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İhtidalar mercii: Müftültik
lht:da talimatnamesinin tebliğinden sonra ihtida edenlerin
adedi 400 ü bulmuıtur. Maamafi mütarekedenberl ihtida mua-

melesi yapılmamakta olduğu cihetle bunların kısmı azamı eakidln müracaat etmiş olanlardır. Bu mühtedilerin arasında bir
kaç Ermeni de vardır ki bunlar eczacıdır ve İstanbuldaki diikkinlan tahdit kanununa tevfikan seddedildiğinden dolayı Anadoluda icrayı san'at etmek üzere alakadar makamlara müracaat etmiş bulunmaktadırlar. İhtida edenleri kısmı mühimmi Er. menidir. Ermenilerden sonra Yahudiler ve Rumlar gelmektedir.
Bilhassa Musevi kadınlar drahoma vermemek için Türklerle
evlenmekte ve ihtida etmektedirler.

Çinliler, Rus hududunu
tecavüz ediyorlar

~elır.imi::de lıer gti.n otomobil kazası oluyor. Ru kazalar
neltcesmde yaralananlar günlerce, ve bazan aylarca /ıasta
ne koşelerillde sürrinüyor, kendileri ve aileleri perişan oluyor.
Gene otomobil karast yüzünden reissiz kalıp mabvoları aileler de bir, iki değildir. Halbuki böyle felaketzedelerin uğra
dıkları bel<i ue ıstırabı bir dereceye kadar olsun tahfif ve
lelwirı elml'/\ mıimKıiıİ ve bu da Şehremanetinin elindedir.
Bun.a rağmen Emanet meseleyi her neden ise ihmal etmektedtr. Bu husustaki tafsillit, «Bu ne ilmwll» serlcivlwsı
allmda Cl :J )) ıirıoıi salıifemizdeciir.
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iki şaki
Rusyaya kocar'
hen yakayı
ele verdiler

Eler Emanetin
tetkiki müsait
bir netice
verirse•••

rfegayyiip Bu sahalı ..

Halil ll~fat paşa torunu

Nihat be)" nerede?

Evine bırektıfı mektupta intihardan
bahsediyor

limanı karış
tirdı, biitün va-

Sis

purlar gecikti

maaı lizımdır.

Fakat a..aa, sdıhate _.
zır olmadıkça hiç bir ,eyi
imha etmek salihfyetioi haiz
değildir ve itte bu nokta Em:-·

uiaden ayr.ıhnıt, bazı
komİIJOn işlerile menul ol•

difarıda

Şaki U$mtJn

Trabzon 23 {Hususi) - Uzun zamandanberl Trabzon,
gümüşhane, Rize ve Erzurum
mıntakalarmda
şakavet ya
pan İspirli Ali ağanın oğlunu
dağa kaldırarak S biıı lira
fidye istiyen , ıon zamanda
yapılan
takibat neticesinde
Rusyaya firar etmlye teıeb
büa eden kör lamail ojullarmdan meşhur taki Osman Be

HUl'fit

sflllılan

ile
beraber diri olarak yakalaa-

mıtlarclır.

Belediye

zaman ~ apllkları te::;chbü:sler ve hUJıaşsa ım,·a
niu meclisi denilen aua
uıecllsl meh'usaumm her
açılı~11H1a izhar t•I U(Ji t <'lneuniJt•ı· mahimd ı. du
serer luhrıs H uı .• ·ı hiı·
luraftttu \ unau.~l.ı • ı h·~
' lkUe rııuteharrıJ\ olaraı,
bh· hu·aftan da (u .illPrt:

l.ondruya hir heyeti
.susa

malı•

{JÖUdPrıuiı:Jcn.IİI'.

ile) et KılJrıstau hareket
\: e ilk mt•rbale ola(lılabadi 6 IDCI sahifede)

('(Jul~

1

Bu suretle epey zaman açıkta kalan Nibat b~y, bet
gece evel kimseye haber vermeden Erenköyünde oturdukları evi terketmiştir. Sabahleyin odasma girenler, ancak
o zaman Nihat beyiıı geceyi

kardeşi

ta ortaya sürdü(tü preosiplerd~o cesarcllAnerek
l'unanistanu ilhakı lehindeki te.~(·hbüslerlne daha
faal bir walıh el ve•ı·mi~
ler ve lt•meı;nil~rinl lnUiliz hüı\ümeli nezdinde
müdafaa etmek üZere

sidir.'
Zabıtai belediye talimatnr
mesi mucı'b'ınce • u"tler mua·
" zaman keu·
y ne olundugu
fetinin ve tereyağının b~de
otuı: zühur etmesi lizım ar.
B
fktar azaldıkça satandan
h:r derece için bir lira nakdi
ceza ahmr. Sütte kesafet ve
tereyağı «10,. dereceden qağı olursa alınacak ceza gene
«20ıt lirayı geçmez.
Derecesi ondan at•İI olan
··tı
.
dcb~aiyesi ba.sıfar
ıu erm -meva
oldupndan- çoc
• ve
talara içirihn•I muvafık değildir ve bunlarm sattınlma·

~J.t·•~kencU .......

meselesi .

hııuuı
Kd.ırıs
adasının
\'uııanlshum Utınl\ı l(•hlnde ada llumlarmm ıamuu

koru~

gügum erı
tetkik edilen ıey silt mesel&

Emanet heyeti sıhhiye"' ·eni bir meseleyi tetkik etnıek
tedir.
Bu meselenin şekli
yenidir, kendisi değil. Çünkü

muştur.

batjvekili M. Makdonaldio
Irat et mlş oldu(lu nutuk-

~

Tarihe tntlkal e~eıı sut

ile

~tmişlerdir.

Kıbrıatan lııgiltereye giden J(ıım heyeti

is. 3871

lıutOıı

her yerde 5

Halil Kifat paşa torunu ve
Mehmet Ali beyin ojlu Nihat
bey ( 5 ) gündenberl ortada
yoktur.
Nilı•t ,,e;y bir tfltfln tirke-

Moskova, 22 (A.A.) - Tas ajanu Çitadan bildiriyor: Kml
kıtaat Mançuriden gelen bir çeteyi tenkil ebaiflerdir. Çete ı 1
maktul bırakmqbr. Dün ve bugün de Çin kıtaab hududu ge'°erek muhtelif yerlerde Sovyet dudut muhafızları üzerine ateı

İngiltereden adayı istemiye giden Yunan heyeti yüz bulabilir mi?

i~leri

Alkol gibi
bunlar da

eski Ermeni

koca arıyan
Yabudl kızları·
tla epeycedir

l:d. ıı

idare

edeceklenniş..
Sütlere tuvalet.

Aralarında

Drahomaıız

ı~. ııoı

) nzılarııı haHı nı:ılıfıızdur.

NEŞROLUNUR

İhtida edenler

Jı;IJI 8enedenberl lngu.
terenin t~ynli altında bu.

YAZI işleri

kunıştur.

ilil

3
sene
sonra
frakı
·-----

rıs

TJJLEKJN:

1700, altı

~ık 900, üç aylık 500 kuruştur.
nt.)>i ~cmleketl@r ıçin: Sene~
3000, altı ı.ıyhk 1600, uc aylık 900

50

(<

{'l

şartları

4bone

ildn tarUesi

geçirdiğinin farkına

varmışlardır.

Ayni zamanda, masa üzerinde Nihat beyin bir de mektubu bulunmuştur.
Nihat bey, aileafne hitap
eden bu mektubunda hayattan
bezdiğini ve intihara karar
verdiğini bildirmektedir.
Bir aıUddet evel mahkeme
kararı ile ailesinden ayrılan
Nihat beyin bu teeuilrün tesiri altında hareket ettiii 11111nolunmaktadır. Mamafi zabı
ta, intihar hadiaesi etrafında
biç bir delil iesbft edebilmit
değildir.

Memuru şofôre

Soleun iül

nasıl ceza vermiş, tokatla mı?

Bir kaç f!)Ütle kadar

Beledl1e b ...emur muawi·
nı İamail Halda efeacH.ia
lsmail efendi iamlnde b•
ıof6rtı d6ğmekle IUlllUll

ola-

muhakemesin~ lataabul
liçtindl ceza mahkemesinde

rak

başlanmııbr.

İsmail Hakla efendi, « Şo-
före vazifeten ceza verdim ,.
demif, fakat bu cezayı aleluaul kestiğini, tokatlamak ıu·
retile vermed"gini söylamiştır.
Mahkeme, ıahitleri celbe·
decek, Oll altı htfrİllİ evelde
diDliyecek.

neşredilecektir

Zevk ve leaetle okuy•c:alqınız

« Ddi » ıinvanlı tefrikamız
blt11,ek iizeredir. B11 mevzu
gibi tamamen hakiki hayattan almmlf. yeni bir yazı,
sütunlarımu:da « Deli »gi islilıldf edecektir. « Solgun
!.Jlil », kölıi bir ana elinde
çamurll düşen bekarelin ha:in bir meııkıbesidir.
Muluırririrıtn M. Turhan
bey oldıığww söylemek. t'~<'
rin nasıl yüksek bir laymd ı
t•debiy
ı.afidir-

afLdıiJcm

anlalrmg ı

neti yeni tetkikata sevketmır

tir.
.
'-hi e.sı
Emanet heye.ı mı Y '
" olan
dan qagı
derecesi « 1
sütlerin diğer iyi siitler m~YJ:
nında halka satılmamas .•ç
bir takım usual r üzer.iade
tetkikat yapmal taJır.
Bu usullerden biriıi de boyle
adi sütlerin boyanmasıdır.
Derecesi 1O dan daha dii·
şük olan sütler sıhhate muzır
olmıyan boyalarla boyanacak,
mahallebi, sütliç, keşknl, pelte
ve sai, e gibi sütle yapılan
şeylerde kullanılmak üzere bu
. satıımalarma
boya1ı su•• tierın
müsaade edilecektir. Elyevm
kullanılacak boyalann aen
teabit edilmektedir. Ejer .,_
tetkikat oeticeJealr 'Ve ~
eklini ahp tatbik e~
ş
.. ••t baJ•k
belki ıehirde ıyı su
k8bi1 olur.

o,.

...

Sisin kalkmasma inli:.ar
Bu aabah teh.ıinıiz kesif bir
afs tabakası ile örtülmüştür.
Sia gece saat 23,30 bqlamıf ve sabahliyia 8 den sonra zail olmuştur.
Sisia devam ettiği bu müd·
det zarfında Uman münakalatı iamamen durmuş, sababliyin
ilk vapurlara binmek
iiiere iskelelere gelen ahali
sis kalluncıya kadar beklemişlerdir.

Sis Marmarayı Ye boğazı
tamamen istila ctmiftir. Bu
[ Mabadi ikinci sahifedel

Uzun etek

modası baş/ayınca•.
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unanhlar
Cemiyeti .flkı•ama müracaat ediyorlar
Y ınanlı!ara verdiğimiz cevabi
nol<!nın metni matbuata tevdi

Acaba?
İngiltere 1932

o:unmu~lur.

göre cevabımızı alan Yunan
hariciye naıırı M. Mihalakopu;cs r:ıcclisi nüzzar ve M.
'l'nizelosla badelmüşavere ce\'~P vereceğini söylemış ve
cevabın ayni ze.manda Ankara
i:e Atinada neşredilmesi zannında Türkiyenin muvafakatim talep etmiştir.
Salihiytttar Yunan mehat:lı • dogrudan doğruya müzakereye devam ihtimali olmadığını söylemekte ve Yunanistamn Türk-Yunan ibtilafatının halli için Cemiyeti Akvama müracaat edeceği fikrinde

/rakı

de

tahliye
edecekmiş ...

A ıinl'dan gelen telgraflara

1

1

Sofya , 21 - Verilen nim
resmi mnlômata nazaran İngil
tere 1232 de frakı terkedecek
ve İngiltere ile Irak münasebatıııı tanzim va tesbit eden
bir muahede yapaca){tır.
Lort Podermerin gazeteleri
Filistin mandası hakkında da
böyle yapılmısını İngiliz hiikümetine tavsiye etmektedirler.

SoıJyetler
• •
yaresının

bulunmaktadırlar.

hati

~ayyare

cemiyeti sivil tayg yareciligi teşvik için lstanbul, lzmir, ve bursada hava spor kulüpleri açacaktır.
Wiran sefiri Tahir Lütfü
g bey Tahran !efaretine
tayin edilmiştir.
rnaytar müfettişi umumisi
~Adil bey Şark vilayetlerinde vebayı bakarinin airayeti etrafında teftişatta bulunmak üzere Malatyadan geçerken ·Hekimhan kazası civarında
rakip olduğu otomobil 15 metre derinliğinde bir dereye dütmüş, Adil B. sağ bacağından

tayse.ya-

Moskova, 22 (A.A.)- Sovyetler memleketi tayyaresi
dün 23 - 20 geçe Kamçatka Retropavlosk dan uçarak, bugün saat altıda Attuvda karaya inmiştir. Bu suretle vasati 180 kilometre süratle ıid
detli fırtınalar içinde 1200 kilometre kat'etmiş bulunmak-

1 tadır.

