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açığı ( 130) bin lis y.ık~!ıyacaklira
tır, diyor
''t•rihm maifmmla naza-

Çakmakc.~tlarda «Sahrusera ,, hanı allmda nıa

ran,

ın~ıs etmiştir.
~lahkemece mevcut enı
tlasına haczi ihtiyati l\on-

IJaroh Levl ef endlnln
borçları
lesblt edilmiş,
muhtelif yerlere « t 30 >,
hin llrtt borçlu oldu(iu
anlaşılmışhr. Son hafta
zarfında başka lrtAs yok·
Kenan be!J

btemiştir.

Memleketin en
ucuz şehirleri
arasındadır

Giresun ve moratoryom şayiaları

Giresun

manzarası

Bir mllddettenberi Giresunun
mali Ye Urtıaadi vaziyeti baklanda bazı fena haberler pyi
olmaktadır.

Hatta, geçen gün, meydan
alan bir rivayet, Giresun tacirlerinden mühim bir kısmı
nın moratoryom talep ettiklerini de kaydediyor, lstanbulda bulunan Giresun meb'ualannm
muhtelif
bankalarla temu ederek bu ınora-

Çamları

kurtarmak

Nasıl kabil olur? Ali ftı.,

za beyin projesi.
Ada ça•lanmn vaziyeti ziraat mütehaaaıslanmazdan Mardin meb'uau Ali Rıza bey tarafından tetkik edilmektedir.
Mu mail ey, Şehremini Muhittin beyle ıirilftllkten sonra
bu ite ait dosyalan l.tanbul

mıntakua onnu bqmldtıri
yetinden iatemiftir.
latibbarabmaza nazaraa Emanet, hu aeae çamlıklar içia
hlhaisat koyacak ve çamlıklar
içinde halkın gezmUi içia
lwaual yollar yapbracaktar. 'Zira

Yeşil Bursamız

Buna, Bu sene, Türkiyenin
en ucuz bir tehri haline gel·
mittir. 20 patlıcan S kurup,
4 okka domates 5 kul'Uf& u·
tılmaktadır. Meyvalar i.e görWmemiş derecede ftcuzdur•

1 ahkikat

yece ııe
lıiç Ur !Jl'f e
flkmmmşl.ar. Dolmal>ahçe saraymda istiralwl buyw·m11.'jlardır.
Buumı <i}lcdl'lı sonra
tenezzulı icra buyur-

Bitti, mesele.Di,,
vanı aliye ınızkal ediyor

(iazi J/z.
bu sal>alı

<11111

1

Müsolini bahrt
manevrelerde

tur.

Bursamız

Dan gece ve bu sabah
istirahat bııyurdular

leri şehrimizdeki ikametlerini
on giin daha temdide karar
vermiılerdir. Başvekilimiz ancak eylill aonlanna doğru Ankaraya avdet buyuracaklard11.

hürlenmiştir.

Preçya, 5 (A. A.) - Banıt
hane iıtialinde telef olanlann mıktan 22 dir.

G:azi Hz.

Başvekil lametpqa hazret-

tJcarethanesl mü-

Bir ittial

Yeni

ceza muhakemeleri
mW6 kanununun tatbikinde
ubıtamn bazı mütknlita uğ
radığım yumlf, lıenllz on beş
pdenberi tatbik gören kanunun
yeniliti
hasebile
olacak, zabıtanıa bJr tereddlt de~ıi geçirdiğini kaydetmiftik. Bu hususta dün
mOideiumumilik makamından
vaziyeti tenvir eden bir izahaame aldık. Haldı ile baku:ı,
91JÇiu lle suçsuzun yaziyetleriDI
arahatle teabit eden bu izah·
~ apen nepetlipena:
« Guetenizln b..,oa çıkan
6 .. 9 - 929 tarih Ye 1604 No.
•ba11111da ( Polia müşkGlit
i.._.I HAkimİD karan olmak-fkm hiç kimse derdeat eclillllİJW ) bqlığı albnda lntifat
eden yazıda «cinai cOrmllmeş
hutlardan gayri ahvalde su~
lulann derdesti için mutlaka
laikimden karar almak lizım
aeldifi ve bAkimlenlen de
lllÜfknllt ile karar alındığını
beian ile polia icraabnm te.ı.barata uğradıjmdan» beh-.lflmektedir.
Veni ceza muhakemeleri
U'alu kanunu zabıtaya gerek,
meşhut ve gerek gayri meşhut
suçlarda tuçluyu yakalayıp iatiCYap etmek bak ve salibiyetini yermiftir. Ancak dejifea cihet; zabıtanın bir auçluJU iStediif kadar nezaret al(Mabadi 2 inci sahifede]

Evkafta ve Seyrisefainde maaı

Roma 4 (Huauat) - Batvekil M. Mo.olini, Tirenyen
denizinde icra edilmekte olan
bahri maDevrelerde hazır bulunmak için Sivita Veçya limanından ccOrora» yabna rakJp olmuttur.

Dispanser
Açıldı, açılalı
ne iıler yapıldı?

frtita

Nazını

B.

meselesi bakkmdald

tahkikat arbk bitm~=

aldıpuu nazaran,
__ .1
.. · bu mesele hakk111Ua
Uım
erdi~
ademi sallhiyet karan v
•·

muhakkaktır.

lrtip meselesi ~irkaç. ~~
kadar Divanı Aliye m
edecektir.

Bayrak

Sifimsiz
aamalı

şekilde

mem-

nudur

Eyyamı mahauaada ethas
tarafından
talik edilmekte
olan bayraklann, bayrak ta•
limatnamesine tevafuk etmedi~ g6rOlmektedir.
.
Polis mOdOrltijii, poh• ~erkulerine yapbğı bir tamımde
talimatnameye tevafuk etmlyen
bayraldann talik ettlrflmemeahai bildirmif, bayrak talipMlaamni mucibince Tnrk baJ:
.. DID r---1.liae ait tarifaameyı
ragı
de g&ndennittlr.

Verem dispanseri
Verem diapameri, açıldıj1
«6» aydan beri ıehrimizde
«6,000» haatayı tedaYİ etmftbr. Banluın bepai veremli
detildir. içlerinde diğer hastalıklara müptela olanlar da
vardır.

Londrada bir

bıruzhk

Londra S (Hususi) -

.v::

torya istayoaanda ~
._...
rer liralık «500• lngilis
m bavi bir paket ~
Bunlann n~
bankalara bildirilmiftİr·

Buttünlerdc kanlannı kaybedenler çofabyor

Evkaf mOdlirllltl ; mltteka·
idin, eytam, eramil maqlanna
ait yoklamalara bqlaımfbr •
yoklamalar 15 evllle kadar
devam edecektir.
Seyrisefain idaresi ; pa·
zarteai pnii eytam , eramil
ve mlltekaidin maaflanmn tediyesine bqlıyacaktır.

