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AKŞAMLARI

Fener

Bil

z. lıahrmın

bütün
lerl yaınlmış ve

Preneses Şfoekar ile sabık zeııci lle dostları,
Aurupada, seyahatle iken.

tocrül>t~
muvafık

Tahtelbahir «780» tonilato hac-

.Şivekar H.
Mm. Sayda için "to,, lira t:1ecburiyet
ceza verecek
ilk tahsil içi'!- bu
m indedir.

Blr k ç sene evel Mısırlı prenses Şivekar hanımla zevci
Selim B. arasında bfr boşanma davası açılmış, boşanma ile
neticelenmiş, buna takaddüm eden Dolmabahçe rıhbbmındaki
karşılaşma esnasında zevci Selim beyin refakatinde bulunan
Madam Sayda, prenses tarafından esassız bir kıskançlık tesirile
kendisine hücum edildiği , ciögüldüğü, hakarete uğradığı ve
saçlarının yolunarak yüzünün tırmalandığı, bundan baş mükellef mantosunun da sırbndan zorla çekildiği iddialanle Şivekar
hanım aleyhine dava açmıştı.
: Bir kaç dafa Temyize gidip -gelen dava ,prensesin beraeti
ıle neticelenmiş, fakat Temyiz, bu karan nakzettiğinden, tekrar
mubakme görülmüş ve nihayet son muh kemede Birinci ceza
ahkemesi, pren esin madam Saydayı dö\"4ifi1e'ül5!
muş, yalnız bu noktadan kendisinden an
alınmasını kararlaşbrmıştı.

Bu karar, Temyiz mahkemesi tarafından da tastik olunburaya gelmittir. On lira ceza prenses Şivekar
hanımdan tahsil edilmek üzere ilam icraya konulmuştur.
muş ve evrak
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Halılar

"Ne.şrioe başladığımız « Ze-

kaye bugün bitmiştir.
Onun yerine M. Turhan
beyin «Sevinç hanımı. isminde nefiı bir tarihi tefrikasını

casının mezarı başmda

ua-

laııma veda ederken luıykı

Tezgtihtarmu::dun çıkan
nefis bir parça

ne kötü

Yeni gümrilk tarifesinde
Irata halılarından alınmakta
ola :ı resmin kilo başına yedi

Renin tahliyesi

Dün gece..

rıyor :

-

uAlltJhım,

}'iJZım VtJrmış ! ,,

başlıyor
Atina, 1- Londradan bildirildiğine göre lngili2 kuvvetlerine «Ren>ıİn tahliyesi için
emir verilmiıtir. Tahliye 14
eylülde başlıyacakbr. Asker
aileleri tahliyeden evel müfarakat edeceklerdir.

Sinemada hırsızlık
Dahiliye vekaleti mümeyyizlerinden Salih beyin, dün gece Kadıköyünde Süreyya sinemasında
locada kapının
yanına astığı
ceketinin cebindeki 30 lirası çahnmışbr.

dir. İlk tahs il yaşmda bulunan '-'oculdar bilfl i tisna mekteıtlero c.Jovanıa
taht lutulacuklurchr. Uunlurdan, e ·uehl mel\teı}le
re devam edenlorln Yazı
.~ ti d n z
( ı · ute a! wıcaktı~ l)ıt(,er taranan
HırisUyun ,, ~ l\Jusevl çocukları

da il

ı

wlitc.{)lere

devam
mo ·huı,1)-e thıde
bul umu-al<lnrdır.

Bir
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Londra ile Bağdat arasında
ekpres tren seferleri ijletme1c
için hümmah surette çalışılı
yordu. Fakat biltün gayretlere
rağmen bu
· avvunı fiil haUne getirmek mümkün olamamıştır. Bunun sebebi muhteliftir.
Evvela Haydarpaşadan ta
Bağdada kadar gidece~ bir
tren yolu yapmaktaki imkinsızlıktan dolayı, bu seferin
bir kısmını, zaruri olarak
otobüslerle yapmak lazımgel
mektedir.
Londra - Bağdat
ekpresinin otobüslere tahsis
edilen kısmı Musul - Kerkük
yoludur ki burada, elyevm_

Şirketin s1 numaralı vapuru
kayal ğa oturdu
~ ··
u1işanı Jiöprüden
Salumı(Ja
harel\ct eden

şlr

Un 51

numaralı

va-

Harcın ı s ı~clesint~
yonaşıı·kon
ali ı{jı halat

ttoınnu s,

1 şhğu

vaı)ur

orndakl

Ôlu mu tur. \ r.a pur

fı.t ık r1~t a ilıkar•lmış lnrdır.
apur
ın1idllet sonr torois-

l'
le
bu•

m·

n .OOereli telirar hnren<'c:mlyo :ıuuvaffı k

() le

ştur.

ol

bacağından·

vurduldr
Dün gece saat yirmi dörtte,
Üskildarda Solak Sinan mahallesinde oturan Vicdan harum evine giderken arabacı
Arap Ali önüne geçmiş tabanca ile Vicdan hanımı bacağından yaralamıştır. Mecruh
Tıp
fakültesine yatmlm1fhr.
Carih yakalanmıştır.

ticareti
ile meşgul olan lranlı tacirleri
pek zfyde müteessir etmiştir.
Bunlann kanaatlerine göre
« Türk halıcılığını himaye için
İran halılarından alınmakta
olan resmin bu edrece ziyadelqtirilmesine IOzum yoktur.
Çünkll reamin az oldu~
zamanlarda şehre çıkarılan
Acem halıları Türklere dejil
ecnebilere satılıyor ve ıehfrde
bulunmasma rağmen adeta
transit eıyası gibi muamele
görüyor, fazla olarak Is~

emr.1

OD

iki .•da mi~

politliklerinin Patrikhaneden merbucliyetlerhaia fekkile ayn bir
id
ruhaniye teŞkil etmeai hQlmıda ~n müddettu.z:
afi' a e ~yetihrbirltat,. me...,. • m8'I aAlallda
bulda cereyan eden ve zaman sa.- taftldmfa ujrıayaa mlzakerat istihbarabmııa lldaraD, itillf ile neticeleaD1it " ke1'
.
. . . tasva"b.ıne teYdi
-fiyet Sen Sinot meclisinin heyeti umumıyesınm
r

otitlik! .

Bir rivayete göre, Patrikhane l\D iki ada mitrop
enne
bu istiklali n:haniyi vermek· taraftan değildi, fakat M.
Venizelosun Romada M. Müsolini ile son mnllkabnda keyfiyet
kesbi kat'iyet etmiı ve M. Venizelos tarafından ona a6re ta·
liniat verilmiı ve Patrikanece bu istiklil kabul olunmuştur.
Cörülüyor ki, Fener baş papaslığı bili Yunanistan ile te....
ve oradan verilen talimata nazaran hareket etmektedir.

Kan di)kiiliiyor
Filisfinde, Araplar, Yahudilere
taarruza d_evam ediyorlar
Kudüs, 31 - Araplar, ) abudüere yeniden taamaZ ettiler.
Birçok Yahudi telef olDlUfbır. ~yahat için Kudüate ~·~
birkaç Amerikalı darüllhunlu da maktul dOfmiiftGr.
r camı
ve bir sinagon ~anmıştır.

iııizlikl...

radenizde
Rus tayyaresi batlı

l

Sofya , 31 - Bqvekil M .
Liyapçef Vamanın önünde
yeni bir kazaya maruz kalm11tır. Mumaileyhin rakip olduğu otomobilin gürültüsünden
beygiri ürken bir arabacı, şo
förün üzerio• tabanca ile bir
çak kurşun atmq ise de Is bet
ettircmemiftir.

İtalyanın işgal ve idaresi attında bulunu

da

lrümfi

•

Fener başpapaslığınca
ul ve h emeıı
,
..laA
kab
ha
icra ediliyor!

edilmiştir.

Acem halısı
namı altında A vrupaya satıl
masına sebep oluyordu. Halbuki' şimdi gümrük esmi ziyadel~nce bu halılann şehre
sokldıasma
ve
perakende
sure "le ecnebilere satılmasına
im1'ln bulunmıyacak, ve bundan Acem haldan ile birlikte
satthiaakta olan Türk halıları
nın
de zarar görecektir.
n nihayet bu vufyet
ıehir e perakende mal satarak asraflanmn bir kısmım
çıka
ak imkinından mahrum
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Buleor başvekili bir
koza deha eeçirdi .

Yuııanistanın

çoktur...

halılarının

otobftslerJe tecrübeler yapumaktadır ve bu tçcfübeler
bennz: ltitmemiftir.
fL
Bu tealbeleri '8~: ~
riye ile B&iôat ara11ndmlri yolcu Daldiyabm idare ~
« Na)'!U » firketlılir'·
. Pımdllı sefflrlerl
Diier ·taraftan, ~olu
demiryollan idareslam. Haydarpap - Pendik arasında da·
!ıa seri trenler İfletmek hak·
kındaki menisi yakında ~m~
relerini ~erecektit. Sıparıt
edilen yeni vagonlarla lokomotifler gelince, Haydarp8J8·
Pelıdik arasmdaki mesafe fimdikinden 15 dakika eftl btolunacaktır.

bir lokomotif

puru

ı1ier

diy

Loncıra - ı1ağdat hattına ait

Atlatıldı ..

Transitin Sela~ae gitmesine mi seheR olacak?

Rciaicumhur
hauetleri
diin aqam Dolmabahçe sarayında istirahat buyurmµtlar, bir yere çıkmamıılardır.

ekspres...

itibaren

0

ması şehrimizde balı

lıazin

dır. Nitekim kendisi de, ko-

Hu sene istmıhulda illi
tahsil uıcchuriyeli Jmnunuuun sıkı hir surt"'lf e
tatbik edllnwsl ınulmrr r-

kuruştan, cinsine göre 270 ve
ya 400 kuruşa çıkanlmış ol-

Eser, larilıin çok ibretli
bir salıifcsidir. İki aşk ve
iki (ı ;ık arasmda kalmış
bir Tıirk prensesiıdn lıa

ve elemli salırıeler
birbiri11i takip edecektir.
« Sevinç hanım » • Tıit"k
larilıinde bir güzellik. ayni
z amanda talisizlik abidesi-

sene tatbık
edilecek mi?

« Jla)rır »

yarın neşre başlıyacağız.

intrilwlar.

ıı

eylülde işliyecekken t~crübeler bitmediği için
şimdilik kaldı, fak at fikir yüruyoı·.

için yeni gümt" k· resmi

ki oyunu » isimli küçük hi-

aşklar, heyecanlı

·ı

idare i,Ieri

ı zılarııı lıekkı m:ıJıf•ı:ı: lıır

Bağdat arasında

Bu ay

ıJeUco Yermlşl ir.

Prenses

çarpışan

'

111tış <1 r

ııo2

Tecrü eleri hangi şirk.et yapıyor~

Brest, 2 ( llusu i ) ıruıuınlslan hesabına F;'ransanın Drost ll'Z{ltUılarında
yupılan « Protüs » tnhlel-

l!..'scrde,

l. ı.ı:cı crrıizct c

ifleri

h/Jl/J Venizelosu dinliyor
Yunan tahtelbahri ikmal
edildi

!falıdtr.

T'ı.,laraf: istanbul .'ıant

NEŞROLUNUR

Londra 1
Protös..

Yarın başlıyor

ls.

kunıştur

an

400

5 inci yrl - .N2 .601

\ eııi teJi·iJ(arnız

Yazı

F.cnebi

ila n m ulııeu 1 nun ı <lıkka t <>1 1111 ııı.ık l ıı bf'ıu"'cr lıu lıu sıı sttı me!i'ıılİ)et
ı.

TELb"FDN:

' illi) t>tler içm: ~cnelik ı , 00, altı

Ah an haberlere göre, Karadenızde bir Rus tayyaresi
kazaya uğrıyarak batmıştır,
tayyaren;n içinde
bulunan
bütün yolcular
boğulmuşlarcfrr.
Rusyamn
Kafkas
ordusu ikinci kumandanı jeneral F a brisyus da bu aradadır.

1\ 'c istiyorsun oğlum ?
}'azm [IUlf/ede, kıım soba baflnda. olurdll!Jum yerde

-

bir

iş

"sliyoruml

Ven~elos

-SON HABERLER
Makd()Oalt Rusya - Çin bir konferans aktediyorlar

Fransızlara

nazamn Parise

niçin gldiyoE?
Parfır, ı

( A.A)

-

Temp

gazetesi yaziyor. Nazan dikbte alıilmnr icap eden aok:ta Cenevreye pieD M. Mak
Domldm bizzat M. &ismi
ile girilfmek lzere Parf9te
tevakkuf etmek iatemesidit.
Bu teffldmfta . . . . baş
veklini- il. Saowdellin UheJ
de irtikap etmiıt oldaju vahim hatalan iilakla tWreıinde
.....,
elaelr ve

M. Headenı n• lifllli nezakete .....,.. hareketlerİllİD
tesirtniizale e,Jemek an-.ııda

batb

bir tef . . . . . . . . . .
klha defildir.

En güzel?.

GUze/Uk icra/içesi bugl1n intihap
olunuyor

lliiayn mlibadillerden Ankalllr&Y• bir heyet pleeektir.
Heyet hlilmmetfen bilhusa
. . .~r: Tevzlatm
arat
. tepüli, mllk1erill9ı lllımetı takdir edilmit
olaa l.'-yri m6badillwe boaq,

Webe..

~-

...... iPt"P..-

. . ~e. . . . . . . . . . .anblız din avdet et~cQr..

-~ver.~

l:z

etmektedir. Cevabımızm hazır1&111111• . . kaç ... daha
süreceği

ulatlhJor.
A • aefiri EDia 8. din

Bafvekil

ismet P8fa Hz. ini

PenClikteki kötklerinde ziyaıet

etmif

Ye Yunanlılarla

ara-

•mlald IOD Yuiyet etrafında
lamet P...,a ..ıtmat ,,_...

Tlrkiye g&zellik kraliçesini
1eçmek lzere tertip edilen
. . . . , . hugiln icra edlhiıek
teclfr. Gflzellik kraliçesinj ıe~ . . . . lieyeti 5a . .
den mürekkep bulunmaktadır.
B. abtab ....bakayı seyre
gidenler arasında Bedia Milvabhit, lleıaa Emin H. larla Hile~ Cabit, Necmettin Sac:bk, NaJnük laman,
DarilbedıJ •
ADAtkirlanndan Galip. V
Rma B.ler. ve sair zevat g8rftlmekte idiler.

......