ı

(Birinci sahifeden mabat)

ağır ııurette yaralanmıştır.

yüzden Seyrisefain idaresi gece
1 postasını yarım saat teahhurla yapabilmiş, sabahleyinde
8,15 e kadar mütecavir
rına başlanmıştır.
sahiller ııeferleri yapılmamıştır.
iöjalovarun imar ve tanı.imi
Bu sabah Haydar pafada
g için çalı,an Seyrisefain
llç trenin ve Adapazarı kataumumi müdiirü Sadullah bey J
nnın -yolcuları .. 8,SOı> ye kadün
Yalovadan şeh 'mıze
rlar beklemi~ler ve o saate
gelmiş, Dolmababçe
arayına
kalkan tek bir vapura dolarak
g" derek Gazi Hz. ne arzı
malümat etm~tir.
1 büyük bir izdiham ile köprüye
gelm· !erdir.
<'liye vekili Mahmut E!!at
Şirketi Hayriyede ais yüzün' bey, dün icra dairesini
den Harem iskeleııinin ilk
teftiı;ı etmiştir.
postasını, boğaz içinin ,.)8,22,
IP.j!adı po11sler hakkında ve30,32~
numaralı
seferlerini
mfrikn istida muamele göricra
ettirememiştir.
mektedir.
Sis kalktıktan sonra liman
ehremaneti Evkaf umum
müdürlüğüne
müracaat
münakalatı intizamını iktisap
ederek vakıf ular varidatının
etmiş, Marmarada sisin sıy
kendisine verilmesini tekrar
rılmaeını beklemek üzere teistemiştir.
,·akkuf eden vapurlar da yolün birinci takımdan bir
larına devama batlamı9lardır.
kaç oyuncu ile takviye
edilen Galatasaray üçüncü
takımı Stadyomda
kuvveıli
Rum takımlarının çıkardığı bir
{j
muhtelit ile müsabaka yapmış
'\"e tarafeyn birer sayı ile beraKasımp~a sakinlerinden Haybere kalmışlarc:!ır.
dar ve Zeki, iki arkadaşlarlle
~ lfj\ngihz filosu 12 teşrinievel
birLkte F eridiyede Gözlüklü
~de limanımıza gelecektir.
Hurıyenin umumhanesine git~
am, er mil maaşlarında
mı er, bütlin pencere camlaLi kı te k ifat sene baş nda
rını lmınışlardır. Bu sırada
tcptan verilecektir.
m:.'lıalli val<'ııya gelen Taksim
. H. fır sı umnmi katibi
ırerkezl
polislerinden Nuri
Saffet B. münh&I meb'e end yede taarruz etmişler,
lu lar ıçin gösterii cek na bunlardan Haydar bir el silah
z t.erin henf'2 tcsbit cdilmeatmış, polis Nuri efendiyi at ı
r i 1Jylem ştir.
yngından hafif surette yaralaariçtc:
mı tır. Miitecavlzlerin
hepsi
. urand,n'n İtalya hariciyakaıanmışlır.
~ y nezı:retlne tayini müOt cmohil knzası
nasebetile Tevfik Rüştü bey
Şoför İsmail ic!areııindeki
ile M. Grandi arasında tebrik
15 9 numaralı otomobil Ka'e teşekkür telgrafları teati
dıköyünde
Y eldeğirmen;nde
edilmtştir.
Ahmet isminde birisine çarpm:ştır. Ahmet başından yııra
Aıneli ha vat
ll!iirkek muallim mek.tebinde~ki kl!rsta ders g.ören muahim muavinlerinin imtihanla-

l

l

m

Feridiyede gül rülfülü bir vnk'

n;ekteplerinde
Kız

ve erkek ameli hayat
mekteplerinde talebe kayıt ve
kabul muamelesine bqlanıl
mı tır.

Bu~ünkü hava
Kandilli rasatanesinden
alınmlfbr:

Dun azami harare .rıo ..
derece, bu sabah «11» derecedir. Bu gece rüzgir hafif
Lodos, hava açık ve yağmur
suzdur , D6n yağan yamur
6,5 milimetredir.

LER

NJ. I~ik(lf, Ilus-Çin 1nü- Yunanla
rıasebatına

dair ne divor

Moıkova;

22 (A. A,) - M.
Rikof, Moskova mıntakası birinci Sovyct kongreıinde nıı
tuk irat ederek So~yet hükumetinin şarki• Çin şimendifeı
leri ihtilafının halli için kat'i
tedabirlere geçmediğini beyan
eylemiştir.

M. Rikof demiştir ki : Hükômet meselenin sulhan halli
için her çareyi istimal edecektir. Uzak şarkta hususi surette ihzar edilen ordu tamamen müheyya bir halde Çin
hududunda tevkif edilmektedir. Şıı kadar ki ihtilafın sulhan tesviyesi ihtimali oldukça daha cezri tedbirlere müracaat etmek doğru drğildir.
Çin teklifleri ihtilafın halli

.1

ıçın

hiç bir esası ihtiva et. memektedir. Bu teklifler dairesinde muvaffakiyetle müzakerata tev.:sııül mümkün değildir. M. Rikof, Beyaz Ruslarla Çin kıtaatının Sovyet
toprağına mütemadiyen vaki
akınlar, hudut muhafızlarına
açtıkları

gece

işaret

ederek
bu
hücumların
Sovyet kıtaatırun 9edit mukavemetine maruz kaldığını söylemlı ve nutkuna alkışlar araaında 9u suretle nihayet ver" Uzak Şarktaki ordumuzu
sonbahara geri çekmek niyetinde değiliz. Bilakis takviye,
tezyit ve harbe ziyade müheyya bir hale koyacağız.»
..

Alinin

için l>lcHirrnü) ve islanhula

kaçmı'ilır.

akı;am !1crıdlslnc Fındıklıda

Be'jlklaş

Atina, 22-Türk maslahatgüzarı har. nazırı ile dünkü
mülakatında, Türkiye ile Yunanidan arasındaki ticari münasebat ve iki memleketin
yekdiğerine olan ihracat ve
ithalatı ve bunların tabi bulunduğu
gümrük rüsumu hakkında da görüşülmüştür.

- Bulgar

münasebafı
IJıı!jvekll

Sofya, 21

1.i~ uııçcl', Sırı> lıükiıuıell
ııo Lılı· nota uiiııderınl~llr.

Bu notada, birinci Plrot
kon rt•ı·ıuısı ıırolokollarıııın
hazır

huiuııduyu

hlldlrll mek ledir.

lsnıall, sevmekte oldu(ju bu kaılıııı aı·ı.ularına mü.-

rllel'i

miz tanzim
edi/eb i/ece k mi?

Sırp

ııolls

tesaclür eden homşe
merkezine haber ,.,~rml12leı· ve

lı-.mııill yalrnlatınışlaı ılır.

Ayağına bastığı için b<>.~ründen vurdu
Karagiimrüklll sabıkalı Gübıçağını çekmiş, Mişonu sol
böğründen ağır surette yarazel Hasan dün gece Balatta
caddede sıırhoş olarak dolalamıştır. Mecruh, musevi hasşırken Mişon isminde birisi
tanesine yatırılmıştır. Carih
ayağına basmıştır.
.,..•
aranmaktadır.
Canı yanan sarhoş hem· .n

Helorut, 22 ( A. A. ) Sır - Hulyar konf(•ı·ansı,
2:J Eylüldcı Plrolla lc;llma
edt>ceklir. luuoslav heye-

ZorbohkUnkapanmda Zeyrek caddesinde Alinin kahvesinde oturan Kemal, Hacının koUannı
tutarak zorla beş lirasını almış, kaçmııtır.

gıdeceklerdir.

•

lngiliz

lirası

bir ih'ilas
yüzünden duş·miye başladı
Londra, 22 (A.A.) - Londranın en meşhur iş adamlarından biri olup sarraflık Aleminde haiz olduğu nüfuz ve
itibar sayesinde müteaddit şir
ketler tesis ecen M. Hadry
namında birinin ahiren meydana çıkarılan müthiş ihlilisatı
yüzünden iflas derecesine gelen mezkôr müessesatın ve
bunlar ile aUkadar bazı bankaların Nevyork borsasında İn
giliz lirasının tenezzülünü mucip olmuştur. M. Hadry harice
firar etmiıtlr.

Meksika gene

uü-

ı-cleceı:ur. llı•)•'l 'ili zevattan miitc-~eld\llclir:
llds, lıal'iciye nıiiclüı··
lerlııclc-ıı
)1. Hnjko \'lııl
rovlı;, ;iı.a .\1. \'onıııovlç,
jeneı·al itil;, kı\llıJ harici·
~·e ııezarell kiıtlplerlnden
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Londra, 22 (A.A.) - Meksikaclan bildirildiğine göre
riyaseticümhur için vuku bulan intihap dolayısile, mezkôr
şehirde
b.ızı
müsademçler
vuku bulmuştu.
Ru.s - İngiliz müna$t:bafı
Moskova, 2'1 (A. A.) - Hü-.
kümet M. Dogalevskiyi fngiltere ile tekrar münasebatın tesisi için ayın 24 ünde
Londrada M. Henderson ile
müzakerata başlamağa memur

feanistanda, takriben bir senedenberi bu memleket halkının mukad- ~ 1Iiisaderııc
deratına hakim olanlar kimlerdir? Almanyada sağ
etmiştir.

Yüzlerini förmek isterseniz dercettieimiz
fof ofrafa bakınız!

ve sol

cenahcılar
J

çarpışıyor

•

'
1'

Berlin, 22 ( A. A. ) - Bir
çok mehallelerde sağ ve sol
cenah gruplan arasında mü t".j addit arbedeler olmuş, revol1 ver atılmııtır. Yaralı yoktur.
Zabıta sükôn ve huzuru ia·
de etmİ§tir.
Nümayiıçilerden yirmi lı işi
tevkif edilmiştir. Bunhırd:;n
meb'us Goebbel bir az sonra
aalıverilmiştir,

Cumartesi günü ııabık ır.u·
haripler, komünist federasyo•
nunun üniformasını giymi~ bO
nlimayişçi tevkif c unrr tur.
ı ücısif

irti •

Merhum k ym kam Mah·
mut Ragıp b yln kızı ve
kit» refikimizin tahrir mudürii
Refik Ahmet bryin baldıt 1
Aliye H. dün gece irl hal et·
miştlr. Cenazesi bugün Kurtu·

.,,va·

luş

caddeaıLde Siner.:kcı)

rn·

de Şahin sokağında 225 nıı·
maralı evden kaldırılarıık Si•
llvrikapıya götOrilkcelı:, na·
mazı ikindi vakti Koca Mu''
tafa paşa camlinde kılındıktııll
ıonra ebedi istirahatgahıııJI
tevdi olunacaktır. Arkadatılll11
Refik Ahmet B. ile ailesi ef'
radına samimi 1eesallr ve 1.11'
ıiyetlenmizi beyan ederiz..

tohumu

Samatyada Ali Fakih mahallesinde Hoşdibek sokağında
Vasilin bostanına Kenan ve
Zeynel isminde başka bir
bostanın iki yanqması girmiş,
15 okka pırasa tohumu çalmqlarsa da yaklanmışlardır.

!eri ~u.gün saat .. 14,28 » de
şehrımıze gelecekler ve doğ~ca Pendikteki köşklerine

ti muralıhasa,;ı l'nı.ur
ııü aksamı Piı·ola h:u·c·liel

lanmıştır.

Pırasa

ısmet paşa saat
2,28 de geliyor
Ba,vekil ismet pqa hauet-

•

liıılıı

Zafraııl.ıoluda ı·Nıçper
lrnrısı Nazıı·c>yl üklürnıelde müttelıemdir.

Dün

:·

h•lliil<iıw lhılnar hüklıme

polis merlu~zl nıemurları ehin al•~am hlr
katil yulmlıımı.,ıurdır. Bartııılı Kılzım cııJiu ismall is-

etrncdiğl

1

ı ıcaref lŞ erı-

hir kat il di"ııı 1
eclildi

Beşlktıış

ta\·ual

· l

rr·

miştir:

=

Bartırılı

ateşlere

mini la~ıyun bu lmlll

Bu sabah

6:azi Hz.

Masanın arkasında bir koluna tüfeğini dayamış olan zat, Efganiıtanın bugünkü bUkftmda,.
Habibullah handır. Yanında mevki almıı olan hoca, Kllhistanda halk arasında nedense
büyük bir nufuz kazanmış olan bir adamdır. Adı «Mehmet Kabir» dir. Hocanın yanında da
sabık hükümdar Amanullahın kardeşi, elini bastununa dayanmış olarak görünmektedir. Bu zat
ağlebi ihtimal geçenlerde yeni hükümdar tarafından asıldığı bildirilmiş olan zattır.
Fotografın bir köşesinde de sabık emirhı kumandanlarından iken yeni emire iltihak etmiş

olan ceneral Mehmet Sahiri görünme l ir, bu fotograf bir İngiliz mecmuası için
surette alınmıttır. Efganistanın son vaziyeti hakkında yeni malômat yoktur.

hususi

BuQünkü

borıo

İngiliz 1005,00,00 f~
12,32,00; Liret 9,22,00ı ls~
re; 2,50; Dolar 48, 25, ()D.!
Dahili 96,00; Altın 878, 51İ
Ana dolu 23,00; Rumeli {,,()O
Tr~mvay 72,00; Dtıyuc J9S,
1 luıııka"ını

111

ılııırnı ı

.