*

Batvek&let müatqan
Ankara 6 (Telefon) - BatYekllet milal9fan Kemal bey
buraya gelmittir.

ayak buılan yerde bir daha
çam fidanı yetiştirilmek ~
olamamaktadır. Bunun sehebi
iae gezilen yerde toprağm
katılqmuı " buralara dikilen
flclanlann bu yüzden tutmamuıdır. Şu bale nazaran bundan bayle yalmız yapılacak
yollarda ımecek, diğer bot
yerlerde fidanhldar teail edilecektir.

tr

ner verd'

Baıvekilimizin
avdeti kaldı

ta olan Harob Levl erendi

toryom işini temine çalqacaklanm bildiriyordu . Dnn bu
hususta, ıehrlmizdeki Giresun
meb'uslanndan bir zat ile
ıöriiferek
bu f&yİanm ne
derece doğru olduğunu sorduk. itte, bu sualimize, aldığımız cevap:
- Söylenildiği gibi, Giresun tacirlerinin moratoryom
istedikleri doğru değildir. Yalnız, muhtelif bankalann Giresunla olan muamelelerini tevsi
etmek meselesi vardır. Bu
hususta ayrı, ayn milli bankalanmızla temu cdilmit ve
elden gelen yardımın yapdacağı vadi alınmıştır. Vazivet
bundan ibarettir.

is. 3872

ınaları mulılemeldir.

ntratura ticareti yapnmk-

Bir meb'usumuzun bize
verdiği cevap

..,ao f

t~It:.rl

olsu.

geçnıış

0

muş,

idare

ı:ıtişa.

ttcıüıııa•'

NEŞROLUNUR

Zeppelin .balonuna az
iflas
K:ı~;~bll&b;Y
daha haCIZ konuyordt1 Baroh efendinin .ner
u
·
suc uyu p -

Bunun için de Nev Zersi mahkemesinin bir kararını ileri
•ilrmüştür. Bu adamın iddiasına göre, kendisi, balonun devri
ilem seyahatine iıtir&k etmek için bir bilet almış, fakat doktor
Ebkner kendisini balona kabul etmemiştir. itte bundan dolayı
u lazminab istemektedir.
Amerika hükümeti, balonu muhafua içia mabkeanie ae
gibi tedbirler alabileceğini aormuw, fakat (hiç bir tedbir alamayız) cevabı veıilince, zeppelinin hareketine müsaade ghtermiştir. Çünkü balonu haciz albna koydurmak, mahvolmuım
istemekten başka bir şeye yaramıyacaktır. Bu suretle de
balonun devri alem seyahati yanda kalmamıştır.

Is. 1202

'-d 11 l uıu u
yn:r.ılnrııı hul,kı l'• :ılıfm:dur

Zeppelin balonuna

Graf Zeppelin balonu, cc21» günden birkaç saat fazla Lı
zaman içinde ancak dört defa yere inerek muazzam bir devir
aeyahati yapb, dünya etrafında dolqb. Şimdi, eski merkezi
olan Almanyamn Frederikahafen lfmamna döndü. Zeppelinin
i'CSsterdiği bu muvaffakıyetf, bütün dilnya söylemekle, takdir
etmekle bitiremiyor. Fakat Alman balonunun Amerikaya muvasaiatı sırasında bir hadise oımuıtur ki az kalaın, biltün bu
muvaffakıyeti alt üst ediyordu. Hadise ıudur:
Graf Zeppelin balonu Amerikaya vardığı zaman Otto Hilling
İaminde bir ıahıs, hükumete müracaat ederek 125 bin dolarlık
bir tazminat meselesinden dolayı balona haciz konmasını

y ... ifleri

ku nı-;tur.

AKŞAMLARI

.

şartları

Abone

Son :-Jaatin ilan tarifeM,

_

Ne a!JlıyorSJJn yahıı1
ttllc.
Haberin yok mu, bl&lm rejf'/utyı luJybe
Git, gazetelere ll&ı ver, belki meyı1a,..
ilserlne o kadlJr toprak yıldıw iri onları

plrar,...;,,.,.. *'

..on

Başvekilimiz

Dün

fından

SON HABERLER

cevabı

Yunan

Eyltıl

.:nııit

Bir iftirayı
tekzip

tara~

tetkik edildi

Yunan cevabı dün Tevfik
Kamil ve Hariciye Müsteşarı
Nüman beylerin huzuru ile İs
met Pş. Hz. tarafından tetkik

Filistinde
Divanı

harpler
kimin icin
,
calısacak?
,
,

edilmiştir. Cevabımız, yakında
hazırlanacaktır.

Muhtelit mübadele komisyonunda, evelkl akşam bitaraf
reis ve aza ile Türk ve Yunan reisleri arasında vaki olan içtimada
tarafımızdan,
mu~.telit komisyonun faaliyete
geçmesi ve Yunanlıların teahhiidatını
ifa etmeleri talep
edilmiştir. Komisyon heyeti
umumiyesi önümüzdeki hafta
lç:nde içtimaa davet edilecektir.
fmlç muhtelif beynelmilel
~ kongrede memleketimizi
ve Türkiye Himayei Etfal cemiyetini temsil eden Aydın
meb'usu Dr. Reşit ralip B.
evelki akşam Avrupadan ıeh
rimize avdet etmiştir.
Reşit Galip B. " Yeni Türkiyemiz, bütün dünyada muhterem ve muteber bir mevcudiyet olarak tanınıyor» demekdir.
NJefaini t6ccariye sahip ve
~ müstahedmini cemiyetinin senelik heyeti idare intihabatı dün Galatadaki cemiyet
merkezinde icra edilmiştir.
skin U. M. Hacı Mehmet
B. bug&n İzmire gidecektir.
lfilmniyeti umumiye M. Rifat
ıg'IB. tedavi için gittiği Viyanadan avdet etmiştir.
[Raı k vilayetleri müfettifliği
~muvahkaten Elanıe nakledilmi~tir. Sebebi sıcaklardır.
fmlirmi vilayette ilk mektepUlerin 1 eylülde, ve diğer
vilayetlerde meclisi idare kararile 15 eyliil ve ya 1 teşrin
evelde tedrisata bıqlamalan
musammemdir.
ulgaristanlı Türk muallimler şerdine şehremaneti
tarafından Bebekte bir çay
ziyafeti verilmiştir.
l[il da takımı dün bir maç
g'.yapmak için Balıkesire

D

tondra, ~ ( A. A. )
Yf'of l'ilislln revkalı,de
konıis('ri

sis Nlll<•n

lmhahntlllerln uöuderlleceklcri bildlrlhnekte<lir.

Yakalanan pasaport sahtekarları

Polise mütkülAt yok
(1 inci sahHeden mabat ]

1 bnda

bulunduramaması

keyfiyetidir iri zabrtay1; 1Dçhıyu, •
ticvap ettikten ıonra, tevkifini
mucip kanuni sebepler g6rd6IJÜ takdirde hemen me111Up
olduğu sulh hakimi
huzuruna sevke
mecbur kdmakta ve vazifeye amade
bulunan sulh hakimlerimiz de
kendilerine arı.olunan işler için
derhal kanuni salahiyetlerini
istimal etmektedirler.
Şu halde hakimler tarafın
dan çıkarıldığı beyan edilen
müşkülatııı madde tayin ve
tasrihi suretile ifade edilmesi
lazımdır. Bittabi lramınnn haricinde hiç bir Yatandq hakkında keyfi bir muamele tatbik edilenıe:ı. Esasen yeni kanun tatbik ve icrasmııı heııh
onbef gün ırJbi ima bir ııa
maaa inhiııar etmesine ııuanuı
bu bapta her hangi bir mü-,
talca ve kanaat kifi ve doğru

Londra, 5 (A.A.) - İngiltere hariciye nazın M. Henderson
~enevrede Deyli Herald muhabiri ile yaptığı bir mülakatta
lngiliz-Rus münasebatı hakkında şu beyanatta bulunmuştur:
« Rusya ile fili ve hakiki münasebabn iadesi, bu husn.ııta
kararlaştırılacak esasatın Parlernento tarafından tasvip edilmesine mütevekkıftır. Parlamento açılıncaya kadar daha haylı
müddet geçecektir. Arl!c!aki fasıladan, Moskova ile yeniden giritilecek mülrilematm programını hazırlamak için istifade olunacaktır. Ruaya ile yeniden münasebat tesisi hususundaki ano
bahsolduju gibi bu müna.aebata mümkün mertebe dostane bir
şekil vermek ve bunlan metin ve sabit esaslara iııtinat ettirmek emrindeki kara•ımız da d'an payedardır.

