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A111erilıalı

İktisat vekaleı iı•t' 111Ü-

niçin sieorta
edilmiyor?

Krom ve petrol m••
dcnlerinl itlctmck
idiyorlar
Ankara, 28 ( T elefoa ) kuvvetli 1ermayeye sahip iki
amerJkaa ıirketl, Amerika ee-

baıladı

Ticaret filomuzdan

Şu kadar söyliyelim

ki toni-

litolan 50 den fazl• olarak
çalışan buharlı gemilerimizin
adedi 111 dir. Bu miktara,
ne romorkörler, ne, lzmir ve
la~anbul limanlarında çahtu
yakın sahil vapurlan, ne de
motörlli gemiler dahildir.
Böyle mühim bir ticaret
filosunun sigortasız çalışması

ecnebi mahafilinde bunlaruı

muvafık görülmediğinden, hlkfımet. bu meseleyi, ciddiyet-

~etmektedir. Haksız

le dOşllnmiye bqlamıtbr.
M&kerrer sigorta işinde olduğu
gibi, deniz aiprtaaa
meaelesi de yakın bir atide
halledilecektir.

Ç6rGkllik ve eskiliği zehabmı

yere

d . 0~n b6yle bir kanaatia

::;r

eaiz ticaretimize ne derece

verebileceğini

uzun
hı anlatmaya lkum yoktur.

/Ju11yamrı akibeti, şu birkaç hafta içinde, Amerika uisicılmhuru H uverle lngiliz. Başvekili
Makdorıall arasmda yapılacak mazakereler neticesinde teayyüıı edecektir. Maksat, devletlerin
büiçelerini mahveden resmini gordüğunıiz şu zılılıyı daha küçültmek, bunun için de kuovetleri muvazeneli bir hale getirme/dir. lrıgillere ile Amerika anlaşanııyacak olurlar ve deniz
kuvvelleri arasindu müvazene bul.amazlarsa vay dünyanın haline!.. Çunkı1 o takdirde eıı
ımilıip kuvvet, varlıkları için anıanll: bir mucadeleye girişeceklerdir.

Vergi

Müsademe
fen

şaki

~ derece tacirlerden birhlin
İflisı halinde bundan mutazar..
rır olan ticaret evi zarannm
llliktanna (6re bu teaanüt sandığından niabi bir tazminat
alacaktır.

Merkez
ayet tac r er ne
~edi açmamif olan bilyük
ticaret nleri teaanlt cemiyetine dahil olama. Bir taciria

Lonclra, 27 (A.A) -

kaların

Ban-

iskonto fiatlanm tez-

yit etmeleri neticeai olarak,
mgiliz liruı Londra ve Nevyork ta vükselmiştir.

Sıhhiye

vekilinin
teftiti

Ankara 28 (Telefoa) - Sdı
biye vekili Refik be1 Elkifebirdea gelea ...,....Ü tr...1le ba ..bala teftlt _,......
~

.......

feahhflrle

geldiler
Dla .... lwi
tehrimize

poat&

Ad••••

plme1f ..,. ~

treni yoUarcWd ......
luktu clolaJI tMI . . iki teahhllrle pl•iftir ·

Ankara treninde ele bir ....
çuk uatlik bir teahblr wdl

memurlan Anadoluya nakledileceklerdir.

Maltepe ile Pendik ar....-.S
yol üzerinde hasal olan ~
ttıdür. Bu y&zden trenler tek

nıüfrezemlz
taı·afından
ve « dur ,> ewı•l ile kaı··
şalaşmı!fhu·du·.
~kUer bu emre itaat

Reisicümhur
Hazretleri
dun saraylarında meşgul
olmuşlar, bir yere gttmemfı
lerdir.

mukabele

recedeki tacirlere kredi açan
b&ytık tacirler dahil olaCak ve
her biri tesanüt cemiyeti aan~ğına ayda cc 1,000 ,. drahmi
•ıdat verecektir. İkinci, üçlba-

akşam

mil ,.e
Cezl"e hudut muıtakasm•
dan müsellAh olarak gar·
ha u~çcrlerken
hudut

ve nıüf1"ezt..._
mlze sltAh almak suretlle

İnfiliz llraıı
Y.fikıeldl

'Dun

olmuştur. Bunun tebebi W.:

oğlu HaÜmeı·le birlikte

lsmall

G:azl Hz.

etmenılşler

vÜiyetlerde ilciad, lçlnc8 de-

Trenler.

ec:lilmiftir. Bilhaua baza tetkik

de~lcrl

tedbir alınan Seldnik
Son ifllaa Mlinde taaalt cemiyeti
aa"'enlarda gerek Atinada,
allkaclar olacak ve ziyanm
tahdidile mlfln. tacirin qy•~~ . Yunan vilayetlerinde
sının hüsnü suretle aablmuma
~ok ıflislar vuku Lulduğun
alacaklannm hllanll tahaiPir ve bu iflaslardan Atina, ve
line gayret edecek ve bu hub& e •e aelinik şehirlerindeki susta elde mevcut b&tlln praY6k ticaret evleri bir hayli tik tedbir ve vasıtalara mlira: : - gördllklerinden Atina
caat edecektir.
içJlk tacirleri, aralannda bir
Atma ticaret oclua da bu
ıniy... Y•Parak bir tesanOt ce- mukarrerab tuvip eylemek·
t~ teala eboİflerdir. Bu tedir.
. ut cemiyetine merkez ye

bu tetkikat matl6p ~
verine, vasi _...., _!~
rol tufiye merkezleri .__.
getirip aeft ticareti yapa~

yolamluldan aezilenleria Am.·
doluya aakilleriae karar Yermiftir. Bualan11 eumW tabit

olan Sulu t'erha·

nın oğulları, arkadaşları
ve hlzmetkArları ile kar•

esaslı

da IOndaj yapacakhr• ~

işi

llaliJe vekAletl, yergi tahlillt, taluıkk11k•t, ve tetkikabada balmwa memurlardan

Mardlo, 28 (Hususi) Siirt vllAyelloln Ltidl köyünden ve azılı eıklya•
dan Resul, gene az il bl·

rer

fareti naatalile lktiut •eWletine iki milhim mnracaaHa
bulunmuftur. Bu mlrac•adardan biri. Sunada mevcut "
mektuf krom madenleria!•
işletilmesidir. Malum oldup
lizere bu madenler ki~tD
ve zengin damarlara ulıiptir.
Dlier firket. memleketimisde petrol aramak lçia mlla•
ade talep etmektedir. Bu 111•
retle memleketi•isin mubtelft
yerlerinde mevcut ve mekfaf
petrol meabalannm kıymetiill
tetkik edecek ye ~trol _..
cut olmuı malatemel .........

Yolsuzluk/an
sezilen memur-..-e·lr

Cenup hududumuzda bir f~

T:c ıreli için
Atiaa, 27 [ Hususi ] -

Pli i

racaat

meşgul olmıya

b· Şirketin kabul edilemiyecek
b ır takım iddialarından doğan
'1 lıal,
ifitiyoruz ki, bazı

'nıp

Ciemı erımız

Hükômet bu
mesele ile

birkaç parça
Gerek
Seyrisefaine ait,
~ek diğer milli kumpanya-.ıuı malı olan vapurlarımız,
deniz sigorta işlerinin rakipsiz
lıAkimi saydan « Loit » tirketi
larafuıdan sigorta edilmemektedir.

ıl.i

etmişlerdir.

Tutun

inhisarı

Bu aabab bir tiltüncü dük-

Bu suretle, müfreze•
mizle §Ukilcr arasmda
bMşlıyan müsademe tam
bir buçuk saat devam
elmiş, neticede şakilerin
kartesl ölü olarak yaka-

bir paket yenice
sigarası alan bir dostumuz,
nıeçlıul bir elin bu paket içine yerlqtirdiif afak bir pu1111at9 baJl'etle gizden geçirdikten 10nra bize de getir-

lanmıştır.

di.

Sırbistan-Bulgar

mD:zakereleri
Belgrat, 26 - ( A.A ) Pirottan bildiriliyor: H11eti
mmahhaAlar, bu •bahki cel·
sede metinlerin ten:emelerİDİ
karıılaştanniflarcbr.

Sureti tesviyeyi imza etmitlerdir. ô;leben soaraki celMde hududun iki tarafında ara·
ziai olanlara ait muvakkat sareti hallin tahririne taı..il
edilecektir.

Edirne at
kotulan
Edime, 27 ( A. A. ) - Edirne .villyeti tanfuaclaa tertip
edilen WI bahar at kofulan,
. . , . bir ha& k......... - . . . . . .ele ~etle

,..........

Maarif vekilinin
rahatıızhfı

kinmdan

Ankara , 28 ( Telefon ) -

Maarif vekili

rahatsız olduju

için buglD malr•m•na plme--

miftir.

bat üzerinde iflemektecHrler.
ÇökilntG, birkaç
eve&
izale edilemiyecektir· _La..c.

stmdea

./ln/uJrodit dit

Aankara, 28 ( Tel~fOD) Buraya iki gladeabcri ,....-.

ya!mur

(8) uat. bala yollan .:.::
mHıaclu dolaJı da • •
treni bir ...t geç rehaittir

ufak kiğıtçığm üzerinde
iki kelimecik yazılı idi:
«Zift için•
Yeni harflere henliz tama1afle •'. .•llUf bir kalem Ye
elin çizclij'İ fU ikf kelime ,
bizce ea büyük bir ktifran

delilidir. Bunu o pakete koyan elin aahibi , unutmamak

ki

ekmeği

, o ziftin
yiizü8cfea yemektedir • Eier ,
sigara içip keyif çataalana
haline huedfnden · yapb i8e
gene ıcloğru dejilclir.
Çtıiıkil sokaklarda izmarit
tophyanlann hali bunu keyif
sayanlara fili birer tekziptir.
Tlltla idaresi, terbiyesizlik

baddladea

çıkıp ta

kendi

•ewaadiyetbae kuta kadar
bu elia aahibfni bulup
ee~ .._.ek prekdr. Çla-

v.._

kil ........... ,... Yererek ..
aift
Ye HM ifeı'•

-

-

&a. ..talnt, ,.,,.,.,.,,,..
mulutlefet ediyorPelt4 la& ne flldrtle1

-Blln#nn. • •

Q..,..,

Wıtal Jaılttl9cW~ ,:

·~.~~

J•ı-a::!:';.ı f ;r.

yagmurlardan A
Diköy dvanada bir Upll'
sakatl•ndljl içla Adua taıllıl

Bu

lizımdar

te.,..-

Eyini~

Son Saat

İzmitte

••

NUN

SON HABERLER

'"t+ıU/<J9'AEil f f I

Dahilde:

Dünkü

pllrçalandı,

kayık

yarışları
Galatasaray birinci,
Beykoz ikinci, Altın
ordu iiçiincü
fstarıbul mıntakası denizci-

lik heyeti tarafından tertip
edilen kürek birinciliği müsabakaları dün Beykoz önündeki yarış sahasında yapılmıştır.
Başvekil İsmet paşa Hz. de
yarışı teşrif etmişlerdi.

Başvekil

Hz. yarışı başından
sonuna kadar büyük bir alaka
ile takip etmiş ve yarışta derece alan gençlere derece filamalarını bizzat ellerile vermek suretile denizcilere iltifatta bulunmuşlardır.
Yarışlar neticesinde Galataaaray
İıtanbul birinciliği
unvanını
muhafaza
etmiş.
Beykoz ikinci, Altınordu üçüncü olmuşlardır.
fi?ilütahya - Tavşancıl - Boğaz
IWI köprü- Erzurum hattını
yapmakta olan Yuluı Berger
tirketi Sivas - Erzincan - Erzurum haltını da inşa için hükümetle mutabık kalmıştır.
lfiilrezilyada bir orta elçilik
~ ihdas ve elçiliğe Lahi
maılabatgilıarımız Ali B. tayin
edilmiştir.

Ahali ikiye ayrıldı, dahi- R l l
k
l"1 h arbwe h cızırl anıyor ları
us ar a yaptı müzakere

Bir Çin Jenerali Ruslarla sulh
fafep ediyor..
Moskova, 27 (A.A.) - Matbuata nazaran, Jeneral «Şang
sultyjank», Mançurinin askeri
muhaf.ızası kendisi için azim
bir yük teşkil ettiği cihetle
Rus - Çin ihtilafının mümkiin
olduğu kadar süratle hallini
Nankin hükünıetinden talep
eylemiştir.

İhtilafın , hudusundan beri
tahakkuk eden zarar 1O milyonu mütecaviz bulunmaktadır. Mumaileyh, Rusların Çin
arazisini işgal niyetinde olmadıklarının ,
bilhassa nazarı
dikkate alınması lazımgeldiği
ni « Nankin ,.
hükumetine
1
ihtar etmektedir.
1 Sovyetlcr, şark şimendifer
lerini işgal niyetinde değildir.
Bu ıerait dahilinde müdür
tayini mesele.si Mukten için
esaslı
bir ehemmiyeti haiz
olamaz.