24 EylDI

Son Saat

-

~~~·.!;!!~~]

Feci ...

Bir bilet mesetssi

Fransa.da geceleyin çok feci
bir tayyare kazası oldu

Geçen gün Seyrisefainin Kadıköy iskelesinden bilet alıyo~
dum. Kalabalık ·arasında hı
rinci mevki bileti yerine ikinci bir bilet verilmiş. Bunun
ancak vapurda kontorol me·
muru ile karşılaşbğım zaman farkına vardım. Bittabi
sebebini de kanşıklığa atfettim. Sonra öğrendim ki bu gibı
haller sık, sık oluyormuş.
Anlaşılan hususi bir maksatla yapılan bu hal çok fenadır. Alakadarlann nazan dikkatini celbederim
Kadıköy: Hamit

Fransanın (22) inci tayyare
alayına mensup 12 tayyarelik
bir müfreze geçen akşam saat
dokuzda ( Şartr) tayyare is-

e

A

A

iki memur Abu caKuşak bey bozuldu
Ve hayretli bir meldi
içind.e kekeledi
-21- Muhanirl: M. Turhan

Tahrif maddesinden mahlreme kararile ağır
cezaya verildiler
Edimekapı maliye tahsil
tebliğ memuru Celil ve Yakup

nım abu'

Londradan
bildirildiğine
göre im senenin modası 11=ım
cfef: olacak, kw/111/cır .ar~ı~
hwula n lJİrmi st•ı e evelkı gıbı
fıslanlm;mn e.ft klt•rit: _golları
sıipüreceklermış. l'ekala ama,
- · aç·ık kollahani kısa elegw,
•
rm :iyn rJe Jıaııadım ıs·fil'.
l.JOde
mr.selesi ve o kı!ıafefle ge:nıe•
. spor no,..'·lasmdan
l1edent
mn
·
fayda/an nerede kaldı?_ .
Demek, yıllardaı berı dm•
/ediğirııiz im sö:/"I' lwşmell4
moda cenaplarmw zamana
göre uyd11rdu,?j11 birer ten~n~
imişi Ager öyle olmasa ıdı,
kaç yıldır sılı/11/ifjinden de:_n
ı.
fıel
r111r11lan o ıaya
. /mgun
• _
böyle uzun etekle /ebdıl edı1
111 fye kalkı~ılmazdı. Anl~ş~lıy or ki, kılık kıyafet, yıyı r. ıerım.
· re sılı
me lwşa11111a ış
· · gı'b"1 şeyler.
hal' seltimei fdatı
hep, Jwşme/lıl moda ~enapla:
rmm keyf ve emirlerme ta~ı
.
_ .
bar11:.ka bır
bırer goslerış/en
şey de(jilmiş.
. ..
111 'ıa Londradan bıldırı1·xırıese
· gı'b,: yarın uzun etek ş·ud l!Jl
rada burada yı1ı gostermı
Ye başladırnıydı işi11 çabuk
· · arkasınmnumileşmesı· ıçm
efk
dan derhal ayni göslerm ~ •
ler gene meydana çıkar.da.
kal bu sefer ters tarafın an

efendilerin makpuzlarda tahkelimeler arasında yapılacak
rifat yapmak suretile vazi{eyi
her hanğf bir itiraftan daha
sui istimalden mamunen muameleyı liyıkile tahmin edekuvvetli ve daha asilane idi.
mediği için zihnen bocala- .$imdi ne yapmalıydı? Şuhane hakemelerine üçüncü ceza
mahkemesinde başlanılmıştır.
maktan ta hali değildi. Pren- bir Jitifenin dilşiken, sevdaKendilerinin yalnız tebliğ
ses, Şeyh Alinin muhabbetini tiken bir netice almasına razı
döndüğü görülmüştür.
vazifeai
ile mükellef iken
lfOn ikinci tayyare yere tabiata karşı bir cürüm ola- mı olmalıydı; yoksa bir yolunu mahallebici, tütncü, marangoz
89}rÜSeferin faa!iyeti , düşerek tutuşmuş ve dört ra- rak tavsif etmişti. Bundan bolup ric'at mi etmeliydi?
gibi bazı esnafın vergi borçTaksi tarifesinde son yapılan kibi de telef olmuştur. Asıl
Hesap ters çıkmıı, adım
maksadi, çirkin bir ihtiyarın
larına tahsil ederek vemeye
tenzilattan sonra yakın mesagüzel bir gence gönül vernıe· yanlış atılmış, ok geri tepmiş
pilotun cesedi tayyarenin annoksan yatırdıkları, makpuzfelere müşteri al:nıyan bazı
sindeki münasebetsizliği an- ti. Delikanlıyı üzmek istiyen
kazından yüz elli metre uzaklarda
tahrifat yaptıkları iddia
şoförler, seyrüsefer dairesinin
]atmaktan başka bir şey ola- prenses, binnefiı
üzülmiye
ta bulunmuştur, buna bakıla
olunmaktadır. Ceza kanunufaaliyeti neticesi olarak bu femazdı. Şu hale göre bir kıyas
başlamıştı.
rak pilotun vaı::yeti çaresiz
339 uncu maddesi
na adetten vaz geçmişlerdir.
tertibine imkan vardı: Çirkin
Girdiği yolda devam etmek nun
gördüğü zaman
paraşütüne
mucibince
muhakemelerine
Şu hal gösteriyor ki Emanetin
ihtiyara yakışmıyan bir duybir zulüm, geri dönmek bir
güvenerek boşluğa atladığı,
karar
verilmiştir.
ıubeleri içinde en iyi çalıtan·
gunun gençlere yakışacağını hicap idi. Kadınlık zu)mü, hüfakat paraşüt açılmadığı için
Ceza mahkemesi, bu davayı
lardan biri de bu dairedir.
kOmdarlık hicabı kabul edegösteren
bir kıyas!... Acaba
düşerek parçalandığı tahmin
Diğerleri de buna imtisal
prensea, bu kıyası makul göre- miyordu. Söylenilen sözleri rü'yetin ağır ceza mahkemeedilmektedir. Kazanın hakiki
etseler, İstanbulun beledi vazcek kadar munsif miydi?. Sonra ciddi telakki etmiş olan Kuşak sine ait olduğuna karar versebebi, pphe yok ki, anlaşd
mit, evrak oraya gönderiliyeti, emin olun çok değişir.
dilrüba sevgili, Şeyh Alinin q- bey ise -imanı uğruna ölümü
mıyacaktır.
mittir.
Bunu temin etmek, acaba,
Havadan
torpil
düştü kını itiraf edecek kadar mert göze alan bir dindar adam
tıeden mümkün olmuyor?
olduğunu söylüyordu. Bu söz- tevekk6lile- tebliğ olunacak
F ransanın askeri tayyareJeAksaray: Şevket
le zahiren anlaşıldığı gibi ken- hükmü bekliyordu.
rinden biri manevre esnasında
Taç ile ytlrek, Sevincin
disini itirafı aşka mı icbar ethamil olduğu torpili düşür
mek istiyordu, yoksa gizli bir ph1111da sanki mücadele ediNiçjn?
müştiir, torpil bir köylfinün
maksal mı istihdaf ediyordu?
yordu. Nihayet, tabiatın mahHer akşam seve &eve okukapısının önünde bıraktığı bir
•
• •
Delikanlı, bu karışık müli- luku olan yürek, beşeri masduğum gazetenizde evelce bir
sıgortası ışı
varilin içine düşmüş, bereket
haza!arın içinden çıkamadı ve nuattan olan taca galebe etti
mevki sahibi olan ( Takvim )
versin patlamamıştır.
şöyle çıkar:.
lak kollar
timdi görünmüyor! Acaba niuğrunda seve seve can vermek ve prenses, bila sebep zalım
« Açık dizler, çzp
•. l
Kadın tayyarecinin
L.I
rllZ t\Q çin? efendim hiirmetlerim.
istediği semapaye maşukasmın olmayı değil, idil olup hicaba
f m
Seyrü st•fcr merkezi, rüzgara, rufufJCle ma
Cağaloğlu; kariiniz
münfeilane pencereye yaslanıı" dllşmeyi tercih eyledi:
dik
a
ma/
sallar
da
roma
ız
rekoru
hundan hlr müddet ·cvel,
Murat Zeki
sırtını
çevirmesine
dayanamadı.
Cezanız
-dedicürmünü~
-'en
bir
takım
rahalsızMatmazel Lin Bemştayn adı
otomohlllerln kaza I ara nemnu,
•
kızS. S. - Gazetemizde tak~':
olursa
olsun
mukaddes
:zfin
içinde
mündemiç.
Netice·
lıklar peyda oldugıı ve
nı taşıyan bir Fran•ız kadın
lutrı;ı siuorta cllirilmeslYim intifar etmektedir. An'a- tayyarecisi Fransadan Kahireslhm vazıban iftaya karar tiz bir sevgiden, husrana ma· nin Şehremanetlnden te- gın gıinqlt doğrudan do#J"ufılan •İıce miiracaat liizumu
verdi
ve dudaklan titriye titbki'ım bir muhabbetten daha menni et ml~ll. Hu tnlu'.llr- ya temasın C"I··ııne bir lalam
h ıl
yc kadar uçmak suretile kahual olduğu gün , ker hangi dın tayyareciler arasında bir riye :
ağır ceza mı olur? Beni sev- de, bir knza l'Ukuunda yanıklar, buruşukluklar as
bir aebeple miindericata ithal mesafe rekoru tesis etmiştir.
mek, hem cürüm ve hem ceeltigı'"'. bugıin artık f en!":n bsa- Ulu beygün - dedi - köhem kıtzazede veya vaıpn ııedilmenıiftir. İkaunıza tqeklesini dinlemezler mi?
:zadır.
rlslerl, hem otomobil sa- bit olmuşlllrl nun
Egzersiz
esnasında
ldirler, nazarı dikkate alacağız.
--'ası olan ıızun
Prensea, yan gadup, yan
Delikanlı, mfitehayyfrane, hibi, hem de otomobllln giinii.n nıuuı
l
ölüm
elekle
U'Zlm
Jwl
ve
kapa
ı
kaldırdı.
Ansızın
ağız
sitemkar,
yüzünü
çevirdi:
gözlerini
•
l<;lnde bulunanlar lnzml·
- Söyleyin, f~at dojnı ..d.et.fjirerek bu tulıaf hlikm6
Bir aJacak •Slllsl
Bordo te"are mektebi tenal alacaklardır. Hu te- gerd<ın, en. sıhlıf bir kıyafel
Sanyerde, bir zatta kitibi
lebesinden Lemiyer bir egzer- .ayleyin.
tebliğ eden malikeye bakb ve menni bir arahk Emanet- lir/. bd dhır... »
Gözıimi sevdiğimin modaıı
- Kulunuzu incidiyorsunuz,
adilden musaddak basenet sim UÇUfU esnasında diiferek
onuiı Siiziinde kurnaz bir te- te nıüzulwre edllmlyo baş·
alacağım vardır. Tahsil için
ölmü~fir.
Jwlp takmakla
ulu heyğüm.
beas6m6n dolattığını sezer
lamlnuş, fakat sonra su·
Yumurtaya _,
•
Bu sene
Siz
neden
hakikab
söygibi
oldn.
Evet,
mntehevvir
yektadır rıessc:ıam.
bir senedir Hukuk ve Ticaret
ya dü:;ınüşlür.
..
------------------~
n
·
görünen prenses, gülümsiyormahkemeıerinrfp uğraşıyorum.
rı ıım lemiyorsunuz?
Haber aldıljmuza oore, rllrıs
ve Londrada başlıyat k..J
...
so"ylenen
bu
uzun
e
e
hakikab,
efendidu.
Bu,
gülümseyiş,
•
çatkın
Hangi
hu sinorta nwselt'sl Ema- cagı
Nihayet hakl ım ikinci ticah~malr'arının
a lat
miz, anlayamıyorum ki?
kaılar altında, kıvnk dudak- nt'llo sürünüp dururlien /erden sonra acaba s ç
ret mahl e.ntsınin karanna
u
ı~
Prenses,
hiddetle
yerinden
lar
arasında, küskiln bakışlar dlğt•r taraftan ~oförler ne olacak? Ycılımz tleJcl_:
raptettirdim.
rıı{l.f."eff
kalktı:
içinde beliren bir feydi, anlaAyni zamanda medyunun üç
l_, "J'
uzayıp ta sarlar gene
. .bô!re
bazı kumı)8uyıdarla an- Bey! ·diye bağırdı- zeki- şılıyor, fakat görülmüyordu.
kalırsa pek alcltirayıp bır şey
bap hanesinden kirada olanıKöprüde ve rıhbmlarda çalaşnuşlar ve otomohllle\
k ~tar o zanızı
evde
mi
bıraktınız,
yanıma
Kupk
bey,
bu
belirsiz
tebesna haciz yaptıracağım esnada lışan eşyayı zatiye hamallarırlnl
slnor~a
ellirmlye olur; Jwdmlnr, . .ı"' s1ı-· hboş kafayla mı geldiniz, yok- sümün l<itufkir deWetile sev- başla nu~lartl ı r.
man kamilen bızım e \ı a er
medyun icra dairesine bir ilrun badema mavi şeritli siyah
sa
benimle
eğleniyor
mısınız?
gilisinin
maksadına
tamamen
ı·aırnt
bu sigortadan rellihlere dönerler, Yok. eD
mühaber takdim ediyor. Giiya
kasket, siyah renkli ve gömsiz,
bir
gtinalıkirsmız,
çilnkii
intikal
edebildi.
Onun,
fU
seviletekler. Jml/arlaa beraberts:ç~
~orörd(•n ,.e otomobil saüç kan11 olduğu ve üç hanelek şeklinde ceket giymeleri
bana g6nül vermit~niz.
nıe
keyfiyetinden muğber olhlhlndt•n ba~ko kimse ls- /ar da u:ayaraksa arı
si de meskeni şer'isi bulunduğu
tekarrür etmiştir. Bu hamal- Efendimizi
nıadığmı ve belki için için boı- tlfude cdmnomektedlr.
zaman:
Abııl
zikrediliyor. Bu yüzden netice: ların kasketlerinde numara
Susunuz da dinleyiniz. landığını, kendisini biletraf
Abu
cAnım
.
nu
sinorlah
otomobllolacak, kollarında da pazubent
ye iktiran etmiı olan işim gen
b ına gönW vermek, ananıza söyletmek istediğini anladı.
O
da
ne
demek
dersentz,
ler hlr imzaya u{jradığı
kalıyor.
bulunacakb.
şehvetle bakmaktan daha çfrYüz bulan her qık gibi bu talt.tlirde otomobil hasara söyliyeyim:
oHükumeti
cllmhuriyemiz
-----------.
·
·be~ O1ltZ -.~
kindir.
nıea'u
tanlayıştan
hararetlendi,
Bundan ytrmı r•
dı
uğrarsa l\umpanya bunu
heyeti ihtiyariyeyi iptidai icra
Güreş
birincilikleri
Zira
ben
bütün
KazanlıJann
cliretlendi
ve
hemen
Şevinç
tamir ettirmt'kle ,.c işten
kuvveti diye tanıyor. Binaenaevet İ.'itanbul so:~:kfe~ın
anası
mevkiindeyim.
hanımın
ayaklanna
kapandı:
uzwı
ve kırmalı
baıleyh böyle yolsuz ilmühaberle
tehir edildi
kaldığı ht•ı·gün ic;in s.nlıiıt
Sevilmeyi,
tebaamın
beni
Oh,
olu
beygüm
dedivo şofürüne muka,·cle yolları sıipii.rere~r!eçe;İıa:ell
eababı mesalibi süribıdüren
Cüreı heyetinden: 27 eylül
sevmesini
isterim
ve
bu
mu·
ctrınfim
