorlar, ha- dan vermek iatemiyerek komuru pişmemiç pideleri hazla
nuşmıyorlar, duygularım birbive imrendirici bir fştiba ile
rinden bile gizlemiye çalqı
iri lokmalar halinde atıştırı
yorlardı.
yorlardı.
Eve geldikleri zaman Nihat,
Henüz doğan güneşi mideutana utana:
vi bir hareket içinde kartılı·
- Biraz yat - dedi - daha
yan bu bir yığın insan, hep
erken. Bundan ıonra da adam
bir ağızdan, o günkü idam
asılmasını ıeyre gitme. Görhadisesi
hakkında mütaJea
dün ya, tatsız. Hele sonu da-
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yürütnyorlardı.

miştir.

Emanet şehrin havasının
ifsadma mani olmak için bu
tedbiri tatbik ettirecektir.

Maslubun ika ettiği cürümler, mübalağab surette tasvir
olunarak lehte ve aleyhte bir
sürQ slSz söyleniyordu. Bu
kahvehane dedikodusu arasın·
da hilhasaa biri nihatla oğlu
nun nazarı dikkatini celbetti.
Mtışterflerden biri, aeıini diğer
•esJerin Ustnnde tutmıya itina
ederek:
- Hep kadın işil -diyorduAllah topunun birden belismı
versin. lyiainln derdi bir çeşit,
lc6tOs6nUn derdi bir çeşit. Bugün asılan delikanlının da ca·
nına kıyan kansı. Soysuz
kahpe komtusile oynaşmış,
elin h en'finın
· en son ardına
diişüp savuşmuş. Erkek bul
Dayanır mı? Öç aJayım dfye
o da tnfeğini kapınca düşmüş
lcaçaklann izine. Ne köy diyor, ne değirmen; ne orman
tifyor ne koru, durmadan, dinlenmeden namus hır11zJannı
anyor. Nihayet bir gUn, karı·
llDı da oynaşlDI da bir dere

Muzaffer, mefturane mırıl

ğım okıadı:

ta:..

Jediği için fçerf girmek kabil

bıta vukuatı çoialmıya başla 1 olamamıştır.
Gene evelki gece topkapımış, cerh vak' ıları ve ıirkat

da bakkal Lizarinfn dükkim
ıoyulmu,tur.
.
Bu dükkin Toplıapı polıs
karakolunun pek yakın olduğu
gibi
üç
bekçinin
nöbetleşe oturdukları kulübenin kapısı ile de ka111 karııyadır.

Hırsızlık vak'alarımn çoğal
havalanu bir parça
ıerinlemiş olması sebep olsa
gerektir.
Bazı Bekçiler, anlaşılan se·
rin havalarda kulübelerinden
çıkmamakta, meydanı bot b~
lan bınızlar da rahatça ış
görmektedirler.
masına

ki İngiliz saatleri satın ali:ıiz

Gıneue

Beyoğlunda

müstah temininden

EPREM

fabrikası

dokuz da dördü

Kürk

daima vrııi bıçaklan m111ıyt'M ,J.

çok güzel

KÜRKLERİN

rdilJJlt').ırdir. Bu )'llıdcn Gillcııe
htr ~·akjı iyi ını, olm.mı:u ttınm

tdtr.

:

391 numarada

mofozcsının

getirttiği

mıl;rıdlr...•• gayri munıazam bu·
lunan bıç;ıMarhf'r zaman iptal

Bir deyni mahkfımbihden
dolayı mahcuz ve ffiruhtu mukarrer camekan ve alatı muaikf işbu Eylülün 29 uncu pazar glinü saat dokuzdan itibaren veznecilerde tramvay
eaddesinde 74 numaralı dükkanda bilmüıayede fürubt
edileceği ilan olunur.

LONDON» markal~ dıvar ve kol saatleri .alırız.
Çarfuyukebir Muhafazacılar No 25-27 Rıfat

YDla çıkmaıdan novtl bir paktı almıınn:ı d.:rh:.tu tJinfa.

zengin ve mftntehap çeşit·
Jerlnl görmiye fİtap ediniz.
Fiatlar ehvendir.