Bir

itlaf
edildi

Türk. Yunan

Londra, (A.A.) Viyanadan « Deyli Meyil » gazetesine
bildiriliyor:
/ .vusturya faşistleri ile Sosyalistleri arasındaki münaferet ve
adavet günden güne şiddetlenmekte olduğundan bu husumetin
dahili muharebe şeklini almasından korkulmaktadır.
Emliikl adeta ellerinden alınmış olan ve haneleri ve sarayları
amele ile doldurulmu ş olan ve bugün fevkalade fakru zaruret
içinde çırpınan ve yeni kanunu esasi mucibince hakkı intihapları pek ziyade tahdit edilmiş bulunan yüksek ve orta sınıflar
bu hale nihayet vermeğe azmetm:şlerdir.
Onlar herşeyden evvel sosyalistlerin tahakküm ve tagallübünü temin için yapılmış olan kanun esaside ceıri tadilat yapıl
masını istiyorlar. Bu tadil lehindeki ceryan sosyalist idaresinden bıkmış, usanmış olan köylülerin, şehirlerdeki ademi memnunlar ile teşriki mesaiye karar vermiş olmalarından dolayı
son zamanlarda kuvvetlenmişlerdir.
Bunun neticesi olarak daha düne kadar ekseriyette bulunan
sosyaliştler, bugün adeta akalliyette bulunuyorlar.
Şorası kayda şayandır kı münhasıran fabrika işçilerinden
ibaret olan Avusturya sosyalistleri, komiinizme pek mütemayildirler. İki
düşman
fırka
men~ubini
tarafından
Avmturyanın muhtelif yerlerinde ve bahusus Viyanada bir
iki güne kadar biiyük nümayişler yapılacağında11 , hükümet
fevkalade askeri tedbirier almıştır. Zabitana kıtalan başından
ayrılmamaları emredildiği gibi, asker nakline mahsus akfi
miktarda katarların lıazır bulundurulması demiryolu idarelerine tebliğ olunmuştur.
Sabık başvekilin hakiki sebebi istifası kanlı müsı:.demeler
vukuu ile altlist olacak olan A vuaturyanın bu ımretle anarşiye
düşmesinden tevellüt edecek ağır mesuliyeti üzerine almağa
cesaret etmemesinden ileri gelmi,tir.
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~a ıt

Dün gHe

yirmi ikide, '

Bakırköy ;$!a~yonu

civarında

devriye gezen polis~ı r i~tas
yoıı haricinde yerele beyhuş
yatan bir adam gôımüşlerdir.
Başından
lrnnlar akan bu
adam derb:il bir eı:zaneye
kaldırılmış, ilk müdavat ya-

b

Baygın

bilmediğini

ı;öyle

ınişlir.

pılmıştır.

İsmi Cideli Mehmet olan
bu adam Cerrahp&şa hastanesi11e yatırılmıştır.

1600 Jirafık came-1 Sabaha kadar

açılmıştır.

B

Hariçte:.
Bazı

ecnebi menabi"nde
malumata nazaran Kral
Emanullahtan sonra Efgan
emiri ilan edilen Habibu. aha
Kabilde bir sı i Kast yapılmış
ve Habibullah katlo!unm u ştur.
üngllterede susuzluk hüıgjkümfermadır. Bazı yerlerde su vesika ile dağıtılmakta
ge1en

dır.

Akit
Kıl rclbaşı

..adc Cevd t bekerımesi
Melahat lıaııımla
yi
genç v._ gtlzide doktorlaı muzdan fethi beyin dün kadıkö
yCnde Süreyya sineması salonunda pek çok gliıide zevat
!: ~ur.ında akıtleri icra olunn • tur. Yeni evlılere sz.ııdet
t rr ,ı ıı; dı.;nur.

Bueun ü h va
rasatanesinden

a'ınmı tır: .

Dün azami hararet «15»
derece, bu sabah «10» derecedir. Bugcce rüzgar poyraz,
1 , va bulutludur.

e en Alman
bankal rı

Londra, 27 (A. A.)
Berlir a en Daily Mail gazete me
bi d ıri yN
Doyçe bank ı!e
Disluınto
r.ın

Geselşdt

0

nf! li.z ankast-

nın altın ıatı~ı

Sol ka

Ha lıcı og ı.:.

ğımla

- Kapıyı aç. Seninle beraber sabaha kadar eğlenelim
diye bağırmı~tır.
'
Mütecaviz adam yakalanınıştır.

~üzünü yaral adı
Ha-köy'ü kunduracı İbrahim
ile arabacı Recai Aksarayda
Acem Mel:mediıı postahanesinde rakı içerlerken sarhoş
lukla. k_av ga etm'şler, Recai
lbrah ınıı
yüzünden bıçakla

, Tu rş u cu soka

Osman ı l e
asker F t. hi alacak ylizUnden
k vga etmişler, Fethi çakı ile
koı ur ·uv ı
sel lıal ç. smclaıı
yar l.ı.m -;tır.

r

lıomiirc

yağına

k n

dü~~ ü

Fındı' !ıda

6

numara l ı

T ürbe solmğı~da
evc!e oturan Kaşif

kaptanın oğlu İbrahim , Fın
dıklıda lbrnhim beyin arsa~ın

liralık altın satmıştır.

kapı düşmüş,

Berlln, 27 (A.A ) - Darmstaedter, Deresdener bankalarile milli bankanın ~ Verliner
ticaret müessesesinin birleşe
ceklerine dair mali mehafilde
bir şayia dolaşmaktadır.
Alakadar bankalar, bu haetmektedir •
beri
tekzip

etıni~:

ya alendı

da oynarken üzerine eski bir

tekzibi

Unkapanında Hacıkadın nıa
hallesiııcle
oturan koltukçu

Seyfi di:n gece komşularından
Sı<lıka hanımın evine taarruz

çasındcn

L<indra,27 (A.A.) - İngiliz
bankası bugün dahi
çubuk
halinde 285 bin 777 İngiliz

Ma i bir haberin

eğlenecehmiş!

tır.

birle ş me ı

mak t:ıdır.

1

Beyoglunda istiklal caddesinde
2 numaralı dükkanda saatçıl.k
eden Samoilof dün polis merkezine muracaat etmiş, içinde
45 adet saat bulunan 600 lira
kıymetindeki camekanının çalındığını iddia etmiştir. Şüphe
üzerine Mehmet ve Mustaf.ı
ismınde iki bekçi yakalanmış..

bankası

ndicesinde ,
müşterek s maye 20 milycn
lngiliz !ıra ına baliğ olacaktır.
Bu bankalardaki mevduatın
yeki.n ı 115 m ı yon lira tut-

•

kan ·çalınmış!

sağ

ayağından

yaralanmıştır.

Taymistc büyük
bir dok
Londra, 27 (A.A)- Taymiıı
nehri üzerinde kain Tilbury
dokunun büyük havuzu açıl
mıştır. Bu havuz en büyük
posta vapurlarının Londra limanına geı mcsini temin edecektir.

yaralıyarak kaçm!ştır.

D ·;
,

Son
Londra, 27 (A.A.) günlerde İngiliz ve Sovyet
murahhasları arasında cereyan
eden mükalemeler neticesinde
siy:ısi münasebetler yeniden
başlar
başlamaz
!amamile
müzakere tarikile hal ve tanzim edilecek bir çok meseleler hakkında itilaf hasıl edilmiştir. Mükaleınata salı günü
yeniden başlanacaktır.

ın
G edikpa•ada

ccciti yon

[ ı' n f,fc ,
D.I r:ının . kahvc 1ınJcn y.ıngın
çı lı m • sırı: yct etn:eden ~önd ii
rf!

ın

ı

c:t •...

fa ' B. in

ıaiıhaıi

muz arip olduğu
içiıı Sağlık yurdt nda tedavi
altına alınan Emniyeti umumiye müdürü Rifat beyin vaziyeti sıhhiyesi düzelmiştir. Hasta1 ık tehlikesiz bir hal arzetm elı.tecli r.

Tramvay seferlerinde inkıta
Öğleye doğru 1655 numa-

ralı otomobil ile Sirkeci hııt
tında işliyen 132 numaralı

tramvay çarpmıf, bu yüzden
yol kapanarak yarım saatten
fazla seferler durmuştur.

lacaktır.

kadınları VCl
kızıl ordu

Rus

Son zamanda kwl orduya
intisap etmek istiyen genç kadın ve kızların adedi bir haylı
fazlalaşmıştır. Komsomolskaya
Pravda gazetesine göre bunların adedi 400 den fazladır.

Akalliyetler
komisyonu
:.t7 ( A. A.) -

Cihan

a-

sıırdl

.-tııwl•

lionfl•ı·aıı"i

V<•I

halli

iiz••r"

Başvekili
Ber:in, 27 ( A. A. ) - M.
Muller, tamamiyle iyileşmiş ve
Berline dönmOttilr. Başvekil
dahili siyaset hakkında mesai

Aln1an

tetkik

husıısi

loplamıya

n1eclisi

mıştır.

llı•ride huhınııı:ısı mııhte

nwl

birliği

Zürih, 27 (A.A.) - Akvam
cemiyetine yardım heyetleri
cihan birliği meclisi, toplan-

lmlliy(•lf<•r clalıııl koınls
)'onu bir lrnrar sureli l..ah11I etnıl~tlı·. Uu takrlrdo
Ali\:ım ı~enıly<~ll medlsl
hlı

cla-

c•dllııwldı>dir.

arkadaşlarile görüşmüştür.

Gizli bir ittifak
Küçük it· af de letleri
harpt:e ve sulhta ne
yapacaklar?
Belgrat, 25 - Küçük itilaf
zümresini teşkil eden devletler arasındaki gizli muahedatı
askeriyenin Çekoslavakya meclisi nüzzarı tarafından 20
ağustos 929 tarihinde tasdik
edildiği ~Prag» da çıkan ve
hariciye nazırı M. «Benes» in
terclimanı efkarı olan ( Çeskeslovo ) gazetesi tarafından
haber verilmiştir.
Bu muahedat hakkında Sırp
mat buatının da verdiği tııfsilata nazaran küçük iti!Af devletlerı kuvayı askeriyesi harp
vukuunda 1914 - 18 harp devresinde müttefikler tarafından
tatbik edilen harp sistemine
muvnfı k s ıı rette bir idarei vahıde tahtırda b :ı'.ı .1a c ı:klardır.
Sulh ha.inde bu kvbidı mcsı:i
erkanı harbıyclc r arasında zabıt

1

Lehi5tanla küçUk it:laf devbir
blok teşletlerinden
kil
etmek
istemiş,
bu
blok ihtiyaca
göre, Sovyetler veya Almaıılar aleyhine
tevcih edilecekti.
Bu maksatla Fransız şark
erkanı harbiyesi reisi jeneral
[Lebon) Lehistan, Çekoslovakya ve Romanyada bir teftiş
seyahati yapmıştır.
Ayni zamanda Lehistan la
kuçük itilaf devletleriue, or·
dularının ıslahı için Fransız
miizahereti maliye i
deriğ
edi nıemiştir.

Jeneral Veygant ve
Dcsperenin rolleri•.
Lehistan - Fı ansız erkanı
harbiyeleri arasmda vasi münasebet mevcut bulunmak! •
dır.

Jeneral Veygant, Lehistan
tabiye metotlarının
ordusunun ıslahı için vasi mik1
tevhıdi, seferberlik planlarının
yasta çalışm:f!ır.
miiştereken
ıslahı suretinde
Jeneral Lebon ile Franşe
devam edecektir.
Desperenin Romanya ile Çe•
Bu sayede küçük itilaf
koslavakya, Yogaslavya ve
manrnmesi Şarki avrupanın ' Lehistandaki
seyahatlerinin
en mühim kuvvei askeriyesini
neticeleri işte bu gizli askeri
temsil edecektir.
muahedatın esaslarını
ihzar
Çekoslovakyanın büyük aseylemiştir.
keri manevrelerl jeneral (PeBuQÜnkü borıa
ten ] in kumandası altında yaİngiliz 1007,75,00 Frank
pılmıştır. Bu hadiseden anla12,29,00;
Liret 9,19,00; İsviç
şılıyor ki küçllk itilaf manzure;
2,49,55;
Dolar 48,21,87;
mesi arasındaki bu iştiraki
Dahili 97,00 ; Altın 880,50 ;
mesai F ransanın riyaseti alAna dolu 22,15; Rumeli 6,50
tında yapılmaktadır.
Tramvay 71,55; Düyun 197
İtti/akın maksadı?
l Larıkof!lın,~an al ı nın ır
Harpten
sonra
Fransa,
teatisi,

Tifodan

Hayriye ve Seyrise•
fain ay başından itibaren sonbahar tarifesini tatbika başlı
yacaklardır. Yeni tarifeye nazaran vapurların seferleri aza-

lışmaktadır.

huhıııdui)u

değildir.

Şirketi

Kudüs 27, (A.A.) - ArapYahudilere karşı açtığı
boyktaj mlicadelesi bilha,aa
Yafa ve Kudilste endişeyi mucip olacak bir şekli ve vüs'at
almaktadır. Vali iki taraf arasında mukarenet teminine ça-

nın clalıil

vahim

Vapurlarda son·
bahar tarifesi

ların

murahhasları

İznıirden gelerek İzmit üzerinde alçaktan bir tur yapıp
dönen pilot binbaşı EnYer
beyin ve be, arkadaşının rakip oldukları 1201 numaralı
tek satıhlı deniz tayyaresi
bostanlar üzerinde uçarken
benzinin bitmiş, denize inerkenblr ağaca çarpmış ve parçalanmıştır. A!tı kişiden dört
kişi mu'.1telif yerlerinden yaralanmış ve hastaneye kaldırıl·
Yaraları

Yahudileri boykotu

1:> millcl

fzmitte müessif bir tayyare
kazası olmuştur.

mışlardır.