büyGktnr,
ilkin
merüzerinden
)'C\'miyc "·er- lan lıolo:lu. cll
heyeti ihtiyariyeyi nqriyatınız
böyle
929 tarihinde yapılması mubabbete
daima
muhtacım.
O
haınetfniz
cürmOmden
bGbükmektedir. Uuna mukabil, çtl kırıldım lı.anımlar a
intibaha sevkedeceği ümidi
karrer olan letanbul güreı bisebeple sizin de muhabbetini- tlir. Beni affediniz.
otomobilin ull mda <•zlle- alav ederlerdı:
kaviaiodeyim efendim.
rincilik mGaabakalan 11 tetrin zi b6rmetle kabul ederim. LiPrenaes, delikanlınm müteı·ek ölenin veresesi, yaAbıı canım. abu! .__._
Sanyer çukur çeıme No.84
evel
929
tarihine
tehir
edilkirJ,
evlitça
olmua
icap
eden
madiyen
6pmekte
olduğu
•hut
bu
kaza
neticesinde
JC6"'V·Bakkal Ahmet
avlnrca lıastalıanede yamfftfr.
bir duyguya aık rengi qıla· yakJanm çekmedi, yalnız baS.S.- Alikadarlann nazan
tanlar, uğrlıdıkları beJd
mışsınız, anımıza ıevdalamnıf•
fanı gene pencereye çevirdi:
dikkatine vazediyor.
Maliye memurlon
Adliyede tamir
ile baş başa kalmaldadır
sınız. Mert iseniz clbmDnüzl
- Sizi affetmek -dedi- cürhakkında
lar. Hunun sebebi, Emalstanbul adliye dairesinin
itiraf ediniz. Taki ben de bilk· lllibıiiz6 hot girmek demeknellıı
tekAsülüdür. Hiç
~ Yeriliyor
bazı yerleri klflll yağmurlar
müm6 8İze tebliğ edeyfm Ye tir. bunu De c6r'etJe benden
Ankara 23 (Telefon),
n ta•
bir para
sarfetmeden, 1'1allye memuı•larını
(Anıeb Hayat) veya (Ticaret) dan akmaktadır. Bu kısımlar bir kadın değil, ancak bir bO- iatiye blliyonunuz?
mekteplerinde mezun ve maki- yakında tamir olunacaktır.
valnız zabıtal
belediye
kümdar olduğumu size fsbat
- Mazur olan ma 'fDv de
tcrnı Jaokkında
İılzamnameslnc
bir
mad· yln ve
nede siiratle yazı yaZ1Dıya
allınalDlledeyim.
olur!
1
tanzlm
olunan
y
de llAvesilo halll kabil
muktedir iki genç efendiye
Kuşak beyin rengi gene boİrtihal
rBitmedi)
olan bu moselenin sürün- me tubedllmoktodlr. k •·
ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin
zuldu, zihni gene te~evvüş etti
İsmail paşa zade sabık
«.•emede
bırakılması doOkmda tnmlm o ıunaca tar.
Sultan hamamında, Sadıkiye
ve hayretli bir melil içinde
İtfaiye müteham11
hariciye müsteşarlanndan hı
ı·u mudur?
hanında İstanbul birinci Noter
kekeledi:
budün Qcliyor
san 8. kalp sektesinden vefat
Her yerde ayni dert:
Praf tcfardi lldnd
dairesine müracaatlan.
Ulu
l>eygilmle
münakaelmiftir. Cenazesi yarınki salı
İtfaiye mütebasıısı M. Koyotomobil kazaları!
şaya girişmek haddim değil
k8tiplill
günG ailesi kabristanına defnik tehrimize müte~eccihen
dir.
Emrinizi
bekliyorum.
Maıuornlnsı
)tost
{lnzetesl
Kaybettim
nedilecektir. Beyanı taziyet
Ankara 25 fTelefon] - Hayola çıktığım Emanete bildirJnglltcrNle son nltı hana
demki cürmilmfl biliyorsunuz,
Türkiye iş bankası lstanbul
ederiz.
miştir. Bugün lstanbula gel•
-•-••eti kıamı siyui
ne1ye VCAS&
ıc.~lnde 638 ldl!'lnln otomocezamı veriniz.
fubesindcn
aldığım 142u4
mesi beklenilmektedir.
bil kazütSma kurban gittikitiplerindea Tevfik K~~ B.
Sevinç H. dudaklanm ıllll'dı.
numaralı tasarruf cüzdanımı
ğini haber ver,-or, uaze~ek yakında
Delikaı;. aşkını bir kere ~·Prag sefareti ikinci kAtiplığine
zayi ettim. Yenisini alacağımtPnln
onlallıöma
n<,•·e
bu
~:kı-nek
fiatı
MA.JfK Si11e111ası.11da hi itirat etm!ş oluyordu, agır
tayin olunmuştur.
dan hükmü yoktur.
Zeki
kazazadelcrln
yüztic
sekK 111 I.K KALI'LE'R
bir tehdide ve bu aşkın bir
Şehremanetinden : Eylüliin
seni otomobil kozasma
lf Gelenbcvi orta mektebi al- 1'
cürüm
olup
cezalandırılması
yir:ni
dördüncü Sah günllnden
Miimeuilleri :
karşı slgorlah oldukları
tıncı sınıftan aldığım tasdiknaNORMAN KERf ve
1 li:ıım geleceği iddiasına rag- itibaren ekmek onaltı kuruş h:hı stuorla fiumf.Ntnrnfnra
memi kaybettim. Hükmü yokmaa wkua gelen bu itiraf coş yinni paradır.
buytil' zarara u(framışlllt'
tur.
356 Halil . . . .
kun giz
heyecanla
Fraaca!•da tebeddll yoklar. dır•
tasyonunun
projektörlerinin
ianesi ile bir manevre t'apmak ilzere havalanmış, fakat
manevrenin hitamında karargaha ancak on bir tayyarenin

Atkım açıkca itird ettiği
takdirde maruz kalacağı mu-
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filinıler sinenıacılığı altüst etti
IFran~ızların en büyük sahne vazıı Abel Gans yeni
tarzdalki ilk kurdelesini çevirirken neler söylüıyor?

Sesli

Fakat madam ki baılandt
arbk açılan yolda yürümek l r
zımdır. Şiir ve san'at halkıa
ekseriyeti tarafından anlaşıl•
mıyan bir ıeydir. Bu itibarla
bunun ainemada lüzumu veya
ademi lüzumu noktai nazar

Abel Gans F ransızlann enbüyiik sahne vazıdır:
Geçen sene İstanbulda Napolyon isimli filimini gördüğümüz bu san'at adamı Fransız
gazetelerinin verdikleri
malumata göre ahiren «Dünyanın Sonu» isimli bir filim
çevirmiye başlamıştır. Filimin
bir çok sahneleri Versayda
çekilmektedir.
(Dünyanın Sonu) Abel Gansın ilk sesli ve konuşucu
filimidir. Sinema üstadı bu
münasebetle kendisile göriişen
Fransız
gazetecilerine
muhtelif meseleler hakkında

meseleıidir-

yeni başladıj'ım (Dünyanın
Sonu) ıesli ve konuşucu bir
filim olocaktır. Bunun için
evvela meşhur Alman aktöril
Konrat Vayti angaje etmeyi
daçündum. Fakat bu san'atkar
Almancadan başka lisan ile
konuşmıyor. Bilmecburiye vaz
geçtim . Başkalarını aldım.
Ben asıl kadın, güzel sesli,
güzel konuşan kadın bulmakta
mütkülat çekiyorum. Gerçi
Fransada san'atkir yok değil,
fakat bunları hem tercih et·
mek güç, hem de fevkalade·
sini, yani benim istediğim gi·
bisini seçmek müşküldür.
Elde Gina Mans var. Gabf
Morlayı da getirmeyi düşünüyorum. Her halde bu İfi ya·

şu izahatı ve rmiştir.

-

İki üç güne kadar Lon-

d r~ya gideceğim. O rada
filimler hakkında kısa

sesli
bir
müddet tetkikat yapmak niyetindeyim.
Sesli filimler sinemacılığı
altüst etmişlerdir. Bu itibarla
bu yeni icadın muterizlerine
bazı cihetlerden hak vermemel
mümkün değildir. Bana kalır
sa sesli filimler sinemayı halka daha iyi, fakat daha az
san' atkarane ve daha az şai
rane bir şekılde anlatacaklardır. Bu işe başlanmamak laı.ımdı.
Kurdelelerin sesssiz
olması daha şayanı tercihtir.

kında halledeceğim.
(Dünyanın Sonu) için
Versayda çalıııyoruz.

Ahel Cansın 'Dı'in.ranın 8onu. ' isinzli filimi çekilirken

Yeni filimler
Pariste çevrllen f'IY•nı
dikkat bir kıırdela

PoJ Reni
bir Almon
ıinemacuı öldü

Şcıyicı

Fransızlar (Odadaki Adam)
isminde yeni ve büyük bir filim yapmaktadırlar. Bu eserde
•
50 ye yakın genç kız çalıfmaktadır.
Resmimiz bliyiik
m11vaffakıyetler kazanacağı temin olunan bu eserin bir sahaesini göıtermektedir.

Filim

kralı

Meıhur

Amerikada çalııan meşhur
AJman rejisörlerinden Pol Reni ahiren vefat etmiştir. Pol
Reni Almanyada yaphğı (Bal
mumu Figüranlar odası) filimi
ile şöhret kazanmış. Amerikada iken Konrat Vayt ile
(Gülen Adam), (Çin Papağanı),
(Ölünün Arzusu) kurdelelerini
çevirmiştir. Pol Renin vefatı
dünya sinemacılığı için hakiki
bir ziya telakki edilmektedir.

•

timdi
Ban
aahneleri de Eyfel kulesinde
çevireceğiz. Bu eser benim
en iyi eserlerimden biri ola·

Adolf Çukur Paramont tlrkctind
ki hissesini ve mevkllni terkederse

Bizim

paramızla

180,000,000
lira alacak

•İne haılanacaktır.

zıyorlar.

Yeni

yıldızlar

lngiliz Holllvutund• nelet

Almanyada ilk ıeali •
filimini yaph

yapılıyor 1

Almanlan son zamanlarda
büyük bir töhret kazanan sinema yaldızlannda Dita Parlo
ahiren Berlinde ilk sesli filimini yapmış ve Parise gelmit"
tir.
Dita Parlo orada da Zolanın bir eserini oynıyaoaktır.
Berlinli Yıldızın ilk ıesli filimi Hans Şvarts tarafından
idare edilmiştir. Dita Parlo
bu filimde Almanca ve Fran-

Beyaz

Doglas Ferbank3 karısı
ile birlikle sinemadan
çekilecektir

Şcırlonun yeni fdimi
Şarlo,
Çarli Çaplin, bir
müddettenbcri ( Şehir ışıkları)
isminde bir filim yapıyordu.
Bu kordela ahiren ikmal edilmiştir. Birkaç
güne kadar
Nevyork sinemalarında irae-

Dita Parlo

sızca konuşmaktadır.

kuvvetleniyor

Doglas Fer Bankı ile kansı
Meri Pikfort, AmerikadaD
tenezlib için Fransaya geldiler ve bütün sinema alemini
müteessir eden bir şayiayı da
beraber getirdiler.
Doglas F arbanks ainemadan
çekiliyor.
Son hafta ile gelen Fransız
gazeteleri bu ıayiaların tahakkuk etmek üzere olduğunu,
Doglasla beraber kansı Meri
Pikfordun da çekileceğinf ya-

caktır.

şeytan

sahne vazü Yolkofun . 'isle ivan Mujukin
ile hirlllile yaptJğı hüyük
filim daha ~imdiden nazarı dikkati cclhelmektedlr. Hu filim lçlu bir ordu tc~klllne kirayet edecek kadar t;ok san'alkılr
ve amele lslihdum edill\leşhur

ınektedlr.

arusmda 1O
yaşmda
Kenncl Rivoyt;
isimli bir çocuk la ''ardu·.
Bu nılnl mini yavrunun
gösterd i(jl nı u vaffakiyer
sinemacıları havrele düşürmü~tür. li'lllnı Husyada cereyan eden bir vak'Aktürler

.

ayı anlntnıakladır.

Mona Gaya lngiliz
tunun yeni yıldızlanndandır•
Bilhassa sesinin güzelliği ile
tanılan İngiliz sanatkara el·
yevm ( Kumlarda ilerleyiş )
isimli bir kurdele yapmak·
tadır.

Adolf Menju
Pariste

bu'ı

ju 15 Teşt i v le
filimini yapacatı.tır.

Adolf Çukur
Adolf Cukur Amerikan sinemacılığının en methur aimalarındandır. Paramunt ıirketinin sahip ve müdürlerinden olan
Adolf Cukur servetinin azemeti ile de sermayedarlar arasında
ön safta gelir. Gerek paraıı, gerekae muvaffakiyetleri a mfimtaz bir mevki temin etmiş, filim kralı unvanını almııtır.

Jozefia Dan Amerikan ıiuemacılıjuwa bilhuaa bu kabil
rollerde muvaffak olan yeni yıldızlardandır.
/

Son posta ile gelen gazeteler Paramont ıirketindeki hisseaini ve mevkiini almak için Adolf Cukura 180,000,000 Türk
liraaa teklif olunduğunu yazmaktadırlar. Filim krala bu teklifi
kabil edecek midir? Buruı henüz meçhuldür.

Corç K. Artür ve H;llivutun dice•f Cw A1'ma
dostturlar.

fakı

24 Eyllif

Son

sUt
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Futbol kaidelerinde
tadilat
İngilizler penaltının şeklini
değiştirdiler
Fokat di~cr A vrupo milletleri ayni fikre
iştirak etmiyorlar
şampiyonu
Amerika tenis turnuvası F orest tf illste 24 Ağustosta yapılmış

Amerikan tenis

ve Amerikalı Mis Helen Vils ile I!lgili:z: Mistcris Vatson finale
kalmışlardır. Neticede Mis H~le1;1 lngilte~e~e ç~k meşhur olan
rakibesini 6-4,6-2 mağlup etmıştır. Resrnımı.z Mıs Helene. şa~
piyonluk kupasının verildiğini göstermektedır. Soldaki Mısterıs
Vatsondur.

Futbol oyununda Penaltı cezasının büyük bir ehemmiyeti ol•
duğu kabili inkar değildir. Sayı yapmak \izere bulunan bir
muhacime karşı sayı yapılmak tehlikesine maruz kalan kalenin
muayyen bir yakmlığmda usulsüz olarak çarpma tutma, tekme
vurma veya çelme ile düşürme penaltı cezasını muciptir.
Bu cezanın tatbik şekli, son zamanda epey gürültüleri intaç
ı ettiğinden lngiliz futbol federasyonu, futbolda penaltı cazası
nın tatbik şeklinde bazı tadilat yapmıştır. Bu tadilata göre,
kaleci, bundan böyle, penaltı cezası çekilirken yerinden kımıl

Açık

hava mektebi

Londra civarında bir açık hava mektebi açılmıştır. Mektepte
bilhassa spora ehemmiyet verilmekte, talebeler için yaş ka~dı