Bu ne

Malümdur ki cua muhakemeleri usulü kaDU11u 19'l0 senesinle ııqreclilmiş ol.uı ~
ı;ıan usulü cezaiyesinden aynen alınıwştır. Medeni Türk
Cümhuriyeti Medeni milletlerin kabul ettikleri kaıwıılar
dan başka bir ıilımyette kanuıı!ara sahip ola~ Binaenaleyh yeni kan•ın eskiaiae
nazaran suçlar:n takip ve taharrisi hususunda vasi snlıi
hiyct ve kudret vermesi hasebile zabıtanın v2zifesıni müş
kllita değil, aGrat ve ııtıbulete
eriftir111İ4tir efendim.»

mıştır.

ll

eşmiştir.

U

İstanbul müddei'-'lllUlllİ3i

------'
Kenan

Telsiz hala

çalışamıyor
1

Havai kabloumı boznlmaım dan dofaJI Oç gecedmberi
•e+iıat yapamayan İnanbal
telsizi eter bagüa tamirat
biterse, fa.liyete geçecektir.
Bu mU..ebetle şurasmı
kaydetmek liıuııdır ki bir
kablıoauu !iç günde tamir edileınemesi hayli garip bir ittir.
Eğer bu deniz altı bir kablo olsa idi, haydi neyse derdik. Fakat havai bir kablo
tamirinin bu kadar sürmesi,
lı.akikatcn garip geliyor.

Şurayi
Şurayi

edeıJsizliktir

•

insan, ailesi ile bir yere
çıkamaz oldu!.
Dibı

gece Taksimde Panorama bahçesinde laf atmak yfiziinden kanlı bir vak'• olmuştur. Yemişte komisyoncu Momtaz
bey zevcesi Hatçe hanımla bahçede otururken yanlanndaki
masada bulunan dbiııeci Khım ve arkadaşı Sıtkr, Hatçe baoıma lif atınışlardır.
Mümtaı. bey önce

aes çıkarmamış, fakat bir müddet sonra
yan masadakilerin W atmalan devam etmesi üıerini yerinden
kalkmış:

- Ayip yahu, insan karı.aile oturup eğlenirken laf atmak
ne demektir? Demiş, ikisinin de yüzlerine tükürmüştür.
Herkesin içinde ytblerinl! tükürülen Kazım ile Srtkı bunun
üzerine hemeB Mthataıı: beyin boğazına aarılmı.şlar, kavgaya
tutuşmuşlardır. Neticede Mümtaz bey bıçakla karnından, Kizıın da sol ayağından yaralanmışlardır. Her iki mecruh hastaneye kaldmlmqtır.

Teessür..

Sarhoşlar

Kocasına kızilı
çocuğunu 'dllşürdii

el siltth
affllar

Sarıyerde dağ

değildir.

m s.

)'eji'm·ırauı:dur.

Hariciye nazın Henderson vaziyeti nasıl
eörüyor?

yakalanmıştır.

dün bir sakatlık ariıı
bu Jüzden fabrikada
30 ton ka ar noksan buı.
imal edil mi tir. Şehir dün
oldukça sıkıntı çekmiştir.
lf.ü:aliye vdıilimiı. 20 gDn so~nra lımirden
şehrimize
gelecektir.
B. Edebiyat şubesi
~koagresi dün toplanmış, idare heyeti intihabım 19 eylül p. rte:.abe gününe bırak

Di;n azami hararet «30»
• derece, bu sabah .23,. derecedir. Bu gece rüzgir poyraz hava ekseriyete açık ve

lngiltere - Rusya

Roma 4 (Hususi) - Şimali
ve cenubi Amerikaya gitmek
istiyenleı için muauam bir
sahi e paııap<>rt şebekesi tesis
ve teşkil eden «18• ııahtekir

sına

a'ınmıftu:

scvl•olu-

mlllip•t ,.c ııwzJıı•pleri
ne olursa olsun bütün

olmuş,

rasataneııiııden

divanı harı•l<•re

yalnız .\rarıların

m.ıaraağaçtaki bux fabrika-

Kandilli

te-

mwauı ~ııyl:ısı l<"l<Zİ(l cdillll<'kl(', hu ıııalıl<Cınf'lere

gitmişfr.

BufÖll.liÜ hava:

lıırarıııdan ıı<>ş

roluııan hı•yıınıı:ııııNle

m

tisat vekili Şalrir bey iyiYann kilyoatan
lstanbula inecek, bazı müeaisatı teftiş edecektir.
R•ıtrepo buhranının kafi suiM rette izalesi için ticaret odasında yen 1den lur komisyon
te~kil edilrniçtir.
stanbul kitapçrlan bngihı
Ankaraya Maarif vekilefle temas için bir heyet p
dereceklerdir.
ın;tmanet fırıncıları yola ge~tirmek üzere cari tedbirler aimaktadır. Fınnlara müebhedeu set f t Jalıut hem
muvakllat set ~ pdikiodaa
çok ağır nUti ceı.lar verihaea
hakkında Emanet tanlındu
Dahiliye Velriletiae yapdaa
müracaat hı unn clilı.lrate
alantnlf bu 1
ta tetkikat
icrasına batla
zbr.
meraset verııimi •emelİD
gjden Hahım>lı8M qyalaıından bazılarına ı.cn. .ucd ilmiştir.

•

Devlel
reisi

Dev? et relıi Nusret
bey bugüıı Ankaraya dönmektedir.

dibinde «18»
auınaralı evde oturan balıkçı
Süleymaa efendi ile z.evc:eai
Sabiha ve baldızı Hasene hanımlar arasmda geçiwwizlik yüıiiıulen bir lıavııa olmuş Sabiha hanım baıclao müteessirea dün ham l olduğa çocuğu
nu düşünniiftür. Adi tahkikat
başlamıştır.

Yenfbahçede
bir kavQa

Eyipte İslfm bey mahaUelinde oturan Aslan ile Yeni
bahçe sakinlerinden Talat arasında dün bir ka911& ~
Astan Talitı scıpa le yarala-

llllfbr.

Dütfö ve

yaralandı
Tcıpltaneck Fort fabrilraıım
da çahpıı beya:& Rulardaa
diin ~ yilaek ~
~ dl; .... ağır surette

t:

raral-ıfbr.

.Sa/dbin keyfi

bozuldu..
Kadık6), +

Sekip

dlııı

ot.an fOför

INııı

kadınlarla

lıirlilrte Karha;alıda

gezerken
aileli Eaineye tesadüf etmiştir.