Arapların

ve ayni zam;mda
s•rhoş bir halde olan bu
adam giiçhal ile kimse ile
kavgıı etmediğini, nasıl yaralandığını

1

ileriliyor

Ceıuıvrc•,

4

mecruh var

İnµ:ilizler

Avusturya tehlikede

'J{usya - Çin

f.fiemJeketimizde misafir buşaki
IJM,lllunan Çinli profesör Şeng
Çeng dün Türk ocağında Çin
kadınları hakkında bir konfeMardin, 28 [ Hususi ] - Şim·
rans vermiştir.
diye kadar bir çok hiyaneller
li!IJlenerbahçelilc:rle Bursalılar
ve cinayetler yapmış olan Ali
IYl!arasındaki maç dün BurBlzari ismir.Jelıi şalıi bir aksada çoJı kalabalık bir halk
rabasile vaki olan milnazea
kütlesi huzurunda yapılmıştır.
neticesinde katleclirmi~tir,
Fenerbahçe takımı bire karKatil firar etmiştir. Zabıta
şı yedi sayile galip gelmiştir.
memurları taraf . r,daıı aranıl
Uran sefiri Furugi han teş
maktadır.
~ rinievelin oııurı da şthrimize gelecektir.
lf!l!ltıbba teavün ve muhadem:l] net cemiyeti heyeti umuihtiltıfi
miyesi, yaz tatilinden sonra
ilk aylık içtimaını dün Dr.
Ankıır , 27 - Yunanlıların
Neşet Osman beyin riyase·
Cemiyeti Akvama müracaat
tinde akdetmiştir.
edecekleri haberi burada hiç
lf!imanet kömür depolarını
te hayret uyandırm~dı. Yunan~ Boğaziçlnden Halice nakllılar bu lıarekdlerile nihayet '
etmek tasavvurundadır.
1 maskelerini yüzlerinden atmışlf.f.iaarif vekili Cemal Hüsnü
lardır.
lf.M,llbey hareketini tehir etMevzubahs olan cihet, ınevmiştir.
cut muahedelcrin mer'iyet' d:r.
JDlmerika Sefiri M. Gru ti-· Ve bu işe bakmak husı s nıJa
IW!cııret muahedesine ait küMuhtelit miibadele heyetinin
kiııneiinden beklediği talimatı
kafi salahiyeti oldoguııu rnn
alımş ve Ankaraya gitmiştir.
cevabımızda kat'iyet' c •Öyleaksim stadyumunda dün
dik. Bu fikrimizde ıı a edemuhtelif profesyonel peh- ' ceğimiz ve vatandaşiarıınızın
livanlar arasında alaturka gü- ı hukukunu temin için bazı tereş müsabakaları yapılmıştır.
dahi alacagımiz tabii görül• nkara hayvan sergisi dün
mektedir.

Kandilli

Bir fllyyaremiz

Son Sat

Aranacal !
Oduna kömüre
dair
Geçenlerde, bir muharriri·
nizin tetkikine atfen yaşmış
bnız ki bilhassa kömür fiatla.n bu sene ucuz kalacaktır.
Halbuki havaların en ufak
tebeddülü, borsadaki İngiliz
lirası gibi biz·m odun, kömürleri de indirip çıkarıyor.
Yaz mevsiminde okkası 35 kuruşa alman kömürün
satışı beklemek için depoda
kaldığı zamana ait ticari faizi
ilave edersek kanunlara kadar
okka başına üç, beş kuruşluk
bir fark elde edebilir miyiz.
Yazılarınızla sar"h bir tezat
teşkil eden bu vaziyeti ne su·
retle izah edebilirsiniz?
Ihlamur: İrfan
S. S. - O günku neşriya
tımıza dikkat edilecek olursa
görülür kı bu haber bir şartla
mukayyettir. Havaların bir müddet iyi giderek nakliyata müsa·
ade etmesi, halbuki Karadenizde
ınotörlerin işliyemiyeceği kadar şiddetli fırtınalar var.
Maamafi henüz son bahar bitmediğinden ümit kesmek için
ortada bir sebep yoktur.
Yazın üç-beş kurusa alman
kömürün kanunlarda « 8-10 »
kuruşa aablması ise sadece
bir ihtikirdır.

Dayak atan, silah çeken polis
efendi kimdir?
Darp ve silah teşhiri maddesinden verilen lüzumu muhakeme karan mucibince İs
tanbul ikinci ceza mahkemesinde bir polisin muhakemesine başlanmıştır.
Davacı olarak evrakta saka
Vartan ve bekçı Osm<\n Ef.
Jer tesbit edilmiştir. Bunlardan
yalnız yetmiş b~ yaşı,nda olduğunu söyliyen Vartan Ef.
mahkemeye
gelmiş,
fakat
«ben davacı degılim. Neme
lazım. Benim bir
istediğim
yok!» Demiş, reis Hamit B.
polisi isticvap etmiştir.
Maznun mevk·ine
gelen
Kanlıca
m ev kiinde
polis·
Murat Ef. kendisinin bu. vak'a
ile alakadar olmadığını, evrakta gösterilen Murat Ef. nin bir

Kolaylık ..
Eğer

olmuştu.
Haber eetirmiye giden
süvariler de · boş
döndüler.

Elçi yok

bu ise,
giiçlDk neye
derler?

Geçen gün Usküder Jisesfnfn liğvedfldiği yazıldı; koca
bir semtin mektepsis bıra
kılmasının sebebini bir türlü
anlıyamadığımız için İstanbul
maarif eminliğinde salahiyet
sahibi
bir zata müra~aat ebip
-26- Muharriri: M. Turhan
Blitün h ed"ıyeler, kunıltay
malumat istedik. Su zat bir
Onu altın kubbede de göre~zası tarafmdan görülmek
ıneyince, diğer huzzar gibi,
muharririmize şunları söyle~zere Altınkubbeye getirilmiş- mütehayyir oldu ve sordu:
m iştir:
tı. Atlar, kıymetli takımlnrile
- Elçimiz gelmedi mi?
« - Üsküdar lisesi büsbügene orada, meydanlıkta buT ~rifat
memuru
cevap
tün
lagvediJmiş
değildir.
lunuyordu. Beyler, Tomanağaverdi:
Yalnız bu lise ikinci devresi
ları atlarını kişnederek ve bu
- Gelmedi efendimiz.
lağvedilmek
suretile orta
toplanmada -müzakerata kaTuhaf şey. Büyük bir
mektep haline kalbedilmiştir.
r~smamak, rey vermemek şar- hülcumdarın yanına gidecek
Üsküdar
lisesinin ikinci
:•le- ~u!unmıy.k me'uzn hanımelçi, her şeyden eve) hükiHndevre talebesini fstanbuldaki
darlarm beklemiyc mütchamar, ~ıkayem zın başlangıcında
semt itibarile yakın liselere
tas~r, olunduğu üzere, uzun mil olmadıklarını bilmelidir. Ku- yerleşfreceğiz. Lazım gelen
ara a ara kurularak birer birer şak bey, bu kadar gafil mi?
tertibat alındığı için hiç bir
veya takım takım geliyorlar,
Sevinç H, bu sözleri kastan
talebe açıkta kalmıyacaktır.»
başkası olması lazım geleceği
Albnkübbeye
doluyorlardı.
söylüyordu.
Yalnız
istiğrap
ile
S. S. - Bu tertibatın ne
ni söylemiş, tetkikat neticeuvalarında,
İran
çöliktifa
etse
huzzann
dikkatini
Macar
olduğunu öğrenmek cidden
sinde mahkemeye gelen polisle
l~rinde,
Irak
badiyelerinde
ve
mucip
olmaktan
kurtulamıyamerakı muciptir.
evrakta zikredilen polis aradunyanın
her
köşesinde
binbir
cakh.
Mesele, talebenin açıkta
sında yalnız isim müşabeheti
şehamet
harikası
yaratmıı
şöhHüknmdarını
bekleten,
vakkalmaması ile beraber kolayolduğu görülmüş, Murat Ef.
retleri
Şarktan
Garbe
kadar
tinde
davet
olunduğu
yere
ca
mektep bulabilmesidir de.
«esasen ben Taksim merkeh~ ..kavmin dilfne düşmüş olan gelmiyen bir adam için bu Üsküdar gibi balkı hem kesif,
zinde biç bulunmadım» demiş
buyuk Türklerin menkibei ce- kadar olsun bir ıey s6ylemek
hem fakir bir semtin çocuktir.
)adetini
ana
ana
ve
onlardan
lizımdı.
Fakat
yüreği
üzülOlannı lstanbul yakasmda buMahkeme Murat Ef. ye yankendilerine
yardım
geleceğini
yor,
zihninde
fena
fena
mDlunan
bir mektebe devama
lışlık olduğu anlaşıldığını biluma
uma
toplanan
halk
ta,
lihazalar
dolaşıyordu.
O
gece
mecbur tutmak kolaylık mefdirmiı, maznun bulunmak üzeniçin fazlalaŞ1yor? re
altın
kubbeyi
müteharrik
ve
geç
vakte
kadar
yanında
kahumu ile kabili telif addomuhakeme kalmıştır.
Elektrik ıirketi, Kalamış,
müteneffis bir çerçive içine lan, tatlı tatlı atkından ve acı
liına bilir mi?
Kızıltoprak ve civanndaki tealıı_ıııtı. Gönderilecek hediye- acı de hicran günlerinde çektiği
bekeyi 110 volt kuvvetten
lerın kıymeti ağızdan ağıza e'emden bahseden sevgilisinin Yeraltı fİİnendi
220 volta çıkardı. 110 volt
ıectikçe biraz daha artıyor ve alhn kubbeye gelmekte bu
yavaş
cereyana mütehammil lambastanbula milyonlar gönderili- kadar gecikmesinden tqe'ilm
lan da para almadan ayni ziyormuş gibi bir netice husule ediyordu. Ansızın hutalan1D1f
mQsabakaları
ya kuvvetinde, fakat 220 volt
geliyordu.
da olsa haber g~ndermesi llBeynelmilel otomobil kulüBir istatfatiie göre Pariate
cereyana miltehammil limbaFakat halk, bu kardaşça he- zımdı. Halbu ki b6yle bir babn, otomobiller arasında, yoyeraıtı timendiferleri bergOn
larla değiştirdi.
diyenin yekununu mübaligalan- ber de yoklu. Acaba ne olkuş yolda, bir yavq gitme
d6nya
ile ay arasında mevcut
Buraya kadar olanı iyi. Fa_ Ak,am gene 6gle /•
dırmakla beraber küçük bir muıtu. Bafuıa umulmayan bir
mOsabaka11 açmışbr; bu mümesafeye muadil bir yol katetbir dalgaya llllulduk ki.
hoınutsuzluk göstermiyor, Is- kaza mı rfmifti?
kat, cereyamn kuvvetlenmesi
sabakaya iştirak edenler aramekte imişler.
ka/Sln, mandepsiye gidiyortanbula her feyin liyık olduSeviuç H. yüreğindeki ısb•caba sarfiyat noktasından
smda birinci geleni saatte (1)
Pariste ilk yeralb şimendi
duk. Bereket versin. işin M
aboneler aleyhine bir raat fa- kilometre (571)metre ilerliyegunu samimane itiraf ediyordu. rabı belli etmeıpiye ç•lıf&l'ak
la hasıl etmiyecek midir ?
açmaz
yerinde zamkinoa
feri
1900
••.iade
tem
edilAmmenin vicclafti dalma aeYek1İrane emir verdi :
cek kadar ajlr gftmiye muYaptığım tahkikata göre
miftir. O zaman bu fimendi- tik le ucuz kurtulduk.
lfındir. Ferdi mülihaza saka- Gidin, elçiye bakın. Uvaffak olmuştur ki insan sürböyle bir farkın husulü tabii
_ Farkındayım manıara..
ferin uzunluğu 5,135 kilometre
metleri balkın görOt birliğinyuyorlarsa bizim uyanık olduatinin üçte biri ıden de eksik
görülmektedir. Şu halde hangi demektir.
rıml Siz rızldnı ederken
idi. Fakat buna rağmen ilk
de tecelll edemez. Kazanblar
ğumuzu kendisine söyleyin.
sebepler elektrik şirketini böyda, gözlerini efsanevi hazineler
Birkaç sllvari, Kutak beyin sene içinde 17660,286 yolcu
/ı<ild cıüıbıüleniyorduk.
Her ne kadar otomobil gi- ray anam 11ay, faça#:
le bir tebeddül icrasına sevgibi muhteıem görünen fU
evine yollanmıflardı. Altın
tqım1fbr.
bi seri gitmek için vücude
ketmiştir?
hediyelerin yerinde masruf kubbe, matemli bir süküta
kwalı. bizi enayi sunıp ta . ,
Paria yeraltı
şf mendifergetirilmfş bir vasıta da ağır
Acaba şirket , biz kazancı
bir
armağan
olduğuna
kani
sanlarak
susuyordu.
Erkekler
uzunluğu
mnteakıp
yıl
lerinin
/ıalJellü iarafmcıa11 d«l
gidebilmenin
bir meziyyet
mahdut olan bir kısım abobulunuyorlardı. Giden nihayet
koyun postundaa mamul pal- larda mütemadiyen arlımf ve
mamur ka/eslenıigt /C04fmlm
olmıyacağı hatıra gelir ise de
nelerin endiıesini izale edebir servetti. Fakat istanbuldan tolarlarına, kadınlar albn veya
nihayet 1928 senesinde 111,- sm mı? Geçelim ola. bir
motörü s'1sndürmeden azami
cek malumatı gene bu slltun- derecede ağır gitmenin ma- gelmesi beklenen necatt, kurgümilf düğmelerle bezenmiı,
800 kilometreye, o sene içinde değil. Jıani çekelleri d~
larda verir mi?
tulufbı. Umdukları gibi büyük belleri zarif kemerlerle sıkıl- taşıdığı yolcu!ann mfktan ue bıraksak gene yakamızı sıg,..
kinenin tahammül kabiliyetini
Kadıköy: Ahmet Ihsan
kardaştan küçük bir yardım mlf zarif entarilerine bürüae- 818 milyona baliğ olmUfbır; rama=dık!
göstereceği unutulmamalıdır.
_ Bi-de siZden sonra dı ılS.S. - Elektrik şirketinin
bin bir Moskovamn
rek bu ağır aükütu dfnliyorg6rürlerse
bu mGeueıenin bu eenenin
Motosikletlerde ağar gitme
lizım gef en cevabına intizar
taarruzundan, tecavüzünden ar- lardı. Prenses, bira& solgun
ilk ilç ayı içinde bıraktığı ga yı yarım ~a~t ~adar da
mlisabakasmın birincisi de saediniz.
tık
perva
etmiyecekJerdi.
Bu
yüzünün
üstOnden
arasıra
bualit 98 milyon frankbr.
yıirıitıip btrıkilerı dehkdif
atte 14 kilometre yol katedinoktayı
idrak
eden
o
küme
küelini
geçiriyor
ve
gözlerini
Paria
yeralb
timencliferinin
istersen dehleme, klJpol
lecek kadar ağar gitmenin
me
insan,
fU
elçi
işini
ve
avuç
önünden
ayırmıyordu.
Nasıl
bizim
tünelden
takriben
elli
rın
ikisi de makaracı idi
kabil olduğunu göstermiştir.
hastalitı
avuç
elmaa1ann,
sıra
sıra
alayının
ki
ka11aaında
genç
ifıbin
defa
uzun
olduğunu llive
Bizim bildijimiz «hal» denihnlann, tabak tabak pmlitkmm çehrem duruyordu.
edelim mi?
Eski efendilerine
le. fey, için'~"' kanalizasyon,
Daha o gece bu dilrüba
lerin gidişini candan ve yüae>iuk hava •e buaa müteferri
kızıyorlar
reli ten tasvip ediyor:ardı.
..._L..ede
teaia.ıı buluda Ye bilh•m
Şarki Erdenden bildiriliyor:
Nihayet prensea te geldi,
~
ne cazip hatlar,
toptan sabflara mahsus kontlngiliz askerinin Fdiatin arapumlen kal'fl)andı ve tahbna
m sevimli noktalar görmiif
lanna taarruzu, Şarki Erdea
fırıncılar
rol altında bar mlleaesedfr.
oturtturuldu. Şimdi Kı.-ıar
ve onun hazan saadeti seYda
•halisinin
heyecanını
mucip
Kadıköy hali yapddı. Haydi
Bu ay sommcla bBt8n fırm
içilecek ve mllzakereye 'bat- ile pilnıCfBt, bazan yadı hicolmUfbır. Şarki Erdende bubunu yaptıranlar bata etti de
Jann makine ile çıalıfu- bir haran ile pllr melil renklere bnbu gibi tesisatı dütünmedi lunan Araplar Filiatindeki A- lamlacakb.
le getirilmesi için Emanet aliF
rapların muavenetine gitmek
akat
hayretengiz
bir
hal
r0nd6ğünü
saatlerce
temqa
diyelim.
Peki, nasıl oldu
kadarlara tebligatta bulunmut·
olmak ilzere elçi bey, henüz
üue Emir Aptullahtan mOsaatur.
da bu bina tesllüm olunalbn kubbeye gelmemiftl. Bey- etmifti. Şimdi o çehre, meçde istemişlerdir. Bqmda lngidu? Burası, sonradan, delik
Emanet, bu mDddeti temdit
ler, tomanağalan ve hanımlar
hul bir fellketin darbesile
Hzler
bulunan mumaileyh,
dqik edilerek içine kanalifikrinde olmadığından, tqriniaararmıtb ve Sevinç H. aynen
onun, hilkiimdann rikAbmda
onlara ne suretle mliaaade
Zbyon yapıldı. Soğuk hava
evelden
itibaren makine geverebilir?
geleceğini umuyorlardı. F"ılhagörilr aibi olduğu ba aarartfrtmemİf olan fınnlana ça}lf·
&,alızeni hili mevcut değil.
kika Sevinç hanım da, aevgibya baktıkça phaaa da saramalan menedilecektfr.
~r~ toptan satışlar, gene Atin.ı
lisinln, dilber elçisinin saraya
nyordu.
1
~ gibi, çartınm ortasında
gelip mevkibe iltihak edeceUzun klf geceleri gibi soıcra edili·yor. Bahk\oU
...·'arla tadı
ğinl ummut ve hareketini de
vuk bir imtidat içiade geçen
~çular için bu külfete gib ir hayb geciktirmifti. Onun
Anadoluda turne yapmıya
Atlnada tertip edilen Bal~~ildi iae mevcut l:a\ bİDsl kanlılar olempiyadı nihayet gelmediğini görünce, halka ve dakikalardan sonra Kutak çıkan operet heyeti SallLIUDa
•tiraf edilmelidir ki Jüzumdan
ilıneraya karşı ihtiyatlı bulunbeyin evine giden süvariler d4nm0ftür.
bulmuş, Yunanistan birinciliği
fazladar.
mak istedfğfne ve keneli rikidöndOler. Ve hükOmdann öka:wılDlfbr. Romanya ikinci,
Şu hale nazaran Emanetin Yugoslavya 6ç0nclldfir.
bında g6riln0p celbi nazar etnfinde ulcap ulcaşa getirdikparası yok değildir. y a1nız bu
Samsun valisi Kizim pap
memek için dojrudan doğruleri haberi sl>ylediler:
para yerine sarfedilmiyor.
ya toplanma yerine gitmiş
- Elçi bey yok f
ani surette hastalanarak desınemada olduğuna bOkınetmişti.
Böyle bir milesseseye iae
.
[ Bitmedi ]
recesi kırk bire çıkmıı, der~ilyonl~r tahsis edilse, gen~
(KORIN GRİFFIT) fn temsilı
hal
tedavi altına alındığından
p-uı:::uc:=c~:= ==-~
bır netice elde edilemez.
muhakkak bir tehlikenin önü=s
Nıhayet . . . . . 2 Teşrinievel Çarşamba akşamı
Binaenaley, her doğru söze
ne geçilmiştir.
MELEK ve ELHAMRA ıinemaıındo
bir kulp
bu!up ta sebep
Kemali
muvaffakiyetle
de~~durma.ktan
ise <!oğruyu
vam ediyor,
Şurayı
ıtiraf edıp te Emanetin aczini
Ba alqamdan itibaren
Şurayı de.ıet reisi Nmrat
kabul et.ek çok daha iyi olur.
Filimini ttöreceksinız.
bey ba,.U. Aakaraya danmekVARYETE
N. A...
tedft.