....
···-··-·..··
:;c~llf

Şehzadebaşı

Qillette

Naşit

Millet tiyatrosu
bey temsflleri Bu akşam
~SiHiRBAZ»

2.'!~!?.!:~!!!~~.
pro6fl•.
I
darlıR'·

ade11ıı1ctldar, 1 bel ~~

ili dit ve tırengtyt atr1111:.adavt at
KaraJcOJde 8ClrMol fllJDI .......

~

..

-

_ ,

.- ...

__:~

YaJnız sporcuları d( ,~il, yalnız gençleri değil, diişünen
herkesi alakadar edecek.

Yakında çıkıyor
1#1

GUNLER KISALIYOR

• •

Günler kısalıyor, elektrik tenviratı tesisatınızı muayene ettirmek için düşünmef!n!z
ve bu muayene ile en iyi randöman temin eden yeni usullerden istifade edınız

Elektrik

irketi

IS ütün tenvirat mühendislerini ve fen memurlar1nı emrinize amade tutmaktadw.

- MECCANEN

Taraf111ızdan vaki olacak talep üzerine en son model aletleri tecrübesile
huzurunuzda amik bir muayene icra edlir~

Bu münasebetle aJAtı beytiyenizin de muayenesini temin edebilirsiniz. Küçük tamirat
Meccanea diğerleri Mal oldulu fiatla icra edilir.

I

Teeiaatı

SATİE

Elektriklye TGrk Anonim Şirketi
Her •evi vereeiye eatar ve teaisat yapar

Metro Han, Tünel meydanı, Beyoğlu

1

Piyanko müdürfyotineem
:
Numuneleri veçhile 150 ad~t J
evlenme evrakile 50 adet 1>1.. '
yanko mildürlüğ'U~e ait y~rid@ 1
defterleri tab ettirilecegındeıa
tab'a talip olacakların pey ağt 1
çeJeri ile birlikte 2~-9-929 ta; 1
rih pazartesi günU saat t5 t~ •
piyanko mUdUrlüğUnde mille•
9ekkil tayyare mübayaat ko•
misyonuna mllracaatları.

haftan tepre.şti, eUnde tespih,
asabi ve müteheyyiç adımlarla
oda içinde gezfnmiye başladı.

Günün bitmesini, güneşin
batmasını,
gecenin kainatı
kaplamasını ve bunların birden ve ıerian olmasını istiyorkenannda dudak dudaja keyf du. Banyo suyunun ııınmasım
beklemekten ıinfrlenen acul
çatarken Jakalıyor. Ali Diyor
IMıı sana, bu da sanal· iki.i- bir adam gibi, sofra bqmda
de&1izlik ghteren huysuz bir
ni birer yağlı kul'fUllla gebertiyor. Ne olN köy çocuğu.
çocuk gibi titizleniyordu. Bir
kanun bilmez, nizam anlamaz.
kere gece olsa rahatla.şacaktı.
ÔldOrdüğii pis mahlukları bir
Herkes ve bütün cihan o,
eteğe
ylkletae
kasabaya
ölümle kucaklatacak, namusugetirip müatantikin ön6ne
na aOrUlen lekeyi ıon bir ihkoyse: ''işte efendim, bunlar
tilim içinde -ıadü ıatır- yıkı
benim ınımı yıktılar, ben de
yacakb. Kendisini bir ağaç
cezaJarmı verdfm. Emir senindalının Ustünde-gaıyengfz bir
dir.f» dese hiç bir ıey lbım
raşei hazla- sanılır olarak taıelmezdi. Müstantik efendi
hayyül edince sabırsızlığı bir
onun alnını öper, hükumetten
kat daha ziyadeleıiyor, odadlf&n bırakırdı. gafil çocuk
sına değil, demine bile sığ
bunu becerememif, dağa çık
maz
oluyordu.
nuş,
qkiyabğa
bqlamıtf. ..
Şiındi gel de acıma. Ciğeri iki
ip ve ra9el.. DOşündDğü
Para etmez bfr fahişe yüzünhep bun' ırdı. Bazan sıkmbya
~en koca bir delikanlı dara- tahammül edemiyerek karargacına kadar çıkıyor.
laştırdığı işi hemen yapmıya
Nihat, duclaklannı ısırdı
meyi ediyordu, Elemin, ye'sfni
"!u~fferin rengi sarardı. Pey~ yağlı bir ipin elyafına devr
nırli pidenin hamuru
b ogaz.
1
ederek· ve murdar iliğinin
annclu geçmemiye, içtikleri
çayın her katrası, kayn
boşanmasile tepeden
bmakurşun gı'b•ı citerlerinı' amlf,
k
ia kadar titriyerek çarçaya m~
ya• bqladı. Oraya
aefdild
.
buk ölmeyi diliyordu. Fakat
.
a
en ne
hın kere pışman olmufla d
bu istical ile ö16m sahnesinin
ve her ikisi bu hiklyeyi ~ ~
biraz noksu, biraz lonk kaliyen adamın kendilerini
lacağım teemmillle bu dileğinyarak iltlzamen bu sözleri
den gene fanğ oluyordu. Bitsöylediğine zahip oluyorlardı.
mek llzere bulunan bir gece
Sanki tanımadıkları ıu aiız ,
lerİD bir seher rüzgin, umumi
hikayesinin nakili , « Namua
bir ınımtü ıUldin, bu 6lthn
için böyle çahşıhr, böyle uğ
aaluıeai için IAzlmdL ancak bu
raşılır; erkekler intikam uğ
dekorlar
ara.anda titriye titriye
runda ipe kadar çıkarlar 1 »
6Jmenin zevkini hluedebiledemek istiyordu.
ceğine
zahipti.
Babayla oğul , melUline teatif enzar ettikten 'aonra elleNihat E, ifte bu buhranlı
rindeki ka\fehleri bıraktılar
düşüncelerle koca bir gihıil
ve alelacele kahveden çıktılar. geçirdi. Halazadelerinin ge·
O adamın işi biraz daha azdı
tirdilderi yemeje el allrmedi.
rarak kendilerine haykırma(Bftmedil