nazarı dikkate alınmamaktadır. Bu mektebi abfren beynelmılel
muallimler birliği ikinci reisliğine intihap edilen Mm. Li Meming tesis etınistir
ııt

damıyacaktır.

Elini, başını, omuzlarını oynatabilecek, fakat ayakları yere
mıhlanmış gibi duracaktır. Halbuki şimdiye kadar, kale çizgisini geçmemek şartile bir kaleci, penaltı çekilirken sağa, sola
hareket edebilirdi.

1

Mm. Luiz M. Deden, Amerikada kadın tayyareciler arasın
da ilk defa olarak yapılan yarışta birinci gelmiş, 20 saat, 19
dakika, 10 saniyede 2350 mil mesafe katetmiştir. Mm. Luize
çok kıymetli J-- •r k11n:l v.orihn1~tir.

Homerlk vapurunda
esrarengiz. bir yak,a

•
Hanovrda bir
ressam cemiyeti eline ge·
çen
meşhur
tabloların bi·
rer tane kop·
yasım

Bu

Biz, birkaç noktadan böyle bir karar verdik. Bilhassa,
kalecin:n topu, çizgi dahilinde mi, yoksa haricinde mi tuttuğu
ihtilaflara ıebep oluyordu. Buna mani olm<!k istedik. Eğer kararımız matlup neticeyi vermezse penaltı çekilirken belki de
kaleciyi kaldmnz. »
«-

En muvaffak kadtn tayyareci

İntihar mı ctııt

Maamafi, bu şekil şimdilik Belçika ile fngilterede tatbik
edilmekte, Fransızlar, henüz bu usulü benimser görünmemektedirler. Futbol kaidelerinde, böyle bir tadili icap ettiren sebep
beynelmilel federasyon azasından M. Pikforta sorulmuı ve şu
cevap alınmıştır:

tabloların

ı2 yaıında ıampıyon
Resimde gördüğünüz Mis Brunton henüz 12 yaımda bulu;·
masına :rağmen dünya kadın yüzme şampiyonudur. 9eçenler k~
20 millik bir mesafeyi 6 aaat 2 dakikada katetmıf ve ea
rekoru 12 da~ika fark ile kazanmışbr.

hangisi hakikidir?
münekkitler

lılnln baıına ,,..ya ile
giden kız tazminat aldı

bu davete, sebebini bilme·
dikleri için icabet etmiş ler, sebebi öğ
rendikleri zaman da fena
halde kızmış
lar, fakat bu
mecburi imtihandan kaçınmıya muvaffak olamamış

yaptır

dıktan sonra
bu kopyaları

Gerip bir dev•

•

asılları

ile yan·
yana teşhir et·
miş ve kendi·
lerine bilgiç
süsü
veren
münekkit le ri
ve mütehas-

lardır.

sısları çağıra- '

Neticede
mütehassıs ve
münekkit geçinenlerin yüzde
doksanı
hakiki tabloyu
kopya ıından
tefrik edeme-

rak bu tablolardan hangilerinin hakiki
ve hangilerinin kopya olduklarını sormuştur. Mütehassıslar
ve

mişlerdir.

Her şeyde Amerikalılar taklit
edilecek değil ya!
Paris belediyesi bu günlerde sokak levhalarını değiştirHomerik transatlantik va · ·
mekle meşguldür, bazıları bu
runun Nevyork ile Şerburg
fırsattan istifade ederek soarasında yaptığı son sefer esnakaklarm birer isim taşıyacak
ıında birinci sınıf yolculardan
yerde Amerikada olduguv gı'bi
Mııtır Marks tegayyüp etmiş
birer numara tacımalRrını tavıniştir.
~
Mühim bir ticarethanenin
s iye etmişlerse de tekliflerini
veznedarı olan mumailey hakkabul ettirememişlerdir. Ayni
Şama doğru bir dostu ile bir
suretle lıtokholm ve Petrea~peritif içmiş, sonra yemeğe
burg gibi kendi memleketlerinde Osloya ve Lenlngrat
~~mek için ismokinini geymek
u~erc . kamarasına ineceğini
namlarına tahvU edilen isim·
soyle.mı.ş ve b!r daha görün}erin olsun değiştirilmesi teklifi
memıştır. Denıze atılarak inde iltifata mazhar olmamıştır.
tih~r etmiş olmasına ihtimal
Pal'İste sokak isimleri bizde
~erılmcktedir. Transatlantikte
olduğu gibi duvarlara muallak
v \ . şe~ilde intihar ilk defa
ilirer lavha da yazılıdır. Binal! ı om.akta.dır.
enaleyh bir sokağın adını bulma:_ ·~tiyen bir ad mm başını
kaldırıp araştırmasını istilzam
eder, gözü kuvvetli olmıyanıarı
da milşklilata sokar. Halbuki
Berlinde Almanlar daha pratik adam oldukları için aokak
levhalarını her sokağm ba41na
dikdikleri bir buçuk metre
yüksekliğinde gayet zarif demir direklere asılm•ıtır.
Bu levhalar iki taraflıdır.
l.
Bir
tarafında
o sokağın,
...
diğer tarafında da karşısmdaJ
=
ki sokağın ismi vardır. O
llonıan. ı ·a kralı A1işrl tarzda ki karşı sokağın iıminin
dPnİz ban.yolaruıda ; ral- ne olduğunu öğrenmek istiyen
bir adam otomobiller ve bramnız başına eğlenirken
vaylar . arasmda o tarafa geç-

meğe mecbur değildir. Hatta
başını kaldırmağa bile mecbur

olmadan karşısına bakınca is-

tediğini öğrenebilir.

Paris belediyesi bu usulün
tatbikini düşünmüş ise de
süslü demir direk tedariki
fazla masrafı istilzam etttigv inden bundan vaz geçmiştir.
~~ -· - ""'

İtfaiye yalan haberle
rahatsız edilemfyecek

Bizde itfaiyeyi arasıra aldatarak yanlış bir haber ile rahatsız edenler vardır, fakat
kasten hiç lüzum olmıyan yer~':rle göndeBren bulunduAğunu
ı miyoruz. u aldatma vrupada ve Amerikada sık sık
görülen 9eylerdendir. Şekli
İcrasına gelince sırf yangın

-=Pariste bir y ohudi honkosı ifl&s etti

ihbarında kullanılmak ü~ere

fehrin bir çok yerlerine konulmuı olan otomatik telefonlar ile yapılmaktadır.
Ahiren ecnebi gazetelerinin

birinde
A
'k 1okuduğumuza
b' · b t l göre
f
J merı a •ının
• ti ırıJ ud·ı e e on·
arın suı ıs ma e ı mesıne
- = mani olmak makaadile otomatik şekilde işler bir fotoğraf
cihazı icat etmiştir. Bu cihaz
telefona
raptedilmekte ve
telefona yaklaşan adamın resmini almaktadır. O tarzdaki
itfaiyeyi aldatan olursa bu
fotoğraf sayesinde hüviyeti
kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Nevyork şehri bu cihazı
şimdiden kabul etmit bulun-

Alman gaz.<. eleri ıin yazd~k
Iarına göre F rauKfurt.
de bir mağazada ısti am
.
b' genç
edılmekte o1an ır
d 1 •kız
··
··
yazın en sıca k gun~n e ,ışıne
banyo kıyafetile gıderek v 0
halde çahşmak istemiş, maga·
za sahibi de kızara k h'ıç taz.~
b
minat vermeden kızın hesa ı. Kız b u rnuamenı kesmişt1r.
d h 1
leyi haksız bularak
er .a
..
h'b'
.
d
a
etmışmagaza sa ı 101 ., av
bibi·
tir. Mahkeme magaza ~a
nin kıza yol vermektckı hkak·
.
· fakat ıza
kını teshm etmış,
tazminat ta verdirmiştir.

'fJ1°-

maktadır.

Evini ve çocuk-

yakan de)f

Birkaç gün evel Liyon . ticarethanelerinden bf ri Pariiite 1925
senesinde tesis edilmiş olan (Sanıuel biraderler bankası) na
dört milyon kiymetinde esham depo ederek bir milyon nakit
istikraz eder. Fakat ödünç aldığı parayı ödeyip te depo olarak bıraktığı eshamı geri istediği .ıaman alamaz. Adliyeye müracaat edilir ve neticede Samoel efendi ile kardeşlerinin piyasayı on milyon dolandırarak aavu9tukları anlaşılır. Bu miiflis
bankanın idare heyeti aza.andan yalnız bir kifi tutulabilmittir.

)arını
Fransada Olmuç kasabasında bir yangın çıkmış, bir
ev yanmıf, yanan evin enkazı altında da bir kadın ve üç
çocuk cesedi bulunmuştur.
Yapılan tahkikattan anlaııldığına göre bu evi yakan
:içinde oturmakta o!an bir
delidir ve bu işi bir cinnet
buhranı esnasında yaparak
hem kendisinin, hem de üç
çocuğu ile kari.sının ölümüne
sebep olmuıtur.

fnrri/tn·cdP çor11klan11

tadl f{t'i11/t>ri11de f.fİf Iİk1<.Jri spor 11ıt;,kteplen ço.k

fr~ vdalt 11ıut'.\·sı•st•l<1 rdır
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1

Onu ilk gördüğü gün ilk
defa olarak kendisine bir habra defteri lazım olduğunu düşündü ve defterine ilk yazdığı
cümle ( çok açık fikirli bir
genç ) oldu. Aradan aylar
geçti, ona karşı içinde bir
his uyandı. Fakat buna sevgi
denemezdi ...
Bir sene geçmişti. Bir giin
annesile Gülbane parkında
gezerlerken ona tesadüf ettiler. O akşam annesine (ne
sevimli yüzü var!...) dedi. Ve
bunu da aynen defterine ilave etti. Uzun zaman gene görüşmediler. Her gün içinde
bir teliı: koptuğunu zannetti.
Oııu görm'tk arzusu, içini kemiriyordu. Acaba bu arzu
aık midi?
Nihayet halasınm evinde
verilen bir ziyafette, cıyni masada yan yana oturdular.
Ka!bi şiddetle çarptı. Onu
kollarının arasına almak istedi... Beyni yandı... Gözleri
alevlendi ... Fincanına çay dökerken kulağına ( Dünyanın
en güzel erkeği sensin ] diye
.fısıldadı. Bunu da defterinin
tiçiincü yaprağına kaydetti.
Nihayet evlendiler... izdi-

Kıbrıs

'\iaç!anrun
ikinci gününde
[ müddeti ömrümce gözlerimi
kırpmadan yüzüne
bakmak;
benim için en büyük zevktir ]
dedi ve defterinin bir sahifesini daha kopardı.
Bal aylarının biri geçdi. Yeşil bir bahar güoibıde bahçede oturuyorlardı...
Kutlar yaprakJann arasında
atk ninnisini bestelerken başını göğsüne yasladı ve «Ebediyen seni seveceğim Apturrabman » dedi ve defterinden
bir yaprak daha eksildi....
iki sene sonra; hayabna
ikinci bir erhek karıştığı gün,
«Apturrhman• a sokulmuş ve
<c bilmem neden tependeki saçlar Jöküliiyor.. Dünyada en
sevmediğim
İnsanlar
tepesi
açık olmıy~n!c.rdır. Ben senin
tepeni biç açılmıyacak zar.nediyordum .. » Dedi ve defLerin
bir sahifesi daha doldu ... Otuz
yaşına bastığı gt!n defterinin
son sahifesine şunları yazdı:
«fuolteklerin g6rünüşüne aldanmamalı.... Keşke senden
daha genç bir erkekle evlense idim!•
Nakıli: Kili~li
Ömer Fazıl

lngiltereden adayı istemiye giden Yunan ·heyeti yüz bulabilir mi?
1llz
h•rlnd«-n bahseden inuiuazetelerl
Rum•
Kıhrıs

rak Pire) t• unrcHUl!j, ı•ıre
lurnun bu eınt•llerlnl lt•r·
OOledlye reisi, hoyeU hü·
vlç edecek hlr vaziyet
yük bir şevk ve heyt•ean- I almanıuktıuhrJar, bllfaklş ••
la isllkbal ehnlş, Irat etHu cümlPdt•n olarak 1'ayUDJ
nutukta
Kıhrısh
mis uuzelea..:I, kaymakam
Runılaruı bu oıllli emel· Konllnn, lnnillz askeri
lerlnln ayni zammıda bü- ıneluıflllnln hu mesoiede.
ti.tn Yunanhh{jın mü~lercl\

ki ~rkAr ve t.-lekkıyalma

cmt'll

lerciiman olahilt'ct.•J\ hir

oltJuğunu

be)·mı

e)·Jeıulşllr. Atina ıııalbuatı tla hu nıüoasehelle
uzun yazllar ncşr.-derek

Kıbrısm l'uuan mllll re·
r.a mdan hlr cüz ohlu{ju-

nu izah etmişler vo K•h·
rıslakl ruahalU
lnglllz
ltluresJndPn
şlkayetlPr
Bt•rdelml~lertllr.

ı. .ondr<•daki tnşebbüsntını terviç

K brıs heyeti

yolunda sarft..tece{)I me·
snl ıneyanmda Kentc•rhurl başp('Skoııosunun lc•si·
rine de müracnat f'<lce~klir \•c hunun için Kıb·
rıs ba~ ıteskıaosunun bir
mcaktuhunu da humll buluı1111akladır.

*
turuftnn

Dittf"r
Kıbrıs
Rumlarmm hu f P'i;Phhi•"·

mPktubunu neşretmekle
ve onun fildrJt•rlnl honlmscmcklt.'tlir.
Knymakam << Konllf ,,
bu ıiıünasehcllc Pillslin
lmva11slnclen de hahs••de·
rt•k Kıbrısm
lnglllc•re
i<;ln haiz olduiiu askt•ri
ı•hc•mmiyt•tl lrnydetmckte

''t' Sfa\'cyş l~mmhna yakmhl)mı dn ınulltero için
daha ha~ka bir l~gal sc-

bt•hl nüsl t'rmekll•dir. Hu
''Hzlycl knr.)ısuula Ye Şt'·
r.ıiti
hazırn
Kıhı·ıs
Hum

yapılır?
Sıkıcı renklerle Son safha Nadir Bir deli Marsilyada poli
dolu bir f ablo hanın lehinde
ô saat iseal etti

dah·t•shıde

hcvf'tinln
l.ontlr.ulnn ell dolu olarnk
düncc·c•{)inn ihtimal YPl'll•
mt•nwlitecllr. Jlalln lnnllt .. rt•nln şlcld('lll bir lhta•
rına ufirnmaları da müm0

kfmcliir.

inkişaf

verecekler!

F elemenkten bildirildiğine
göre, bu memlekette oturan
Fransız dostları,
geçenlerde
Almanyadan alınacak tazminatı nasıl taksim edeceklerini
tesbit için galip devletlerin
Lihi şehrinden aktettiklerf
konferansın hatırasını unutmamasa için Fransız başvekili
mösyö Briyana bir hediye
takdim etmiye karar vermişler ve bu maksatla bir iane
defteri açmışlardır.