Elektrik kuneti *

Otomobillerin
gitme

ferleri ve bir
istatistik

Tun •

Makinesiz

Oktruvad

o?empiyabitti

Operet heyeti

Samsun valisi
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Son Saat

4 Sahife

Zararı

insan içince..•

yok!

- Be adam bu nasıl içmek. Beni görmiyor musun?
- Görüyorum. Hem de
biri ilci görüY.oru~.
- Peki öyledir de neden

Dükl.ancı

- Bozukluğunuz
yoksa kalsın efendim. Yarın
verirsiniz.
Müşteri - Ya yarına kadar
ölürsem.
Dükkancı - Aman efendim
yüz para da büyük bir şey mi?

çarpbn?

-- Bunu anlamıyacak ne
var? Aranızdan geçmek iste·
dim.

Han mla hizmetçisi
- Kız, bu
kırdın ha 1

güzelim kaseyi

İmtihan do

yaramaz

-

Şeker

- Kasenin kulpu işe yaramaz tarafı mıdır?
Öyledir de neden her
zaman bana k"seyi kulpundan
tutma dersiniz?

-

Şekerin

Hanımcığım işe

-

neden yapılır?

tarafı kırıldı.

, 1~ 00 Jran/\. dralıo
m ı. L ' l 11 /,ızm n m m gord !lir miyim'?
- F:f<:ndrm drahoma/arı
1fJfJO f rarı/dmı fazla kızların
r< ~imlt'l'i yoslerilmez.

Garson , baksana engı·
narın içinde kıl var.
Allah Allah hala mı
var. Demin beş tane çıkardım.

Mant:.k

Y'a öteki?

~

-

.. _ Biradermize n~ikal et·
mesi lazımgelen miras hissesine tı-sarrufta haksızsınız.
Fahat efendim, benim
kardeş'm ta Haleptedir.
Oolsun, bunun n«: zaran
var?
Doğruya!
- inkar edemezsin , seni
ellerin müştekinin cebinde
iken yakalamışlar.
Fakat hakjaa- efeni bu
•oğukta ne yapabilirdim?

ğını

- Canım şeker kamışından
desene!
- Şeker kamışından efendim.
- Peki ya bira?..
- Bira kamışındanf

Pot!
-

Kazanç
Bu sene nekadar kazandm?

Kız,

-

neden yapıldı..
soruyorum.

mutbakta iki erkek
gördüm. Kimlerdi onlar ?
- Emin olun hanımcığım
birisi sizi bekliyordu.

şey
Bir sarhoşa devenin su içmeden bir hafta çalışabilece
ğini söylediler.
- Ben de çalışmadan f?ir
hafta içebilirim dedim. Ayni
ıey değil mi?

Geçen senekinin
iki
mislini.
- Geçen sene ne kazan·
mıştın?

Bu da ayni

Hiçi

Tariz
- Gerçi telsiz telgraf iji

aına

tellisi kadar

fay·dalı değili

- ~ızımı:ı bir inci diyorlarsa fena mı ediyorlar?
- Elbette. Sen incilerin Is..
tirityelerde bulunduğunu unutuyor musun?

Sebep
[ Mükaleme bir karakolun
bodrumunda
geçiyor ]
- Gel bakalım arkadaş •
Nihayet gene buluştuk, ha.
Ya.. öyle oldu.
Ne vukuat yaptın?
Hiç bir şey. Bir adamın

kaybolmadan

Endişe

-

Kocacığım,

dikkat et ,
ıu derindir , hem buralarda
uçurumlar var. Gel sandala
binmekten vaz geç!
- Canım ben sana tehlike
olmadığını söylemedim nıi ?
- Sen bilirsin. Fakat ne
olur ne olmaz, bari cüzdanınla
saatini olsun bırak !

lökırdı mı?

Garson, bu ıarap bulanık, hem de içinde koı kocaman bir sinek var.
- Bu da likırdı mı ya? ş.,
rap bulanıksa f çindekl sineti
nasıl görüyorsunuz?

- Bu çiçek Begonya ailesine mensuptur.
- Ya... Sizin değil demek. Emanet mi bıraktılar?

Memnuniyet

Şecaat arzederken.•
Evin hanımı misafirlerine
hullandığı diş tozunun faydalarından bahsediyordu. Kapının yanında duran hizmetçi

Kanmdaa pek memnunum.
Her zaman ona akıl danışırım.
- Ey?
- Ne söylerse aksini yaparım. Muvaffakiyet hasıl olur.

ıöze karıştı:

Otelde hesap

- Hanımcığım, bakır ten·
cereleri bile öyle güzel parlatıyor ki. ..
uşağı

(M ... ) Beyin
ıunun

ahçısına

çıkar bakalım.
- Kaç numaralı

Sarhoş

efer.dim
- Odalar dolu idi. Ben
bilardo masası üzerinde yatbm.
- Ala saatini 50 kurştan

efendisinden

olmıyacak!

-

llıln akşam karımla kavga ettim. B1,;nden

ayrılacağım

- Rakıyı neden saman çöpü ile içiyorsun.
- Doktor yemin verdirdi.
B'r daha rakı kadehine el
sürmiyeceğim ded;m.

-

rım.

-

Kaybolan köpeğini bulana 100 lira uereceğiııl ildn edi·

-

Yok ama mahallede itibar kazanmak isliyorum.

11orsun .llalbuki benim bildiğim senin k6pelJin yoktur

Nasıl anlaşılır
- Oğlum bütün gecelerini
kahvelerde, barlarda geçiriyor.
- Y ıı kardeş benimki de
öyle
- Üstelik bütün gece içi·
yor.
- Yooo bak benimkinde
o huy yok, elhamdülillah.
Ne diye günahına gireyim.
- Peki ama nereden anlı·
yorsun?
- Yavrucak geceleri o
kadar susuyor ki sabahleyin
ıurahl doluıuna su demiyor.