8

t

Son gllnlerde T opkapıda :ıa·

.
C

yacakiardır.

Aylardan beri Peştede icra
edilmekte olan .ptranç turnuvasını,
Hayana mümessili
Kapablanka kazanmışhr.

- Birinci ve sonuncu baba,
bir daha görecek değilim.
Nihat, oğlunu, bariz bir hüzün taşıyan gözlerinin ağuşuna
aldı. Derin, çok derin bfr
bakışla o elemli çehreyi süz·
dü ve sonra ömründe ilk defa
olmak here Muzafferin yana-

nasıl aşırdı?

lerin · bir birini takip ettiii
görülmektedir. Eveltci gün Yenibahçede Mehmet efendi isminde bir zahn evine tam öğle
llıtil bir hırsız girmiş, Mehmet
başmlidüriyete bildirilmiştir.
efendim •c14-15» yqında buBu müsabakaya iştirak elunan
oğlu Salimi tabanca ile
denlerden ancak sekiz kişi
muvaffak olmuştur.
tehdit ederek difarı çıkarDllş,
Kazananlarm isimleri şun
sonra rahat rahat evi ıoyup
lardır :
bir hayJi mücevherat ve nakli
Adalet Tevfik, Nesterer.,
kolay efya alarak ıavşmuştur.
Mürşide, Semahat hanımlarla
Salim evden çıkarıldıktan
Muhittin, Hafi Kadri, Kerim
sonra macerayı kahvede otu' ran babasına haber vermif,
ve salih İskender efendiler.
Bu yeni memur mülazimleri
alelacele eve gelmişlersede
bugünlerde va:ıifelerine başlı
hırsız kapıyı arkadan sürme-

şampiyonu

dandı:

Haydi yat, haydi yat
• dedi - giln doğmadan neler
doğar. Elbet bir gün, bizim de
alnımızın karası silinir.
Fakat odasına girer girmez
yüzü karardı. Maslubu seyir
ederken husule gelen mar. !İ
neşe bozuldu, sıkıntısı yeni

riyetlnde açılan Simens makinelerinde çalışacak memur
mülazf mieri müsabakasına kadın, erkek 60 kişi girmfıtir.
Bunların evrakı imtihaniyeleri mUdüriyeti urnumlyeye
gönderilmiş ve kazananlar dün

Şatranç

ha tatsız.