Emine han kocasına eve
gelmesini
ıöykmiş.
Sakip
bunwı üzerine refakatindeki
kadınlardu ayrılarak
evin
yolunu tutmuş fse de yolda
Emmeyi adam alalh d5vmüş
tür. Hakkında talıkikata bqla111Dlfbr.

Zabıtaya beş

Şnayder

Galatasaray terbiyei bedeniye kıUnbüııden: «2 eyltll tarihli «İkdam» gaıetelinin spor
s&tuaanda. Beykoı kulübüne
aft bir frtanın kınlmaıı münasebetile karakola davet edilen
Galatasaray denizcilik şubesi
erldıımdan bfr zatın gdya»
«Marmara denizine Yunan filosu girerae Tllrk donanması ne
yapar? Hücum eder ve Yunan
ıemilerini tardeder deiil mı'?
Bi:ı de öyle yaptık» dediği

Kupa tecrii• •
beleri ıyı
gitmiyor
londra, 5 (A.A) İngiliz
tayyareleri ile birlikte « Solents» boğuı üserillde tecriibeler yapan İtalyan tayyarelerinden birinin deniz ylbünde
yükselmek için yaptığı ınanevre
esna1111da
yalpa
vurması
netice'!İ bir gemi ile çarpış
masına ramak kalmıştır.
MuvuenesiJ.liğe tayyareyi ufki
vniyette tutan makine akaamındaki çatlaklığmı ıebep olduğu anlqılmıştır. Bunun vakit ve ıı:amanmda farkına vanlmuı büyük bir feliketin 6nünü almlfhr.
Ayni tecrübelerde diğer bir
İtalyan tayyaresi de bo:ıulmuş
tur.

yımhyor. Frtaııuı kınlmMUıdan
kabahatin kime ait olduğu
ınalılı:eme tahkikab ile meydana çıkar.

Fakat, kulübümüze mensup
hiç kimae Be1kwı lmliib&nden
balısederlı:en bu yolda çirkin
bir malı:ayue yapmıımıs:
Serapa uydurma olan ve
•
latuaraylı bir kuliipç6ııtın ağı
:&a bile almıyacağı
hueyanlardan ibuet bulunan bu iftirayı ret ve tekzip ederiı.. »
Fener~Beyko:a
Bugün Fener-Beykoı. Fenerde karşılqacaklardır.

6'"4tasaray kiiçillderl
Zoııguldakta, Zonguldak kl)-

Nafia vekilimiz
burada

lübli ile yaptığı intikam maçını ( 0-4 ) kazanan Galatasaray kilçükleri dün ~elmişlerdir.

Ankara, 6 (Telefon)- Nafıa
vekfli Recep bey d6n lstanbula hareket etmi~tir . Yolda
bazı inşaab teftiş edecektir.
S. S. - Recep bey bugün
şehrimize gelecektir.

Çıplaklı){
Bacaklarda
olursa sinire
dokunuyor

şubesi
miidur/uğfi

lerbiye

Çorapsız

sokakta gezmek
Rus ibtiliilinin bir neticesi gi~
bi görünmüştü. Çorap parasından iktısat ei:mek istiyen
Rus dilberleri, bir !(iin gördülı:
ki, sokaklarda, çorapsız dolaşıyorlar. Rusyanm bir zaruret
olarak kabul ettiği bu hal
zamanla bqka memleketler
için bir moda oldu.
Hele Amerika plAjlannda,
bu bal, bir az da sni istimale
uğrıyan bir şehveti tahrik vesilesi oklu. Bunun içindir ki,
Amerilı.a federasyonuna dahil
bulunan ban devletler, bu modanın şiddetle aleyhinde bulunuyorlar.
Hatta bazılan yeni kanunlar yaparak çıplak baldırla
gezen kadınlar aleylıindc ıid
detli cezalar bile koymuşlar
dır. «Patnam» ııyaletinde bu
kanunun ıstarına şöyle bir ~
dise 11ebep olmuştur.
Bir siiTari ıı:abiti - n e den dönerkea IOkalı: ortasmda durup geYCZelik yapan bir
kadm grupmuı nlll gdmi~ ki
ayaklan çorapNZ•'f· Bu bal.
süvari zabitinin fena halele
sinirine dokuııın~. Kadmfara
çıkışmış ve hemen evlerine
gidip edc-p Ye terbiye dairesimlc giyinmelerini söyleınif.
İşte bu bunun gibi bazı haçıplak
diseler, Amerikada

Ankara, 6 (Telefon) - Maarif vekaleti halk terbiyesi
müdürlüğüne muallim Osman
bey tayin edilmiştir.

Mahkemelerde
faaliyet
ttnkara, 6 (Telefon) - Tatil müddetleri biten mahkemelerimi:& ve baromu dündeıı
itibaren faaliyete geçmişle~
dir.

A vrupadüi talebemizi teftit
Ankara 6 (Telefon) - Maarif umum müfı:ttiflerinden
Reşat Şemsettin bey, yakında.
Avrupııdalıi talebeıahi teftit
için seyahate çıkacaktır.

D6n gece ııaat yanında Fatih parlo kUflSlnc:I• meyhaneci
Muhittin. meyhanesini lıapaı
ken bet kiti geln4 meyhaneyi açmasını söylemişlerdir.
Alman hududunda
Muhittin cevabı ret verince
tevkifat
aralarında kavga çıkmıştır. O
Beılin, 5 (A.A.) Volf asırada evine dönmekte olan
polis müdüriyeti şoförlerinden jansı hudutta silah ve mühimatı havi Litvanyalı 6 muharArif Hikmet efendi kavga yerikin tevkif edildiğini bildiririne gelmiş ıarbot olan beş
yor. Bunlar Lehistaadan gelarkadaşa. başka yere gitmeledikleri ve Lltvanya toprağına
söylemiştir. Bunlardan
rini
girmfğe çalıf{ıklarını 99yfemişHaydo hemen bıçağını çekmiş,
Arif Hikmet efendinin üzeri- lerdir. Mev.luffann bir sui kastta bulunmak niyetinde oldulı:
ne ablau.ttır.
lan zaımedı1iyor.
Bu sırada nokta memuru
2397 numaralı lbrahim efendinin yetiştiğini gören sarhoşlar
F atıh su kemerine doğru kaçaltında
mışlar ve kendilerini takip
eden memurlara beş el ailah
Kaılıliii) fmde
Haycl;,ratmı,lardır. Bunlardan Haydo
paşs caddesinde kalıved
ile Altın diş N"ıyazi yakalım
Alımel at)aya oün •:!i:l.a•
mıştır.
num;u•ah olo.uolıll ça•·ııa
asıldı '!'-k. mulıl<'lif yt>rlerlud.eo
yıı ra lan masınn sehehi yet

baldır modası11111 lı.aldmJması

na sebep "'-!tur.
Ama ha çıplakblı ricuda
t~alliık ederse, Amerika VUll
kanunu şimdilik sesini çıkar

Bir kahveci otomobil

l?!l)'Ol".

ı ik~'ıh nıcrasimı
Şebrema-=ti T eaUök ~i
müdür mı.ıaviıti l4öt:ıt beyin
kerimesi Hudan baıanıla
Şebraaaneti nridal müdüliiğü kitiplerindm irfan beyin

Tramvaya

ve

yaralandı

Dün akf&Dl Edimekapıya
sefer yapan «560ıt numarafı
tramvaya sekiz yaşmda Nail
isminde bir çornlr nıhmf,
yokla dilfllliiıt, başındaa yar>
la• ;Lr. Nail hastaneye kaldırıhıılfhr.