Moskova, 1 (A.A.)- M. Litvinof tarafmdan dGn Alman setfri V ondfrkaeae Çin i11til19ı.ıklnnala verilea Sevyet pn>jesinfn
metni tudur.
1 - lid tanf mlna~ m•eleleri 1924 muahedesine tevfikan haftedeceklerini beJşp rderler. Bilha. . Şark tlemiryolJuın. satm almmsı şartlan Pekin muahedesinin 9 unc• ııuicl
desi mucibince kararlaşbnlacaktır.
2 - iki taraf derhal ı..ın 1elibiyet& mlmeasillerini ·faJİ•
ederek yukarda g8sterifen meselelerin halli için bir koaferans
aktedeceklerdir.
Şark demir yoDarmm •zi)'etini bu son ihtilAftan sonra
1924 tarihli f t Mwkden muahed,leıi mucibfnee değiştirmek
icap edt,or..
Blttha ba tadillt kenfeıoam tarafmdan yapılacaktır.
3 - iki taraf prlr dntir yollarmdaki kendi memurlarım
1924 tarfhH itı11fnamenin 6 ma maddesine tamamen riayete
davet edecektir.
Çin ve Sovyet bükimetleri 1 Maya 1929 ve demiryollan
ihtilifınclan aonra tevkif ettikleri mukabil taraf tebalanm derhal tabliJe ecleceldeidir.

nataıda:
~ye o kadar hllvardır ki, eğer m.eaele

«Feyyaz»

nnetim
ilml olmasaydı
ve bir siz
s8ylemek mecburiyetinde kal1aydım kendi fikirlerini iltizam edecek tekilde beyanatta bulunurdum.»
Clmtesi « Feyyaz beyin ilmi bir meseleden bu ka6r
m8teeuir olacaklanm bilsey-

dim. keneli fikfrleriai iltizam

yerleşen Yahadileır
rİD Araplar tarafından hüca-

Filiatine

llUl ..ıu blmalan lzerine;

ta...._ ....a

latanbul Y ahudilerinİD bu ark·

Jecelderini

yarda eclebi-

düşünmekı

iiatişarma müteaJiip
dük' ki ba içtimaı p.li

laaberin

,a..

ya...... olmaama raimen ..JUU Y ..qdileıi fazluı ile ....
teemir ebaft" bu~

.

~

•rzıı--lf

tür, bu m•kutla tanadıiım
~r tatafmclan haaiae bit)>ize bu hususta sualler aonl'
makta ve bittabi bu sual•
de ceYapsız kalmaktadır,mfil

mafi fazla laefakta tolultrı
tatmin için şu bdanm a3yl-yelim ~ biç J)ir Yahudi, ırisaa
ihanet t!llllİf değildir, . .
olsa iflelinde biraz ibtiya._
hkta ..............

H..- -

iulntf

.

...,.... •bl-

A_.. .

.uı.,et balaemıw.

Gelen ka,dftlJlll.'
Wı

fuıd•

••t
Nafıa w lhillye
. . .olan gelmiftir.

D

ica'ef umum midürl Nala bey diln teı.fmize
gelmiftir.
llmrOkten IQl6. kapımak
ciitmünden ıD.aznua olan
Macit Mehmet Karakaş müessesesi 9'11 lfta 89 kuruş ce-

Dl
~

aalttiye

••hlılm edilmiş-

ve iyf,,u
lmıfr 1 (A.A) - GIYWclai
tGtiİilleri 215 lmraftaa --mele ...,._.ledir. Ba MDe
ttitüa piy- eheamlret& hararetlidir.

lzmirdc resim
IZIDir. 1 (A.A.) -

aerew

Bu ...
..-. ~
gisiqia . . . . . . . . . . . . lera
etmittir. Resmi ldlptta bir
çok dafttliler .... balun-

,easamlar

c:eıaiJti,

mUf.......

Yuoanistanda

l8lı8n

Atina, 1 (A.A.) - 1 eyhd
bütün memlekette aiilma iciade cereyan etmlı, 'hiç bir hadise olmamıştır.

Son saz olarak dikkate değer bir hadiıe&lea ~
Yahudi gazeteleri bu yazı
llllZI ya hiç iktibas etmemişler,

yahot ta siltunlarmm &yle kUçük Jir yerine aıkıfbrmiflanlır
ld bizim glzlmhe çarpma·

~et

bulundu

Birkaç glba evel, Alp dlıt
larm Fm·rt to..al • W
eden kmmıu-la bir ,e.bdi
yapmakta olan ~ zat dajın tepemde bir c:e.et •
kal'fllafllllflll'i fakat

mııhr.

>f. Avsupa
gazeteleriuin
verdikleri malümata gCSre, muharebeden evel Fftistinde yapmakta olan Yahudilerin
mifttdn Araplaq .uazara. gtqz4& btr nisbetinde lke ha
miktar siyonist teşkilAtının
prc:bmı sayÇclt.~ :\puharebedtin .......~~ltafa çojalmlfbr, meDileketfil en kıyme
tli yerleri ı.e, esasen F elJAblai'
tenbel olcluklan için, Yabudf-

lerila fıllerlae g~mip, Taziyet Myle devam edene • ki
devam edecek gibi ıaıGnmek
tedir •bet • 11e11e 11011r11 Filistin tamamen bir Yabadi
olaak d. .eltlıt.

·-•ebti

lış

taWri,..

_...,....,._ta.

-.Ulan

.....
retlte Galatada Şarapllk•
lincle teni R.. Antimepısm

aldı,
1-

yürüdü

w

do...._ .....,.._, (6)tap
kmmt planflar, ~

••••lab
tw.
yabla•r ı'••k
polis cte..n,.

olıomehil

..... olamttuı:s.Itamlla...nea .,._. gMlea 230& __... otz

ı

-

Şifane

Jokuean•

Şaar:

otısan Klara'8 1669 amaNll oto-

mobil çarplDJf, Klara muhtelif yeıleıiııldm: ,.,....ma.W. Şdflır;
kaçdfhr.
Dftıı saat llç te, mıaaarası za~.dQ•IJA bir ofPmQbl~
r6 Gatünde h.ti ...,~ olaiı tra•aylardan birisine att.mak
iatiyen bir ..._. pıtp*'f, mecrulliyetine meMp olmUflm'.

*

Bir hamal arka. Heybelide bir
daşını vurdu
sandal devrildi
Karaglmrlkte Tevfik efeiı

clinin ıalin ı ı ria 1••cı
Bopak Sabri ile umel TalAt
eski hir lrfa tlblad• lrawp

etnlifl•, ......... s.•n,1
yeriaclm

•ıçalrla

iki

,....ı.....,

katmfbı.

Kerede ça arken
Sabıkalılardan Ômer dün
Unkapanmda Sofoklinin dok..

kinmclan

kereste plarken

yakalanmlflu'.

Din. ••••• Ha,amwladaa cila• beldrçl amdallannclan Wrili Hetbeliau bine
ıeldiji zaman namla bl~
bire devrllmft, içindeki 4 kiti

denize d&kiilmOttur.
Deniz liıeainde yetifenler
kazazedeleri kuıtanmtlardır.
Bunlardan birili fazla m yutarak bojulma dereceıtiae gel-.1~lıı
m.lf --.-..eet•neye
nakledilmiftir.

y..,_,a b....am.-:

flkilde

br • •

«-

aabalı Topan~ . . .
8n~e bir tramvayla hir oto-

Bu

mobil çarplfNlfbr. mlwle••
neticeainde ot'*°bil -

...,.-

vay da hMaıa 111Jra•ibf.
Nnfuaça zayaat el•a•ıfbr.
Bu kaza buebil•
JUlm . .t bclar ftlyeme*

-tr....,._.

lerdir.

Andavallmın

marifeti

.J.::r-

Se11ar peynirci
Kal'IM,.te.I

Andavallı

M~

•lııllh
d•

tarafı

cüzdam ça)mmaftır.
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Gazeteler yazıyor, bır parça
t~tkik hass~~ı olanla: da göruyor ve bılıyorlar kı, bu sene, lehülhamt, memlekette
meyva bolluğu vardır. Fakat
fiatlar, bu bollukla mütenasip
değil. Hoş böyle bir mukayese silsilesi tutturarak sureti
ile bu pahalılığın, haksız yere, her nevi eşyada meuvcut
olduğunu görüyoruz ama meyva bahsi boğaza taalluk ettiği İçin bizi daha yakından
alakadar ediyor. Acaba bu
hususta esaslı bir murakabe
yapmak mümkün olamaz mı
dersiniz?
Aksaray: Haşım

Musevi

Sahife 3

Son Saat

*

vatandaşlardan

r:ca

Bir çok defa yazıldı, söylend.i.. Fakat, her nedense pek tesırı olmadığı görülüyor.
- Musevi vatandaşlanmız,
niçin kendilerine yabancı olan
bir lisanı kullanmakta israr
ediyorlar? Bu hal, bizi cidden
m:iteessir ediyor.
Cebir yoluna sapmayı tavsiye etmek istemem. Fakat onlar da düşünüp kabul etmeli
değiller midir ki bu memlekette oturup yaşamanın hepimize tahmil ettiği bir vazife
vardır. Bu hususta, kendilerine, bu hissimizin bir defa
daha beyanını lüzumlu buldum.
Moda: Arif Zeki

*

Hanım'.arımızda fikir yanlış~ığı
Yerli mallarımız ne derece
teammüm eder , biz kendi
yaptığımız eşyaya ne kadar
fazla rağbet gösterirsek, iktı
sadımız o nisbette düzelir •
Paramız dahilde kalır, kendi
yağımızla kavruluruz. Fakat,
bazı hanımfendilerimizln bu
hakikatten teg fül gösterdiklerini teessürle görüyoruz.
Mesela, geçen gün bir mahfilde görüşüyorduk. Güzel
giyinişi ile mümtaz bir genç
hnnım:

. «- Ben, dedi, yerli çorap
gıyemcm, çünkü Avrupa çorapları kadar iyi değil, kaba
ve ayaklan sakil gösteriyor.»
Bu söz, elbette ki kolaylık
la cerhi kabildi. Dilim döndüğU .kadar, bu fikrin yanlışlığı
nı ıspata çalıştım. Fakat görüyorum ki bu vadide yapı
lacak bir hayli propaganda işi
var. Birlik hanımları, fr a 'iyetlerin, bence, bir an evel ve
bilhassa bu gibi nokta!arda
!eksif etmelidirler. Polislik ve
Jandarmalık, bilahare kendiliğinden gelir. Kıztaşı: Feyyaz
'f

Bisikletle seyahate çıkmak
istiyoruz.
Biz, iki genciz. Birimiz Türk
öbürümiiz hiristiyan, fakat kis~
sen tamamen Türk. y akınd:ı
b!sikletle merkezi Avrupay~
hır seyyahat yapmak arzusundayız.

. Acaba idari bir mahzur görüp te mümanaat edilir mi?
M. ve S,
S. S. - Askerlikle nliika~ız olmadığı yani esnan çagında bulunmadığınız takdirde
~uut~z.a~ pasaportla her yere

gıdcbilıı·sıniz.

Fal ·r çocuklar ~iınnet
Dün gece, Halk fıkası Beşiktaş Abbas ağa ocağı tarafından bir sünnet düğünu yapılmış ve 15 çocuğun hitanları :cra kılınmışhr.
Muhtelif eğlencelerle sabaha kadar devam eden bu oüğün için fJrkanın n~hiye heyti idaresinden Cemal, Şemsül
mekatip mu· d"uru·· T ahsın
.
ve
Ediı neli Derviş beyler nakten
Hüsnü tabiat lokanta ı sahibi
Mehmet efendı' 60
kuuye
.
meccanen yemek vermek suretile yardım etmişlerdir.

l ik3ye ..

E11S

Emane... ' kömürCÜ e ,~e kar Sl

Şöyle

müteyakkız!

aldıkları anlaşılmakta~ır.
Emanet bun.ara karşı mü-

-101-Muharriri: M. Turhan

----yağı ka-

Kolza

rıştırılmasından

kim mes'ul?
Pet rola l'"olza yağı Jrnrışl 11•nral< salanlar hakkında tRhl\ilrnt vf~ takihn1a devam t>dllmeliledir.
Hundan dolayı birçok hakkahn mahlwmeyc verildiği nıalfımdur. Haldml-

lar cemly.-tl hu mesele
lıakkıııda hüloimct 11(.ı.z
dinde teşebhüsalta bulunmalı üzeredir. (;emlyet,

bakkallar haldnnda takibat yapılmasını haksız
bulmakta, şunları zlkrclnıektcdir:

« -

HaJ<kal

ldmyaker

deijlldlr. Kendlsluo lletrol
diye verilen
maddenin

içinde kol~a ya(Jı olduğu
nu nered(\ll bilsin·? Dunun
ı(.~ın bakkah dc(Jil, bakkala hail~ petrol diye hu
mnddeyi vereni ceznlllnchı:nıak liizımdır.

1 'lanhultla potrol satan
kumpanyAlar mahduttur.
Petrola lcolza ya{imı hu
kumımnyalar değil, bayileri lrnrıştırınnJ<ladır. Bu-

nun sebebi de ba ·ittir:
Kumıuuıyalnr

havlleri-

ne yüzde « 2 » glhl • onyet
az bir lu'ir veriyorlar, onlar da hilt\yo ınüracaat

ediyorlar. Uunun önüne
iki suı·etle nt-,;nwk Jmhildlr:
l'a lnralulan kar mikturmt arttırmalı, yahut tn
ınunpanyalar petrolu hakJrnllara hizznt nötürnwlidlrler. Yoksa haklmlhtrı
cPzalandırnıalda hu isin

ÖUİİIW ffe<'ilfllllf'Z. »

Süt ve

•

yağ

Bakkalların

aca,
cağı fabrika ne
yapacak?

Bakkallar Ct..miyetinin tesis
edeceğ! "Margarin,, fabrikasının
ınşasına esas itibarile
mü.,aade edilmiş, yalnız bakk'lllann margarin namile verdıkleri formül kabul olunmamıştır. Fabrikada imal edilecek ol.m yağın formillü sıh biye idaresi tarafından ihzar
edilecektir.
Bu fobrika !aatte «1500»
litre süt takim edebilecek yağ
imali için de ancak bir 'saat
çıı'ışması kifayet eyliyecektir.
Bakkallar Cemiyeti, şehir halkına ve Şehremanctine bir
cemile olmak üzere bu fabri1.nyı günün « 23 » saatinde
Emanet nnmınn çalıstırmak
ve günde vasati 30 bin litre
sütü Emanete mcrcancn tokim
etmek tasavvmundadır.
Maamnfi bundan Şehrema~
r.cf nin iatifade edemiyeceği
zaıınedilrnckledir. Zira alakadarların söylediklerine nazaran
bu fabrikada siıt (pastörizas)On) suretile değil, isterlize
c:.dılmek şr 1 dinde takim edile-

ceğinden mevaddı gıdaiyesi
kalmıyacakı binaenaleyh bu
t .. 1 "mden hiç bir fayda hasıl
olmı~ acaktır.

Şu toy delikanlıyı bir kadın ı letzedelerin varlığına, demek ki
gibi değil, bir erkek gibi idavakıftırlar!

re etmeyi diliyordu.
Romanlarda fenni tafsilat
hoşa gitmez. Fakat hadiseleri
fzah f çin buna hazan ihtiyaç
vardır. Nitekim Şehnazın, şu
erkekleşme hissi izaha muhtaçtır.