Mösyö Biriyana verilmesi
düşünülen hediye, eski Holanda ressamlarından birinin kıymetli bir tab~osudur, m'\!üm
olduğu üzere eski Ho!anda
ressamlarının tabloları koyu
ve sıkıcı renklerle doludur,
Fransız başvekili ise bu şe
hirde Jngiliz murahhasının karşısında bir hayli sıkıntılı saatler geçirmiş olduğuna göre
hediyenin cinsinin intihabında
isabet edilmiş demektir.

Yeni prens:

meselesi

(Birinci sah~feden mabat]

J~fgaııda

Hatıra ..

Erkekler!

Jeneral Primo
do Rivera,,,,
Madritten bildfrildijine göre «lspanyol vatanperverleri
caniyeti~ Kırala milracaat ederek diktatör Jeneral Primo dö Rivera için prens ünvanınm verilmeaini istiyecektir.
Kıral fiiphe yok ki ba ünvam
verecek, diktatk efendi de
kabul edecektir, aslan mevcut olanların bile ehemmiyeti
kalmadığa bu zamaada sonrad- alma• ualet Divan lanna ehemmiyet ver-enlere
ne denilir, mademki bir devletin başvekili mevzu bahistir,
haydi bir sosyalist gazetesinin
kullanmif olduğu tabiri iktibas etmiyelim.

Oöyçc O. liank
Tarihi tt·sisi: J906
Müe8fli11lcri: Drel'Jner bank A.
ŞaOıaveıı~er hank Ferayn, NaıUyonal

bank fur Döyçlanıl.
\forkezi: Jlt>rlin; şubeleri: J lam~'11rg istJrıhul 11G:ılata 'c ı .. ı,ın.
huh, ]zıııir.

Galata kıı;,ını ıc\l'fon: Beyoğlu:
247' 243. 684,685
iı;taııhul ktıımı tdt>foıı: 1ı>taııbuı
284~,

284J.

Ot:po;ıu: lıctaııbııl Tiıtürı gıiın

rüğü. Telefon: İııtanlıul 3~7.
Bilumum banka muamelatı ic-

etti

Hindistandan İngiliz gazetelerine haber verildiğine göre,
Kabil ile yakın havalisi müstesna olmak fizere, memleketin her tarafı Nadir hanın ve
kardeşi Haşim hanın idaresi
albna
geçmiştir,
bilhassa
Haşim han Gazdir mevkiini
aldıktan sonra Kabile yirmi
mil kadar yaklaşmış bulunmaktadır, tahmin edileceğine
göre ikinci bfr müsademede
Habibullah han bu son şehri
de boşaltmıya mecbur olacaktır.

Esasen bunu kendisi de
anladığı için -gene ayni gazetelere göre- bir müddettenb~ri
kıymetli

eşyasını

toplıyarak

emin bir

yere göndermiye
başlamıştır, halk Habibullah
handan o kadar bıkmışbr ki
son mağlubiyeti üzerine eli
ıilih tutan her erkeği kumandası altına celp için yaptığı
ilina icabet eden olmamıştır.
Maamafi Nadir ban ile kardeti Haşim banın pek yakm
görünen kat'i zaferlerinden
sonra da bu memleketin tam
bir snkdna kavu~cağım zannetmemelidir, filhakika Habibull•hm esir adilmesi mümkün
olmıyacak, binaenaleyh kantıkWdar devam edecek gibi
g&rünüyor.
Nadir ban ile Hqim banm
zaferini mütealop Amanullah
hazretlerinin Efganistana dönüp dinemiyeceği de malum
değidir.

Yeni tayyare
seferleri
Tayyare cemiyeti ikinci reia
Şükrü bey yakında şehrimize
gelerek Bursa ile lstanbul araamda yapılacak tayyare seferleri hakkında alikadarlarla görllfecektir.

Heybelililer memnun
Heybeliadada belediyenin
yapbrdığı depoya dün su vazedilmittfr. Heybeli halk. gerek
depoyu yapbran belediyeye,
gerek suyu getiren Seyrisefaine
müteşekkirdir.

İtalyanın harp
borçları
ltalya hükumeti, harp içinde
lngiltereden aldığı istikrazlann itfası yolunda lngiltere
bankaaına sekizinci taksit olarak 2 milyon 125 bin lngilfz
lirası tediye etmiştir.

de acı gelen bu ittil a nın aı
derek kaçmaktan baıka bir
tında hemen kendini topladı
ıey dOfünmllyordu. Geri dönve Bonifasın Gzerine saldıra
dü, fakat o anda odanın birdenbire ıtık albnda kaldığını Jak 11damı iki eli ile boğazından yakaladı:
görünce bulunduju noktada
- Yalan s6ylüyorsun; diye
durakaldı, bu, bfr saniye sürbağardı, yalan söylüyonun!
dil, kapınm &dinde bir adam
Herif, yilzti tazyikin altında
dunnUf, yolunu kapıyordu.
Tereddnt etmeden bu ma- morUIDlf, g6zleri hadekalanndan fırlallllf, fakat her pye
niaya doğru saldırdı, fakat
rağmen auamaktan ise dilinin
ikf adam atar atmaz bquım
ucuna gelen kelimeyi a6yleüzerine şiddetli bir darbe
Bir eli ile de elekbiğia ko- ı olsun hakikat ile karşaiqmak yemİf g:ibi sendeledi, vllcudu- mektc muaar, kuvveti gittikçe
azalan bir aes ile:
mltatlrinO ar:ışbnyordu, pmllreccah değil mi idi? Ellennun üst k111111 arkaya meyletti,
Jeriko, Jeriko? diye
linmı tatbikan birdenbire çeRok bu hakikati bir an evet
bqa dopuldu, az kaldı d6femınldanmakta
ısrar ediyordu..
virerek odayı ziya içinde bı- a;renmekte istical ediyordu. cekti, yOztinde çılgın bir kor. Maksim kofup yetifdi? Narak acak ve o zaman da kaBonifasm hım bu arzuyu takunun bU111fturduju hatlar gittaH
de ayağa kalktı, her ikisi
pmm lnGncle glrtaecekti.
h•kkut . sabasına isal etti.
tikçe daha bariz bir tekilde.
birden Boaifua çelik pençeŞlphe yok ki tecrübe kat'i
Haydut mllcevherleri gördnkkabanyonlu , gizlerinde ele
nin
getireceği ilimden kurbfr mahiyeti haiz olacaktı.
ten sonra bir saniye ıiiphcleayni korkunun eserleri vardı ,
çalıtblar?
Ellentarmaya
Ellen - Rok kendfsİDİD bir
nerek bulunduju noktada durgördllğüne inanmıyordu , bu
Rok onlann müdahalelerinin
ftkitler Jeriko ismi altmda
mut iıe de kendisini derhal ı karşısmda duran abam hakitesirile değil, fakat söyliyeceJapllllf olmasım kabul etmitoplamıı ve muaya y•k••takaten bir wakit oldOrdüğft inğini
söyliyebilmek için bir
yor, bunu havıala!ma sağrak arbk P,rtiltü çıkarmamı- aan mı idi ? O halde nasır
saniye Bonifası bırakarak genç
dmımıyordu. Fakat diğer taya ehemmiyet te vermiyerek
dirilmitb7
kıza döndü ve:
raft•n bazı vakalar da var- masama Gzerinde gördüklerini
Kısık bir ıeale :
- Yalan aöylüyor, diye bada ki tefsir ve izitbı r.llişldildll, topl&llUf ve hemen cebine İD- Jeriko, dedi.
;ırdı, yalan söylüyor, ben Jeo halde fed bir ınphe içinde dirmifti.
riko olsaydım, bunu elbette
Ellen-Rok aanaldı, fakat
laabrlardam!
yapmaya ne tekilde o!uraa
Artık arkadapna iltihak ekeadieiae u bllylk tahkirden
«~on ~aat »in Tdrik~n
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RsriKorsan
''Jerı.ko.. Jerı.ko...' ,,

Bu esrarlı kelime EllenRokU çılgına döndrüdü

Deliye ne

Epeyce zaman oluyor: Şeh
rimizde azılı bir deli, bir cemiyete girerek rastgeldiğine
saldırmıya baflamJŞ ve tehlikenin arttığı göriinllııce bir
polis memuru tarafından itlaf
edilmişti, o zaman bu biçarenin öldürülmesini herkes tenkit etmiş mahalsiz bulmuş
tu, filhakika doğrudur , deli
öldürülmez, biraz soğuk kanlılık ile tutulur, zarar vermiyecek bir hale getirilir, fakat ya
kat'i bir mecburiyet görülecek
olursa? İşte bu cinsten bir
vak'a :
Masc·; n isminde altmış yaşında iht.yar bir İtalyan, Marsilyada delirerek odasının penceresinden gelip geçene kur~un sıkmıya başlamış, polisler
eve girmişler, fakat delinin
tahassun ettiği odanın kapısına sıkı, sıkı kapalı bulmuşlar, kırarak
girmiye de
cesaret edememişler,
deli
de uslu durmamak ta, pencereden gelip geçene boyuna

kurşun yağdırmaktadır.

Sok

ıssız kalmışbr.

Bu vaziyet karşısında zab
itfaiyeye haber g6nderir,
faiye gelerek mahfuz bir k
ıeden delinin penceresine •
sıkmlya başlar, deli bu şiclo
detli suyun altında bunalr
rak içeriye çekilir, ve bu h
dise de tamam altı saat d
vam eder. Zabıta memurlara
artık tehlikenin kalmadı
hOkmedince kapıyı kırarak
odaya girerler:
Deli bir köşeye saklanar
oturmaktadır, silahı elinded
ve ateş etmiye müheyyadır,
bu vaziyet önünde polis m
murlanndan biri hemen g
çekilecek yerde soğuk kani
hğım kaybederek de.iden ev
davranıp biçareye ateş edetı
deli vahim surette yaral· .. ·-aı
hastaneye götnrül Urken
da ölür. Buna rağmen Mani
ya gazeteleri polis mem
bu hareketini tiddetle t
etmektedirler.
w

0

Çarpışma

·Açlık..

Şimendifer ge-

Buna en çok t

çit/eri ·foprak al- hammfil eden
tında olmalıdır

yılan imişi

Geçenlerde Fransada bir
demirylou
battmın
şoseyi
lkestiği noktada yol bekçisinin
dalgınlığı ytlzünden bir sürat
katannın bir otomobili parçalıyarak içindekileri öldnrdnğtl
nü yazmıtbk. Bu hadisenin vukuundan birkaç gün sonra
gene b6yle bir birlqme nokt•sında bir yol bekçisi ikiye
bölünmiiftür.
Bu şekilde kazalann ziyadeleımesi üzerine Fransız hükdmeti, ıoselerfn şimendifer
ile birlettikleri noktalarda yer
altından geçirilmesine karar
vermiştir, bu karar, meclisten tahsisat alınır alınmaz
tedricen tatbik ~dilecektir.

Birkaç glin eYel akıllı b~
lngilizin bir açlık rekoru
etmek maksadı ile
glbıdenberi yemek yemem
olduğunu haber vermiftik,
mthıuebetle bir doktor «
sanda bayat kabiliyetinin
ahvalde pek çok, bazı ah•
de ise pek az oldupnu
dettikten sonra bu b
bayvanlann mnnlara çok

,.

Zeplini ispanya
almak istiyor
Bir müddet evel dünya etrafmda bir devir seyahati
yapan Zeplin balonunu ispanya
hükumeti satın almıya teşeb
büs etmiştir. ispanya, du balonu Sevil tehri ile cenubi
Amerikada Büenos Ayres arasında ifletecekmİf.

Fakat Bonifas iddiası etrafında münakaşaya girişmeyi
değil, bir fırsabm bularak

bmadan kaçmayı dütniiyordu,
Ellen-Rokun elinden kurtulunca hemen kapıya saldırdı,
dapnya fırladı, fakat Maksim
bu hareketi girerek sadık bir
av k6peji gibi hemen onun
arkuuıdan aeğirtmifti.

Bonifas

hllne pkan audelycleri ve
masalan devirerek deli gibi
hotuyor, Maksim de ona yetitmiye ça}ıfıyordu. Her ikisi
birden nazardan kayboldular.
Ellen-Rok ile NataJi odada
yalLız kaldılar. Fakat EllenRokun ıazn Nataliyi g6recok
halde deiicli, çaldl'llDlf gibi
idi, odama içinde mütemadiyen dolqıyor ve mtıtemadiyen
söyleniyordu:
- Hayır, hayır. Ben Jeriko deiiHm, olamam, olsaydım
mutlaka bilirdim, içimde bir
ıüphe olurdu ..
Ve bağırarak tekrar eiliyordu:
- Değilim, değilimi

olduğunu

»

yazmaktadır.

Bu zabn a6ylediğine
bir kartal 30 gtin, timsah
mıt giin, yılan ise bir ı
açlığa tahammnl edebili

&.r tanin
Gazetenizin bugünkll
hasında (tavaiye, taniye)
livhalı bendi okudum. G
muharririnfzin nezclimde
lunduğu IU'ada bir banun
racaat etmit ise de mu
beye bu hususta ne bir ·
yette ve ne de beyanatta
lundum. Keyfiyetin tuh·
rica ederim efendim.
lstanbul Posta T. i. bqm
Hüm&
Kolları

havada hayli
ler çevirerek d6nGyor,
ne de rea<il:et gelmiye
yordu, sarhoştu, uyıklıy
birdenbire bulunduğu no
hır defa d&nere.k yere
v ~ d6pmeaiı. iherinde
kebiz kaldı. Natali maı~
llkayt seyrediyordu.
kendine:
- Babama 6ld0ren
budur, Jiye 16ylencli,
herif!
Ellen - Rok ölmüt mii
yoksa YaflYOI' mu idi,
babasına oluna olsun
kız eğilip onun kalbini
yene etmiyecektf. kİfİ
sahneyi Mabimia
seyrettikten loblW timci:
gelen Pallkarelll yaptı,
Jeriko ilmemlfti, 1
Paakanlli konajmm
du bıçatuu çekti.
Natali ltalyan
yapmak istedlp d
bunu biliyordu, mani
da tqebb&s. etmedi.
b~çillde yapyor giW

[B

24 Eylül

Son :;aat

Bir

sıfır..

Yakında

etibba 150 dönüm orodası intihabatı manı 1500 do-

Nihayet gece oldu
Niha.dın

yüzii güldü, artık
ölüm vakti yaklaşmışh
-

1'12 -

·talnız

namaz kıldı, tespih
çekti ve dolaştı. Hiç bir sani-

Hulıarciri:

M. Turhan

ıilliklerinj toprağa

serperek se-

herin nuruna cılız göğüslerini
açıyorlardı.
Bahçenin etrafın
ye ip ve raşe hatırından çık
daki komşu evleri henüz uyumadı. Namussuzluğa düŞürül
yordu. Hiç birinde ziya ve
düğünü düşündükçe ip ve ipi
hareket yoktu. Uyananlar birhatırlayınca da kuvvetli bir