Meçhul otomobilin
marifeti
Bebekte oturan. -dalcı
Mehmedin 14 yqıodaki oğlu
lbrahime meçhul bir otomobil
çarpmıştu. Ağır surette yaralanan çocuk lıastane7e yatı
nlmıştır.

vPrmlıjlir. J\kcrulı lıasla

ft('ye

kaldırılmış,

7

nW9W•n

~ol"öı·

d.lia

Şebıemanctf

«Skan ve mem•larıwn huzurlarile BeyUlf beJe(fye dairesinde kıyılmıttır. Yeni çiftin

rırar etmiştir.

kadını vurdular
ha htİJlll' olmasnmdileri:ı..
Karagümrikte , Karalıqta ,
yeni imam sokağında oturan
Servet ismindeki luıd...ıa SeDünkü. borlft:
lahattin isminde biri bir yüzük
İngiliz 1002,00; Frank
meselesinden dMiişınü~rdir.
12,30,00-,1..irrl 9,20,.(X);l.viçre
Sel~.hallin Serveti sustah
2,50,00; Dolar 48,75,00; Daçakr ile ıınıhtetif yerleriıııden
hili 95,50; Altın 874,00; AyaraJa~. Ser.et Jıntaneye f na dolu 21,SS; Rumeli 6.'lO;
L
ld r
b
d
~ Tramvay 75; Düyun 195,50;
&a ın mıt. ö ürü e yakalaniş bankuıa.daıı almıuıştır.

Bir

mıştır.

l'ln'I._
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~-'}!..~-4 .;:d Hu ıambaşı
Küçük sihhat mektebi
Küçük sihhat memurlan
mektebi nerededir? Ve kaydi
kabul şeraiti nedir? Lütfen
gazeteniz vasıtasile bildirmenizi rica ederim efendim.
N.L
S. S. - Mektep , Sirkcide
Demirkapİda, T elkihane müdürlüğünün yanındadır. 20-25
yaşında olmak , lise yediyi
bitirenler bila imtihan, ondan
az tahsil görenler imtihanla
ve Türk tabaasından bulunmak şartı ile mektebe girile-

bilir.

Kmalı

iskelesi*bltmiyecek mi?

Kınalıadada

oturan karilerimizden aldığımız bir mektupta Kınalı iskelesinin elan
yapılmadığı ve bu yüzden
vapurların

yanaşmakta

müş

külat çekmekte oldukları anlatılmaktadır.
Karilerimiı:in söylediklerine
göre bu hususta seyriıefainde
kabahat yoktur, idare iskelenin
ya-pılmasını kötürü olarak bir
müteahhide vermiştir, bu müteahhit ise işi bir iki amele ile
ucuzca başarmak arzusunda
dır, yapılan mukavelede teslim
müddeti tasrih edilmiş olacağına göre, mukaveleye mutlaka riayet edılmeıi lazım geleceğini müteahhide habrlatmak
lizımdırl

•

Esrar kahve:erl
Tophanede bir esrar kahveıinden şikayet edilmektedir.
Bu kahvede her gün cayır
cayır eırar içildiği gibi bir
çok yerlere de buradan esrar
tevzi edilmekte imiş. Bunu
bize haber veren, şahıslan bizce maruf kimseler oradaki bu
zehir yatağı yüzünden memleketin bir çok gençlerinin zehirlendiklerini iddia etmektedirler.
~ize bunu ihbar eden şikayet
çıler, ayni zamanda meseleyi
memleketin sıhhati namına şeh
rimizin maruf bir sinir ve akıl
hnstalıklan mütehassma da
haber vermişler, bu zehir yuvası hakkında tıp aleminin de
nazarı dikkatini
celbetmiş
lerdir.
Biz de polisin nazarı dikkatini celebdiyoruz.

*

rt.ahalle arasın~a fahişeler
Siileymaniyede Dökmeciler
ıemtinde son günlerde bir sürü fahişe türedi. Bu civarda
hemen her gece birçok kavga
oluyor. Bütün mahalle balkı
b~ sokak kadınlarının gürültüsünden bizar olmaktadır.
Bunların namuslu insanların
evlerine yakın yerlerde yerlefebilmeleri doğru mudur? Nazan diklrnti celbederim.
Tayyar

Tramyay şirketinin* nazari dıkkatine
Aksaraydc Ortaköy ve Yedikule tramvaylarına binec ~k
yolculare mah~us bir bekleme
J.eri vardır. Bir senedenberi
bu bekleme yerinin üstü kapatılacağı söyleniliyordu. Fakat hala kapatılamadı.
Geçen günkü yşğmurda
etrafta bir çatı altı bulunma:
dığı
için, burada tramvay
bekliyenler fena halde ıslan
dılar. Şirket bu bekleme mahallinin üstünü ne zaman kapatacak?
A. L.
lf

Bebekte su

sıkıntısı

Hemen her gün Bebek cihetindeki Terkos suları akşam
ıaat dokuzda kesiliyor. Ertesi
ıabab
t yedide tekrar su
veriliyoı u hali kime şikayet
edelim?
Bebek:
Rıdvan Hüsnü

Acabl1 içtima
tarihini unutfTIUŞ

mu?

Fflistinde Araplarla Yahudiler arasında kanlı vak'alar
oldu. ArapJarın öz vatanında
yabancı bir yuva kurulmasıdır
ki bu hadiseleri doğurdu. Bu
vukuatı geçen gün mevzuu
bahsederken İstanbul Musevilerinin Filistindeki dindaşları
için yardımda bulunmak gayesile içtimalar yaptıklarını
kaydettik, yer zikrettik.
«Milliyet» refikimize beyanat veren Hahamba§ı Becerano efendi, bu haberi tekzip
etmektedir. Halbuki, verdiği
miz malumat doğru olduğuna
göre işte bir zühul olmak icap
ediyor. Anlaşılan Becerano
efendi, içtima tarihini habrlı
yamamış olacak.

Eczacılar
Bugün ispirto
işini de hal/edecekler
Tiirkiye eczacıları cemiyeti
umumi heyet içtimaı bugün
öğleden sonra Beyoğlu Halk
fırkası binasında aktedUecektir.
Bu içtimada, dün de yazdı
ğımız gibi, yeni idare heyeti
intihap edilecek ve istifa eden
idare heyetinin raporu okunacaktır.

Bundan başka içtimada, ecispirto dertleri de

zacıların

konuşulacaktır.
Haber aldığımıza

göre, eczacılar ispirto meselesini aralarında bir anonim şirket teş
kil etmek suretile halledeceklerdir. Bu şirket münhasıran
ispirtolu mUstahzerat ile meş
gul olacakhr.
Şirket, müskirat ve ispirto
inhisarı idaresinden ucuz ispirto alabileceği için, her eczacı hem ucuz, hem de kolaylıkla ispirto tedarik edebilecektir.

Davamız
Eylülün yedisinde görülecektir
İddia makamı tarafından
bütün İstanbul gazeteleri aleyhine açılan hilafı hakikat neş
riyat davası ayın yedisinde ,
ikinci ceza mahkemesinde rü'yet edilecektir. Bu dava, irtişa
meznunları tahkikatı etrafında
yapılmış

olarak

olan

neşriyat

neticesi

açılmıştır.