Malümdur ki memeli hayvanlarda ve o zümreden olan
insanlarda erkek daima müteşebbis, savletkar ve müteharriktir. Kadın, bir tarla gibi
muti ve erkeğin savletini kabule amadedir. iki cinsin te·
şekkülatı uzviyeleri de bu istidada tevafuk eder. Aynı zamanda erkek,«Andrin» denilen
maddeyi taşır ve bu madde,
asabı adalatı kuvvetlendirir
'
canlandırır, hareket kudretini
•~n~. Kadmlarm taşıdıkları
«Jınenn», vücuda gevşeklik verir ve yağ teıekkülüne yarar.
İşte bu sebele erkek kavi
'
kadın zaiftl. Ve tekabül vukuunda erkek hakim, kadın
mahkumdur. Nev'in bakasını
temin İçin cereyanı zaruri olan münasebeti cinsiyetle erkeğm mutlak ve mutlak hakimiyetinden dolayıdır ki veıa
ifi içtimaiye sahnesinde de
kadın erkeğin hizmetkarı oluyor. İki cinsin hukuku en
ziyade mazharı müsavat oldukları yerlerde bile «İtaat,
yer yüzünde kadının vazifesidir!» diyen şöhretşiar şairler
görülüyor. [1 J
Bu fiziyolojik ve pisikolojik
hakikata rağmen Şehnazın erkek rolü oynamak istemesi,
müteşebbis
ve mütehakkim
yaziyete geçmesi nasıl olur?
işte fen, bu istisnai hadiselerin sebebini izah ediyor, kadınla erkeğin - hazan - vazifelerini değiştirdiklerini ve bu
gibilere «metatropizmos)) denildiğini söylüyor. Bu ıstıllah
tan anlaşılan mana, kadınla
erkeğin zıt vazife der'uhte etmeleridir.
Bahsi daha fazla uzatmıya
lüzum görmiyoruz. Cinsi münasebet sırasında hazan kadı
nın erkekleştiğine ve bilmukabele erkeğin de kadınlqb
ğına fen, şehadet ediyor ya;
bu, bizim için kafidir.
Ancak bu noktaya avamın
atfettiği nazarı de bilvesile
tesbit etmeyi faydalı buluyoruz. Çocuklarını umumhanelerden tahzir etmek istiyen
bir kısım analar, babalar, o
mülevves yerlerin sıhhi,· ahlaki
ve terbiyevi mahzurlarını teş
rih ve telkin edemiyerek kötü kadınlar tarafından genç
çocükların ırzına tasallut edildiğini söyierler ve kendi çocuklarını böyle bir feci tehlikeyle
tehdit ederek o murdar yerlerden uzaklaştırmak isterlerdi. o halde ami düşünceli
olan o kabil anaların, babaların şu kanaat ve nasihatla
rında gene bir şemmei hakikat
bnlunduğunu anlıyoruz. Onlar
« metatrop » kadınların, yani
ellerine geçen erkeği zit vazife kabulinc ;cbar eden dala[1) Hu söz, meşhur Alman
şairi Şiiler [Schillr) indir. «Giyom Tel» halikinin bu sözünde
kadınlığı istihfaf
eden bir
m'ana yoktu ve olamaz. o,
ancak tabiatın takdirine ış ret
etmiştir.

ecek sene
açtlt.yor

dur, put gibi ..

Ve di çiyi duvara dayı
yarak önüne d·z çök ii

teyakkız bu'unmalıdır!
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Ziraat için ge-

,

Bu sene kışın fazla olacağı
hakkındaki haberlerden bazı
oduncu ve kömürcülerin de
istifade etmek üzere tertibat

"a u

Şehnaz

o an için bir metatroptu, yanındaki erkeği mütehakkimane hullanmak istiyordu.
Zihninde tasnif ettiği örnekler kendisini tehyiç ediyor ,
burun delikleri açıla açıla,
gözleri pırıldıya pırıldıya genç
sevgilisini sevku idareye hazırlanıyordu. İhtimal ki bunda
dişçinin pek taze oluşunun da
tesiri vardı. Olgun kadın bu
turfanda tende - belki - genç
bir kız toyluğu bularak hararetleniyordu. Her halde kadın
dan ziyade erkeğe ve mecnun
bir erkeğe benziyordu. Bakışı
deli, duruıu deli, konuşuşu
deli idlf
Hikmet Ef. melahatına ve
tenasübüne cidden hayran olduğu Şehnazın bu çılğın halinden de son derece memnundu. Onun ariyet bluzunu,
ariyet etekliğini çıkarırken ve
firkctderi alıp saçlannı dağı
tırken tam bir besleme tavrı
takınarak kırıtıyor:

- Emrediyor musunuz hanımım. Saçlarınızı çözeyim mi,
etekliğiniz1 çıkarayım mı?

Gibi istizanlarla sevgilisini
eğlendiriyor
ve her lahzai
hizmeti müteakip metresinin
parmakJannı ısırmaktan, dudaklarını öpmekten, saçlarını
koklamaktan geri kalmıyordu.
Bu tecrıt ve tecerrüt ameliyesinin bitmesi üzerine Şeh
naz:
- Şöyle dur! - dedi - put
gibi dur. kımıldama, oynama.
v;~ genç dişçiyi duvara dayıy~ k önüne diz çöktü , son
par~ çamaşırı da yırtıcı bir
istical ile , çıkanp attıktan
sonra kollarını göğsüne kavuş
turarak uzun bir temaşaya
daldı. Pür şevk , pür iptihaç
ve pür iştiha idi. Lateşbih ve
lateşbih mabette ve mabut
huzurunda bulunuyormuş gibi
heyecanlı
bir huşu, hazlarla dolu sükfın ile delikanlıyı ve onun zinde bir şebap
ile iltima eden recüli sabahatlne gözlerinin pereştişini döküyordu.
Güzel kadının, böyle dizüstü
çökerek kendi uzvi hatlarını
müştakane, mahzuzane ve hatta mecnunane temaşaya dalması delikanlıyı da heyecanlara boğuyordu. Vücudunda
daimi bir irtiaş, duvara dayanarak bekliyordu. Şehna7ı!l,
ancak s ~yr ile iştigal ve iktifa
ederek sessiz kaldığını görünce
4'ıtmah bir heykel olmaktan
r-eha bulmak ve şu çıplak
sahneye hayat ve hareket vermek için yalvardı:
- Putuna can ver artık!
Yoksa su olup ayaklarına döküleceğim.

Bu sözün cevabı ani bir
hamle, bir hamlei ihtiras oldu
ve delikanlı, ummadığı bir busenin ısırıcı dişleri altında bağırmak ıstırarında kaldı:

- Oh, Şehnaz, neler de
bfüyorsunl
Kadın, aç bir kedi atılışını
andıran akur hamlesinin hoşa
gittiğini ifham eden bu titrek
sayhadan bilhass şevkiyap oldu,
takdirname alan bir muhteri,
bir mucit neşesile dudaklarının
faaliyetini arttırdı ve biraz
sonra - saravi ihtilacat içinde
çırpınan - delikanlıyı yatağa
sürükledi.
(Bitmedi)

Haber aldığımıza göre, İk
tısat vekaleti kapatılan Ankara, İzmir, Adana ve Edirne
ziraat mekteplerini tekrar açmak tasavvurundadır.
Ziraat enstitüsü gelecek sene açılabilecektir.

Mına

e er

Hangi geceler
kandil yakabilecekler?
Bir gazete zafer bayramın
da minarelerde kandil yakıl
madığına işaret etmişti. Dün
bu ciheti dini müesseseler
müdürü Esat beyden sorduk,
dedi ki.
« - Dini bayramlardan ve
dini gecelerden mada yalnız
cümhuriyet bayramı gecesinde
kandil yakmak için emir aldık.
Bundan mada gecelerde kandil yakmak icap ederse emir
verilecektir» tarzında bir cümle ile biten bu emrin hilafında
hareket etmek şüphesiz bizim
için imkansızdır.»

Jimnastik
muallimlerinin
imtihanları
Avrupaya jimnastik tahsiline
gönderilecek muallimlerin imtihanlarına

yakında

başlana

caktır.

Ancak bu imtihanın
yapılabilmesi için vekaletten
emir beklenmektedir.

Ziraat mektepleri için imtihan
Bursa Ziraat mektebi için
(20) Eylülde talebe alınacak
ve bunların imtihanları fstanbul
Ziraat müdiriyetinde yapıla
caktır. Ankara ziraat mektebi
için yapılacak imtihanlar da
gene yarın fstanbul vilayetinde
yapılacaktır.

gitmesi
menolundu
biraz uzak olan kumluk sahinerde bir takım ahzabıtaye

ihpar edilmiştir. Bu sahillerden mada gene belediye hudutları haricin del< i plajlarda
da birçok kadın ve erkeklerin çırılçıplak denize girdikleri
nazan dikkati celbetmiştir.
Ailelerin piliijlara gitmesi
imkanını
selbede::ek kadar
vüsat kesbeden bu ahlaksızlı
ğa meydan vermemelc için
bir takım takyidata lüzum görülmüş, ezcümle umumi kadın
ların plajlara gitu esinin mcnolunması,
şehre uzalc ol:ın
kumluk sahillerde de jcındar
maların ahlaks::.ı." ga manı olmaları tel arrür
Tıi f r.

ıköy

nalıi-

yesi kon

resını

o

yap yo ·

yalıudiil•ri bu a!Jlama
dmı(lf'ınrn dibinde rwsıl a!Jlı

dus

yorlarımş:
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"]5sız ı

alan

!illl'ilY

için oiurmıış ağlıyon.ı.!.,,
l'ah :avallılar mılll Başka
a.Jllyacak şey b11lu11~a!mşl~r
da ı~ı= Jwl 111 saray ıçm ayltyorlarmış... Saray ıssız tla
kalsa o, çoktan yu/,wm tutmuştur. E,<jer si::. ytireklen
•ağlamak istiyorsam: ıssız kalan saraylar için değil ekmeksiz k<.lan fukara /wl11beleri, ışıksız Aulan bekcir odaları, Jum Jwşelcri için ağla
yımz. J311gw1 ıssı::. kcılan saray ımklile kimin için ağla11115 ki
şimdi de siz omm
için ağlıyorswwz?
:ı

-

"Hurdahaş

olan

duvar için ağlıyoruz.,,
Amma yaptınız lıal Tuğ
lamrı, kirecin çimentoıwn hu
boll11ğ1111da /ıiç yıkılan ~uv~r
için böyle cemaatle lmngur

Juingrir ağlamr !m?. ~rakw
geçinmesinden arız bır msan
bugün bir duvar için de,i'jil,
bik kiremit için bile ağlar:
fakat, dunyamn en ::.engin
insrmları olan Musemler o
yıkılan dırvarırı yerine isterlerse taşlnrı pırlanta ve harcı
sıille yumurta akmda:ı olmak
li:ere bir yenisini dalı.a yapabilirler. /Ju bir lıakıkatten
boş yere ağlamıya ne lıacct?

3 - "Mahvolan ilıfişam
için ağlıyoruz!
Bu, [mslni/tin yapmacıktan
ağlama ...

Hiç dtin!J<!lllll s.erveti elinde olan lnr mıllel
malwoları ihtişam için ağlar
mı?

JJir ilılişarn mahvoldu ıse

yerine ikincisini ilıya edebilirsiniz.
işte Balat yangın

yeri mey-

danda... eski yanan alışap
evlerin yerine öyle kagirlerl
yapıldı ki goren parnıak 1S1rtr,

4-

büşen

"Yere

mamlarımız

için

ha-

ağlıyo-

ruz!,,
Adam si::de, hu sıcaklrrda
bu plajların bulluğnnda hc~
mam için de ağlamak 11e ı?
Çocuk olmaym yahu, göz
yaşlarımza yazık/

Köroğlu

Kadın birlığinde

Cami hırsızı tutuldu!

Şehre

Ka

gazelcieultn
biri, A11d11sleki Yalıudilerin
oradaki meşlıur «Ağtama duvarrn mn dilıirıclc ce11ınalle ay/arlarken olmdı kları mersiyeyı ya:ıyordıı. Baku ı:. J\u-

Türk kadınlar birlf ğinde bir
Fransızca kurs açılmıştır. Bu
kursa lisan öğrenmf:k istiyen
hanımlar devam edebileceklerdir.

rın

olduğu

·ye, i

kurs

Ph\jJara..

laksızlıklar

ileıri

Bundan bir müddet evel,
bir adamın Dolmabahçe camiine giderek elektiri~ memuru süsünü vererek mınarelerdeki ampülleri çaldığın~
yazmıştık. Zabıta bu ca~ı
hırsızının Rıfat isminde hır

sabıkalı

olduğunu

anlamış,

kendisini yakalayarak .nı~ddei

umuıniliğe teslim etır tır.

Oduncularla 11. ömürcülere gün doğdu

•

oclı n

Dun burası daylar !Jı/;!
dolu idi. 1111 1111 bir

~eyler /,a/ımumşl

Bugün Fırkanın ille nahiye
Apiulfeyyaz l>eıı bır '"?kongresi Kadıköyünde ı:.kte- ı ~ı daha ua::arsa 0'11111 dt:Jıl.
dilecektir. Bunu diğerleri takip İsla11b11lda ııa-;
ı, ı
·!e
edecektir.
kalma '

~on Saat

4 Sabile

Ev

i

- Guneşin d~ni=e aksnlt•n maı z ırası ne
nefis değrlmi!
- l'.vcl.. Enfesi

S ·n niçin

-

Soyunmadan soyuldum,

B ... yemek...

Yabancı!

Vak'a bu son seneler esnaKavaden'z limanlarımıza
sefer yapan gemilerden birinde cerey"n ediyor. Hakikidir:
Vakit geçer. Herkes yem klerini yemiş. Salonda istiranatt.e. I'imi gramofon çalmakta olduğu dans havalarına
uy rak d n etmekte. Kimi
arkada 1 rı i e s bpette.
Bunl nn ar m a , şarlc viUiye erinde,· .şehir} rden birine
tayin o un n bir genç bulunm ktad r. Gitmche olduğu
şehir
kk•nda or nın yerlilerinden malümat
ediomiye
u;;r sıyor. Or mn havasından,
ouyundan , ucuzluğundan bahs ıyor.
Yeri ilerden biri anlatıyor:
- Hayat çok u"uz! Yiyecek
şeyler adeta bedava! Mesela
etin okkası 30-35 kuruş! Hem
de buz gibi eti...
Genç:
- Aman ae ili, ne ali,
desenize her vakit pirzola

- Kızım! Mademki sana
taarruz ettiler. Neden iında
da çağırmadın. Neden bağır
madm.
- Bağıracaktım ef •ndim
amma yoldan geçenlerın hepsi ynb ncı idi. Tanıdık kimse
göremedim.

ımda

.

ocuk

İşle zengin hir adamla evlendi. Daha
lüzıim kalmadı.

önünden geçiyordum. İçerde hiddetli h"ddetli ~öylenen bir takım sesler
işitt' m. ervin hanım ko şusu
Hanife hıamna anlatıyordu!
Cana karşı kurnazlık
taslıyordu. Hiç benim elimden
kurlu·abilir mi. K bbeyi odaya
kapadım ve i' stune kilit vurdl!m.
- Çok sert hareket etm ·ş
siniz.
- Ni:isd sert.. Yavaş bile.
Daha bacak kadar boyu ile
yemediği
haltlar ka.lmıyor.
Karşıki evin Ç<lpkını her gün
evin etrafınd3 d laşıyor. D .. ha
dün ikis"ni de b
başa yaka-

cevabı!