Zoran yok
-

Garson dikkat et, parmağın çorbanın içine giriyor.
- Zaran yok efendim. Endişe buyurmaym sıcak değil.

-

Nasıl,

gene mi

ıenl

Ben de bundan korkuyorum yal

Şimdiki dilenciler
Allah rızası için on para sadaka veriniz
- Bozukluğum yok, beş
liram var.
-. Zararı yok, verin,. boza..

Hakim -

ait i/\i demet

olu

aşzrırkeıı

.sımz.

Si=i

den sebev

-

bıı

yakalanmış-

harekele •seuke-

rıedir,

Açlık,

reis Bey.

açlık/

Sükt.it?
Hakim - (Maznuna) bilmif
olunuz ki silk ütunuz sizin için

Gene o?

AJıilcessir olma. Kaclmlar yapacakları şeyi söylemezler.

-Mı'işle/\iye

hesaplarız:

ıôyledi.

yemini

odada yat-

tınız,

komşu

bahsediyordu.
- Öyle süküti adam ki,
dedi, eğer mektuplarını oku·
mac.;am işlerinden hiç haberim

Hey otelci bizim hesabı

-

Marifet

- Kızım bana bir vesika
getirmiyecek olursan bundan
evelki kapından niçin aynldıtını nasıl anları~.
- İyi ama efendim ben
ıize bundan evelki hizmetçi·
niz'n yanınızdan niçin çıkbğı
Dı soruyor muyum?

anlıyamıyorum.

-

Yerinde bir cevap

Haki

sg

Bu da

......

efendi?
Kocam zannettim del

- İyi ya Şikagoya gid;p
geldim. Bilirsin ki ben Amerikan cıga rasma bayLlırzm,
lık
- Karınıza niçin o kadar
hızlı vurdunuz?
Arzedeyim
efendim •
Bendeniz biraz sağırım. Yavaş
vurursam bağırmıyor , bağır
mayınca ben de vurduğumu

Garson, bu biftek yenilir şey değil, adeta kösele.
- Kösele mı efendim. Siz
on kuruşa bu kadar kösele
alabilir misiniz?

İyi ama bu bir kabahat

Koualadtf/tmz geyik sizi
bu kadar mı lwrkuilu lıamm

çirehrldim.
Hir sene eııd
cıgara alacağım diye çılimrş
tın. Gidiş o gidişi

-

değil.

HAkim - Ayağa kalkınız,
evli misinizi
Mamun - Hayır:, reis bey.
Eğer aldammıyorsam bir kwnız var.

..1· ·~.rt11ayel seni elime gt-

Söz temsili

cüzdanını bulmuştum.

Cüzdanı
buldum.

-

Maznun Y o reis bey
hemen hiddetlenme. Bugün
buraya berayı vazife geldim.
Sene başınızı tebrik edeceğim.

muzırdır.

Maznun Biliyorum red
bey.
Hakim - Şu halde ney•
ıusuyorsun?

Maznun -

Uyuyan arkaf

daşlarınızı uyandırmamak içi'

Nasır ilöcı
Dikkat et be herif, iki-

dir ayağıma basıyorsun. Nasırım var.
- Tamam ben de onu anlamak istiyordum. Tavsiye e·
derim efendim, pek mükem·
mel ilaçlar satıyorum.

Ne felaket
- Eğer bu yağmurlar böyle devam ederse yerin albnda
ne var ne yoksa çıkar.
- Eyvah ne felaketi
- Ne için?
- Mezarda oÇ karımla iki
kaynanam var.

Ben anlumadı'{jmı şeye inanmam/
- Hiç bir şeye inanmadığınızı ben :zaten biliyordum.

Son Saat
F

Suvare
•

Elblıelerl

\eni
Modaya
Göre
Nasıl

oluyor?

JJaris rnodelleri

Yeni çantalar

Yeni şapkalar

Bu sene kullamlan çantalar
resimlerini dercettıgimiz ş k lerdedir. Diğerleri h men hemen hiç görfiJmenıe dir.

lngilterede bu se.ne çok
fazla giyılen ma . derıdc:n hır
tarafı motiflerle suslenmış bir
şapka.

Omuz askılan milcevherle lf&cbmİf ağır kumaştan, kenarlan ıef

faf 'sifonla çewilmit bir elbise_.

..,

Moda

20 aene

eveline rücu ediyor. Telgraflann
verdikleri haberi
bu model de te-

yit etmektedir.

Sonbahar modası elbiselerden diğer ı.·r model.

Paıiste

bu sene en f~a g.Sriilen
tuvaletlerden bın..

Mavi ıifondan açık arı, çiçekler ve karanfil-

lerle milzeyyen uzun etekli bir elbiae..

Sonbahar moduı elbilelerden jlilzel bir mortP1

Linç usulUnU nıeydana çıkaran kinıdir?
Bir

5on Sat

e

r ;~ \
hıııı.. hl,,

•>

,~ Darülfünun

Dalga

l!JC

E1.sr·a·r·k-eş11e11r.in-k·e·n·d·i-a·r·aı·a·---·K·a·b·a·k·,·b·u·m-in·v·••·u·.. z·e·r·e es-

rında tekke dedikleri bu yer
duvarlarına pek iptidai bir şe-

kilde hançer ve yürek resimleri yapılmış, iç içe iki odadan
ibaret penceresiz, her tarafı
kapalı bir kahveydi. İç odada
ocak yanıyor; ocakçı, üstü

başı yırtık, brnakiarı uzamış
gözleri şişkin, saçları balçık
gibi, benzi kireçten farksız bir
delikanlı gece gündüz orada

rarkeşlerin

elinde dolqıyor;

arada sırada ocakçı kabağın
suyunu tazeliyordu. Bu arada
tiryakileri ardı arası kesilmiyen
boğucu bir öksürük sarıyor;
ağızlarından dumanla karışık
balgam çıkıyordu.
Kabak on on iki defa tazelendikten sonra şeyh baı ucun. da asılı duran yirmi dört telli
sazı eline aldı.

tiryaki erin kabağını h~zeliŞimdi tiryaliiler kar.şıhklı
yordu.
« Dem » lere başlamışlardı.
Nargile işini gören bu uzun
saplı kabak Hindistan ceviBir müddet sonra da, esrar
z'nden yapılmıştı. Esrakeşler
tesirini göstermiye başlayınca
kendilerini muhayyel bir cendünyayı
büsbütün unutup,
nete sokan, hem şah hem
peykelerinde birer birer dalpadişah yapan bu kabağın
gaya uzandılar...
"°"
üstüne, mukaddes bir mabet
Şeyhin önünden bir katar
eşyası gibi, ufacık, acaip bir
deve
geçiyordu.
Katarın
takım resimler oymuşlar; kenarlarını sarı zincirlerle öreöniinde eşek, eşeğin üstünde
rek etrafını renl\li boncuklar
sırtında
kepene~i,
l:aşında
ve yalancı altınlarla süslemiş
püskülsüz fesile bir deveci
lerdi.
vardı.
İçlerinde en eski tiryaki de
Derken havada bir çaylak
tekkenin şeyhi idi. Şeyh, vübelirdi. Kuş devecinin üstüne
cudunun her tarafına dövmeden
doğru süzüldü; ve gagasile feresimler işletmişti.
sin sipsivri duran ibiğinden
Karnı, sırtı, kollan ve elleri
yakaladı. Y akalamasile uçmahep iğne ve mavi bdya ile
sı bir oldu Deveci de altınyapılmıt bu çeşit çıplak kız
daki eşekle beraber uçmıya
resimleri ve ya « Ah yandı
batlamasın mı? Yalnız eşek
)'llrekl» gibi yazılarla donablllllfb. Göğsünll boydan boya olsa iyi; eşeğfn arkasındaki
develer katarı gök yüzüne
kaplayan kabak resminin sapı
•i kolu boyunca uzuyordu. uçuyorlardı.
Ôyle ki kolunu açbğl zaman
Şeyh baktı ki olacak gibi
tabii btiytiklnkte bir kabak değil; nerdeyse develerin hep·
meydana çıkıyordu.
ai uçacak! Birden ileri atıldı;
Şeyh, on senedir bur~
ve deve katannı yere indir·
gediklisi idi. Tekkede yer.- mek için iki elile devenin ayaiçer, yatar, kalkar, sızar, dalğından kavradL
ga geçer; kumanm da orada
Sun sıkı tubıfor; var kuvoynardı.
Esasen, gizliden gizliye, vetile asılıyordu. Fak at, nafile!
Çaylak, gittikçe yükseklere
yeni yeni alıpnlar istisna ediline esrarkeşlerin çoğu, ek- uçuyor; şeyhin ayakları yerden
kesiliyordu. Böylece, havsda,
seriyetle akpmlan evlerine
gitmezlerdi.
yOkseldiler; bir minare boyu
lf
çıkmışlardı.
Şeb köşede tömbeki ve eaŞeyh baktı ki vaziyet fena!
nr dolu çekmecesinin yanına Şayet ibik koFarsa, minare
baidq kurmuş; tiryakiler çepboyu yüksek ten yere yuvarlaçe'fi'e peykelere oturmuşlardı.
nacaklar; ve hi~ şüphesiz, paHerkesin önunde, yerde, tiiram parça olacaklardı.
kürmek için birer tallı yığım
Bunun üzerine deveciye
c:luruyordu.
Şeyh kabağı hazırladı, ateşi
ni koydu; ocakçıya uzatb. Beriki, Kabaiı ocakta altı yedi
defa, duman alıncıya kadar
çekiştirdi. Ve tekrar getirip

teJh~ barakb.
Şeyh sağ elinin parmağile
kabağın önündeki deliği ka-

pıyarak iki nefeı çekti. Sonra
yanındaki tiryakiye verdi. O,

bu sefer, deliği açarak tifledi,
· dmnam çıkardıktan sonra tazeden çek·ftİrdi.
« Son Saat » in T efri~ ası 48

bağırdı:

- Deveciüiiii 1 Deveciüiiii
ibij'in sağlam mı ?..
Esrarkeşin Bu sesi üst üste
birkaç kere, her tarafı kapalı
penceresiz kahvenin hançer
ve yürek reıimlerile sUslenmiş
duvarlarına çarpb. Sonra biltün kaşeleri gene eEtkisi gibi
derin bir mezar sessizliği

kapladı.

Ce'Mleliin Ekrem
Muharriri: Norış Löblan

ASRİ KORSAN
Bütün ecdadı gibi
fon, daha on beş yaşında
herkesi titretmişti
- Nasıl, demek nişaplısı
idiniz?
Matmazel Anilis gülümsiyerek:
- El'an da nişanlwyım, cevabım 1erdi:
- Nasıl? .
- Jan 1914 senesinin Ağustos ayında esir düştü, iki ay
sonra Almanlar esarette ölen
F ranEız askerlerinin listesine onun da ismini ya~arak ilin ettiler, madam Puluvanek bunu
6ğrenince kederinden hastalaurak öldü, fakat ben bu habere tamamlle .iıaanmadım.
. - Neden?

-

ÇliDld giderken gelece-

ğini alyla.işti.

•Armel, demifti, ilk mezuniyetinde gizli dehlizden geçerek bu koçtik kapıdan şu
sak>na gireceiim, o zaman her
kesten evel klll'flmda aeni
g6naek isterim•
Janm bahsettiği küçlik kapı
işte ıuradadır. Gizli dehliz de
harabelerin epeyce ilerisine
açılmaktadır. Jan bu dehlizin
kap1111111a aaalttanm daima harabeleıde hlyük bir tqın altma Mldarda.

Natali müteheyyiç g&iinliyordu, sordu:

Lüzumsuzdur
der le r se ne
yaparsınız?

Estonya hükumeti da·
rülfünunlarm
tamamen
lüzumsuz ve memleket
için bir aret olduğuna kanidir. Hu kanaatin ne su·
retle yerleşmiş olınasmm
sebebine gelince:

Estonya hülnimell isllklfllini lrnzamr kazanmaz
ınaarif lehinde o kadar
hüyiik hir ıwoıu•ganda
yapnuşl ır ''' esasen okuyup yazmayt bllmiycn
hiç hir ferdi mevcut ol·
rnıya11

hu memlelwlte hu
<h•fa ela
darülfiinundun
mezun olnuyan Jdnıse Jrnlmamıya ha':llamışt ır.
Hül ün nwrnlfl'l\tıl hall\1nm darüll unmılu olması

nm hir mahzuru yol\tur;
falrnt yüJiseJi meJilepten
rıkan
lwrlws te hülnlmel..
tt~n hir nrnmuriyel lstemiyP haşlanu~ \'0 lusa bir
z,mıandn hu ldiçül' menı
Jcl\elin hütün münhal
mt•murlyPl lc•rl dolduktan
JmşJrn

teJuull

A vrupaya

Yl'I iscc<'I< kakar

nıcmuı·

İunu.zcdl ortada -kalmışllr.