Pariste zabıfai
cinaiye kongresi
toplanıyor
T eşrinisanide Pariste toplanacak olan zabıtai cinaiye kongresine polis müdüriyetimiz de
davet edilmiştir. Bu davete
icabet için hazırlıklar yapıl
maktadır. Kongre (4) gfin devam edecektir.

İskan idaresinin

kadrosu geldi
Vilayet şuabatından yalnız
İskan idaresinin yeni kadrosu
dün tebliğ edildiği cihetle
bu şubeye ait maaş bordrosunun tanzimine başlanmıştır.
Diğer idarelere ait kadrolara
da intizar edilmektedir. Önümüzdeki hafta nihayetine kadar tekmil kadroların tebliği
muhtemeldir.

aaa~-,.a

Tahsil

işinin

tes-

Sen söyle Con bey?

rii ve ikmali
emredildi

Ben fstanbula haber
uçurup yardım dile•
meliyiz, derim.

Tarik bedelınin ikinci taksit mUddetf yaklaştığı halde
henüz b ;rinci taksit tamamile
tahsil edilemediğinden bu tahsilAtın bir an evel ikmali hususu Maliye tahsil şubelerine
tebliğ edilmiştir. Müddeti muayyenesi zarfında birinci ve
ikinci taksitleri vemıiyenler
alelusul yol inşaatına sevke·
dilecektir.

- 4Şimdi her memleket bir
hava çalıyor. Kim kime el
uzadır. Geçende· siz söylemiş
tiniz. Gilnbatıda müslümanlan
ateıe atıp diri diri yakarlarmış,
kundaktaki çocukların etlerini
cımbızla koparıp köpeklere
atıyorlarmış. Bir devletli çıkıp
ta, bunlar dindaşımızdır, yardım edelim, diyor mu? [1)
- Sen söyle Can beyi
- Ben, İstanbula haber uçurup yardım dilemeliyiz derim. Hep bir boydan, bir soydan değil miyiz? Elbette bizi
düşmana çiğnetmek istemezler.
Kırım hanını yardıma gönderseler yeter.
·
- Simdi sen söyle Kuşak?
- Bir kere Mamuk beye,
Uluğ l>eye cevap vereceğim.
Onlar, «eğilen başı kılıç kesmez >> diyorlar. Düşünmüyor
lar ki Türkün başı eğilmez.
Gök kubbesi belki çarpılır, fakat Türkün başı hiç bir zaman eğilmez. Gene onlar, bükillemiyen el öpülür, dediler.
Bence bükülemiyen el öpülmez, ısınlır, kırılır. Hem de
Türkün bnkemediği, bükemiyeceği el mi olur? Şimdi bu
beylere iznin olursa sormak
isterim: Kinaz Yuvanla uyuş
mak ne demektir? Onu kendimize bey yapıp önünde boyun mu kıracağız, atının kuyruğunu tuğ diye başımız da
mı gezdireceğiz. Yoksa Şeyh
Aliyi, Yuvanın vekili tanıyıp
Altın kubbeye mi oturtacağız?
Mamuk B. hırladı:
- Şeyh Aliyi karıştırma.
O yuvasını şaşırmış bir kuş!
- Ya bilerek yalan söyHyorsun, yahut alıksın. Şeyh
Ali, hiç te şaşkın değil. O,
yuvasındaki balaları [ yavruları ] boğdurmak için yılan
toplamıya gitti. Siz de o yı
lanlara yem hazırlamak istiyorsunuz.
Prenses, tekrar müdahaleye
lüzum gördü:
- Bu şanlı kubbe altında
dedeleriniz susmayı ve ancak
sorulan neyse ona cevap vermeyi bilirlerdi. Siz, dedelerinizin izinde o kadarcık olsun
yürümeyi de beceremiyorsunuz.
Dalaşmayı

bırakmıyacaksamz

meclisi

dağıdacağım,

arasına

gınp

alacağım.

halkın

onların fikrini
Elbette halk, sizden

daha iyi şeyler dlişünecekler
ve hiç şüphe yok ki sizden
daha terbiyeli konuşacak

lardır.

Bu ağır ihtar üzerine Mamuk bey muarızı olan gence
karşı mukabele edemedi, hazırladığı cevap boğazında kaldı. Lakin, çehresinde, bir sille yemiş gibi kinli bir kızartı
vardı.
K"uşak

B:

((- Ulu beyğüm, Kulunu affetsin. Söyliyorlar, ben de karşılık veriyorum. Yoksa haddimi bilmez değilim.»
dedikten sonra fikrini izaha
girişti:

Muharriri: M. Turhan
dü, boy attı. Poıtunu geniş·
)etmek, yatağını derinletmek
istiyor. Bu isteğine bir şey
demem, Allahın takdiridir.
Fakat onun postunu bizim
derimizle büyütmesine, yatağım bizim yurdumuzla geniş
letmesine razı mı olacağız?
Asla, bin kere asla!
Eğer onlar, bizim demir yapılı bir millet olduğumuzu
anlarlarsa - tıpkı dağlann eteğini dolaşan sular ğibi - yollarının
Öeğiştirecekler ,
ya
sağa , ya sola döneceklerdir.
Allah etmesin , bizi çör
çöpten bir şey olarak tanırlar
ve öyle de bulurlarsa bir
hamlede silip süpüreceklerdir.
Bizim yapacağımız, bu taşmak
istiyen seli geri sürmekti. Bu
da savaşla olur. İki el bir baş
içindir, demeli, Kinaz Yuvanla
çarpışmalı.

-

Yardım

aramak lazım

değil mi,?
- Kişiye yardım kendinden

olur!
Bu müzakerenin sonunda üç
esaslı fikir, tebellür etmişti :
Tatar oruğundan olan beyler - hemen müttefikan - Ruslarla uyuşmayi ; Türk ümera
çarpışmayı ; Nogaylarla Çerkesler Kırım taprağına hicret
etmiYıe rey vermişlerdi.
Sevinç H. bu üç muhtelif
re'yi tebellür ettirdikten sonra
ayağa kalktı:

başı,

Kazanlıların - dedi- bir

ve bir yüreği
var sanıyordum. Meğer aldanmışım. Siz üç ağızlı bir kafaya
benziyorsunuz. Bu kafadaki
dillerin biri hayır «derse öbürii1 o er» diye bağırıyor; üçüncüsü ise kem küm ediyor.
Açıkça ve yana yana söyliyorum ki erimin beni geride
koyup tn ölmesine en iizüldüğüm giin, bu~ündür. Keşki
ben de ölseydim de yurdumun bu kadar ayrı ve aykırı
düşünür beylerle dolu olduğunu görmeseydim.
İnsaf ediniz de doğru söyleyin: Biilbül yuvasmdun karga
sesi, kurt ininden tilki hırılbsı
işidilir mi-? Bizim yurdumuz
hayva\l kovuklanndan da mı
aşağı .ki sesimiz ayrı, sözümüz
ayrı, fikrimiz ayni
bir dili

[1 J Endülüs fecayiini kastediyor ki o devirlere müsadiftir.

hastalığı
Tokyo, 4 (Hususi) - Bir
müddettenberi burada baş
gösteren uyku hastalığı (ansef alit letarjik ) vüsat peyda
etmektedir. Şimdiye kadar bu
hastalığa «241» kişi tutulmuş,
«91 » hasta vefat etmiştir.