Evin oQlunu kapı dışarı
ederek mücevherleri

Poıta ve telgraf ha4mildD-

Kanalizasyon yapılırken bazen eski lağımlara tesadüf
edilmekte ve bunların pisliği
açık arabalarla sokaklardan
geçirilerek.~ Abırkapıdan denize döğülmektedlr.
Bu it Vilayet heyeti sıhhf
yesinin nazarı dikkatini celb~tmiş ve Emanet heyeti sıh
hiyeshıe bir teskere ya:zılmış
hr. Bu tezkerede bir zerresi
hile milyonlarca mikrobu iheden bu pisliğin ulu
tiva
orta naklinin nekadar maıhzur
lu olduğu anlablmış ve Emanet heyeti sıhhiyesinden bu
pislikler nakledilirken ve çıka
rılırken Üzerlerinin ve hafriyat
mahallinin sönmemiş kireçle
kapatılmasının teminini isten-

hırsız

Güridüz gelen

Elektrik Evi, Beyazıt, İstanbul
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Son Saa"- ~ _ .

8 Sahife

~~

BÜYÜK

Galata Karaköy
Poğaçacı fırını ittisalindd~i mahallebicinin üstünde

ELBİSE
FABRİKASI

Ha nnnef endilere:

pardesüler

(kaşa)

Her renkte ve son mo da

Spor

J 4~ liradan itibaren l
Pardesül er (•r~~':Sbej ve licivert renklerde

~~ 2~1iradan

ltlhnrt•n

~1 uşaıııbalar Cil:)'"hor ]
r(•nkle

31l'

liradan
il ihcren

Beyefendilere:
Me~hur

Manderberg markalı
(trench. cuat) tan bej ve lacivert

Pardesüler:

~:!Jl~~u~~-nPardesiiler

kostümleri

l.--. ı
'-)i liradan it ibaren

k .. l
biçimi~de ~osttııı1 er

14~

lngil'

14~

Seyri sefain

Erkeklere:

Beyefendilere:

liradan itibaren

Merkeı

: Galatôl
köprü b;ışında. Beyozlu 2 J62
Şube accntası: Mahmudiye

liradan itibaren

hanı altında. t~tanhul 27.ıo

t'fif tik Paltolar

} 2~

(MERSİN) vapuru 24
•.:ylül sah 17 de Sirkeci rıh
tımından hareketle [ Gelibolu,
·,:anakkalc, Küçükkuyu, EJrcmit, Burhaniye, Ay,·alık ] a
g-idcc..:k ve dönüşte mezkur
iskc.:lclcrle birlikte Ahmoluğa

liradan itibarea

~~:f!~ !\tltı:;arn IJala ı· ~::i·JV[uşa n1balar

5~

9j

liradan itibaren

liradan itibarea

Erkeklere:

Isınarlaına

Muşaınpalar

kostümler

uğrıyarak gdcc~ktir.
Gelibolu için yalnız

alınır,

yük

yoku

3 ()

SAKARYA
vapuru

23

Eylıil

Pazartesi
günu akşaını Sirkeci rıhtımın·
hareketle [ Zonguldak ,
lneholu, Sinop, Samsun, Ordu,
· Girl'Sllll , Trabzon, ve Ri7.c]
iskclclerim: azimet cdeı:cktir .
Tafsilat için Sirkeci Mcsad:ın

lı.mı

det

altında acentalığma

müraı:aat.

Telefon İstanbul: 2134

alınmaz.

"TRABZON BİRİNCi POSTASI

zade

Biraderler va·purları
Karadeniz n1untazam
ve lüks postası

~ostuı

lyvallk sürat

Kadınlara:

Çocuklara:

acentası

Sadık

LOYD TRYES i1~1NO
Limanımıza

muvasaleti
Hradan itibaren
beklenen vapurlar
(KALDl~A) vapuru 23 eylül
~·:ı
pı
1ı
r.
pazartesi
[ ltalya ve Yunanis·
------------~ pfaksitle de muamele
tan] dan
( GAŞTA YN ) vapuru
25
A
e
eylül çarşamba (Odcsa, Romanya ve Bulgaristan J dan
ı\vrııp.ıııın eıı ıııiik1.:ıııınd lokau(l\JERANO) vapuru 26 eylul
t:.ılırı clerccl'~İıı lı• İ)'İ • r ııefi'3 yı·ınek
Mağazamızda her keseye uygun yatak, salon, yemek
i.,c\ı·ıılLr lııı l.e.t: hırk:cide traımııy
perşembe [ ltalya ve Yunanis..
ve yazıhane takımlarile karyolalanmız rekabet kabul
caılJ( Hhlc ı· i po.,tulııım· bin.N nda
tan J dan
~1·1hı, Zonguld,t~l a ugny.u.1k
etmez derecede ehvendir. Bir ziyaret, iddiamızı ispata
rı:U.:ı· lılt: lı·ıı lrn 1 ıt :<l lcn
Re,.tor.m
Y.tkında limanımızdan hareket
gclccckt:r.
kafidir. İstanbulda Fhıcancı:ar yokuşun~a No. 27
'e But ıı \ ı· t•·,.rif lıtl\ 111 .uıılıır.
edecek v.ıpurlar
,
11: r ·ket gTımı \ rık alınnı:ı7.
Tdefon: lstanbul 3407
( KALDEA) vapuru 24 eyJiil
~--mml--mBBll!!--... , ~...-..---------Salı
ı 1 de [ Samsun , Trabzon
$eh'!"cmanefi . · !li:ıları
•
NAİM VAPURLARI
ve Batum] a
(GAŞTA YN) vapuru 2) eylül
İZl\1İl~ ı~os·rASI
Şehremarıet!nder.:
Bedeli
çarşamba ı 8 de [Selanik, midillt,
keşfi 485 lira 55 kuruş olan
Sc:ri, ILıks \'C munt tz.un ohm
lzınir, Pire, Patras, Korfu, A·
Kadıköy itfaiye grubunun tavapuru
yasar.mı.la , Br~nJizi. Vencdik,
C\ ll'ılün
miri açık münakasaya konve Triycstc) ye
muştur. Taliplerin şartname
2H üncü PAZAR1~ESİ
(TEVERE) vapuru 26 eylül
almak, keşif evrakım görmek
günü ı 6 da C:alat~\ rıhtımından
prcşt·mbe (Loyd ekspres) olarak
içfo ihale günü olan 12_ teş
Ortaköyde, Feriyede kain Tütün Eksper kursuna bu sene 25 talebe alınacaktır. Talip!erin
[
Pire , Brendizi , Venedik ve
lı.ırekctk l.tmirc ve Çarşamba
r· nievel 929 cumartesi günü
adedi matlup haddi geçerse bir müsabaka yapıJarak müsabaka neticesinde kazananlar kabul
günü lzınirdcn b.t:mbul.t hareket · Tiryesk J ye
Her nevi tafsilat için Galatada
edilecektir. Bu müsabaka 5 Teşrinievvel Cumartesi günü Feriyede saat 2 de yapı!acahtır. 1
levazım müdurlüğüne gelmeCL{~r.
mumhane
( Loyd Triestino }
1 - Türk olmak.
leri.
Galat~ıda Gümrük kar~ısında
başlıc~ acentesine . Telefon Be2 - Y qı, on sekizden aşağı ve yirmi beşten yukan olmamak.
Site Fr.msez h.mınd,1 ı 2 nuına
yoğlu 21 27 ve ya Galatasara--.
3 - Laakal orta tahsilini ikmal etmiş bulunmak. (Yani liselerin dokuz.uncu -sınıfına
ı .ıLla umumi accntalıg-ına müraSatılık
yında sabık selanik bonmarşesi
muvaffakıyetle ğeçmiş bulunmak.
ca.lt. Telefon Beyoglu : ıo.p
binasındaki yazıhanesine TelefOll
Cagaioğluııda Acem sefaret4 - Sıhhati tam ve bünyesi tütünle iştiğale müsait bulunmak.
Beyoğlu 2499 ve yahut Sirke'
5 - Alelitlak ağır cezalan müstelzim cürümlerden ve muhilli haysiyet kai.ahatlerinden hanesi karşısındaki Servili
.M
unta:rnnı
Harlın
postası
cide
Mcs'aJct hanındaki yazıha...
Mesçit sokağmda 4 numaralı
dolayı mahkôm olmamak.
nesine müracaat edilmesi. Tel.:
otuz otomobil istiap eden 720
(Mezkur hususat: Nufus tezkeresi, mektep şahadetnamesi, veya orta tahsiii ikmal ettiğine
l->la1bul 1235