Du nıziy~t kar~ısmda da
küluiml'l, halkı darülfü·
nundan sofiulup saiı'at
r.a{jbl'le teş
etmenin çart•lerlnl

Kitaplar
Sinema yüzünden kalkacağa
benziyor
Fransa maarif nezarti mün·
hasıran
mekteplerde bazı
derslerin sinema ile gösterilmesi iti ile uğraşmak üzere
müstakıl bir şube tesis etmiş
ve bu şube bu sene içinde
altı yüzü mütecaviz filim çevirtmiştir; bu filimler her istiyen mektebe meccanen iare
ediimektedir.
Fransa maarif nezaretinin
kanaatine göre talebe filim
vasıtası ile verilen dersi, kitap
ile verilen dersten laakal d )rt
defa daha kısa zaman içinde
öğrenmekte ve daha canlı bir
surette hifzetmektcdir.
Gene Fransa maarif nezaretinin kanaatine göre nihayet
yirmi
seneye
kadar
bilumum mekteplerde bfitün
dersler sinema ile verilecek
ve ders kitaplarının bir çoğu
ortadan kalkacaktır.
Maamafi bu, filim ile ders
verme sahasında lngflizlerin
Fransızlardan,

aramn·u başlamıştw.
Est~nya
hükfunetlnln
bn Fmtuula hulclu(İu ilk
çare ıuemh•kt>lln t~n meş
hur llyatro
1111ılııırrlri
olan Kizherne « hu kudur
diploma fazladJr » ndtm
la~ıyun bir plp•s yazdırınak Ye hn ı•ip•sl hühin
halka lll('('CHIH'll {JÜS(('l'(olmu~t ur. A vruımh
gazt•h•nin ahhifı ma·

mek

hir

lfunıha

göre hu

f>i~·l•si

nüt·t-nh•riu adedi ~imdiden
hf'Ş yüz hine Yarmı~lır.
SövlNnlvc lüzum yol\tur İd hu plp•ste «Wrl ı·w
ne duriilf'iinuıula olHuluk·
tan Sf.nra lilh,'ük hir nw·
"murlyPl pt·~indu lio~ım
nm1<,.~h·r tehzil ~dilml'li
IPfllr.
0

Amerikalıların

da İngilizlerden fersah fersah
ileri gittikleri muhakkaktır.

Bir serlfıvha
meselesi

uıekt('ı•lerinu

\'lk

.

·~

Birkaç

glbı

evel Liverpol
civarında bfr genç kızın :care
ettiği bir otomobil bir delikanlıya Ç<lrparak yere düşme
sini mucip olmuf, genç kız
delikanlının ezilmit olmasın
<lan korkarak hemen otomobilini durdurup yere inmiş,
kazayı hafif bir bere ile atlatmiŞ olan genci otomobiline
alıp şehre götürmüş, bu kısa
seyahat esnasuıda tanışmışlar
ve yekdiğeri ile evlenmiye
karar vermitler.
Deyli Meylin bir muharriri
hadiseyi haber alarak yazmış,
fal,at bu yazıya kaza mı yok·
sa nişanlanma mı serlivhası·
n~n konulması icap ettiğinde
tereddüt etmiş ve ni' ay .::t
serlavhasız
bırakmıya karar
vermiş ve öyle de yapmıştır.

Pol~s grupları Karadenız salıil
le>"inde fırtına
nın ihyası
Geçen sene lağvedilen polis
gruplanmn yeniden teşkiline
karar verilmiştir. Bu grup polisleri üçer; beşer geceleri şeh
rin muhtelif yerlerin~e devriye
gezeceklerdir. Bu gruplar ~s
kisi gibi İstanbul, Beyoğlu, Üskiidar cihetinde bulunacaklard1r.

Son birkaç gün içinde Karadeniz sahillerinde kopan fır
tına esnasında çok şiddetli
yağmurlar yağmış
ve bazı
ağaçlar kopmuştur. Muhtelif
yerlere yıldınmlar dilfmüşse
de nüfusça zayiat olmamışbr.
Bu yüzden sahillerde, motörlerle yapılan nakliyat dur-

- füze geıeceğ:ni vadetmit olmasa llümüne inanmamanız için I. ifl bir sebep midir?
- Elbette.
- Demek a5züne bu derece inanırdınız?
- iman ederdim. Yalnız
ben değil. kendialni tanıyan
ların kiffesl.; O, hfç kimseye
benzemiye, büsbüttin bqka
bir adamdı, bilhassa köylnlerin nazannda bir sihirbaz addedilirdi. Fakat ben Janm bir
sihirbaz olabilecejine inanmaz,
yaptıldan ile daima eğlenir
dim, vakit geçirirdim!
- Ne şekilde?
Pek iyi anlatamıyacağım;
Janda herkesi söylediğine i-

Anilis başını salladı:
- Ne gezer? Bilakis çok
büytik kusurları vardı, değil mi Godfurva?
ihtiyar bekçi genç efendinin yaptıklannı mazur gören
ve affeden bir eda ile:
- Eh, dedi, biraz haşarıca
idi, daha on bet yqında iken
kendisine mahsus bir aandal
edinmişti, sahil boyunca gezmiye çıkıyor, rast geldiği
bahçeyi Y.angan yerine çeviriyordu, muhitin bütün gençlerinin reisi idi, verdiği emre
itaat etmiyenin giireceği Yardı
bülisa tam bir reisti!
Matmazel Armel Anilis:
- BUttln cetleri gibi, dedi.
Şu duvarlarda asılı duran resimlere bakınız, hepsi de isimleri tarihe geçmiş birer meş
hur korsandır:
Bu ifpat karpsında hayrete dllfmekten kendini alamı
yan Natali sordu:
Fakat bu hırçuıhklara
annesi ne derdi?
Matmazel Armel Anflil cevap verdi:
- Çok mustarip olurdu,

nandıran, istediğini istediği
şekilde g&stermiye muvaffak
olan bir fevkaladelik vardı,

dejil mi Godfuna?
ihtiyar emektar:

- B6tiha Biretanyacla Janm
eti yoktu cevalt1D1 verdi:
Natali gittikçe bomlmıya
bqhyaa bir Hile:
- Hiiliaa kutunu bir
g•ç, dedi.

muştur.

•

1

.
•

Maznunsuz bir dava

Ortada iki kişi var ama
dövenle dövülen yok
Mübaşir

seslendi:
-Hüseyin efendi, Kigooork!
Salona biri yaşlı, diğeri
genç iki adam girdi. Şaşkın
bir v~ziyette birbirlerine bakıştılar.
Mübaşir
bunlardan
yaşlıs1nı
maznun mevkiine,
gencini de müddei sandalyesine oturttu. Henüz her
ikisinin şaşkmhğı zail olmamışb ki reis bey bunlardan
müddei mevkiine oturan gence
sordu:
- İsmin ne senin?
Hüsey;n, efendim.
- Anlat bakalım, ne istiyorsun bu adamdan?
Müddei baştan ayağa kadar
yanındatdni süzdükten sonra:
Ben mi efendim? Diye
sordu.
- Tabii, sana söylüyorum!.
Ne iıtiy.eyim bundan
efendim, hiç bir şey istediğim
yok ..
- Peki, niçin dava ettin
öyleyse?••
- Kim dava etmit efendim?
- Seni
Müddei tekrar yanındakine
baktı ve:
- Hayır afendim - dedi Ben bu adamı ne tanırım ne
de dava ettim.
- Peki, otur öyleyse..
Reis, bu sefer maznuna sordu:
- Sen bu adamı tammı
yor musun?
O da bu sefer yanında bulunan müddeiye dikkatli, dikkatli b-1da, yamlmamak için
olacak, cebinden gözlüğünü
çıkardı, tekrar baktı ve bu
sefer kat'iyetle başını sallıya
rak:
- Hayır efendim - dedi hiç glirmüşlüğüm yok.
- ismin ne senin?
- Kigork efendim.
- Sen Hüseyin efedi isminde birisini hem tahkir
etmiş, hem de davmüpiln. O
Hüse}rin efendi, bu Hüseyin
efendi değil m"?
Maznun hayretle doğruldu
ve etrafına bakındıktan sonra:
- Allah Allah - dedi, ben
ne bu Hüseyini, ne de öteki
Hüseyni tanunıyorum.
Ben
kimseyi tahkir etmemiş, dövmemişim de.. Şaka ediyorsun
reis bey?
-Mahkemede şaka olur mu
yaınız Janı

hiç? Babanın ismi ne se!lin?
- Mığırdıç efendim.
Reis bey evraka baktı:
- Herant değil mi babamn
ismi senin?
- Yok efendim, babamm
ismini bilmez olurum hiç? Ba·
bama atla sanla Mığırdıç derler efendim. Müsaade ederseniz
ben meseleyi anlar gibi oluyorum. Bizim handa üç tane Kigork var efendim. Birisinin
babasının ismi Heranttır. Sakın o Kigork olmasın bu Hüseyin efendiyi döven?.
Bu sefer müddei abldı:
- Beni kimse dövmedi
efendim. Ben de şimdi meseleyi anlıyorum. Benim Hüseyin
efendi isminde bir orta·
ğlm var. Bu adaşla beraber
çalışırız biz. Belki o yemiştir
bu dayağı da utancından bana
bir şey söylemem'ştir.
Reis bey celp varakalannı
istedi ve bunlan tetkik ettikten sonra:
- Anlaşıldı -dedi- celplere
babanızın isimleri yazılmamış.
Fakat siz niçin bunları kabul
ettiniz?
ikisi birden abldılar:
- Ne bilelim biz efendim?
imza aldıktan sonra bunlan
verdiler bize•.
- Haydi gidin, bir daha
size ait olmıyan bir ıeyi al·
mayınl ••
Reisin bu ihtan lizerine
her ik'8 de geldikleri gibi
ıqkm taşkın gittiler. .

Şapka lüzumsu~

mudur
Bu •ene yazın pek sıcak
gitmesi bir çok Avrupa şehirlerinde erkeklerin sokağa şap
kasız

çıkmıya

batlamalaıını

mucip olmuş; bu da adeta bir
moda halini almıştır; fakat bir
doktor bu münasebetle yazdığı bir makalede şapkasız
gezmenin ancak yarı çıplak
ve yalın ayak ·gezmekle vücude nafi olabileceğini iddia
etmiştir. Acaba bu muhterem
doktor, alay mı ed?yor dersiniz, yoksa iddiasuda ciddi
midir?
Geçenlerde manıf bir doktorun insan ne kadar hafif
giyinine o kadar fazla yaşa
dığını idd.a eden· bir yazısını
terceme ettiğimizi habrhyarak
doğrusu biz bu defa d& latife
edilip edilmediiini anlamakta
müşkü?ita duçar o"uyonız!

o kadar severdi ki
her defasında da affederdi,
yılan
esasen Janm kabahatle c?o!u
günlerini ualuluk devirleri ta-·
kip ederdi. O zaman annesilngilfz gazetelerinde okudunin boypuna ıanlarak kadın
ğumuza gare lıkoçyah bir ti·
cağızı buselere garkeder:
caretbane hakiki yılan derisinde• kadm ayakkabw yap• Anneciğim, derdi, on gün
yaramazlık ettim, g6receksin,
mak için bug6nlerde tecrübe
icra11 ile mqgul olmaktadır.
fimdi de on bet gün uslu duracağım» ve o vakit Jan mu- . Bu ticarethanenin rakibi ise
bu teşebbOali ifitince yenilikte
bitin büttin fakirlerini dolaşır,
rakibinden
geri kalmamak içiq
onlara elinden geldiği kadar
hakiki balık derisinden kadın
her hususta yardım ederdi.
iskarpini yapmıya teşebbüs etMatmazel Armel Anilis şim
miştir. Hadiseyi yazan gazete
di şen bir sesle konUfU)'or v.e
karilerfne aoruyor:
bu ıetareti de Nataliyi hayre- Tahmininize g6re bu iki
ticarethanenin teıebbOslerin
te dtışilrllyordu. Sordu:
den
hangisi revaç bulacak?
onu
- Demek ki şimdi
bekliyorsunuz?
Genç ~ cevap vereli:
- Her gün buraya geliyobulunamadı
rum, her geldikçe "kalbim bir
gün evelkf gibi çarpıyor, merEvelki akşam saat beşte köpdivenin alt başından Godfurrüden adalara giden Kınalı
vaya soruyorum:
vapurundan denize ablan Ay«Geldi değil mi?»
nalıçeşmede Apostolides ha·
« Hayır ,. diyor, «o halde
moda sakin Sotiri Aalanidisin
mektup göndermiştir" diyorum. ceeedl bu sabaha kadar bulunamamıştır.
(Bitmedi]

Ayakta
derisi

leset hala

c.yuu
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Linç uıulünü meyda ...
na çıkaran kimdir?