Suriyede...
.,

Araplarla Yahudilerden fazla
korkuluyor
Son zamanda Filistinde Araplarla Yahudiler arasında
vukua gelen hadiselerin Suriyeye de sirayetinden korkan
Fransızlar, gerek Suriye dahilinde, gerek hudutta bazı
ihtiyati tedbirler almışlardır.
Kabilelerin mevsim münascbetile hududun iki tarafına
gidip gelmeleri muvakkaten
menedilmiştir.

parçaladı.

f Bitmedi]

tedilecek olan tıp kongresine
Türk tıbbi mUstahzeratı amilleri de iştirak edeceklerdir.
Eczacı Daim bey tarafından
tertip edilen Türle hbbi müstahzerab hnkkında malumat
ve izahatı havi bik kitap kongredeki
doktorlarla bütün
TUrklyedeki doktorlara tevzi
edilecektir.
•

Mtifckaltlerin, dulların, yı'
timlerin yoklama ilnuılıaber
leri de bu sefer yeni lıarfler
le basılmış... Fakat ne yazık
ki bu ilmzilıaberlerde def/işen
yalmz lıarflerdir. Il~rfleri!ı
teşkil etliği kelimeler ıse gene
eski kelimeler ve rulı gene
eski rulıiur. Bıwlar bu sefer
değişirken acaba im ci/ıet
11eslen Jıallra gelmemiş?
Bir çok zahmet ve n~a~N~
la meydana gelen yem ılm.u
lıaberlerde mutekailler yerme
nwlelwidin ..• Oğullar yer~11 e
mahdumlar... Ana yerme
valide... Kız

İzmirde bir Amerikelı

tevkif edildi
lzmir, 5 - Sahil sıhhiyesi
n~ mensup Rizeli lbrahim oğ
lu Ferhadı, limandaki Amerikan vapuru tayfalarından
«Hers» isminde biri burnundan yaralamıştır. Hers tevkif
edilerek adiiyeye verildi~

Nil nehri

denilmiş?

ilmıihaberleri
yeniden bastıranların içinde

yoksa,

kulmaktadır.

Yeni eser'er

adamakıllı Turkçe bilen yok
mu imiş acaba?
Sade bıı kadar olsa ne ise/
Ayni ilmulıaberlerde~i şu ya·
bancı kelime ve terkip bolluğuna bir bakım::
( Hizmeti deı lclle ve muessesalı resmi yede mustalıdem ...)
Bu ibare şôyle ya:ılmak
lQ:ımdı:

( Deulet işlerinde ve resmt

mıiessesl'lerde kullamlan ... )

JJakımz dalıa neler de neler: ( Sahibi maaş ) yani
( aylık salıibi. ) . . .
( Senei lıaliye ıtı!wrı.le. larilıi tevcllüdıi) yam ( ışlıyen
yıla gore doğduğu tarilı. )
Hangi biri11i sayalu~. lıa~ıgi birini taslıilı edelım, klnlmem kil.. Hele şuraya ba ınız
( Balada ma/ıtu~n olan
müluirler malıallemız he~eti
i/ıtiyariyesiııin mu/ırıi zallleri ve verilen cevaplaruı _ta-

mamen

Resimli ay
çıktı.

sağlam Sheffield

çclığındcn

mamOI ve yQzlcnnin
pek kcüln bulunması her zaman
mu tcrlh olarak troış ol:ıbılmenııi
tc'mın eder
~ıkmazdan evvel bır paket

dcrhaur

nıllkarinl

Jıakıkal

)
d .
IJumm da 1'urkçesi şu ur.

( Yukarıya

basılm:ş

~lan

mıi/wrler. maballerıu: ihtıyar

lıeyetinin kendi mülııirleri
oillp uerilen cevaplar da dağ
rudıır. ) Jlele im ibarede geçen ve basılmış man~sm~
gelen ( malıtwn ) kelımesı
iıe ( mulwrini Jıakikat) ter-

kibine Jıiç diyecek yok! lle~ı

:aten eskiden de yerinde imi~
lamlımyarı bir şeydi. Çun/\u
'· : . ka "'·1·ı·at
demek
ııwıwrım
'
.
( doğruya yakm ) demek~ır.
Halbuki burada aramlan ş_ey
doğruya yalan Şt!/ değil. ı~·ı i dos doJpermcçel 11w11w gı'
ru şeydir.
. . .
1JuN11Ja kadar yem 1111111.
d b"
· .. wıden
Jwl1crlcri11 sa e ır y~ı,.,
.
balıst•llil\. E!/er Maarif c:en~1ycll mumessı·1·ı C,cı1del l\erım
/\.
bey, bi=e falıri bir 1'u1: ·_re
. l'ıy-ı v erı"r'"e
aym tl11mail ım
·~
wlwberlerin arka tarafları~ı·
ll
·ı
) ,,,_
.faki ( muaf ). ( ecl11 Je ;;..
bi ucubelerden de balısede.. -·
•

ıılmınızı

bu

taşıyor bu nwkarini Jıald/wl terkıbi

Kahire 4 ( Hususi ) - Nil
nehri, yatağının birkaç noktasından taşmıştır. Pek çok
mısır mahsulü mahvolmuştur.
Kıymeti dört milyon İngiliz
lirasına baliğ olan palJ!uk tarlalarının tamamile su albnda
kalıp berbat olmasından kor-

Yola

yerine kerime

ve erı garibi büyük ana yerine gene niçin « cedde/ >)

olduğu ...

Resimli ayın eylül nüshası
Her nüshasında yeni bir
mesele çıkaran Resimli ay bu
nüshasında da Gramere lüzum
Bakın kadınlara, şu değimli
olmadığı
meselesini ortaya
aslanlara. Daha iki soıum
atıyor bir çok edip ve muharüzerine hepsi bir ağızdan: «Ö- rirlerimizin de bu fikirde ollelim·» diye bağırdılar. Sizin 1 duğunu söyliyor. Bundan mada Sabiha Zekeriya hanımın
çoğunuz -belinizde kılıç varmisyonerler tarafından Ameriken- düşmana boyun eğmeyi
kada okutulan bir ger.cin hateklif ediyorsunuz; bunu söyyatı hakkında gayet meraklı
lerken diliniz tutulmiyor mu,
bir yazısı vardır. Resimli ay
yüzünüz kızarmıyor mu? Demünevverlerin mecmuası olmuştur.
lnindenberi sabrettim. Hepinizi
dinledim. Bir takımınızın sözleri içime ferahlık getirdi.
Gillette
Fakat bir kısmınızın sözleri
bıçaklarının
ağu
damlası gibi yüreğimi

Tıp kon~rcsine doğru
listün17 eylülde Ankarada ak-

- Büyüyen çocuğun
de yaitığı döşek te büyür.
Kaynaklar,
dolunca taşar,
rahatça akmak için kendine
uygun yatak arar. idil suyunun sazlıklarında tumansız
gezen Uruslar, kendi anasın·
dan döl yetııtiren yularsız
sürü, şimdi adam oldu. Büyü-