arşın terbi:nde 30 arşın caddair Maarif idarelerinden musattak resmi vesika, idarenin iki doktoru tarfmdan verilmiş ~ıhhat
deye yüzü bulun:.tn bir garaj
raporu, mahalle ve karyesi ihtiyar heyetin~n polis veya jandarma dairelerinden musaddak
:tpt~~~lliı1
şalıadetnamelerile tevsik olunur.)
,
mahalli S:'ltı;;Uır. İstırnbu!da
Hantal zade Tayyar vapurları
günu
c;a.n
18
de:
Sirkcô
rıhtı
Asma
altmda
11
numaraya
Taliplerin nihayet 2 Teşrinievvele kadar Tütün İnhisar idaresi umum müdürlüğüne istida ile
mfracaat.Tele-fon İstanbul 1870 mınll.ın harcl\ctk l l·:rcgli , Zonmürcaat etmeleri ve vesik:::1larmı d'._l berabn P'~tirme:,,.r· iHn olunur.
ğ"ulJak, Bartın, Amasra, l\uru..:a
HACI BEKİR ZAl)E ALİ 1\lllHİ1'TIN
Bu hafta
~ile ,.c Ci<lı.:J ye azimet ve aHlct
müessesei ticariyesi
ltl.\fı far ameliyesi münacJı..:ı:cl,tir.
sebetilc postasını yap.umyacaMevcut şubelerine zan1in1eten pangaltı<la
T.ıfsil,h için Eminöııü rıhtım
ğını ınubten.:m müşterilerine
lun
2 nuın.ua \"il ınür.ı..:.ıat.
şube açıyor
ar.zolunur. Telefon Jst. l 97""
ı - mektebin ulümu aliye ( ıktisat, şehbenderlik, muhase..
Tek:foıı: '?68 ı
b~. banka ve sigorta ) ihtisas hısımlarına tam devıeli lise. mezunları ve mekatibi aliyeden ve ecnebi mekteplerden gelenler.
l(ıcnnzı kordonlu tekyıldızh
2 - Yükr;ek ticaret kısmına, orta mektep mezunlarile lise- 11
lerin birinci devrelerini bitirmiş olanlar ve bu derecelerdeki
Beynelmilel bir şöhreti haiz İZMİR de {KADAYIFÇI ZAmusaddak mekteplerle meslek mekteplerinden müracat eden
DE BİRADERLER HALI KUMPANYASI] mamulatından en
mezunlar.
nefis: (İSPARTA, LERGAM, GÜLÜSTAN, TAHTA, UŞŞAK,
3 - Orta ticaret kısmına, ilk mektep mezunları kayıt ve
en kibar ~of ralarda bulunur.
DEMİRCİ, GÖRDES) cinsi büyük döşemelik halılann yegane
kabul edilmektedir. Kayıt müddeti 30 Eylül akşamına kadar
sat11 mahallf depomuzdur. Yaklaşan kış mevsimi için ehemdevam edecektir.
miyetli stok yapılmıtbr. Geçen sene olduğu gibf bu sene de
muhterem halka bir hizmet olmak tlzere toptan fiatlar üzerinden perakende sabfa başladım. Halkın iatifadesini nazan
ddikkate alarak piyasa fiatlanndan °/o ıs tenzilitlı olduğu
piyaııko8u
gibi fiatlanmız maktudur. Me rsim hasabile düğün yapacak
Yedinci tertip
erbabı ihtiyacın, getireceği s ılon ölçülerine ve zevklerine uyHava Gedikli küçük ıabit makinist mektebinden: Hava.
gun her çeşit halı bu1unduğu gibi rekabet edilmiyecek deJ uncü keıille 11 1eırinleveldedır.
dikli küçtik zabit makiriiat mektebi Fransızca tercümanlığı
recede ehven ve hatta lzmirde bile tedarik edilmiyen mUsait
Bllyük ikramiye
100 ila 150 lira rnaaıla • ve müsabaka ile bir tercüman
fiatlarımız ka'rşısında mütehayyir kalacaklanna eminim. Vecaktır. Taliplerin müıabakalan icra edilmek Ozere EyltiltiD
rilecek hususi ölçii Ye renklere g6re sipariş kal>ul ederim.
üııcii pazartesi gftnü saat 10 da Y eşllk6yde mektep müdOr
tine
müracaatlan.
Yerli mallarımıza rağbet buyuran muhterem balkın bir defa
Aynca:
20,000
ıt5.000
12,000
10,000
liralık
depomuzu teşrifleri menfeatleri iktizaındandır.
Beyoğhinda
ikramiyeler ve 10,0.00 bir mükafat
<;arşuyıkebir Ziocirli
han No 8-4
itbu keşidede cem'an «3,900» numara kazanacakbr.
Ahınet Tahir