VôLGUN GOL

[Beşinci sahifeden mabat )

Anladım, anladım
Ztdıaliniz, şu hanım kı
zın

nüfus teskeresini
eörmek istersiniz ve...
-

Hulıarriri:

4 -

-

H. Turhan

Orhan bey, yanaşınca yor- ı
Beyler yabancı değil
xanı çekti. Alacağı rehini can
- dedi - gündüz söyledim ya,
göıü ile tetkik eden murabababa dostlarıdır, seni seven
hacı bir Yahudi dikkatile u- kişilerdir. Sakın ürkme!
Yuyan kızı göz.den geçirdi ve
Orhan bey, gözlerinde ne
Yüzünde memnun bir tebesuyku humar1, ne de korku
süın dolaştı: Kızı beğenmişti! ayrılamıyan kızcağızın beline
~ol kumral saçlar, solgunlu- kolunu geçirerek hain ve muğguna rağmen nazarnüvaz olfil valdeyi taslik etti:
maktan geri kalmıyan tatlı bir
_ Öyle çocuğum öyle, anarenk, güzel bir burun, ince
nın dediği gibi seni görmiye,
Ve Pek taze dudaklar, uyuyan
ıevmiye geldik. Uyuyuşunu
~~a cazip bir sima çiziyordu. beğendik, şimdi konuşmanı isozün rengi belli değildi, fatiyoruz. Hele bi: az gül, dişini
kat, uzun kirpikler, o örtülü
d
d
ö ı
k~paklar altında pek latif bir görelim, sonra a a ım ı y e,
çıft gözün saklandığına kefasesini işidelim.
let e d.ıyorlardı.
Kızcag· ız, anasına muğber
Orhan bey, bu kabil abt ve müşteki bir nazar attı ve

"~rışlerde, hissini ketmctme-

Yı, beğenmişkcn beğenmemiş

~ö~nmeyi
lltib

düsturü

hareket

aı etmişti. Şimdi de ayni

~listura
ıvırdı,
Yapışan

dudaklarım

ittiba ile
biraz
evci ytizüne
tebessümü ıildi, kibar

~üıterilerinin m\ilahazalarmı
~lecanla bekilyen anaya
hıtaben:
d ""-:- Met ettiğin kadar değiledı - yalnız tazeligı·· var
V
.. e sonra, henüz eşiğin üstunde du
··zı··
d
ran asgın yu u ve

d;~~~~

bakışlı

arkadnşma

h -k Sen de bir gözden geçir
aS •lırn.• h oşunua gı.d ecek mı.
·?
tk .u~hı hey, yüzünü büsbütün
şıttı:

· - Uzun boylu
ha cet, b urad an d a

zahmete ne

görllyorum.
Süt kuzusu bir biçare; bu
Yaşta bir çocuğa el sürmek,
~ şeni bir cinayet olur.
Orhan bey, birdenbire şaıırdı ve alık alık sordu:
-

Neden? Yoksa bu yav-

ruyu pek ufak bir

nıyorsun?

şey mi

sa-

Ufak değil, enikonu çocuk; yanında oturuyorsun da
görmüyor musun?
-

Anladım. Zatıaliniz, şu
hanırn kızın nüfus tezkese.sini
-

(r'·

aOrmek istiyorsunuz, buyurun
&ör..
un.

o

1 rhan bey, bu sözü söyeınekle beraber yan üstü yata k
n ızc.ağızı yavaşça çevirmiş
Ve ö
d g ınleğinin açıklığını biraz
•ha genişleterek henüz tedev vure başhyan memeleri
hleyd ana çıkarmıştı.
Suphi,
erk·ad aşının nişrınei büluğ, nitan ·
k eı tekemmül olarak ortaya
0Yduğu bu iki ham meyveYe b 8 kın
O h
adı, yüzünü çevirdi.
r an bey, bir fa.raftan kıM
:tın
rn
ı.
. .
b.
eme1erım onşuyor ve
hırat Veriyordu·
taraftan arkadaşına iza-

- 1'
E . am olgun bir vÜLut.
1111.n ol
gı

11 İ bu

gece zifafa
cu .se.. dokuz.uncu _ayın ommb'r ('&u
; nu bembeşenn yekünu
.. ac et daha kabarır. Ufak
&<>tünu
.
<lı
d şu.. a d amakılh bakılma.k n andır. Bakım görsün
b ır 1"k·
•)'
ı kere de
okşansın,
g~i1allah ıeni de, beni de,
Yu gede bırakır, enine bo~a taşıverir.
ahancı sesler, ve bilhassa
itlemeleri üstünde dolaşan parbloklar, kızı uyandırdı; mah~~r bakışlı bir çift siyah göı,
da hayret ve sonra haşyetGe ~nasının, Orhanın, hala eşik
ris~nde duran Sup hinin üzebn e dola tı. Ana, bu korkak
akışları teselli ve te'nis d~ek istiyormuş gibi çirkin
Çırldn gUlümsedi:

t

göğsünü

kapamıya

mırıldandı:
_

Efendi, beni

çalışarak

sıkma, öte

git.

Şimdi kız, - sessiz bir ceht-

içinde belindeki et ve kemikten masnu incidici halkayı çıkarmıya, Orhan bey de, bu
çabalayıştan menfur bir haz
alarak onu daha aıkı surette

sarmıya uğraşıyordu. İştihası
bumunda titremiye başlıyan
delikanlının gözü de yavaf yavaQ bulanıyordu.
y
Mini mınının sıcak teni,
tazyikten kurtulmak için mütemadiyen kıvranışı genç zamparanın ihtiyarını

sarsıyordu.

yatağın pisliği, ne ananın
varlığı, ne Suphinin istikrah

Ne

dolu bakışı bu tepreşen iştihaya kesel vermiyordu. Par-

dösüsile, çamurlu potinile kızm yanma yarı uzanmış gibiydi ve çirkin soluyuşlar ara-

sında lıomurdanıyordu:
- Seni yaramaz seni. Boyuna bakmıyorsun da cilveleniyorsun, naz yapıyorsun,
insan, misafirine bir öpücükte vermez mi?
Kızın didinmesi

acıkh

mıya savaşıyordu.

Bu iki işi birden yapmıya
d
b
imkan olma ığı için
azan
göğsü, hazan yüzü, Orhan beyin bıyıklarile destereleniyordu. Suphi bey, manzaradan
sinirlenmişti. Arkadaşının scllemebüsse,Iam muanakaya girişişinden değil, o muanakamn
bir tarafh ve aynı zamanda
cehri bulunuşundan müteessirdi. Fakat, ananın vaziyeti, arşehevi

telaşından

ziyade l endfsini tenfir cdiyordu. O sebeple yataktaki kurt
ve kuzu musaraasını ihmal ile,
evladının muhteris derağuşlar
nasında hırpalanmasını

dane ve hatta

lakay-

nıahzunane sey-

reden anayı gözden geçiriyordu. Onun duruşu ve bakışı,
müheykel bir duygusuzluktu.
Kendi bcıözbebeği , kendi
ciğerinin bir parçası didikJenirken ses çık armıyan ve belki haz alan bir ana!. Bu bir
garibei hilkatt~n ve bir fcciai
tabiatten başka bir şey olamazdı. Analığın semavi ve
samadani ulviyetile, nezahetile
şu çırkin duruı ve bu ıeni
bakış nasıl. imtizaç ediyordu?
Suphi bey, ta içinden kaynayıp gelen acı bir istikrah
ile işte bu noktayı düıünüyordu. Gerçi b ·r
ım insanların
« c.uygu yokluı;-u » ile malfıl

olduklarmı,

sormaktadır:

- içinizde maznunu müdafaa edecek var mı?
Eğer varsa o da dinlenmekte, sonra muhakemenin bittiği
söylenerek halk el kaldırmak
suretile lehte ve aleyhde rey
vcrmlye davet edilmektedir.
Bu halk mahkemesinde müta vassıt ceza yoktur; katil ya
mazur görülerek bırakılmakta,
yahut ta tecelli eden ekseriyete göre mücrim addedilmekte
ve bu takdirde de derhal ilk
ağaca asılmaktadır.

kaburga kemikleri

birer birer çıkarılırken sea çı-

Kadınlar

Devri ı§/em seyahatini ne·

T ayyareciliğe
hevesleri gittikçe artıyor

masrafla yaptı?
Zeplin balonunun yaptığı
devri alem seyahatinin kaça
malolduğunu
bilir misiniz?
Almanlar ahiren bu masrafların bir listesini neşretti
ler.
Bu listeye nazaran doktor
Erkncr, yalnız gaz masrafı
olarak «11,800», sigorta ücreti olarak «70,000» müteferrik masraf için de «8,000»
dolar harcamıştır.
Bu masrafm yekünu takriben 180,000 Türk lirasına baliğ
olmaktadır ki
bukadar
muazzam bir seyahat ıçın
çok değildir. Esasen doktor
Ekner bu masrafı yolcuların
bilet ücretlerinden tam<lmile
çıkardıktan ba~ka kar da temin etmiştir; fakat bu kann
miktarı ilan edilmemiştir.

~ı!~mt:J
Seyri scfain

İngiliz gazeteleri bu sene
lngilterede Tayyarecilik tahıil
etmek fstiyen kadınların geçen ıeneye nazaran Uç defa

Bu gazetelere nl!Zaran ıırf
kadınlara mahsus
olmak üzere tesis
edilen tayyare
mekteplerinin adedi de geçen
seneye nazaran üç defa ziyadeleşmiştir.
Tayyareciliği öğre,mek

iativen kadınların azim ekseriyetini genç kızlar teşkil etmektedir. Bunlar hemen bUi istisna ailelerinin muvafakatini
almadan mektebe kaydedilmekte, gidi ders görmekte ve
ailelerine hakikati söylemeyi
pilot diplomasını aldıkları zamana bırkmaktadırlar.

Ka!iforniyada
Linçin riyaset ettiği halk mahkemesi sadece cürmü meşhut
halinde yakalanan
katmeri
muhakeme etmiş, mücrimiyetleri görülmek sureti ile sabit
olmıyanları ise on gün uzakta
kain olan şehre, adliye mahkemesine göndermiştir.
Görülüyor ki· Linç usulünün
kendileri tarafından icat edildiği iddiasmda bulunan dört
memleket vardır.

(ANAl'ARTA) npuru
ı:ylul l'u.ıı ıo d.ı
nhtımınd.m h.ırcketlc
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C.ıl;ı.t.1
Jı mır,

Kulluk, Bodrum, R.tlfo,., 1 ethi) e, Hnilw, Ant.ıha) ~;;ı
gidcc.ck 'c <ioııuştt: me.1!,ur
j-.J,eldcrle birlikte [ D.\h :m ·
~l:mn:ıris, S:ıl,1z, •\ .makkalc '
(:clibolu J )·' u~r.war.ık gele
(ektir.

TRABZON BİRİNCİ POSTASf
( Cli:\11 lURİYl:.T) \apunı
30 C) lül Pazartesi ı 2 de
Galata rıhtımından hareketfc
[ İnebolu, Samsun ' Gircson'
Trabzon, Rize, Hopa J.Y•
gidecek \ e donu~tc 1'a1ar ıs
kek ... ile [ Rize , Surımne •
Trabzon, Tirebolu • Gire-.on,
Ordu, Cn) c' S.unsun, lı ebolu, Zonguldağ~ J uğn)arak
gelecektir.
Hareket gunu ) i'ık alınmaı.

( M. ş. PAŞA) \apunı 1
teşrinevel s.1lı ı 2 de Galata
nhtımmdan kalknrak Çarşamba
~abö1h1 lzmire 'c akfamı
Jzmirdcn kalkar:ık [Antalya'
Alai) c, , Mersın] e ~idecek ve
donüştc [ T.1~uüı, Anamor
,.
Ant ıl)•a
Kuş. lası
Al .ıı)
e, ·• ·
'
İ7Jlıir ] e uRn' arak gclece ,tir
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İnce çan'aşırınızt nıuhaf aza eder

yerine naq

kullanılmıyacak

ı.r talja pcstuı

1#

yapılmışbr.

Tartı

h:.ını altında. ?c.t.ınhıl ı;4u

Mersin sürat postlSI

Darülbedayi
müdürlüeünden:

Darülbedayi kış temsilleri
birinci teşrinin birinci salı gününden itibaren başlıyacakhr.
Salı günü akiamları eskisi gibi yalmz muallimlerle talebelere tahsis edilmiştir. Cumartesi akşamları umuma mahsus
olmak üzere tem.Hatlı biletler

MerkeL :.ı .. ent.ı"ı : Cı.ı .ıt.i
~opni b.ı~ındJ. Bc)o>1'1u 2 J.62
Şube :ıl'.cnta~ı: M.. hınutiıyc

arttığını yazmaktadır.

O zamanlar
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ince çamaşırmızı yıkamak için LÜKS kullanınız, iki defa fula
dayanır. LÜKS çamaşırlarınıza tazelik verir, çamaşırlan uvmak
Jizım de~l çünkü muzırdır. LÜKS tehlikesiz ve .!11likemmel uı
rette temiz~ir. Y ıkadığmız ince çam&1ırlar için LUKS kullanınız.
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VAPUllU

Eylül pazar
. k .

gunu 5aat 17 de Sır eGJ rı 1ltımından hartl,ctle [ GeJibolıf,
Çanakkale, \ e; Korfeı til~ıkıl~
A' v.1lık' Dikili ve lzm.ır] e
.11imet ve a\·clet edeccktır.

Muhtelif vilayetlerde okka
ve dirhem yerine bazı esnafın
kulandıkl:-n nal, çivi gibi şey
lerin menedilmesi tekarrur
etmiştir.