Muallim.:
Utanmıyor musun. Üç
senedir hep ayni sınıftasın.
- Ya siz muallim bey. On
beş sen dir ayni sınıfta değilınisiniz?
atıştıracağım!

ladım.

-

Niçin girmiyorsun. l'ofisa im ihtiyardan nu stkıltyorswı?
Hayır.. Dalıa kalabalık değil de ondan sıkıltyor11m.

'll,,

-1 6'
uegı

- J..avallı.. Okadar fazla
para kaybett ki aklını oynatb.
- Bari borçlarını temizledi mi.
- Yok camm. Aklını oynattı dedi isem olradar deli
olmadı.

ihtiyatı
- Denize girerken ayağına
neden çorap giyiyorsun.
- Su soğuk.. Nezle olurum
diye korkuyorumda ondan.

tecrübe etmemiş
Her gelişle sizi kilap okur buluyorum.
OJald~kça açıl yorm da ondan.

- Otomobiliniz ıaatte kaç
kilometre gidiyor.
- Vallahi bilmem. Henüz
bir saatlik yol gitmedim. Tecrübe etmedim.

r.ı'r

e\de hem bir karga
de b·r kuıarya vardı.
unların ikisi de ayn ayrı
lcrde e\in odasının dua l!sılmışlardı.
narya daima cana yakın
ile sabahtan akşama
ar öter, şarkı söyler ve
'y nlcri mestederdi.
• de herkes onun sesine,
g r.e öt' üne bayılırdı. Diğer
t,.r tan karga ise kanaryanın
otu nü kıskanır, kaba, kerih
sesi ile güzel kanaryaya rakabet etmek ister ve:
Gok!. Gok.. Gok diye

• EJ

o

Çapkını defettim. Benim kabbe küçüğe de bir sopa çektim, bir sopa çektim ki, Allah
yarattı
demedim bani.. Hayır, hayır. Eğer sert hareket
etme7.Sem büsbütün baştan
çıkar, kapıyı açık bulunca kaçar sokakla ~da sabahlan eder.
,Bu esnada kapı açıldı. Per•ın hanım beni gördü. Selimlaftık.

-

Ne o Pervin hanım. Kı-

zmızdan

nuz?
-

fark

va~!

mı şikayet

ediyo,.su-

Hayır

canım..

Küçük

köpeğinden!.

;ekiz gün sonra...
evler nin <in"'ndcn geçiyordum.
'Yine Rervin namını söylen;,,
bul· u .
-G ç
t r fa l.aş vur u , . I rk
., d ı • Ne buıan v r n
r n .. Nihnyet l!m d rr.i es
tim. Bir , "'d.Ün s a11 p' ·
ı
b ş nı ~rıüı.e e ı
k ak arı
c.11 uk bır .... y t geı. ez mı
Hemen sop } ı k phm.
- Seni rez , p"s 1 öpek s"'ni, ~·ye ad:ım al: lı pat..l adım. Ah gör eyd niz, öyle yaltaklanıyor.. Ö) le ulu} rdu 1 i ..
Yıne

0

Sopuyı yedıl\çe zıp zıp

sıçn

yordu. Şimdi ocnk başına büzülmüş uyuyur. Artık akıllan
dı zannederim.
Kapıyı çaldım ve sordum.
- Ne o Perv:n hanım yine

mi köpeğinizden ~ikAyetçisi~iz.
-Yok canım.. dedi, kızım
dan bahsediyorum.

Sonra
uyuyamam!
ı

emekten sonra:
Garson: - Kahve emreder
misiniz.
- Hayır. kahve içtin mi
uyku uyuyamıyorum.
- Yatmıya mı ,gideceksiniz
- Hayrr heyeti idare içtimaına

Sineme çöküyor!
- Artık bu kadarı da fazla.. ne zaman güzel bir kız
görürsen derhal evli olduğu
nu unutarak arkasından bakı
yorsun.
- Bilikis karıcığım. Ne zam.an güzel görsem evliliğimin
acısı sineme çöküyor.

atemi
a

söyleıniye

Kapılarının

Okadar deli

-

neden şikclyet ediyor.'
- Aşıklurrnm azlığından.

Söylemeden

Yerli, sakalını okşıyarak ve
hafif hafif gölümsiyerek:
- iyi, oğul ama, orada kömür yerine tezek kullanırlar
se de pirzolalarını tezekle pişirir ve afiyetle yersin! Genç
cevaben:
- Desenize ki pirzola yiyeyim derken 8... yiyeceğimi
~er ve salon halkı kahkaha·
dan bayıhr.

~

1

soyunmadın:

-

ı

- Saat dörtte geleceğim dedi. Şimdi s a
.. al geçli. Acaba daha beklesem mi?

m

on iki.

~ehiz

m

insanlar sevdiklerini ekseriya ihmal ederler!

Evdekiler kargayı susturmak için önüne boyuna peynir, ekme1<, et kızartma gibi
yiyecekler doldururlardı. Tek
o sussun da sesini işitmesin
ler ve beri tarafta kanaryanın tatlı ötütünü dinlesinler.
Halbuki zavallı kanaryayı
herkes sevdigi halde ne yemine ve ne de suyuna kimse
bakmaz onun yalnız tatlı ıesi
ni dinlemekle iktifa ederlerdi.
Karga, kaba sesi ve kimse
tarafından
sevilmemesi ile
beraber mükemmelen yaşar
ken kanarya gittikce zayıf
lamaya başlıyordu.
•

Ev sahipleri her gün:
- Aman ne güzel ötüyor!
Diyerek kanarya kafesinin
karşısına geçerler, onu tatlı
tatlı dinlerlerken:
- Su pis karganın önüne
yiyecek ne varsa koyun, patlayıncaya kadar yesin de sesi çıkmasın ve bizi rahatsız
etmesin, derlerdi. Bunu söylerken de çok sevdikleri kanaryanın kafesinde yem, sudanhğında
su kalmadığnın
farkında olmazlardı.

Bu suretle sevmedikleri ile
alakadar olurken sevdiklerini
;hmal ederlerdi.

Günün birinde artık aç Ye
susuz kala kala zayıflıyan za-

valh kanaryacık nihayet dayanamıyarak öldu.
Onu kafesinin dibinde bir
ıabah cansız buldular. Bütün
ev ağladı:
- Vah vah.. Bizi ne gtizel
de eğlendiriyordu.. Yazık oldu.. dediler.
Hiç kimse kanaryanın açlık·
tan öldüğünll dlitünmedf bile.
Diğer taraftan aevilmiyen
karga iıe ili yemekleri yiyip
yapmakta devam etti. lıte
insanlarda b&yle sevdiklerini
ekseriya ihmal ederler.

Sahife~

3 Eylin
Eğlencel

y zılar

.....
"!.·

Tiyatro haberleri:

..

~-

. . . . . . ._:..

- -

Perde kapandık

Komedi F ransez
gelemiyecek

tan sonra
Darülbedayi o gün en güzel
birini veriyordu.
Tiyatro hıncahınç kalabalık
tı. On sırada oturanlardan biri
oyun esnasında fena halde
sıkışb. Dışarı çıkmak istedi.
Ayağa kalktı. Yandakilerden
nezaketle yol vermelerini
rica
,,
etti:
Oyun en tatb yerinde olduğundan ad1':nın komşuları istenilen müsadeyi vermediler:
- Perde kapandıktan sonra!.
Dediler.
Çok rica ederim. Fazla
oyunlarından

sıkıştım.

- Perde kapandıktan sonra!
Adamcağız çarnaçar yerine
o ur 'u. Biraz sonra etrafı
1 - bir l{o u kapladı. O
zaman ~anında oturanlar burunlarını tıkıyarak söylendiler:
- Bu ne rezalet , bu ne
saygısızlık..
Efendi.. Haydi
çıL ınız.

adamcağız artık işini
b'tinnişti. Hiç oralı olnıadan

Fakat

şu cevabı

verdi :
Perde kapandıktan son-

ra!

O numara!
Tuza a g de eklerdi.. İçme
sularının bas~ lannı işitmişler

bu e
ta de ı istif de ederek orada hem isfrahat hem
de i
de edeceklerdi.
't er
·1
rruı bey e i
am r
beyi ta
zsımz.
Size tnmtay m. Bu zat yüz
kı. 'k
e ini
sallıya
s
her gun ~ · şnne yo uşu
nu y }'an yiir :d · u halde bir
1.ür'iı za ıf!. ı ıysn yağ ve sabun tüccarı id'.
Karısı da
kendi gibi okkalık bir şeydi
ikisi de b ·r arab ya koşulmuş
bir eş..
Tuz.la İçmelerinden çok istifade cdecek!erini ve zayıffı
yacaklarmı ümit ediyorlardı.
Orada l u unan bir ahbap
evine mektup yazdılar.
« Biz ına aile Tuzlada on
beş yi~mi gün kalmıya zelec·eğh. 1şittik ki sizin evinizce
pansiyon olarak misafir kabul
ediliyormuş. Gelmezden evd
haber vermeyi muvafık bulduk. Cevabınızı bekliyoruz.
w

w

Ancak vereceğiniz cevapta
evin (100) numa-

oturacağımız

rası nasıldır.

Uzakta mı yakında mıdır. Bunu peşinen anlam:ık lstiyoruz. LUtfen malumat ver:iniz»
Kamıran beyin 100 numaranın ya1nn ve ya azak olduğunu anlamak istemesi haksız
değildi. Çünkü ona:
- Tuzladaki evlerde aptesane bahçelerde ve biraz uzakta, demişler.
Tınladaki ahb p KamınL'1
beyin mektubun
a 100
numaranın

ne old

w

unu awa-

maz. Çünkü köylüdür.
- Acaba yüz numara ile
neyi kastediyor.
Diye yolda d .. üne dü üne
g·derken bir • e h m:nın t:S·
t nde num .
nı "O ür : 100
- Hnh .. budum. der.. Ka~ıran bey (me h< n uz:ak mı
dı; ec o e m h
nin .umarasını koymuş ve derhal şu
cevabı yazar :
«-Tcşrifnize çok memnun
o!dum. Başımın üstünde yerinız var. (100) numaril için merak etmeyin. Uzıık değildir
evimizd n a c k on d kik~
mesafed dir. Bekliyorum! »

ırt
-

Dun
duy

-

Ha

tınayı

-

ı ophı.

1

ı

a ı

di

ıin

1

~ ıazlığ1..

Bir Yahudi antikacı saıhe bir resmi (Ra111bra11d) m tal1los1ı
diye A11ıerikada 11(1s1l ~çattı?-2(,( l ( lirrı ile lıiı~ (J/l içiııde
kazandan· bir buçuk milyon lira-Amerikan ~.,/111 rıl k
idaresi bilmiyerek sahtekô.rbğ-a nastl al('f {)/(/11?
(.

.r:ı1J~~~~~~~~~:5~~~~~~~:=::z:::=;;;::;:::~~~~:z~z~==~~ .11 sika
du~ı.mutc ispat
edici resmi ~e
· ed'Ire" d•md•' ir.
te~ebbüsa

«Fransadan gelen Yahudi
bir
mıt 'kacı
elinde olan
gayet kıymettar bir (Rambrand)
tablosunun gümrük
resmini vermeden geçirmpk
istemiş
ve
cliı meş1
hut
ha · de
anarak
resrm ve ceza olarak 20 OOo
dolar alınmıştır.
Bu havadlıli ga telerce
okuyan ze g · ko ek ·yl>n meraklIB! Amerıkalı r
iliu İ
aramıya başl
ar ve bu u r
-H n· (R--mbı d) ın tablosu?
- İşte. Bunun i in mi 10000
dolar c
verdin'z?
- E et.
Yahudinın id ·.. ın
cezay
alan gü r·· i · e ı de f'e en
teyit c r 'e:
- EveL. (Ra brand) ın tablosu budur. Biz cezayi bu
tablo için aldık.
Der. Artık tablonun sahte
olmadığına daha kuvvetli delil olur mu?
Zengin J\ınerikaldar bu
mefhur eseri satın almak için
Rambranda atfen Amerikada biiytik bir dolandtrlcılığa uesile oları tablo
birbirleri ile rakabete girerler
ve nihayet bir milyardere tabFransada bir müddetten
rak. Sen yalnız sana verececek hiç kıymetli bir eşyanız
loyu tam 680,000 dolara, yani
beri eski ve antika eserler satğim talimat dahilinde hareket
var mı?
makta olan Moiz isminde bir
edeceksin. Üatarafına karışma.
Yahudi:
bizim paramızla bir buçuk milYahudi tüccar var.
- Peki
amma alacağın
_ Hayır.. Yok.
yon liraya yakın bir servet mukabilinde satar. Pacayı cebine
Bu Yahudi tüccarın sermaparaya ortağım.
Cevabını verir. Bunun fizeyesi pek mahdut ve bu dar
- Elbette. Hem de yan
J
b.
atar
ve Amerikayı terkeder.
rine gümrük memur an, ta ıi
Mesele bir buçuk ay sonra
sermaye ile pek okadar büyük
yarıya.
keptamn ihbarı üzerine yabuAvnıpa
matbuatına akseder.
işler görmemektedir.
Bu suretle mutabık kaldinin bavulunu açarlar ve
Halbuki Yahudinin derdi
Sahlan tablonun Aslı Frandıktan sonra antikacı Yahudi resmi meydana çıkarırlar. Üı- sa gtzelar müzesinde :mevcut
gücü bir anda bir çok, kilineeı· d
b (R
b
li para birden kazanıp zengın·
ın e aa te
ambrand) ta tünde de (Rambranq) imı.asını
olduğu
an\qılarak
kefiyet
losu
oldugw
u halde vapura bil
Amerikaya yadlar. Nihayet
olmaktadır.
gorur er.
nip
Avrupa
toprağını
terk__:
Vay!
Bu
mühim
tabloyu
ifin
iç yüzündeki gayet kurS ermaye::i fazla olmadığınd
A rik
me · aya doğru
kaçırmak, gümriigwünü vermee er ve
nazcasma ulan ~andarıcdık
dan b a h setmiştik. Elde para
lır
açı ·
mek istiyordunha?.
meydana çıkar.
olmayınca kelepir antikalar
Vapur süvarisi tam denizin
On para etmeyen bir tablotabii alınmaz ve alınmayınca
- Evet öyJe.. ne yapayım.
yu bir buçuk milyon liraya
ortasında iken bir telsiz telakal
C
da satılmaz.
Madem ki y
anım.
ezama
satan yahudi aranır, taranır.
Bu vaziyet iç.ı.nde kalan Yagraf alır:
«Vapurunuzda Y.ahudi bir
razıyım.
· Fakat koydunaa bul.
hudi akla hayale gelmez ve
antikacı var. Bu adam çok
Derhal gümrük komisyonu
Vapura telgrafı çeken şeriki
tam kendi ırkına mahsus bir
kıymetli bir (Rambrand) tabbu çok kıymetli ( Rambrand )
cürmü
yabudi ile
berakurnszlığa baş vurmu r.
losunu, gümriik resmi vermetablosunun gümrük resmi ile
ber ortadan kaybulmuşlar,
Meşhur Ressam ( Rambden Amerikaya kaçak olarak
cezası için tam 20,000 dolar,
sırra kadem ha~lardır.Şimdi
rand) ın tablosundan birisini
sokmak niyetindedir. Nazan
yani bizim paramızla 40,000
kim bilir nerede havadan katanıdığı y ahudi ressamlanndan dikkatinizi celbederiz.»
bin lira alır.
zandıklan parayı
yemektebirine aynen kopya ettirmiş
Kaptan bu telgrafı alır alYahudi bu parayı bilfi itiraz
dirler.
ve imzasını da attırmış. Aynı
maz hiç kimseye bahsetmez.
verir ve föylcde bir makbuz
Amerika gümrüğü de sırf
Yahudiyi Amerikada cürmü
alır:
zamanda bu Yahudi ressamla
gümrük resmi ve ceza •lmak
ortak olmuş:
meşhut halinde yakalatmak
«Meşhur ressam (Rambrand)
gayesile hareket ettiği, tabloın bu ı te resmi
ve gümrü~ idare inin alccağı
ın anti a bir tnblosanun güm- Y
ara hrm ... dığı i ·
nun a
ben hakiki (Rambrand) diye
cezadan hisseyap olmak gayerük resmi ve ceznyi nnkdisi
bu dolandıncılığa alet olmuş
sat:ıcağım. Hem de burada desini takip eder.
için 20,000 dolar alınmışt r.»
ve bir dala sefer çürük tahği!, Amerikada
satacagım.
Vaktaki Amerikaya gelinir.
Esasen Yabudımn istedigi
taya ayak ba mamağa karar
Zengin ol cağır.
Giiınrükçüler Yahudiye sode udnr. (r.0,000) olar vcrvermiştir.... Vermiştir amma
Nasıl?
r rlar:
mek suretile elindeki sahte
atı alan Üsküdarı g-eçtikten
- Nasıl ı0lacağmı bana bı- Gümriiğe haber veriler~smin hukiki (R:ımbrand) olsonra.
w

hi fır-

bay r.