24~ liradan Jtibare.ı

8~

liradan itibaren

( KARA DENtz ) vapuru
23 cylül Pazartesi ı 2 de
C:ılata rıhtıınınd:m hareketle
jnebolu, Sam,:;un, Gireson,
Trabzon , Rizl: , Hopa] ya
gideı..:~k ve dönü) te Pazar iskı.:lc~ilc [ Rizı: ,
Sürmene ,
Tr,ıb;ı;oıı , Gürclı..: , Gircson ,
Ordu, Ün\'e, SJmsun, lne-

r

Restoran

ASRI MOBILYE

Tütüı1 inhisEıı-- idt:ıı·esi UıııLtıı1
dürlüğünden:

Illll-

Adnan

garaj

Ercüment Nur
Pazartesi
2

~ T!~!!r
\~

Bir

'"fürk halılaı·ı k Lıl]~ı11111ız

Ankara

Rakısı

~"'rarısızca teı·cünı3.n

1,ayyare

aranıyor

40,000 lira

Londra Birahane "Lokanta

Daruşşafaka ıııüdürlüğüııdeıı:

AÇILDI
12 kifidea eıürekkep

Emvali metrüke müdüriyetinden :

Talebenin yeni dera senesi ders levazımı münakua ile abSatılık
nacağından talip olan kiğıtçılann pey akçelerile eyltlltin 24 iincü
1375 lirada talibi uhtesinde bulunan Boğaziçinde Boyacı
lalı gtinü ıaat dokuz buçukta Nuruoamaniyede cemiyeti tedrik6yilnde
Emirgin caddeainde 82-84-86 numarlı münhedim saIİyei lslamiye merkezine gelmeleri.
hilhanenin bahçesinde mevcut 2 mahzen 1 mutfak-çamqırbk
Daruuafaka talebesi için çamaşırlık 70 santimetre eninde
ve sair klgir mebani ile iri ve temel duvarlan ve denız par2100 metre amerikan müna~asa ile alınacağından talip olanmaklığı gibi sabit abamından gayn mütebaki enkazının 23-9lum aynı gftn saat on buçukta yukandaki adrese gelmeleri.
Daruttafaka talebesine münakasa ile kiflık dahili elbia yap- 929 tarihine mllsadif pazartoai gllnl 1aat 1 S te ihalesi icr
edilmek lb:ere mlbayedeai IHr hafta temdik edilmiftir. Talipbrılacakbr. Boz ve ya kahve renginde yerli malı lmmqile
lerla 100 liralık teminat • E.Yali metruke ıabf komf.yonuna
djkmesi mltteahbide aittir. Talip olanlann kumq mmıunelerl
mtlracaat .,ı...ı.t.
alarak aynı glblde aaat 11 de ~dakt adrue gelmeleri.

Türk Aile

enkaz :

•

Her

akşam

Doktor Feyzi

Ahnıet

Frengi, bdsoğukluğu, cilt., pros:
tas, zafı tenasül ve kadın hasta.
lıklannı en son usullerle az bir
zamanda müsait şeraitle tedavi
eder.

Adres:

Babılli

Muıild

!iaat .16 dan 24 c kadar

Çağaloğlu yokuşu

Blrllll

terennüoı

edecektir.

18 Rebiülihir tJ
1hkviın
Güneş

5,47
12,07

Akşam

ôgle
lkiııdi

15,83

imsak

kö~e başı

numara 4:3
l'defon: İstanbul 38'N

................... Mes'ul

miJdiiı

Yatsı