Dikkat : pazartesi giinü
(Edremit) e muvualat ~der.
y uk ve yolcu için Eınınonıı

bir

ihtilaç halini almıştı. Bir taraftan memeleri1ıi saklamıya,
bir taraftan da belini kurtar-

kada~ının

muhakeme etmiye
bqlar,
Bu muhakeme usuln gayet
basittir:
Halk köyUn meydanına toplanmakta ve mficrlm de getirilerek Linç tarafından iıtJn
tak edilmekte, iıtintakm hitamında ıahitler dinlenmekte
ve bu da bitince reis halka
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KAPPEL

Eğer traş olduğunuz

Dünyanın

b!Çak keskin ise - asude
~ır. surette traş olabılir

en

Mükemmel yazı
makinesi

sınız.
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Reşadiye caddesi Rıhtım hanındaki idarehanesine müracaat
Tel. İstanbul 1977 · Yoku
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karmıyan duygu yoksulları gibi

en müheyyiç nağmeye kulaklarını tıkayan , en vccdengiz
bir şi're kt!rşı dudak büken, ne

Diş

lVlacunu

semavı,

ne hnki b·r güzellikten miitLha sis olnuyan biçarelerin de yer yüzfndc eksik
olmadığını biliyordu. Fakat bu
hastalığın, bir ana yüreğini
taşe çevi•ecek kadr-r tee.ssürıüzlük doguracağını tahmin
etmiyordu.
Evet. Duygu yokluğu, bir
çok sebeplerle vücuda gelen
bir şeydi. Marazi bir müessirden tevellüt ettiği gibi babni
ve manevi sebeplerden de
neş'et ediyordu. Ancak o hastalığa ait emsal ve ıevahit
arasında yavrusunu yabancıların müfteris kucağında görüp te mütebauıs olmıyan
analar mukayyet değildi. O
halde şu kadının duygusuzluğu neye müsteojt ve uen:den
müobaisti?
(Bitmedi]
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Difleri yüz sene yaşabr ve çürümekten vikaye eder. Diılerf inci gibi bey zlahr. Dit etleriıd
kuvvetlendirir ve ~anamaktan rr "
· di ' · .- mda kalan tefe..ubab ve ufuneti izale eder.
DJş ağrılarına ne 1 lerine ma
g
atıf bır serinlik ve rayiha bırakır. Mikroplan
imha ve ağızdan g ecek her türlü hasta ıkl r n sirayetine mani olur. Avrupada binndlijl diplomalarla musaddaktar. En büyflk miik:fata aJmııtır. Yirmi kun.lf• H ...a ecza depo u
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F atibte Çarıambada kız; ve erkek - Leyli ve nehari

Mahmudiye oteli
J 1 ktri \e t rko a mu lıh z
z ıfı t \ e t hur tıl mu t rilerıııın
ma:r.lınrı l kdırı olu
utelımize bu
ıı

"011

m'

18

ehcrıslidir. Elı>CJl ucal>0111.ı.ın h>dedılır. Rahııtı-

htrılııtıııı ar.ı:ıı

J·ıı ZC\U·

tı kı ınııı ı sııfl ·rı 1. ııdı
.ıtl rı ıktız ı ı d ıııdır.

m ·nfo-

\dr "

Ankara Rakısı
en kibar sofralarda bulunur.

Tütün eksper kursu

Tütün inhisarı umumi

idaresinden:
Tütün inhisarı idarei umumiyesince küşat cdiid ğ. evelce
ilin edilmiş olan kurs için şimdiye kadar miiracaat etmiş olan
taliplerin kısmı azemı vesaiki lizımeyi ihzar ve ita etmiş olduklarından tehri halin i'ayesine kadar atide mlirakkam vesaiki Ortaköyde kurs müdürlüğüne ita ve vermemiş olanların
müsabakaya kabul edilmiyecekleri ilan olunur.
1 - Müsaddak nUfuS tezkeresi sureti ve ya aslı.
2 - Mektep şah8detnamesi va ya orta tahsili ikmal ettiği
ne dair maarif idarelrinden müsaddak resmi vesika.
3 - Mahalle ve ya kariyeai ihtiyar hey' etinin polis ve ya
jandarma dairelerinden müsaddak hüsnühal şahadeinamesi.
4 - 4 kıt'a vesika fotoğrafları getirmeleri.

Şişli

Terak ·i

1
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Ana, ilk, orta ve lise ikinci devre b r nci sınıflarına
talebe kaydedilmektedir.
'fedrjsata baslangıç tarihi 28 evlül
0

alil

u

Eınvali

n1etruke n1üdüriyetinden :

Satılık

40,0()0 lira
00

liralık

numar" kazanacaktır.

diikkaıı )1İtiS

um mi idaresinden:

Haydarpaş

dan cuma, pazartesi, ç r amba ve Ankar dan
cumartesı, salı ve perşembe günleri ha eket etmekte olan
6 -106 ve S - 105 numaralı sürat katarının 1 teşrinievel 1929
tarihinden itibaren her gi.m seyrüsefer edeceği muhterem
ahaliye ilan olunur.

dcmiryolları
limanları Umumi

Devlet

ve

idaresinden

l

Beyoğlunda Yenişehir kasap ıokağında 11 numaralı hane
320 lira ve boğaziçinde Emirginda meydan sokağında 13 nu•
marah ar nm 350 lira ve Erenköyünde Bostancıda ErenkGy
caddesinde 17 numaralı arsanın 450 lira ve Ortaköyde Dereboyu sokağında 87 numaralı maa oda dükkirun hazineye ait
8 de 3 hi se i 300 lira nakit ve peşin bedellerle 7 - 10 - 929
tarihinde müı;adif pazartesi günii saat 15 te müzayedeleri
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avıarından itibaren
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Klişesine

FO SFAT İN

FALİER

alen1R01"-BUHNER fabrika-

1904 sene inden beri inıalgerde ~i olan
traş bıçaklarının on zan1anlarda piyasaya
•
ahteleri sürüln1üştür. Bu ıneşhur RADlU.M. bıçaklarııun ~öhretinden i tifade etn1ek
isti yen bazı açık gözler tarafından .Avrupadan kıyınetsiz hanı bıçaklar getirilip btır«ıdr
bir bil<: yi n1c k İne ile agızları bilendikten
sonra ~erli nıalı di~
.. e prOJ>c1ganda suı etile 'e
i ın ·Je atı lnı . .ıktadır.
ınuha ·aza ctrnek
· ı
isnıin<lek i taklit bı
çaldarı kuJlanı
n z. l u sahte hıç·aldan
alınak tdıli <e~in 'en s'1kını ıak için baladaki klise,c di ·kat etn1cl~ l·'tfidir.
~
E fa hrikasının inıa 1ctt i1~ ı
traş bıçald·tra heı· )erd .. ,, tılır. Fiatı 10 ade<li 70 kuı u~. adedi 7,5 kuruştur.
Beri inde ·ren1pelhofta OT
R
nonin1 Şirketinin l'ürki~e l nıunıi vekili,
Galatada, Kürkçübaşı hanında 4 nuınarada.

sayestncıe temin edlllr".

P'oafatın P'aller
yavruların yüzıertne tazelik ve penbel1k.
adelAta kuvvet verir. ve onları c4rb~IL
kılarlr'
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mukarrerdir. Taliplerin yüzde 7,5 hesabile taminat makbualarile Emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri.
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Yedinci tertip
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Kapalı zarf usulile müzayedeye vazedildiii mukeddema ilin
olunup 17 eylül 929 tarihinde müddeti mlizayede.i hitam
bulan Yeniköyde Köy bqı caddeaindc 13 numaralı haneye
talip yuhur etmediğinden ve 111 numaralı haneye de pCfiD
olarak teklif olunan 8000 lira bedel de dun görüldöğündeo
dolayı müddeti müzayede 22 eylül 929 tarihinden mutebet
olmak üzere bir hafta daha temdit edildiğinden talip olacakların Beyoğlu mal mUdUrlüğünde mütqelddl sabf komisyonuna
müracaat eylemeleri ilin olunur.

numaradadır.

Leyli ve nehari - Kıı ve erkek

Aynca:

ilan

d ıec

retle

tek yıldızlı

Nefis bir şekilde çıkmışt•r. Her talebe bu defterleri almakla yurtsuz. kimaes"z kardqlerine yardım etmiş olur.
Umumi deposu lstnbulc.1a fincancılar yokuşunda şark ha-

.

tek } naklı odnl;ır m"a cdılmı.,tır.
Bmucııak·} h
aılc
ıkumctıne. de

Türk Maarif cemiyeti

Mektep defterleri

Hayriye orta mektebi

Ana, ilk Ye orta kısımlarına kır. ve erkek talebe kaydına her gün Çarşambadaki müdüriyet dairesinde devam
olunmaktadır. Kız. ve erkek lcıaımlan ayrıdır.

defa mu ı.:cld \len hım o molıallı ı.:

Maarif cemiyeti lstanbul mümessilliğinden:

nında

url

Dr.A.Asım

Ortaköyde, Feriyede kain TOtün Eksper kursuna bu sene 25 talebe alınacakbr. Taliplerin
adedi m&tlup haddi geçerse bir müsabaka yapılarak müsabaka neticesinde kazananlar kabul
edilecektir. Bu miisabaka 5 Teşrinievvel Cumartesi günü Feriyede aaat 2 de yapılacakbr.
1
Türk olmak.
2 - Yaşı, on sekizden aşağı ve yirmi beşten yukarı olmamak.
3 - Laakal orta tahsilini ikmal etmiş bulunmak. {Yani liselerin doku:ıuncu sınıfına
muvaffakıyetle ğeçmiş bulunmak.
4 - Sıhhati tam ve bünyesi tütünle iştiğale müsait bulunmak.
S - Alelitlak ağır cer.alan müstelzim cliriimlerden ve muhilli haysiyet kabahatlerinden
tlolayı mahkum o •mamak.
(Mezkur bususat: Nufus tezkere.ti, mektep şahadetnamesi, veya orta tahsili ikmal ettiğine
dair Maarif idarelerinden musattak resmi vesika, idarenin iki doktoru tarfından verilmiş sıhhat
nporu, mahalle ve karyesi ihtiyar heyetinin polis veya jandarma dairelerinden musaddak
phadetnamelerile tevsik olunur.)
Taliplerin nihayet 2 T eşrinievvele kadar Tütün İnhisar idaresi umum müdürlüğüne isti~a ile
müracat etmeleri ve vesikalarını da beraber getirmeleri ilan olunur.
Türk
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Haydarpaşa· Pendik Banliyö hattı yolculannm na:ıan dik-

katine :
1 - Haydarpaşa-Pen<lik Banliyö hattı katarlarına mabsua
(11) numaran fevkalade muvakkat tenzilatlı yolcu tarifesine
tevfikan ihdas olunan mıntaka biletlerinin 1 eylül 1929 tarihinden itibaren satışma başlanmıştır.
2 - Mezkur tarife mucibince ( Haydarpaşa-Gör.tepe' ) kıa:
mı birinci, ( Erenköy-Küçükyah ) kısmı ikinci ve ( Maltepe-Peadik ) kısmı da üçüncli mıntaka itibar edilmiştir.
3 - Yolcular gidiş biletlerinin müşir bulunduğu mıntakanın
mUnteha istasyonuna kadar devam edebilecekleri gibi gidış ve
p6nüş biletlerinin dönüş kısımları üzerinde muharrer muvasalat istasyonunun tabi bulunduğu mıntaka dahilinde de istedikleri istasyona kadar seyahat edebilirler.
4
Mezkur tarifenin ibdasmda ( Kızıltoprak ile Suadiye )
arasındaki iıtaaiyonlarm kurbiyeti ve yolcu keufetı nazarı
dikkate alınarak yolcuların iki mmtaka ucretı vermemeleri
için ( Kızılioprak • Suadiye ) kısmı da ayrıca bir mıntaka olarak kabul edilmiıtir.
5 - ( Kızıltoprak - Suadiye ) mmtakaıma ait biletleri hamil
yolcular katarların ıeyri istikametine nar.aran ancak Kıı.ıltop·
rak ve Suadiyeye kadar gidebilirler.
Keyfiyet muhterem halkın malumu olmak üz.ere tavzihan
ilin olunur.

Beynelmilel bir şöhreti haiz İZMİR de [KADAYIFÇI ZADE BİRADERLER HALI KUMPANYASI) mamulatından en
nefis: (iSP ARTA, LERGAM, GÜLÜSTAN, TAHTA, UŞŞAK,
DEMiRCi, GÖRDES) cinsi büyük döşemelik halıların yegane
satış mahalli depomuzdur. Yaklaşan kış mevsimi için ehem·
miyetli stok yapılmıştır. Geçen sene olduğu gibi bu sene de
muhterem halka bir hizmet o.ımak üzere toptan fiatlar üze·
rinden perakende satışa başladım. Halkın istifades"ni na:ıarı
ddıkkate alarak piyasa fiatlarmdan
15 tenzilatlı olduğu
gibi fiatlarımız maktudur. Mevsim hasabile duğün yapacak
erbabı ihtiyacın, getireceği salon ölçüler ine ve zevklerine uy·
gun her çeşit halı bulunduğu gıbi rekabet edılm·yecek derecede ehven ve hatta İzmirde bile tedarik edilmıyen müsa •t
fiatlarımız karşısında mütehayyir kalacaklarına eminim. Verilecek hususi ölçü ve renklere göre sipariş kabul ederim.
Yerli mallarımıza rağbet buyuran muhterem halkın bir defa
depomuzu teşrifleri menfeatleri ikti:ıamdandır.
~
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