kaç
kuş ve kümesteki horozdu.
ihtilam raş~si zihninde teresNihat Ef. metin, fakat ağır
iim
ediyordu.
Denilebilir
ki o anda, nefsini ölüme nam- adımlarla bahçeyi geçiyordu.
Ta dipte, ilk nazarda görülezetlediği o mustarip dakikamiyen bir köıedeki ceviz ağa
da,
zifafa hazırlanan bir
cına doğru gidiyordu.
gencin heyecanını hasıl et·
O kalın gövdeli ve sayısız
ınekten de geri kalmıyordu.
dallı
ağacı, öbür Aleme yükZanparalığa
tövbe
ettiği
selmek için en iyi bir merdigündenberi tahtaşşuurunda yaven olarak kabul etmitti.
şıyan meyiller, külle örtülen
Kendisini aramıya çıkacak
hırs ateşleri ıuurunun bir fik.
' ..
adamların en son buraya gerı sabıt ve ruhı ıstırar altında
leceklerini ve cesedinin bu
lezelzUI etmesi üzerine sanki
suretle sallanacağı dal üstünk1nuldamıya başlamışlardı.
de uzun bir müddet dinlenmiş
Nihayet gece oldu ve Niolacağım! düşünerek gülümsihat efendinin yüzü gllldü.
Artık ölüm vakti, o cazibeli yordu. Taşıdığı ipi, kıymetli
bir nesne gibi sımsıkı tutuyor
dakika takarrlip etmiş deve dalgınlıkla o necat vasllablekti. Odasının penceresini
sını kaybetmekten sanki koraçarak keyfli keyfli yıldızlara
kuyordu.
nigeran oluyordu. Saati önünÖlüme cidden hoşnut adım
deydi. Y elkuvandaki tedrici
larla gidiyordu. Dünyevi enditahavvülleri ara sıra tedkik
şelerden olduğu kadar uhrevi
ederek ve geri kalan her rakamı gözlerile öperek muntadiltüncelerden de aıadeydi.
zar olan zamanın huliilünü
Ne Münkir, ne Nekir ne de
saburane bekliyordJJ,
o sual meleklerinin korkunç
isticvabı hatırına geliyordu.
Y atlıdan sonra kalktı, dolaptaki heybeden bir ip ç.ıkar
Arkasında bırakd ~~ alem
dı, derecei salabetini tecrübe gibi içine girmiye hazırlandığı
için bir iki kere çekip tarttık
alem de fikrini işgal etmiyortan sonra <>nu da saatinin ya- ' du. Yalnız ölümü , tath bir
~ınva koydu. Şimdi bu ipin raşe içinde kendisini namus?gazında halkalanacağım, acı
suzluktan kurtara<:ak olan cahır tazyilnn boynı.nu ..rsacazibedar dakikayı diltiinüyordu.
ğım, nefesinin darala darala
Bu hadfsenin mabadile alakesileceğini ve ölüm, koyu bir
kadar değildi. Mezarın mavemorartı şcJdinde yüzüne yayı
rası var mıydı , şayet varsa
lırken tatlı bir raşenin bütün
acaba nasıldı, ne çeşit elvahı
vücudünü sarsacağını, daha
ve eşkili ihtiva ediyordu?..
canlı surette tahayyül ediyorBunlar ve bunlara taaluk eden
du.
şeyler, zihnini gölgelemiyordu.
Bu hulya, aynı şekili tekrar
Cennet zevki , c:ehennem koreden bir panorama şeridi gibi
kusu, zebaci hailesi , huri caYeknesak idi. Bitiyor .,., ;ık
zibesi ve hulasa bütün ahiret
noktadan gene başlıyordu.
onun için biçti.
Nihadın garip hulyası de(Bitmedi)
••,. edip giderken saat te
işliyordu ve artık gec:e yarısı
hutül etmişti. İntihar aşıkının
~~zü, bir aralık yelkovana
dışti, vaktin haylı Uerilediğini
görünce •• ya hayl » deyip
artıyor",,
Yerinden kalktı, kollarım sı
Nevyork gazetelerinin vervadı, çoraplarını çıkardı, sessiz
adımlarla aşağı inip avlularında dikleri malfımata nazaran bilhassa bu son sene içinde
ki çeşmeden aptes aldı ve gene
Amerikada tayyare naldiyaıessiz odasına döndü, ıecca
tı o derece artmıştır ki, taydesini sererek namaz kılmaya
yare
ka2alarmda ölenlerin
. haşladı.
adedi heQıen, hemen otomoRükôu ıücuttan fariğ oJdubil
kazalarında öJenlerin adegu :zamant seher. deminin baydine yubtaşmıstır. Eylülün ilk
~ın lem'alan, gecenin zaifleşen
haftasınd
Nevyorkta otoaıyahhklan •ruında ihtizaza
mobillerden
ölenler
41, tayyabaşlamıştı.
reden ölenler de 28 kişidir.
Nihat E. o ane kadar so-

.

Amerikada tayyare kazaları

yunmamıştı. yeleği ve pantolonu
··
nd b
k
uzcrı e uıumyordu. Bu
ıyafetle asılmayı k ı·
d ~ b 1
enco.ınce
ogru u.madı, donla kömiekten başka iistünde ne
tt
. . .
varsa
a 1' ıpını alıp höcresinden

~ık!i, oğlunun yattığı odanın

onunden geçerken biraz durdu, iki ellni yüzüne kaldırdı
onun kazadan, beladan masun'
kalma11 ve mes'ut bir hayat
geçirmesi için dua etti ve
mutfakta ipinJ güzelce yagladı,
evin bahçesine girdi.

Bahçe genifti. Sıra sıra kavaklar, küme küme meyv~ ağaçları, bu bet- altı dön;· mlük
bahçede boy ölçiişüyorcasına
uzun ve kısa endamlanru te,hir ediyorlardı. Şurada ıspa11aklar, beride pancarlar ye-

1

Bır nıaden ocağında facia

yapılacak

num yl1pmış/lJr

1stanbul etibba odası intihabab için tehrimizde icrayi tababet eden doktorlar Vilayet
sıhhiye müdüriyeti tar•fından •
yakın bir gün için, Türkocağında umumi bir içtlmaa davet edileceklerdir.
İstanhulda mevcut 500 doktor bir içtimaa iştirak ederek
bir reisle heyeti idareyi intihap
edeceklerdir. Etibba odasına
merkez ittihaz edilmek üzere
bir bina da techuik edilecektir.

Adapazannda bir muhacara
teffiz edilmiş olan bir orman
150 dönümden ibaret iken
tapu senedinin tahrif edilerek
bir sıfır ilavesile 1500 dönüme iblağ edildiği anlaşılmış
ve buna tasaddi edenler aleyhinde mahkemeye müracaatla
ikamei dava edilmiştir. Yakında davanın rü'yetine başla

l 1~t:e i...

nacaktır.

J\ rı I( tl ı--~ ı (1a

Gelmeyince in- Giizel bir hayvasan ne olsa sap
nat bahcesi
J

sağlam kalıyor!

yapılacak

benzin deposunun iştial etmesi
üzerine bir ev yıkılmış 21
kişi enkaz altında kaİarak
telef olmuştur, bundan başka
da 25 yarah vardır, inhida-

Ankara 22 ( Telefon ) Ankara şehremaneti, burada
modem bir hayvanat bahçesi
vücuda getirmiye karar vermiftir.
Bunun için, gerek Amerikada
gerek muhtelif Avrupa şehir
lerinde NÜcuda getirdiği tesi1at ile maruf bir Alman mütehassuıı ile muhabere edilmekte dir. Anlaşılacak olursa
mütehassıs gelip işe başhya

İtalyada Parm şehrinde bir

~ı müteakıp yangın çıktığı
ıçin kazazedelere kolaylıkla
yardım edilememittir.
Hadisede asıl hayrete şayan
nokta şudur: Evin yıkılmasın
dan ve çıkan yangının söndürülmesinden tam dokuz saat
sonra bir taş yığınının altında

sağ ve salim olarak iki çocuk
bulunmuştur.

rl ev
ı

}

•

ıı t ...

caktır.

Za111 ...
Emanet memur-

Emanetle vilayetin birleşme larının maaşları
sinden ne kazaarttırılacak
ı ı

nılacak?
Yilay et muhasebei hususiyesi He Emanetin tevhidi esaslarını hazırlamak için teş
kil edilen komısyon, tali komisyon tarafından hazırlanan
esasları kabql
etmişti. Bu
esaslarm başlıcası, mümasil
teşekküilerden muhasebei hususiyeye ait olanların ilgasıdır.
Bu suretle .. 25» memur taıarruf edilecek ve bu memurlara verilmekte olan maaşın
25 bin lirası kazamlmaş olacaktır.

Vilayetle Emanetin tevhidi
takdirinde umumi viliyet meclisi de kendiliginden ortadan
kalkmış olacakbr.
Yalnız bu meclisten Emanet
hudutları haricinde kalan yer·
lcrin mümessilleri olan aza
ki 8 kişi dir, Cemiyeti belediyeye aza olacaktır. Umumi
vilayet medisinin bu suretle
inbilalioden de 25 bin lira
tasarruf edilmektedir ki ceman
tevhit
sayesinde kazanılan
para şimdilik 50 bin liraya
baliğ oluyor demektir.
. Bu akşam Millet tiyatrosunda Na,it -Şevki- Fahri beyler
Birli~te haf1z Eurhan bey:
iki oyun b · r ~ecede
. Surpik ile Haç ık - iki komşular

-Şehrananeti.

barem kanu:nunqıı, ~anet memurlarına tatbikı i'eahhür etmesi dolayısile
bütün memerJarının maaşlarma
yti:zde 15 zam yapmıya karar
vermiş ve meslcyi
cemiyeti
be~ediyeye arzetmiştir.

ilk içtimada bu mesele ko·

nuşulacaktır.

Otomobilciler
kooperatifinin
devri
Otomobilciler kooperatifinin
başka bir şirkete devri hakkn,da teşrJni evcide kooperatif hissedarları arasında bir
müzakere cereyan edecek ve
kooperatifin başka bir şirkete
devredilip edilmiyeceği hakkında karar verilecektir.

Bitmek hi miycn
mübodclc işi...
Muhtelit mübadele komisyonu Turk heyeti rnurahhasası
reisi Tevfik Kamil beyin bugün şehrimize muvasalatına
intizar ediliyor.
Tevfik Kamil bey geldikten
sonra muhtelit mübadele komisyonu fevka1ide bir içtima
aktedecektir.
Bu içtimada
heyeti murahhasamız mühim
tekHfatta bulunacaktır

ihtilafı
Dört Sulukulelidet\
hangisi daha fazla

Bir heyhey

yorulmuş?
Birinin elinde torbasız bir
ut, diğerinin elinde bir keman
birinin koltuğunda da bir tef
var.
Siyah yeJdirmeleri, allı, yeşilli yemenileri üzerine örtülmüş beyaz baş örtüleri ile adliye koridorlarında dolaşan
üç Sulu kuleli aradıkları mahkemevi ellerindeki celp varakaf annı göstere göstere buldular,
Miibaş!r eHerinde sazlarla
mahkemeye gelen bu kadın
lara:
- Hanımlar -dedi- sizin muhakemeniz en son muhakemedir.
Hem bu sazları bir yere bıra
kın da öyle gelin!
Üç sulu kuleli evela biribirleripe baktılar, sonra mübaşiri
süzdüler ve içlerinden biri :
- Nasıl olur a beyfendi ,
- dedi - biıim davamız en
son ? İşimiz var bizim , bak
çalgılarla geldik buraya; mahkeme biter bitmez kirize gideceğiz .
Bizim mahkemeyi
yapıverin bir an evel..
- Bana ne kirize gidec:<:kseniz? Listede siıin muhakemeniz en son 1
Bu üç kadın mübatirin sözleri karşısında koridorun bir
kötesine çömeldiler ve bekJemiye batladılar.

*

- Anl<ll bakalım ne istiyorsun bunlardan 1
Davacı ela loncalı bir kadındı. Fal<at 6tekilerine nazaran biraz daha temiz giyinmişti. Sağma, soluna ve arkasına bakhkt an sonra:
- Bana mı aöyHyonıunuz
paşam? Diye sordu.
Reis:
- ~ Evet » diyince anlatmıya bqladı:

- Beni bunlar bir az evd
bir sünnet düğününe götürdüler paşacağım. Fakat 8011"'
radan, konuttuğumuz fibi para
vermediler.
Davacıyım
bunlardan..
Reis maznunlara aordu:
- Ne dersiniz mz bu ife?
Hepsi birden atıldılar:
- Yalan söyliyor,
Reis
- Susunuz -dedi- hep birden bağırmayınız. Sen anlat,
ismin Ceyl An mı idi seııin?
- Evet pa"'acığnn A lah

sana ömürler versin. Hu ka·
dm yalan söyltiyor. ParUllll
verdik, bizden daha f az)a para istiyor.
Davacı kadın dedi ki:
Diz pazar1ık ettik. Benim
o giln itim vardı; iki pay ve·
rirseniz gelirim, dedim. Kabul
ettiler. Sabaha kadar camm
çıktı h@y heyden ..
Bu sefer mununlarClan biri
davacıya hitap etti:
- Hele şuna bakın, sabaha
kadar cam çıkmıımış. Alll
biz yorulduk.
- A hanıma bak, zil ta•
kıp, göbek atıp sabaha kadar
ben neş'e verdim etrafa.
_ Sus, sus, yalan ıöylemet
Erkenden yattın sen.
Reisin ihtarları güriiltüy•
gidiyordu; mübqir ~uıİ
lardan en fazla ıöyliyenı dı•
şarı çıkardı. O, kapıdan ç•
karken:
- Avucum patladı aabahi
lara kadar tef çabnadaa. iki
saat oynamakla dOnyamn pa•
rasmı istiyor.
Reiı davacıya ıahidi oluf
olmadığını ıordu. Şahidi yokt
muf. Davacı vaziyeti ispat
edemiyordu. Mamunlar buat
at ettiler. Fakat ikiaci , ...
koridorda bafladı ı
- Kazanamadın ya davayı.
Gel istersen timdi bizimle hi•
paya kirize..
Sesleri yiik.eHyorc1u.

Haklarını fıtly 1

memurlar
Ankara 23 ( Telefon ) Dayak attıkla11 iddiası Ue
mahkemeye verilerek berae•
eden İstanbul polisime mensup
üç memur tekrar yazifele.~ne
iade edilmeleri için Dahiliye
vek&letine m&racaat etmiflerdir. Vekalet bu mOracaab tet~
kik etmektedir.

Kiralık

hane

Her işe ve lkanıetgAba
eh·erı~11 bir tunıe klraltk·
lır. U;buUI Son Saut oa·
zeleslnin tahliye (•llltll
biuadn·. Tallıı olanhır V~·
]m(•ıJı.la umnıet beye wuraea·ıt.