Kı

Darülbedayi san'atkarL
taraftan :fazla tem
g
memesi ihtimalinin fazla l
sına~ digwer tarafta a m . ..
b u ar daşiarını ötün
imkanı bulunmama"ına mc 11
bu e e hu a i b
t
icra ır.dan arfın
t
e
kar r verm ir.

·

İ.1ifi ci rı·

d

nıuv

leı i
gö t raııy
t.
dl k arı zann oda ' u u :.ı
1
için i!.inci filmin ma ş
değiştirmek arz s• .n.dadırl r.
Maamafi er geç ıt afın temin edileceği umit eoi':n ktedir. Bu takdirde belki bu kış
içinde ikinci bir milli filim
seyretmc'kliğimiz mumklln olacal<tır.

Saııa tor)

o nı
Günden güne le·
zumu artıyor

ite) l.J<•ll sana tor) omu•
mm le\ il için ~ aınhnak•
ta olun inşwtl kısmet• bit•
. lir. ·..~imdi He'· belin ı
mış
t"'lt•i.:.lriktt•n

ınabrum

ti·:

•JPC_..lrrı
ı ..,

masııMı rattınmn
v

elE•klrtk ~.ı)asuı • boğulan
IUÜt'SSPS(' {lf'li(J ife~-enlel'tJ
rı urzt•l·
ffliıel bir mannt '
mekt.edh·.
•,o kat sauatoryo m u a
bütün vataklıu dolu old u rıu "uıbl ontimüz l~kl
'
..
aylar
içinde au.·ı lu t•ak ,a
., •
taklftrı d.t imdıdt:-n ta ıs s
edlhnl~tlr; muesse ~"!"
lt'' sli d(•fJil, fük·al h .uı
bulunursa lkilt"'~llrlhıwsl,
halta tic'l~ştirlhuesl z11ru·
ri uüriilmckl"(Hr.
0

Zavi
Süleymaoiye ahzı ask~rınd-:.
aldığım terhi9 tezkeresıyle n .
fus kağıdımı kaybettim; yenı·
sini çıkracağımdan
hükmü
yo~.

Vefada Molla Hüsrev ..hallesinde tqtekne 90k.pıda
32 numarada
307 Yusuf bin Abdüllatif

Zaki

ır.

N sı1

Dariilb
turneden vaz
geçti

giin An eriha ~a e
ieleri yazar. ;
Mühim bir 1' açakçılık
rt s

na!
t

- Mazurd m. ç- .kü o
nada kaynanamla konuıuyor
dun.

tika

Bir müddet evel F ransanm
resmi tiyatrosunun Mısıra re9mt bir seyahat yapacak olmasından istifade edilerek hiç
olmazsa birkaç
giin ıçın
şehrimize
de getirilmesine
çalışıldıiJnı yazmı§bk. Soa
günlerde haber aldığımıza
göre bir taraftan vaktin mii·
sait olmaması, öbür taraftan
da para meselesi üzer~de
uyuşulamaması üzerine bu ıh
timal zail olmuştur, fakat bu
Mısır seyahatiııe i§l:irak ede•
cek bazı san'atkarlarm hususi
surette şehrimizi ııyaret etmeleri pek müm'kündi.ır .

Du u k b
çalman

11

11 eıulil

au/ilinü:.,

sizin

-

&eı

hakim efe.ı

1
OTlCI

i

d. cebimde.

mendil uar.

Adapazan islim ticaret
bankası lstaııbul ıubesind n
23-6-927 tarihinde mübayaa
ettipa yirmi iki Waeyi haYi
(3) 11amarah makbum za,i
ettim. Y emsİllİ alacağımdan
Çok do!Jnı. Çiinkff çal an J eakiamin hillun1i ol1Udıjl ilJa
mendilim bir değil.. İki idi. J alanur.

6 Sahife

Son Saat

fıikiıjı'Sı

\t'.t' ·' li hoca ııyı kasa hada laıııııııyaıı yoklu.

tutan kü<:ül, bit· kız ı;o('U
ıfıı il<' hanıyeeilerin Ay!;ıe

J>pf; ı;ol;

lıaııınıın

11

a;,ıl

l;inısel<'r

isııııııı

oıı·ııı

hilnıenwkle

h<'ralwr Kelt•ldl l:oı•a tleı·
denH z <krlıal tanırlardı.
Ya!.tllı', mahalle ıııok
tehiııılt•

l,ız

ı;ocııkhıı·ı

ııa

dt'rs ol, ul ıırlH•n

sa

hiı• aı·alık

mı,,

ııa;,ı l-

basını kası-

•

•

kirli ürl iisüııün al-

tınılan

çoı·uldann

ı•lil'

ciizlt'rl üsı iiııe il.i
bil dÜ)lllÜ'.':lfı. lluırnn
lakabı

ıı l~<'leldl

laıw

iı;ln

lıoı•a

»

Irnlnıı)lı.

Ellilik hlr
K<'IPldi hoca

kadın

olan

lrnsalıanın

sarılı
ohurlarıııtlandı.
Kayıııalilı f.;adayıl'a, Peygaııılwr

nünü()üne hayı
lıı·~ lıel<' akik uihl kızar
llll) t'ıslı!)ı hol irmik lwlvasına canını verirdi.
JIU S<'lll'pl<'ndlr ki tor•
tulu hir Sil !Jlhl a!)ır a(jır
ukan hayatında kendisini
ıı Helralı Yasin »e ça!)ır
dıldaı·ı IJCC<'
onun için
hakiki bir dü!)ün bayramı olurdu.
.llııradma
ermek için
ll«'lnılı
Yasin okutanlar
ise kasahada hlc• cl•slk
olınazUırdı.
Hurada, ev
almak, oğlunu hapisten
kurtarmak, hastasını iyi
etııwk lsliyı•nler, yahut
borı•ıından bir türlü kurtulamıyan, yıllıwca gurbet bekllyenlerin baş vurdıtl.Jarı yer hep Kelekli
Jııwanın

lıoyası

aşınmış

.kapısıydı.

KelPkll hoca, « kırk hlr
Sullaular ,, ı oliurııakla
y<'kta bir şülırPl kazannıı lı.

'' llt'lvalı Yasin ııln ü<:
dl'fa okunımısı
adetli.
Jıı, ikisi daha murat hasıl
olmadan eve! Pazartesi
ve (:uma !J<'l'elt•ri ol•unur;
üı·üıı<'f sü tle niyet c•dı•n
ldıııseııin muradı oldu!)u
zaman okunurdu. Hu üçüıwüyü ihmal ('I nıek le
kat'iyen ealz dc(jildl.

.

.

~IPs<'lıi, üı;üncü

Yasını

yı•nl

PVimin iı; inde okutayım diye niyet Nlt•n bir
kimse evi salın a!ıp ta
takrir vcrildiıf i yün okutnıaz!'ıa i!;ıl p•nitl<'n alt üst
olur, ı•v satılır; yahut la
bir yanuın ı.~ıkıp kos ko·
ca evin yc•rinde bir avuç
kül kalırdı ..•

*

Ak!;ıanıla yatsı arası

lefdf

lıoe ı

Ke-

yanında fı•ıwr

" Son Saat » in

Tefrikası

22

lrnpısını

çalılı.

Yasin okuyacak yedi hakire kızla lıeh·a karmak
için ı;aıfıı·ılan kadın çoktan ıwlıni!;ıh•ı·di. Hahçe
ÜslÜIHf Plcl geni~ odalardan
hiriıHI<' onu hl'ldlyorlarıfı.
Hıırası

nakıJı

tluv.ırları

boydan

tavanı,

boya

kaplıyan lrnpa!iları oyıııalı
yiıl.IPri

V('

l>Pna rlaı• na

il) ı•tlpı· yazılnıı~ ı·e1111tirenk

cnmlarla süslü pc•ncerelcı·ile bir ev odasından
ziyade küt;ük bir müze
salonunu andırıyordu.
Odanın ortasına büyük
bir ('amasır
llyenl
kon.
.
mu!}; apl<'slik lıir testi su
ill• fıelva l•ıırıııak it;in hlr
lPll('Prı• )<'k<'r, bir torba
İl'nıik bir l•ii.se fıstıli. bir
dı' lıülün ekmek hazır
laı1nı l!jlı. Oda lrnpısı ka-

.

ııanıh. Arlık dı!jarıya kim~

se çıkınnazdı: « İvl saatte
olsunlar » dısarda dolasıyorlıırdı. Pı•rdı•ler indirildi. Uir damla su sıt;rat
maı'an llyenln içinde aples alanlar dilsiz
gihl

.

a!Jızlarını

.

açmıyorlardı.

Arlık

içerde helv11n1& yeneceği
zamana
kadar
« dünya kelıimı ıı edilmlyecekll.
Dürt rekfit namaz kılın
ch: Hunlardan ikisi Alfalı
rızası için, dl!Jeı· 11\lsi de
muradın tez hasıl olması
içindi. Namazdan sonra
ortaya sadef lrnlunalı hlr
kürsü kondu. Hakire kız·
lar, elf<'rinde kur'anı kerim ldirsünün etrafına
diz c;·iikmüşlerdl.
Kadın IH•smele Ç<'lif'r<'k
ll<'lva tenc<'r<'sini al<'şe
koydu; karı)l ırmıya haş
ladı. l\ırk hlr \'asin okunuıwıya
lmdar lıPlvanın
da miyanesl
{Jt>IPcekll.
l\t>h•kli hoea, kt•ıııırların
da: « Ya hazr(•li ıııevli'ı
na,katlıl<'sa ilah ii sırreiı u!»
Yazılı sikke İ)l<'ın<'li lwsaıl iirlfısiiniin aft ıntla dini hir Nla ile ba)latlı:
- :\lyel eltim, nlvel
eylNliın ,\ilah rızası i<;ln.
Ye ııarnıaıfı il<' kızlar
dan hlrinl uösll'r\,li.
Kız, it;lndcn:
- Aldım, ı.abul ettim.
Dfy<'r<'k \'ıısine basladı.
•
Jlo('a ikinci J,ızı lsar<'l
t•l•
ti:
- Habibullah ruhu için!.
- llasan lliisPylıı l·:I'.

Mvharr · i: Hor is Löblan

rsan
J)asl(a ı·e l la <1 \1 1"1lrrıadı
Ncnüfar Tulona ei~er
ken o annesinin yaının·
da kaldı
Uzunca bir müddet süıı.ut edildi, _onra Ellen - Rok Natallyı göstererek sordu:
Matmazelin kim olduğu-

cuz sayfiye..

Bereket...

Yasin

.cliıu . ./olı,

«Sana bir antika gönderiyorum, bunun neyi temsil ve
neyi ihtiva ettiğini öğreneme·
dim, fakat sezer gibi oldum,
i
eğer tahminimde aldanmıyor
11 İ:>ıliyor ır.u"on?
sam pek büyük bir kıymeti
a iros o derece tam bir
vardır. Binaenaleyh sabo alinıu at halinde idi ki inkara
dım, sana gönderiyorum, da. ceoare. edemiyerek:
ima- üzerinde taşı ve kimıe
- Evet, biliyorum, matmaye bahsetme."
zr·' :V:anolsendir, dedi.
Bu mektubu aldıktan iki
•• ;;tali ilave etti:
gün sonra babamın ölüm ha- Fiıhakika babamın gönberini aldım, mücevheri de
derdiği paketi aldım, bu padaima üzerimde taşıdım.
li:etin içinde madalyondan baı
lı:a bir
de mektup vardı,
Ellen-Rok Zafiroza dönerek
meali aynen habrımdadır. lfte:
sordu:

Bunların

sürüsi1, Türk hududu haböyle giderse
ricinde Türk
tükenir mi?
kalmıyor
Son hafta içinde şehrimize
gene Rumeliden bir haylı
muhacir gelmiştir. Bunların
biiyük kısmı Sırbistandandır;
aralarında bir çok Arnavut
olduğu gibi tek kelime Türkçe
bilmiyen Boşnaklar da vardır.
Bunların anlattıklarına göre gördüğü fena muamele karışsında
Sırbistanın Tlirk ve alelitlak
müslüman halkın.n bugün bütün düşüncesi bir an eve! Türkiyeye kavuşmakbr. Fakat bu
halk parasız olarak gelmek
istemediği ve malını satmak
ta kolay olmadığı için hicret
arzusu kolaylıkla tahakkuk edememektedir. Maamafi pek
yakın zamanda oralarda Türk
ve müslüman kalmıyacağı mu-

Birkaç hafta eve!, Emanet,
dilenci!eri, sokaklarda gdeni
geçeni taciz etmekten mene
çalışmıştı. Filhakika biz de
bunların
biraz azaldıklarını
görmüştük; fakat anlaşılan takip durduğu cihetle bu günlerde ad~tleri tekrar çcğalma
f;a başladı.
Bu sabah Postahanenin arka
sokağında tamam beş tanesini
saydık; içlerinde bilhassa bir
tanesi vardı ki gençti ve çok
saglam görilnüyordu. Nasılsa
aklımıza geldi, buna "dilencilik edeceğine kendine bir iş
bulsana,, dedik, alelhusus amelelik gibi bir iş de yok değil
dir; aldığımız cevap şu oldu:
«- Sen emir ettin ya, onu
da yapanzl» ve alay ede, ede
çekilip gitti.