..

Evkatumum
müdürlüeündcn:

.
k
bb·
ve katkiltün
Guraba hastanesıne almaca eczayı tı ıye
d' la
münakasalarmda talipler tarafından verilen fiatler had ı
kında görülmediğinden Eylülün yirmi beşinci Çarşanba Jg n
1
saat onbeşte pazarlıkla ihalesi icra edflcceğinden talip 0 • arın yevmi mezkürda idare encümenine müracaatJan.

Y;

Sar Havzasmda Petifis tirketine ait bir kömür ocağı
nın menfezi bir ittial neticesinde bkanmıf, itfaiyenin yetişmesine rağmen açalamamlf
ve içercle kalan ameleden üçü
havasızlıktan

boğulmuttur.

Hayatlanm toprak albnda çalışarak kazanmak mecburiyetinde bulanan biçarelerden
bir çoğu da yaralanmlfbr.

Hayvan serflsl
Ankara 22 ( Telefon ) Hayvan sergi.uıe fimdiye kadar ancak .c230• ....,..._. 1ra,...
dettirilmimr.

Yalnız sporcuları değ1l, yalnız

gençleri
herkesi alakadar edeceJ{.

değil, düşüı1en

Yakında çıkıyor
..
.

.

ıı._.:..;..__.

- -

-

·-

Soa Saat

Hasan kuvvet

~uru

V

bu

Kansızlık,

ademi iktidar, sinir, verem, sırac
ve kemik damar ve romatizma hastalıklarına
nafidir.
HASAN ECZA DEPOSU

İstanbul ,,ilayeti Maarif müdürlüğünden:

1Seyri scfain

l.tanbal yfilyeti ilk mektepleri 21 eyltU mmarteel ,O.lacl• itibaren talebe k&Jıt •• kabullne
latiyen velilerin nufuı ve R111 lrAğıclı He adalaat raporu
hlrlilde her gOn 9 dan 16 ya kadar mektep idarelerine miir: caatlan il in oluaur.

hqlıyacakbr. Çocuklarmı kaydettirmek

Şerir

Leyli ve Nehari

Galata
köprü başında. Bcvoğlu 2J62
Şube acentası : Mahmudi ve

malt hul&tast

Ayıaii

Battıa muflan tqkft edilmif tam devreli liaecllr. Kayıt ve
kabul itlerine her glba ...t 10dan 17 1e kadar cleYam edilmektedir. 1Tepinle•elcle lllUf yoklamalanna ve 5 T 8fl'İDle•el
Cumartesi pnü derslere başlanacaktır. Telefon lst. 1995-3496

•

VIH

Kız ve erkek ameli hayat
Mektepleri müb6rl61dcrlnden

lliiyiik r-r'ayyare

lftiba kuvvet ve S1bbat için
en mUeuir devadır. Biltmum
eczanelerde bulunur. Umumi
depolan Bomonti fabrikuı.
Telefon: Beyoğlu 583, ve 1.tanbulda Ekrem Necip ecza
deposu. Telefon İstanbul 78.

uncü

keşide

11

pİ)'aııkosu

ııunarıı .

İşbu keşidede cem'an

H A<:ı BEl(İR ZAl)E ALİ ~1UHİ1 TİN
m "?essesei ticariyesi

ÇJ.

~1eYcut şubelerine zanıiıneten pangaltıda

Rous~el -:::~
Kemen
-= ,"

Bir şube

/

liralık

Bedcni niıl

in- .--

fstaıılnıl eıııvalj evtaın
idaresiııdeıı:
.
Hacı

A!i Rıza efendi ile Adviye hanımın Emvali eytamdan
istikraz ettikleri mebaliğ mukabilinde idare uhtesinde vefaen
mefruğ bulunan Ererıköyünde Suadiyede Tunuslu aokapda 1
nnmarala ve 1121 lira kıym~ti muhammeneli bet oda, iki sofa,
bir kuyu, iki hail aynca bir mutfak ve etrafı duvarla mulult
iki yüzlü vasi bahçesinde bağ ve ağaçlığı havi bi& kötk 830
lira bedelle talibi uhteaine birinci ihalesi 21-9-929 tarihinde
yapılmış ve kat'i ibaleıi de 7 - 10 - 929 pazartesi gününe bıra

zu olundutu ka-

Miiltabzaratm qı
eyilai ve. bu cumleclaa

dar UU)'ıbilmc si
sayesinde her ıki

EB Aspirin

urafı temam en do-

ğrultur. Sızı gençlı:ştinr.

Vucudunuzu

yumuşatır \ c şıklaştınr.
ıeşrifini zde 'cyı sıpıriş nr
diğin i ıdc karnınızın kutru bellnizın

Bizzat

Komprimeleri

inir.ırıı

taklit edilirler.

sanumctro

ıle bılı.lirini z.

kalmışbr.

Yeglne satlt mahalli:

Fazla sana talip olanların mezkur günde saat on bqe kadar
İstanbul Emvali eytam idaresine müracaatlan ilin olunur.

Parlstekl

Taklülerindcn sakinmcık için daim&

~

kırmızı bandırollu

ve ,.,&p\" markah haktlu

----- -- -- -- - -- - - ----- -

~BRADFORD

lstanbul şubesi : Beyoğlunda
Tünel mevkiinde , N' 12

amb814jina dikkat ve W.
gcrlcrini reddediniz.

Fıau

!
i

Lı radan ıtıb:ı

6

en.

(;pt,,ra tô r
Ahn1et Burha neddin
( l rralıpu'l ı lı, ,;tum·~ı upı-r.ll or.ı
Ru. :>tfun•tam:si 'kur><1>1111J ı .~-IB ı ııııı ımılı

Orman ve arazii vakfi·y e müdürı
1 lüiünden:
1

~fııa) cıırlııııw. Bı.:\ oğl u,

Suriye ~ aı

l '!I

npa rıuıı

11 11

a

ıııı-

ııra du.

Mali) e

1"-. l clı ı

'ckaletiııderı:

336 senesinden 1927
mali senesi nihavetine
ka.
.

dar milli hükiınıet bütçeleriuden n1atlt'1bu olanlarla gerek ınilli hükiınıet ve gerek sakit hükômetin bütçe enıanatı ve adi enıanat hesaplarında mukayyet alacağı bulunanlar, Şubat
930 nihayetine kadar arzuhal ile bulundukları
mahallin en büyük nıal menuıruna n1üracaat
eyleyip yetlerindeki nıatlubat vesikalarını vererek mukabilinde müracaat vesika ı alınaları
IAzımdır. Bu müddet zarfında müracaat etmemiş ve vesika almamış olanların iddia ettikleri
alacak t5f3 numaralı kanun mucibince katiyen
hazine lehine sakıt olacaktır. Şubat H30 nihayetinden sonra hiç bir mazeret kabul edilmiyeceğinden alacak iddiasında bulunanların 930 senesi Martından eve) bulundukları nıahallin en
bOyük mal nıemuruna müracaat etmeleri ilAn
olunur.

Konservatuvar mfldürlfltftnden:..
veciden talebe

alınacak

ve eıkl talebf'nin kayıtlan Jf'Dİ·
leaecektir. Cumartuf, Pazarte.i ve Perwembe ıtınleri 13 den
16 ya kadar mnracaat olunmuı.
Kayıtlar E,tll 10auacla kapanacaktır.
Şehir bandoaa için de talebe ahaacaldır.

- - - - · Ayai al ine. . . . . .t oluamua.

B ' ı.!;lı ı 1b1 ;;

P iyanko müdüriyotineen:
Numuneleri veçl.ıile 150 adet
evlenme evrakile 50 adet piyanko müdilrlüğtinc ait varide
defterleri tab ettirileceğinden
tab'a talip olacaklann pey ağ
çeleri ile birlikte 25-9-929 tarih pazartesi gtınn saat ıs te
piyanko müdürlü;unde m&teşekkil tayyare mnbayaat komisyonuna müracaatları.

Doktor FETHİ
Ccrrahpa~:ı l lastırncşı
Bakteriyoloğu

Kan

( '\' ;t!4ı'<:rtnaıı team&lü )

idrar, balgam cerahat tahlilleri
ile hattabklanu huıusl aşılan yapılır. Telefonla mal6mat verildigi
takdirde tahlil edilecek me\ at al drıılacak bilıiharıa raporu takdim

edilir.

Muayenehane: .Beyo~unda, Ağ.:ı

camiinın kartı11nda

TclrCon:

Re~ oğlıı

.; '1 4

Doktor Fevzi Ahri1et
•rengi, bdı;oğukluğu, cilt, pro;ıtaa, zafı tenasül \; c kadın
lıklanru en son usullerle
zamanda müsait ~r;tİtle

hasta
az bıı
teda, ı

eder.
Adra: Babılli Çagaloğlu , ol.ıı~u

köşe batı

açıyor

..1.

ccltir. Ocomaıik
bir masaj ıcsirile
zaifl:ıtır.
Hu:.usl
taz \ikı \'e trıkosu 
nun elastikh ı:tı gı·
yet mukavim olma,;ı hıı;cbiyle ar-

«3.fJOO» numara kazanacaktır.

ekseriya

ııı ı,, I\~, ıi, ,. ı..add e!!ı 1~
(.ıı ~H r1ı lı ı J.:Uııl ... j fd;.J -

Erkek vücudunu
güzellefllren

40,()00 lira

numara 43

gidc(ck ,.c

domı~tc

mezkur

i~kclckrlc

bidikt\,; Ahıııoluğa
uğnyarak gelecektir.
Gelibolu için yalnız yoku
alıoır, vuk alınmaz.

imtihan günlerini
anlamak
üzere mektep idareaine müra·
caatlan.

parı 11. 1-.tkı lır.

rnn

Teırlnieveldedlr.

20,000 15,000 ] 2 ,000 1Q,000
ikramiyeler ve l Q,000 bir miikifat

LiMiTED
PORT BUNLIQHT
ENOLAND

l lcr t uılii kıt lın ı ulı atsıalık ları
ciJd ı u rttl' h·dn" t>der. .s~lı 

zudc ba

(MERSİN) vapuru 24
eylül sah ı7 de Sirkeci rıh
tımından han.:ketle [ Gelibolu,
Çanakkale, Ktiçukkuvu, Edremit , Burluniyc , .'\.p·alık J :ı

Beyaz kaplamaları, mermer ve Hayriye orta mektepleri müdürlüğünden:
her nevi boyalı ve çini eşyayi teOrta sındlara imtihanla girnıizlemek için kullanınız. Bakır ve
meye namzet
kaydedilmff
pirinç eşyanızı"VİM,, ile parlatınız. kız ve erkek talebe ile bylt
Cezve ve tencereler için eınsalsiz edileceklerin kabul fmtihanlan
dir. "VİM,,i kuru halinde kullanınız. bugünlerde icra edilecejindea

CEMAL ZEKi

Büyük ikramiye

Ayrıca:

LEVER BROTHERI

hekimi: Doktor
nı

sürll postu

ğını göreceksin~.

Kadın hutalıldorı

Yedinci tertip
.J

Kola \'lakla teınizlenıek için nim
ıslak bez uzerir,e biraz VİM serpiniz ve nasıl temizleyip parlattı
w

Yeni talebe kayt vekabullne bqlanmlfbr. Kayt günleri
Cumartuf, Pazarteti, P-wenbe aut 10 dan 12 ye 13 den
17 ye kadardır. Talebe kadroM1 mabtuttur. Zemanında müracaat edilmesi llzımdar. Eski talebenin nihayet Eyllllün 19 zuncu
,antme kadar kaytlar1D1 yenilemeleri mecburidir. Aksi takdirde
yerlerine yeni talebe alınacaktır. Birinci amıfa ilk mektep
mezunlan alwr yukan 11111flara girmek istlyen lise ve orta
mektep muadil swf talebesi gireceği sırufın altındaki sımf
denlerinden imtihan olunur.
Kız ameli hayat mektebi Saraçhane batında Münür pa.ıa
konağında telefon, lstanbul: 2731
Erkek ameli hayat mektebi cağal oğlunda tel, İstanbul: 3630

:

hanı altında. İstanbul 2 .. 40
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Avcı koru vakıf ormanlarının Mudarlı civarından üç sene
zarfmda kesmek ve kömür yapmak üzere senevi üç bin kantardan cem'an dokuz bin kantar kömür 2-10-929 Ç&l'f&lllba
günü saat on beşe kadar müzayedeye vazedilmiftir. Talip
olanlann lstanbul Evkaf müdüriyetinde ihale eac.imenine miiracaatları·

Avcı koru

*

vakıf ormanlannm Mudarh civarmdan iç aene

zarfmda kat ve imal etmek üzere senevi 2000 ·kantardan ceman 6000 kantar kömür 2 -10 - 929 çarpmba günü - t on
beşe kadar mOzayedeye vazedilmif olduğwıdaa talip Q(anlarm
lstanb~ Evkaf mlldüriyetiade ihale encümenine mtlracaatlan.

•

Istanbul Darülfünun
Eminiieindcn:
Mcaaiaile dünyaca maruf l.viçreli profeuir ( Aakanui )
tarafından ( Muhu izamın ) vezaifine dair 23 eylOI 9'l9 puarteti g6nü •at OD albda Darlllf6nun merkezi bi...-n 1 Dllma·
ralı salonunda bir konferans verilecektir. Arzu buJUl'UI ze•abll tepifleri.

Pazarlıkla arpa saman
Şehremanetinden:

(415,316)
kilo arpa ( 398,898) kilo saman pazarhkla satın ahnacaktır. lstiyenlerin 24 eylül sah
günü saat on beşte teminat
akçelerile beraber Levazım
müdürlüğüne gelmeleri.

Madan Rebeka Haronaçİ
efendinin, T anq veledi Ari9-tidi efendiden istikraz eyledi-ti bet bin alta yüz liraya mukabil vefaen · ferağ eylediil
Kadıköyünde Caferağa mahal·
lesinde atik Milhürdar cedit
Duvardlbi 10kağmda vaki yet·
mif yedi ve miikerrer yetmit
yedi cedit 16, 10-14, 18-30
numaralı mukabah ve icare·
teynli
kayden
bir
bap
sahilhanedea ancak yetmit
yedi numaralı on bet dinibla yedi
J8& on ild

zira malrabak IDUAJY•
hallinin zemin Ye ebaiye ..
gurum ve qcariaia maıf lür
sesinin bet hlaae itibariyle bit
hiaseıl mumaileyhama uhdesinde olup borcun verilmemesinden dolayı ibalei eveliyr
sinin icruı için otuz
müddetle müı:ayedeye konul-mu.ı, Ye T anq efendi abd
sinde 1500 lira bedel ile ta_.
libi ubdeainde olup ihal
kat'iyesi icra kalınmak üz
yüzde beş zam ile on bet
müddetle mevkıi müzayedey
vaz olunmu.ftur.
Hududu ıarkan duvar di
sokağı ve rarben lebi de
ve timalen Rıza ve Rauf be
ler araalarile saf renin
ve bahçe ve arsalan ve c
ben karakolhane aokaia
Mahalli mezkarcle halea
ye ve eecar mecat olma
tarla balinde ve arpa m
dur. Beher dlnGmllnlba la
ti mnhammineli iç bia
ytl& liraclsr. Daha fala
mat d•yumda mevcut
ve mldayenuinde muıuıırrıı:ıııı ..
MezkUr IUMei f&Y1•J•
olaıalann hiiaeye mUIİp kıy

muh•mmineain ytbde ODU
petinde pey akçeaini 929·1
d011ya numarum mlatalai

l.tanballcradaire91mila
tubaiae mlracaat

•
Ye 12-10-929 blrilaiade
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