Memleketimizde
Amerika ta_yya releri.

hakkaktır.

Diğer taraftan Bulgaristan
ve Rumanya müslümanları arasında da aynı cereyan görüldüğü ve gittikçe kuvvetlenmekte olduğu cihetle garbi
Trakyayı istisna ederek yakın
zamanda Türk hududu haricinde Mürk kalamıyacak diyebiliriz.

Matbuatımızın

şimdi gazeçekilerek ticaret
atılmı§ maruf bir

tecilikten

hayatına
siması, Amerikanın tanınmıı
bir t,.vyare fabrikasının mü-

me~
jini alarak memleketimizue revacını temin etmek
maksadile ahiren Nev - yorka

Amerikada nüfus tahriri

gitmiştir.

Diğer taraftan haber aldı
gımıza göre F ord müessesesi de

memleketimizde bir montaj
fabrikası kurmakta olmasın
dan istifade ederek memleketimizde tayyare satışı için de
başka firmalar ile rekabete

kalbetmesi pek memkündilr.

Nevyork 1 (Hususi) - İlk
baharda yapılacak olan umumi
nüfus tahriri için 100 binden
fazla memur kullanılmasına
lüzum hasıl olacaktır.
Tahrir işi, nüfusun mıktarı,
ışıız adedi, zirai tahrir ve
mıntaka itibarile ticari vaziyeti
tespit gayesini güdecektir.

leriıııizin ruiıu ıçın ..•

pıırı;aya

hazırlanmaktadır.

F ord müessesesinin montaj
fabrikasını kurduktan ve işle
meğe başladıktan az zaman
sonra, daha esaslı bir şekle

hu
-

Fatma anamızın ruiı;in ...
Dünyadan
ue 1nı iş

!J<'<;mlş

Ş<'hill<'r

~ühet1a

it;in ... Y. S ... Y. S ...
Bül iiıı (>(•ygıuıı lıerl<>rlıı,
lıalilı•lc•riıı islnılt'ri el
hu
nıiın·al üzere siiylendiklPn sonra loı·k bir Yasin
lckmilll'n<li. EsasPn l\C'IPk11 hocanın ıla satırı lük<'n-

vayı

hu

Berhal

karaıı 1.atlına

döknwk

için

*

nm

işaret

konn!;ınıuyorlardı .

~luslıaflar

kalktı; y<>rine
lwl va lcııceresi oeltfi.
Hoca ekmeği eflle yedi

Yunanlı

inkar etmek zahmetini ihtiyar etmiyerek başını eğdi, Ellen-Rok suallerine
devam ediyordu:
- Çaldığın mücevheri ne
yaptın!

- Sattım!
Fakat Ellen - Rokun eli tesadüfen Zafirosun bileğinin
yanındaydı, binaenaleyh cevabım hemen tasdiketti:
- Daha d<ığrusu satmak
niyetinde idim.
- Bu fikrini tatbik etmediğine pek iyi etmişsin, nereye sakladın?
- Evimin arka tarafında
bir toprak yığını var, oraya.
- Yemin eder miıin:
- Hay, bayi
- Ne halde, git ıetirl
YWlAnlı bir yaym 8stünde
oturuyorınut ırf bi fırlayarak

miılesindPn

düşüp

)tırıı

mişsindir.

lıoca-

yala!la
solrnjJa çıkmadı(jı
nı Jıalwr alan konu komşu uülfü;erek:
- (:allamadııfına l}Ük·
r<'tsin ..• Atın ölümü arııatfan ... Diyorlardı.

Jı(•l

- Bu cevheri geçen gece
otelde çalan sensin değil mi?
Otelin defterine bakıp ta gelen misafirin kim olduğunu
öğrenince hiç şüphe yok ki
mücevherin belki de üstünde
bulunduğunu
düşünmüş
ve
fırsattan istifade etmek iste-

elile

O hafta, KPl<'ldl

l'lll.
lltıhl

ı;a da(jıltı. Sıınra saıJ

c;okı;a lrnc;ırdı.

ıni!j, a(jzının suları akmı
lıa'.;-lanıı)ll.

ııar

lwlvadan hir kaşık aldı.
Sol'aya ı.~ıkarak
saçağa
düktü; ve dünüıı geldi.
Uy<'n'n suyunu du ayak
lıasılnııyan bir yere düktüler. Aı·lık lwlva ziyal'P·
tı ha)lanıı:;lı. Ye K(•IPl.li
fıoca bu ziyafl:'lte lwlva)ı

lıır

ya

hülup birer

Cel&lettin Ekrem
yokuş aşağı koşmağa başladı,
ı

yukarda kalanlar onun kulbesine doğru gittiğini ve kulbesinin arka tarafında gözden
kaybolduğunu görduler.
Kaçmağa teşebbüs etmesi
ihtimali bir dakika bile hatır
larına gelmedi, filhakika bu
Yunanlı için en büyük felaketleri tevlit edebilirdi, binaenaleyh az zaman sonra onun
gidişinden
daha süratli bir
koşuşile geri geldiğini gördükleri zaman hiç hayret etmediler.
- Ellen - Rok şimdi kendi
kendine söyleniyordu.
- Hiç şüphe yok ki bütün
sergüzeştin esası bu mücevhere malikiyyettedir. bunu
elde etmek içindir ki Miramor köşküne taarruz edilmiı
tir, ve gene bunun içindir ki
başka bir tefebbüse daha giritilecektir.
Ve Zafirosa dönerek yüksek sesile ıordu:
- Sırn muhafaza edeceksin ya?
Öbürü kanaatle cevap verdi:
- Elbette.

En kestirme usu ü b·r
hocam z bu du.
Sabahları

Pendikten kalkaederek, birde tavanlı, bir
rak Anadolu sahillerine ve
kaç odaya kabili taksim bir
1
. dl ıs
. t e d'"'
adalara
uğradıktan
sonra
çac;ır a ı. mış, şını
ıgı zaköprüye gelen ve akşamları
man kotrada yatmakta,istediği
köprüden kalkarak Anadolu
zaman da çadırını bir sahile
sahillerine uğradıktan sonra
ı·urarak ka111p hayatı
geçiradalara
giden
Seyri semektedir ve kendı söylediği
fain vapuruna binenler mutla- ' ne 2'Öre ölünciye kadar da
ka görmüşlerdir.
ev sahiplerinin, İsyanı davet
Limanımızda küçük , beyaz
eden fazla talebinden kurtulbir kotra vardır ki her haftayı
muştur.
bir iskelede geçirir. Kalamış,
Fakat diyeceksiniz ki herBostancı, Pendik, Büyükada
kes zengin değildir. 1700 liHeybeli, hatta Yaluva onunrayı def'atdn sayıp işin içindur; beiendiği yerde durur;
den çıkamaz; yahut bu paraorada sıkılınca yelkeni açtı mı
yı bulduğu zaman bir kotra
istedıği yere gider. Ne soranı
alıp denizden denize sürtecevardır, ne de kanşanıl
ğine
bir ev almayı tercih
Vapurda kulağımıza gelmiş
eder.
bir muhavere bize bu beyaz
Servetin derecesine tabi olve zarif
yatın
kime ait
makla beraber bizim gıbiler
olduğunu anlattı : Kotranın
için bu mütalea doğrudur; fakat
sahibi bir ecnebidir.
ucuz sayfiye hayatı geçirmek
Bu zat yaz iptidalarında şehri
için mutlaka bir tane kotra
mizin sayfiye yerlerinde istialmıya lüzum yok ya. Tanıdı
rahatini temin edecek bir
ğımız sevimli bir muallim varköşk tutmak istemiş, kendidır ki sadece bir kaç odaya
sinden İıtubulda altı aylığı
kabili
taktim bir çadır alarak
dört yüz lira etmiyecek bir
Pavli adaaına kurmuştur ve
köşk için beş yüz lira talep
burada bir çok Avrupalıların
edildiğini görünce sayfiyeden
yapbklan gibi hem eğlenceli,
vazgecerek Bulgaristana kahem de sıhhi bir hayat geçirdar bir
vapur
seyyahati
mektedir.
yapmağı düşünmüş, o sırada
Bir az geç olsa da hayata
kızının hatırına başka bir şey
zevk ve net' e veren yaz tatilgelmiş;
babasına bir kotra
lerine biz de baıladık demekalarak yazı bunun içinde getir; fakat bize nazaran kıyas
çirmeyi teklif etmiş; teklif ka·
kabul etmiyecek derecede zen·
bul edilmiş ve nihayet bu kotgin olan Avrupalıfann zevk
ra satın alınmıştır.
duyarak yapbkları bu çadır
Kotranın fiab bin beşyüz
hayatı
her nedense bazıları
liradır.
Adam, bu paranın
mıza biraz garip gelmektedi.r.
üzerine iki yüz lira daha ilave

Bir dava
Kohen efendi
Seyrisefainden
ne istiyor?

Bir konserve

Geçenlerde Büyükadadan
vapura binerken iskelenin kayması yüzünden denize düşmüş
olan Salomon Kohen efendi,
Seyrisefain aleyhine bir dava
açmıştır.
Salomon Kohen
efendi, bu hadise sekiz vapurunda olduğu için, bıraktığı
korkutucu hatırayı unutmak
maksadı ile olacak, şimdilik
sekiz vapuruna binmemektedir.
•

Memleketim;zin en ucuz ve
bol bir sebze yetiştirme yeri
olan Aydında bir konserve
fabrikası tesisine
teşebbüs
edilmiştir. Teşebbüs kuvveden
file çıkarılabildiği takdirde
maliyet fiatinın yüzde laakal
otuz aşağı olacağı hesap edilmektedir.

- Tavsiye ederim; eğer
çete aramızda geçen hadiseden haberc!ar olur ve ona
göre ihtiyatlı bulunursa bu
ancak senin tarafından verilecek bir işaret üzerine olacaktır, bu takdirde gideceğin yer
doğru hapishanedir.
Zafiros teyit etti.
- Ben Bonifasın nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmem,
o dalma ani bir surette karşıma ç1kar!
- Ala, mücevheri ver bakalım!

- Buyurunuz.
Bu, altına benziyen kararmış
bir madenden yapıln:ış. ortası
bir saat gibi kenarlarına nazaran şiş, bir daire idi, kullanıla kullanıla da aşınmış görünüyordu. Bu madalyonun
kenarları da yakut ve zümrüt
gibi renkli taşlar ile süslenmiş
ti, madalyonun bir yüzünün
boş olmasına mukabil öbür
benziyen
yüzünde kıristale
ortası çatlak bir taş vardı.
Ellen-Rok bu mücevheri muayene ederken içinde müteharrik bir cisim olduğunu

fabrikası

açılıyor·

ZAYİ -

Beşiktaş askerl.ik

şübesinden almış olduğum aske·
ri vesikamı zayi ettim. Yenisi-

n.~ alacağımdan hükmü yoktur.
Usküdarda yıldız otelind 310

tevellülü Vah;t Osmr.n
hissetti, parmaklarının arsında
madalyonu evırıp çeviriyor,
sıkletini ölçüyor
ve bu işi
yaF:ırl~en vaktile k2ybettiği
bir şeyi bulan bir insanın heyec::nı ile müteheyyiç olduğu
görünüyordu.
Fakat bir zaman geldi ki
madalyon elde çevrile çevrile
kapağı açılıv rdi.
Ellen - Rokun baş parmağı
ile şthadet parmağı istemeden
araştırmadan
kendi kendine sevki tabii ile madalyonun muayyen bir noktasına
doknnmı:~ ve bu temas görünmez bir yayı tah::-:k ederek
madalyonun bir yiizündeki kı
ristal taşın bir kapak halinde
açılıvermesini mucip olmuştu,
madalyonun içinde kuru bir
tahta veya katılaşmış bir b:ıl
mumu parçası vardı. Acaba
asırlarca zamandanberi böyle
itina ile muhafaza edilmiş olan
bu madde neydi? Bir tılsım mı,
bir muska ını? Ellen-Rok kendi kendine bu suali irat ediyordu.
(Bitmedi)
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Muharriri: M. Turhan

-4Saracın karısı, göz.lerini bir
- Haydi gir bacı1 Zaten
saniye bile kapamadan bekiçeride bir günahkar kadın
ledi. Kocasının o anda buse·
var. Bir kepçe helva ver de
ler ve deraguşlar içinde kenziftlensin.
disini yada dahi getirmediSaracın karısile maşukaaı
ğini düşündükçe ağlıyor, onun
nın, şu iki rakip kadının kar- ergeç - gene kendisine avdet
şılaşması tasvire değer bir
edeceğini teemmül edince de
manzara idi. Fakat bu tekayüreğindeki ateş külleniveribül, pek az sürdü. Saracın
yordü.
karısı, haysiyetsiz rakibesine
Sabah ve öğle olupta Mehsitem dahi etmiyerek kısaca
met Ali usta gene görünmeanlattı:
yince kenç kadının telaşı arttı.
- Ben Mehmet Ali ustanın
ev-bark, dükkan ve san'at
karısıyım. Kocamı kurtarmak
sahibi bir erkeğin bu kadar
için seni de kurtarmıya mecuzun
müddet zanparalıkta
burum; hemen soyun. Şu ferakalması mümkün değildi.
ceyi giyin, tencereyi al, kapı
Zeki kadın, kocasının basdaki ihtiyara veda edip evine
kına uğraması ihtimalini göz
savuş. Üst tarafı bana ait.
önüne getirerek hemen hazır
Bu hile müsmir oldu. Nazlı
landı. Koca bir tencere helH. acuze kıyafetile mahpesten
va pişirdi, kıyafetini mükemaynldıktan biraz sonra saramelen değiştirdi, kanbur, nacın karısı feryadı kopardı.
tünan bir kocakarı
ı ~klini
Kanun yok mu, şeriat
aldı. Helva tenceresile kepçeyj
)Ok mu? Bu ne kepazelik. Eribir h malın sırtına vererek
mi benden niçin ayırdınJZ ,
yola düzüldü. Kavak iskelesibeni yirmi dört saatten beri
ne dım atar atmaz bir gün
buraya ni~in kapadınız?
evelki hadiseyi öğrenmekte
Carqiyan, günahkar kadını
müşkülat çekmedi. Beyaz yasusturmak istedi. Mümkün ollıda baskın olduğunu, zammadı. Kadın, camları kırıyor,
par nın - Üsküdar mollasının
ter ter tepiniyordu. Nihayet
ycınına çıkarılmak üzere - şim
kolluk amiri geldi, mahpustan
d~lik kolluk zindanına, fahişe
ne sebeple bağırdığını sordu,
mn d başka bir yere kapao da derdini anlattı:
tıldığını anladı. Kocasının ba- Ben kocamla beyaz yaşına daha büyük bir musibet
lıya
misafirliğe
gelmiştim.
gelmediğinden dolayı için için
Bir takım adiımlar geldi. İki
allaba şükrettikten sonra helmizi de oradan çıkardı. Ben
va tenceresini koltuğuna aldı.
kocamı isterim. Kubbe altına
Kadınların mahpesine gitti.
arııhal verip ırz davası açacaihtiyar bir gardiyan, kapı öğım. Bakalım on tane başınız
nünde çubuk içiyordu. Zeki
olsa b ":-fol kurtara bilirmikadın, bu kayıtsız muhafıza
siniz?
yanaşarak - salihatı nisvana
Kollukçu b ı, bu kuvvetli
yakışan - bir sadayı rahim ile:
iddia üzer.ine keyfiyeti tamik
- Dindaşım! - dedi - dünya
etti. Mehmet AU usta ile bu
ve ahret kardaşım ol. Gurbette
kadının hakikaten kan - koca
bir oğlum var. dvrt gözle yoolduklannı anladı ve bir nalunu bekliyorum. Onun selabekarm igfaline kapılarak
meti ve bütün gariplerin seyanlış bir iş yaptığına hükla.meti için biraz helva pişir
metti.
~ım. mah_Puslara dağıtmak isKadma yol verdi , ustaya
tıyorum. iznin olursa buradaki
tarziye verdi ve kendilerini
güna~karlar
dn birer kepçe
serbest
bıraktı.
vereyım.
O gece güzel kocasına sım
Bu sözleri söylerken tencesıkı sarılan
zeki kadın şu
reyi de açm~, bir iri kepçe
nasihati
veriyordu
:
helvayı ihtiyar gardiyanın bur- Üç arpa tanesine karganuna dayamışb. Yağı temiz
ve şekeri bol helva, şikemperlar koşar, kavak dalına server muhafızın hoşuna gitti.
çeler konar. Anladın mı koca«Gurebayi müsliminin selameti
cığım. Bir daha ayağını henamına ı>rtaya gelen bu masaplı at. Kişiye ancak kendi
ideden üç-beş kepçe mıktan
helalı yar olur. Bunu unutma.
ten vül ettikten sonra müteşekk İren fain verdi:

.

. .

ıçın yenı
[ 1 inci sahifeden mabat ]
ka1 n asıl Transit depoları
sahiplerinin, daha ucuz olduğu
için, Pireye ve ya Selaniğe
çekilmeleri neticesini verecektir.»
İranlı tacirlerin bu koktai
n ıari~nnı, alakadar olanlara
sorar:?k bu hususta~ci düşün
celerini öğrenmek istedik, ve
gördük ki alakadarlar, İranlı
tacirlerin bu düşüncelerini
tamamen yanlış bulmaktadırlar.
Hakikat halde şehirden perakende suretile Acem halısı
alarak Avnıpaya veya Amerikaya gönderen Ecnebi yoktur.
Bunlar chirden ancak Türk
malı alm kta, lr n halısı iste~
dikleri ı.amnn i e doğrudan
doğruya transıt anbarlanna
müracaat etmektedirler. Şehir
de perakende sahlan hablan
alanlar Tüı·kler, yahutta şahsi
ıhtiyaçiarı için hareket eden ecnebilerdir.Yeni gümrük tarifesinin tatbilcınden sonra ise İran
?~hları pek bahalıya geleceği
ıçın bunlar bittabj Türle t ıab-

1

- lli1 ti -

gümrük resmi

lannı tercih edeceklerdir. Esasen İsparta, Sivas, Malatya ve
lstanbul halıları Acem halıla
nmn bir büyük lusmısa faik
mütebaki kısmına da muadil'
oldukları İçin lran halılarının
gelmeyişi göze bile çarpmıya
caklır.

Hülôsa yeni gümrük tarifesi
halılarımızın hem dahilde sarfını, hemide harice daha fazla
miktarda ihracmı temin edecektir. fakat şüphe yok ki
tüccarımızm mukabil tedbirleri boşa çıkaracak hususnta
şimdiden
tevessül etmeleri
şarttır.

zıt

işte yekdiğerine tamamen
iki noktai namr.
avacı ı

ve Spor
Fevkal'ade bir nüsha çıkar
mış ır. Çok cazip yazılar, renkli resim ve tablolarla süslenen me~mua, cidden güzel bir
fekildedir. Hava işlerini ve
aporu her sevene tavsiye
ederiz.•

Tevsi ..

Bütün memleFatih hayvan
kette kac, memur hastanesinin f evterfi etti?
sii düşünülüyor
Ankara 2 (Telefon) - Son
yapılan imtihanlar neticesinde
komiserliğe terfi edip te yerlerinde kalan polis memurla-

Şehremaneti,

Fatihteki hayvan hastanesinin yanına bir
paviyon daha inşası ile hem
hastaneyi, hem de laboratuvarı tevsi etmek tasavvurundadır. Hayvan
hastanesine
halk tarafından fazla rağbet
gösterilmektedir.
Son 6 ay zarfında hastanede
( 458) beygir, (43) katır, (27)
eşek, (18) sığır, (65) kedi,
(11) köpek, (50) keçi, (47)
koyun tedavi ve muayene

rımız şunlardır:

Samsun 3 Nihat, 41 Mehmet Hulusi, Maraştan 2 Hüaeyin Avni, Diyarbekirden 15
Saadet, Antnlyadan 27 · Salih
Kemal, Arı' r dan 85 Rüştü,
172 Sa:im, 173 Necip, 181
Salim Mümir, 35 Ömer Lutfi
'
Zonguldaktan 15 Mehmet Ali 1
Ereğtiden 32 Zeki, Konyadan
18 Emin Adanadan 51 Mehmet Atıf, Malatyadan 14 Nuri, lzmirden 327 Nazım, 340
Reşit, 245 İbrahim, 23 Yusuf
Ziver, 308 Fuat, 304 Hamdi,
Edirneden 17 Ahmet Salim1
Muğladan 10 Hayri, Borsadan
34 Süleyman efendiler.

edilmiştir.

Bu hayvanlardan ( 430 ) unun harici, ( 70 ) inin sari,
diğerlerinin dahili hastalığa
müptela
oldukları
anlaıılmış, sari hastalıklı hayvanlardan bir kısmı itlaf edilmiştir.

İtlit edilmesi icap eden
hayvanlar hastane tarafından
öldürülmemekte, belediye dairelerine gönderilerek zabıtai
belediye memurları vasıtasile
öldUrtülmektedir.

Komiser muavinleri
Polislikten muavinliğe terfi
edip te yerleri değiştirilenler
şunlardır:

Mersin yolunda
bir kadını
öldürdüler

Diyarbekirden «39» Avni
ef.. Alazize, Çanakkaleden
«24)> Ahmet Nuri efendi İz
mire, Zonguldaktan <'4» Hakkı
ef. Trabzona, Konyadan <<4h>
Ömer ef. Ankcraya, «27»
Mehmet ef. Ankara ya, 4<30»
Cevdet ef. Aydına, Eskişehir
den 14 Halil ef. Ankaraya,
Sinoptan 5 Harun Ef. Trabzona, Amaayadan Suat Ef.
Çoruma, Balıkesirden 28 Nuri,
12 1:1aşim efendiler Manisayp,
Gazı Ayıntaptan 27 Bekir
Ef. Artvine, Giresundan 1O
Cafer Ef. Erzuruma, Konyadan 32 Mustafa Ef. Trabzona,
Adana dan 69 Durmuş Ef.
Sivasa, Adanadan 21 Emin
Ef. Mersine; 24 Zülfükar Ef.
Konyaya, 30 Mehmet Halit
Ef. Ankara mmtakasma tayin

Mersin- Tarsus yolunda bfr
öküz arabası üze.rinde bir kadın ölü olarak bulunmuştur.
Mersinli Fatma namında bir
kadın Adanalı oğlu köyüne
gitmek üzere ayni köyden
İbrahim efendi arabacısı Salimin ar basına binmiştir.
Hamurlu çiftliği civarında
arabacı hıaına tasallut etmek
istemif, kadın mümanaat etmiştir. On sekiz yaşlarında bulunan Salim, kadına canavarca
hücum etmfş ve hamil olduğu
bıçakla müteaddit yerlerinden
cerhederek öldürmüştür.
Katil takip olunmakta ve
derdestine intizar edilmek tedir.

edilmişlerdir.

V enizelos Briyana
teşekkür ediyor

u ıte •t k misyon<:la

Atina, 1 - M. Venizelos
Fransız Har. nazırı M. Briyana
bir mektug göndererek tami· d e y unanıstanın
·
rat meselesın
tatmininden dolayı beyanı te-

Muhlelit mübadele komisyo·· -- d
nu b ugun og1e en sonra umu• b' . .
k
mı ır ıçtıma a tederek yeni
bir tarzı mesai tesbit edecek-
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unaıı ınanevralarına

dikkat!

Bir hadise mi çıkar
mak istiy a ?...
Yunan f!azeteleri acayip ~e&riyatta bulunuyor., Yunan hükUmeffnin nim
resmi bir tebliii
Yunanlıların adetidir, bir gazetelerinin daha büyük
fesat çıkarmak istediler mi,
bir f aliyet ibt az etmekte olondan evel Türkler aleyhine
duklan da aynen calibi dikortaya bir tezvir yumurtlarlar.
kattir.
Bu siyaset ta Tesalya hadiseBu neşriyat Yunan efkan
sindenberi tatbik edilmiş ve
umumiyesi iizerinde tesirini
misalleri Girit, Balkanlar megöstermiş ve hükumet matselelerde müşahede edilmiştir.
buata nim resmi tebliatta bu·
Şimdi de ticaret gemileri- lunmak lilı.umunu hissetmiştir.
miz aleyhinde bir sui kast Yunan hukfımetinin tebll~I
tertip ediyorlar. İki, üç gün
Nazan dikkatten kaçmaması
evelki nilslıamızda, gi'ıya Gül
lazım gelen bu tebligat, hüCemal vapurundan M" dilli salasaten şöyledir:
hillerine bir şişe içinde oldu«Yunan hükumeti, Türkiyeğu halde atıldığı iddia edilen nin Yunanistann karşı bir hümuhayyel bir mektuptan hahcum ve hüsumct maksadi bessetmiş ve hatta mezkur mek- lemekte olduğu tehlikesini vatubun suretini de ııeşretmiştik. rit görmemektedir. Bu fik"r
Mel'un maksatları nedir? ve kanaat Türk mes'ul ricaHakikatte böyle bir mektup
linin bugünkü beynelmilel hal
mevcut olmadığına şüphe yove vaziyeti iyice idrak ve ihata
ktur, eğer ortada böyle bir
etmiş oldukhınna ve kendi
mektup varsa, bunu bizzat
memleketlerinin vaziyeti dahiYunanlıların tertip edip giiya Hyesinc istinat etmektedir.
Türk vapurundan atılmış, diye
Fakat, memulün harlcinde
gösterdikleri
muhakkakbr.
Yunaniatan bir Türk hücum
Bundaki maksatları da aşıve taamımna maruz kaldığı
kardır.
takdirde
bile biç itidalini
Yarın bir gemimize bir
kaybetmiyecek ve kendi yataarruz vuku bulunca, « e, dinında bütün dostlarını ve sulh
yecekler, Türkler, o malum
müdafilerinin bulunduğunu gömektubu atmışlar, efkarı umurecektir.
miye galeyana geldi, bu hadlse oldu!»
Bu suretle sulh teşkilat ve
Nitekim bu manevranın bir
tezahürünü son gelen Atina
gazetelerinin neşriyatin<f e görmekteyiz. Bu gazeteler, şişe
içindeki muhayyel mektubu
ve istanbuldaki Türk gazetelerinden birinin bir makalesini
bahane ittihaz ederek Türkiyenin Yunanistana karşı istilakarime maksatlar takfp etmekte
,olduğuna dair sütun sütuq. ya-

zılar

yazmakta ve Adalar denir.inde Yunan faikiyeti bahrt"yesı'nı"n temfn"ı lu.. •um ve ıaruretı·nden bahsetmektedirler.
6.

Şay&!nı dikkaJ bir nokta

müesseseleri de sulhun muhafazası yolundnki kuvvet ve
rollerini isbat etmek fırsatını

bulacaklardır.
Binaenaleyh Yunan hükumeti bugünkü vaziyette teslibat yarışı siyasetini maks~tsız
görmektedir.
Yunanistanın bahri ve berri
harp siyaseti memleketin müdafaası«?» ve maliyesinin müsaadesi ölçülerile

öiçülmüş

bulunmaktadır. Bazı askeri med ·ı
hafil arasında izhar e ı en end'şeleri Yunan hükumeti d ahı"l·ı fırka manevralanna atfet-

esti=~·============~~~==~::E=ş5e=k~k=ü=r3e•y!iEile.m~~~~ti;·r~.~~~==~~~~B~u~~n;eş~n~·y~a~tt~a~~h~ü=k=ü=m=e=t::E~m::Ee~kt=e=d=ir=.=»~~!iii~~~~~

Güzel VUcutlular birliği

S(ırt '{ıllcarlar ki/Jrır muhitlerde lwlka~ san 'al bediafurı
gösterrııek suı·etile nefı"s göz ziya ıetleri çekiyorlar

Seçme

Bu sene Avrapanm birçok
merkezlerinde, bilhassa Paris,
Berlin, Viyana gibi kalabalık
şehirlerde bar sahneleri büsbütün başka bir şekil almıştır.
Eskiden barlarda sık sık
görülen dekolte ve çıplak
dans numaralarına şimdi pek
çok tesadüf edilmemektedir.
Çıplak danslar yerine komik
n maralar kaim olmuştur.
Bunun da sebebi dekolte
sahnelerin bar sahnelerinden
daha yüksek ve san'at sahnelerine int1kalidir.
Evet.. (ayıp) telakki edilen
çıplak vücut bayabn her sahnesinde muhtelif şekillerle
gör61e görüle halkı o kadar
lakayt bırakmışbr ki bunun
kartıımda (nli estetik) denilen
vücut
ahenginin büsbütün
san'at muhitinden çekileceği
endişesi hasıl olmuş, barlar.da
rağbet görmiyen çıplak vücutlar arasında en mütenasip
vücutiu olanlardan bir: (Güzel
vfü;utlular san' at birliği) bile
yapılmıştır.

Muktedir hocaların idaresinde ritmik danslar öğrenen
bu güzel vücutlular ayda bir

•

ı

'efa toplu olarak \ adil l1;:ri müsamer lerle hem
kendi vücut e tetiklerini
hem de ritmik dansın
bedii eşkalini göstererek
halka nefis bir g5z ziya-

feti halll vermkted"rler.
Resimlerimiz hu ( güzel vücutlular ) birlfğ:ne
mensup üç san'atkiirı gösteriyor.

- ~8 Sahife

Son Saat

Ucret...

(;lbanşü~ul

(MANDLRRBERG)
Emperrneablize gabardin

Baremle beraber . - - - - - - - .

postadan kalktı

Po<.ta ve Telgraf memurları
dllıı Barem kanunu mucibince
maaşlarını almıılardır.

Posta ve Telgraf memuıları
Barem kanununun tatbikinden
eve! gece çalışbkları zamana
ait ayrıca gece zammı alıyor
lardı. Halbuki Barem kanunu
mucibince bu zam kesilmektedir.
Memurlar gece çalıştıkları
zamana ait aynca hakları olan
bu zammın kesilmemesini rica
edeceklerdir.

Veremli inekler
öldfirfi/fiyor
Veremli inekleri tefrik için
ineklere verem aşısı tatbikına
bqlamnıfh. Bu faaliyete devam edilmektedir. Bize verilen malümata göre, şimdiye
kadar
yalnız
şehremaneti
hudutları
dahilinde 5 bin
inek aıılanmıt 130 ineğin
veremli olduğu anlaşılarak
bunlar itlaf edilmittir. Yakında
inek ahırlarının ıslahı için de
faaliyet ibrazına baılanacaktır.

Üsküdar tram ...
vaylan müdürü

Üsküdar tramvayları müdürü Ferid~n bey bir müddet
için mezuniyet almıştır.

SUN'İ

AZA A ılı

•

M.S.A!IM
EL, KOL, BACAK,
KORSA, ve APERELER, FENNi
SURETTE İMAL
OLUNUR DİVAN
YOLU No 97

Seyri sefain
Merkez acentası : (,alata
köprü b;ışuıda. Beyoğlu 2 362
Şube acentası: Mahmudiye
hanı ahında. lstanbul 2 i +o

lzmir -~,&rsın surat
( M.
eylıll

Ş. PAŞA)
satı
12 de

nhtınıınJan

sabahı

kalkarak

İzmirc

PARDESÜ~ER
geln1iştir.

Vücudu rüzoılrın tesirine karşı
muhafaza eder.

Hafif ve giyinmesi kolay
Yalnız Galatada Karakily~
Voyvoda caddesi k:trşıaında

~ostası

elbisıo mağazasında aablır.
Iogiliz 1.ıiçimi gayl'l müntrhııp ve
muhtelif ç~itlrrde

B!iyük

Çarşamba

akşamı

iz mirden kalk<irnk [Antalya ,
:\lrıivc,

Mersin] e gidecek \"e
Jönüşte [ Taşucu • Ananıor
AJ,iiyc, Antalya , Kuşadası
İzmir ] e uJtrıyarak gclec~ktir.

surai

Trabzoq ıkıncı postası
(ANKARA) vapuru 5 eylıi.l
Perşembe

akşamı

Galata
rıhtımından hareketle [ Zon guldak, İııdıolu , Sinop, Sam
sun , Ünye , fatsa, OrJu ,
Giresun , Trabzon , Rize ve
Hopav] va gidecek ve dönüş
te PJ r iskelcs le Rize, ')f,
Sürnıcnc, 'l r.toı.vı l, l'uıat11anc,
Tirebolu , Gircson , Ordu ,
Fatsa, Smısun, ~inop ve İne
bolu l va uğravarak gelecektir.

muıftllibalar

[pekli

dahı \'ardır

TF.

"Hll,,\T .

Darülfünuna talebe kaydı
Darlllfünun Emanetinden:
1 -

Darülfünun Tıp, Hukuk, Fen,

Eczacı ve Dişçi mekteplerine

İlahiyat

Fakültelerile

1929 - 1930 senei dersiyesi için

talebe kaydı muamelealne başlanılmıtbr.
2 - Fakültelerle şubelerine, yüksek mektepler ve rt-smi ve
hususi liseler mezunları alınacaktır.
3 - imtihanla talebe alınmaz.
4 - Namzetlerin atideki veaaiki haiz olmaları lizımdır:
(A) Kayıt ve kabul istfdanameai.
(B) Lise veya yüksek mektepler, sıhhat, aşı şehadetnameleri.
(C) Nnfus tezkeresi.
(D) Hüsnühal eshabından bulunduiunu mtibeyyin lkamet>ıah
ilmühaberi (Zabitece musaddak olacaktır.)
(H) 4,5 6 kıt'asında, mukavvasız üç adet fotografı.
5- Kayıt muamelibna teırinievelln iptidasında nihayet
verilecektir.
6 - taliplerin pazartesi perşembe günleri saat ondan on
altıya kadar Fakülteler idarelerine müracaat etmeleri ilan olıwur.
7 - Tıp Fakültesi . girecekler F
Fakültesine müracaat
edeceklerdir.

müstahtemininden
dokuz da dördü
bıçakları muaycru tJ.
mtk.ttdfr.- gayri muocazam bu·

daima veni

lunan bıçakbrbt-r unun iptal
rdilmclr.tcdir. Bu yQzdeo GUiette
her \'akit iyi tra$ olmanıa cc-ınin

Büyük tayyare piyankosu

Karadtnı:ı

lüks

\'C

sürat

Her türlü kadın rahahızlıkları
nı ciddi surette tedavi eder. Şeh
zade başında Fe)'2iye caddesi 17
numara. Çartamba günleri fuka·
raya pau<ız bnlulır.

Mahmudiye oteli
Klelı.trik ve İerkoela ıııü.:ehbez
neukt ve taharetile rnüşterilerinin
maıharı uıkdiri. olan oteliıuize bu
defa müceddeden haııyo mahallilc
tok yataklı odalar İn~a edilmiştir.
Binaenaleyh aile
ikametine de
!lOn dtrece elverı~lidir. Ehven ücretle abonman kaydedilir. Rahatı
ıu ve İıtrehatioi arzu eden zı.:va
tı lı.inmııı teşrifleri kendi menfa .
utları iktİza'1ndaııJır.

\drt1

Sultan Vlahmut türb •sinde
Telefon 34o2

.

15.000 J 2.000 10.000
10,000 liralık bir mükafat
«3, 900» numara kazanacaktır.

Şehremanetinden:

Temizlik
ait (1) At (1) Beygir
4-9-929 çarşamba günü saat
8 de Fatih At pazarında müzayede ile sablacağından taliplerin
mahalli mezkürda
m~muru mahsusuna müracaişlerine

atları.

Zayi

_,.
'J'arıhı tcsı.,ı: 1906
\lüc,,i•leri: Dre<ılııcr bank A.
~afuavcn~cr- hank Fcrayn, Na~
ıyorıal hauk tür Döı•çlund.
\lrrke~i, l~·rlin; ~ube rri: J lanı
burg-, 1.staııbul <ıGalata ve l!-itan .

Feyziati

Çengelköy ahzı asker şubesinden aldığım vesikai askeriyemle derununda şahsa ait
olan bazı evrakımı çantamla
her nasılsa zayi ettim.
Bulup tarafıma teslim edeni
memnun edeceğim,
Adres: Sirkecide Mlthatpaşa
han birinci katta Avram oğlu 1
Mişon Ojalvo.

liıeıi müdürlü~ünden

1znıir.

Galata k1"nıı ıelrlon: Beyoğlu,
247, \!43, . 684, 685
lotaııbul kıomı tdefon: İ•tanbul
2842, 2843.
Deposu: l•ıaıılıul TUtün günı
üğü. fclc!on : l<taııbul 3227.
Bilumum lanka muamelatı icru vt• h11s11:4i kusalar iacr olnuur

•

Doktor FETHi
Cerrahpaşa

Ha.tanesi
llakteriyologu

( Vas<ernıaıı tcamülil
ıdrar.
balgam cerahat tahlilleri
ıle haııalıkların hueml aşıları yapılır. Telefonla malılıuat verildiği
ıukdirdc tahlil edilecek mevat ıl
drıılar:ılı. bil~bara raporu takdim
edilir.

Gümrükler muhafaza
müdürlüQündcn:

Riyaseti cumhur

Kan

Muayenehane: &yoğlunda, Ağa
..:amiinin karşısında
Telefon: Beyoğlu 534

iktisat veklleti himayesinde
midiirlüğttnden:

biçki yurdu

18 inci '.den senesine mabsua kayt mua-

melitına bqlanlDlfbr. Saıka yerde ıubemiz yoktur.

DAKTfLO KURSLARI

için talebe İcabuİ olunur. Alres: Divanyolu Telefon

Evkaf umum müdür-

Ahmet Burhaneddin
Cerralıpaşa

hastanesi operatörü
.\luayeııehanr: Beyoğlu, Ru, '<t'fort•·
ıaııı·,i l:u~ı~ıııJn 348
nunu.ıralı
Sıırı~·t.· ı;a~-;-'"'
:ıpal'tıııınıu 8
nun1ttrada.
'Jclt.:fon: &.:)->~lıı 1ülfi

Kuledibinde kain vakıf arsa üzerine inşa edilecek binaların
iqaab kapalı :r:arf usulile (19 ağustos 929) tarihinden (14 eyllil 929) tarihine kadar mevkii münakasaya konmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak ve evrakı keşfiyeyi görmek için her gün
saat on dörtten sonra heyeti fenniyeye ve yevmi ihale olunan
(14 eyliil 929) Cumartesi il!nü saat on beşte İstanbul EYkaf
müdüriyetinde idare eildimenine müracaat!er•,

muzikası

Riyaseti cumhur
musiki 1
heyetinde
münhal bulunan '
üçüncü, ve dördüncü sınıf muallimlildere (Viyolon, Viyola,
Viyolonsel, Kornet) enatrümanlannı çalanlar bilimtihan alı
nacaklarından (Orta tahsilini
bitirmiş olmak) mezkiir münlıallata talip ve ıeraiti kanuniyeyi haiz olanların eyl61Un
yedisine kadar her 111.bah saat ondan on ikiye kadar Betiktaşta, ondokuzuncu ilk mek
tepte, Rlyaseticumhur musiki
heyeti muallimliğine müraca-

1

kadınlan

Iştiha kuvvet ve sıhhat için
en müessir devadır. Bilümum
eczanelerde bulunur. Umumi
depolan Bomonti fabrikası.
Telefon: Beyoğlu 583, ve İs
tanbulda Ekrem Necip ecza
deposu. Telefon İstanbul 7g.

Ucboı)ukluıjıı
oluıılu:·ın

Gümrük muhafaza merakibi İçin mübayaa olunacak olan 18
ton mmna ya&'ı kapalı zarf uauliylc münakasaya konulmuıtur.
Mlinakasa kanunUDdaki ıerait ve evaah haiz bulunan talip lerln ıailnakua gününden evol ıartnameıine ittila husulunden
aonnı münakua günü olan 16 EylQI 929 Pazartesi günü saat
14,5 te teklif mektupları ve dipozito akçeleriyle birlikte miidüriyetimlzde müteşekkil komiayona müracaatları.

- - Satılık~-.•-~---...
lüğünden:
Yeni ev
Operatör
Şebzadebaşında, Balaban
ağa mahallesinde bili numaralı yeni bir ev satılıktır.
Talipler, «Mi ~iyeb> gazetesı
b!lfmakinlıti Ah net efendiye müracaat etmelidirler.

11

vapuru
4 eylul

günü akşam Sirkeci rıhtımıt!~
dan hareketle dogru [Zonguldak, İnebolu, Samsun. Ordu,
Giresun , Trabzon , Sürmene
\'e. Rize J ye gidecektir. ·
Tafsilat için Sirkecide Yel.
kend hanında kain acentesine
müracaat. Tel !standul 1 5 I)

hul.1,

CEMAL ZEKi

EYLÜLDEDiR

KEŞiDE

postası

1 Döyçe O . .8ank

hekimi: Doktor

İKİNCi

AYRICA: 18.000
liralık ikramiyeler ve

evvel bir pak..
et alman ıu dcrhahr ediniz...

Kadın hastalıkları

tertıp

~

çılcreud1n

Gillette

Yedinci

Büyük ikramiye
:J5,000 liradır

<der

Yola

•

VAPURLARI

Çarşamba
fabrikası

kullanınız.

LEVER BROTHERI
LiMiTED
PORT SUNLIGHT
ENGLAND

ve.kenci
Samsun

;Gillette

temizlemek için
Nim ıslak bez üzerine biraz VİM
serpiniz ve nasıl temizleyip parlattığını göreceksiniz.
Beyaz kaplamaları, n1ern1er ve
her nevi boyalı ve çini eşyayı ten1izleınek için kullanınız. tlakır
ve pirinç eşyanızı «VİM» ile l?a;!atın . z. Cezve ve tencereler ıçın
eınsalsizdir. «VİM»i kuru halinde

!kostümler ve pardesüler

ı o~ıuı

( MERSİN ) \'apunı ö
cyhil salı 17 de Sirkeci rıh
tımından hareketle [Gelibolu,
Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit , Burhaniye , Ayvalık ] a
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte Altunoluğa
uğrıyarak gelecektir.
Gelibolu için yalnız yolcu
alınır yük alınmaz.

Kolaylıkla

\ e ınu~arnha daires.ıinde kanırnJara ınahsu.s
Eayet milntehap ve """ moda

TEHIY.\TTA

A)Yaıık

VİM

EKSELSIOR

vapuru 3
Galata

ve

marka

atları.
ltll:Dllfl"OltıUllltffl'blı"tlftJlfllfllırurıfıll..............11-~

j Hizmetçi
-,

aranıyor
İyi bir aile için orta yqlı

bir hizmetçi aranmaktadır.
Yemek pişirmesini bilmesi
v'e Örla hizmetine vukufu
) şattır. Son Saat idare mü,. dürlüğüne müracaat edil-

't

Dr.

Horlıoroni

'11 ~u u;ulılc kat'i
olaar.k e~ki ve yeni l>d•oğoklugu,

lre11gt, ıdrer

darlıgı,

liği vı• ınc~aııt

\'C

bel gC\'~Ckbilcüınle kaduı

rahat~ızlıL.lurı h ..Ja\
..
i
Beyoğlu

oluuur.

Tokatlı yan

yanında

11..-ktep sokak N. l5 Tel. ll.O.p p

1)oktor Fevzi .Ahn1el
"

Jo'reıı~İ , bcJı.ıoitukluğu, ı..:ih, pru~
ta~, z.o.ıfı ıcııasiil

Vt' L.adın

lıklarıııı

mull<rl•

"'ll \{)il

hu•I>
"" oır

1.tuuand.a lJIU-iJ.il ~eraiüe h:tlR\: t
.;Jcr.
\Jrc': Babıılli, Cağaloğlu yoku~ıı
ktı <: bu:tı nunıura

.. :ı
l'dcfoıı: i<>anhııl :lll'ı<!

makinelerinizi

sabn almadan evel Galata da
Haracı sokağında 10 numarada

VİTALi BENBANAST
mağazasını

ziyaret ediniz

~

L:::.,..,ıııııı..,,,,""""""'"~'ı~w"'"ı"'"""...,.il

28 Rebiülcvvel 1348

,. 1

Dokt~ A. k~tie ı
Elekttrık r,Mk'oe,•rıyl~<uga.krugu: kirar
darhğı, pros•at, ?.de~ıı~d~I ~ 1

elit ve

freııyi
dnbnne

Fcııniıı

Yazı

i

Ujli
lırer.ıııyı ağrısız' ı.~.eder.
Karaköyııe :JörcKÇI fırmı .aırllıııda •34.

nuzan

- ..

Takı ·i111

s.~8

·~ianı

Gtlnt!f
Ogı~

12,li

Yatsı

1kmdi

ı5,.'i4

lnı•ak

.

-

18,4~

20,1 ~
,l,41

ı ~·uı mfidiir Selinı Rağıp