Japonyada uyku

ere

edlnız

Gillette

M

J(öroglu

komşuna ...
Fıll·lki <71in bir laslıilı ya11•
•
.
fıcıl·
llşl1<iım qorcrek /11::.zm ı.ı \
/Jir .co!ir~ıfya balası yapu.1:;
l'a/1st'<Ü'll « Fc/c/, k'
JlllZlI<lll

Gülme

aııni ııa:ısmda uylt• /ıuyu
bfr co!/rafya ~ıatası y<~p1~1111~
ki kos koca 1' ramwyı lw~
·al· goscıik bir trrmway 0 1ar \
, .· ,. Gulme komşuna. f/t'"
I t:.ı ıy 0 ·
derler
lir ba~ma diye buna
işte/

K.0

Tayyareye
teberru
Hırkaişerifte oturan Fatma
hanım tarafından

tayyare cemiyeti İstanbul şub~sine (S3)
lira teberru edilmiştır.
.. .
Eyipte, OL kçılarda, F c..~hı
çelebi mahalle şubesi tara·
fından müzayedeye konul~n
bir karpuz (17) lirada pohs
Osman efendide kalmış ve
bu para T. Ta. C. İstanbul
şubesine teslim edilmiştir.

soa Süt

Kocam harpten

Reklam...
Uzun boylu

ll-

domın ,'iırrı

ın.alfil

döndü

Onu sevmiyorum. Vücudunu ortadan kaldır, sana varayım - iki
sene eve/ki bir cinayetin katilleri bu sefer nasıl yakalandı?- Belçika polisinin lcurnazlıiı. Bir kesik insan kulağı ne iş göril_yor?

Cinayet günü ..
Katiller hiç bir şeyden haberi olmıyan Zütlere bir it
teklif ediyorlar ..-e beraberce
tehir lıaricine çıkıyerlar Ye
orada adamı ökllrtıp kulağuu
kesip dereye Mıyorlar. Keak
kulafı da lransımi pderiyorlar. Ancak Zitlerin iki
katil ile lteraber ııittifini bir

sefer inkira mecalleri kalmıyan mlicrlmler
her feyl itiraf eylemiflerdlr.
Bunlann anlattıklanna Da:&aran
vak'a fU ıekilde olmuştur.
Zütler isminde bir Belçikalı
harpten bir bacajı keaik olarak çıkmqb. Bu
adam evlidir. Kansını çok ıever, fak.at kansı her nedense onu ıevme:ıı. Hatta harpten
evel evlendikleri zaman bu izdivaca anasının
zoru ile kerhen razı olmu,tur.
Harpten sonra kocasının tek bacakla dön
mesi bu kadını kocasından büsbütün soğutur.
Esasen kadının ulciden beri sevdiği bir gene

köylü görmüıtür.
Adamcağızın ölüsü sudan çıkınca cinayet
mAlum oluyor ve köylünlln ıikiyeti üzerine
iki katil tevkif ediliyor.
Ancak bqka şahit ve delil yok. Bu vaziyet
karıısında katiller serbest bırakılıyorlar. Fakat
Belçika zabıtası bu ııdamları ııizliden gizliye
takip ettiriyor.

Dünyanın en uzun balina
balığı geçenlerde Loa Anjeles
limanına ııetirilmlştir. Resimde

Resmini ııördtığünüz ve kubir ço-

gördüğtı.dfiz bu balığm boyu
tam 12 mebe 80 santimdir
ve Amerika hayvanat müzesine nakledilmiştir.

ııöste

r~n

bu adam öyle zannedildlii sınk boylu değildir. Eşas
tabir edilen ve pantolonun
içinde gizli değnekler üzerinde
yürüyen, sokaklarda geçtikce
bir terzinin ilanını yapan reklam adamdır.

Bir ôpücuk fçini,

Atlattı

Klevbnd 4 (Hususi)- Tayyareci M. Lindbergin annesi
Mm. Evanjelin Lindberg, burada tertip P.dilen hava eğ
lenceleri esnasında
mühim
bir tehlike atlatmıştır.
Madam Evanjelinin rakip
olduğu tayyare yere indiği
sırada
bütün süratile ilerliyen diğer bir tayyarenin yolu
üzerinde kalmışbr. Akibeti
çok feci olabilecek bir müsademe pilotun soğuk kanlılıkla
yapbğı bir manevra sayesinde

varmış.

ana dert yanar.
- Beni bu adamdan kurtar, sana varayım, der.
/
Genç bu işe razı. Adamdan kadını kurtarmak için ona öldürecek. Fakat bu işi yalnız başına yapamıyor. Bir şeriki
cürüm buluyor. Muvaffak oldukları takdirde kadını genç
alacak, kadının kız kardetini de ıeriki cürmü.
Mesele kararlaştınlıyor. Zütler öldürüldükten sonra gövdesine
bir taş bağlanarak dereye ablacak.
Ondan sonra şüpheyi mucip olmamak için katiller bir müddet ortaya çikmıyacaklar.
Kadın, kocasının hakikaten öldürüldüğünü bilmek için katillere diyor:

Küçük

Aşl(Ill dili

Pragdan bildirili} or: geçen
gün, bir meb'usun evinde ıa
yanı esef bir hadise olmuştur.
Vak'a şöyle cereyan etmiştir.
Sabık milli tiyatro müdürü
olup bir müddet evel meb'us1•ğa intihap edilen M. Klatlt a,
sıın 'at hayatında tanıştığı matmazel Valpenik namında bir
genç kadınla yaşamakta idi.
Ailesi bulunan M. Klatka,
son zamanda rakkase ile kat'ı
alaka etmiye karar vermiş ve
bu kararını, geçen gün evine
davet ettiği artiste de bildir-

Onların, maktnlün karısı ile olan münasebetlerine vakıf oluyor.
Nihayet, iki sene sonra katillerden biri maktulün karısı,
öbürü de kız kardeşi ile evleniyor.
Bunun üzerine şüphelenen polis idaresi ayn ayrı evlerde oturan
katilleri ve kanlarını birden tevkif ediyor ve ikisine de ayrı ayn:
-Zilleri aiz öldürdünüz, arkadaşın itiraf etti.
Diyor. Katiller hcıkikaten birbirinden haberleri olmadığı icin
diğerinin İl · raf ettiği zannında bulunarak her şeyi olduğu gibi
söyliyorlar. Maktulün kesik kulağı da karısının konsolundan
çıkınca artık işin inkiri ciheti kalmıyor ve dördli de mahkemeye veriliyor.

Çocuk alemi

ıavuşturulmuştur.

Bir Çek meb'usu
istifaya mecbur
oldu

bdlıöı

gördüğıinüzü anlıyayım.

brmiflardır.
Artık bu

lindbergin llnnesi 6/ümdeP
kurtuldu

en uzun balinll

- Kocanım sat kulağmda
siyah bir et beni var,.. Öldiirdiikten soma dereye atuıa:ı.
dan evel o kulağı kesip bana
gönderin. Ben de sizin itinizi

Belçikada çok esrarengiz
mahiyette bir cinayet olmUf
ve bu cinayetin failleri bir
kere iki sene evel yakalandık
ları halde delil bulunamadı
ğı
ıçın
tahliye edilmişken
bu defa birdenbire ortaya
çıkan ip ucu sayesinde yakalarını adaletiıa pençesine k.ap-

cağında taşıdığı küçlik
cukla tezat manzarası

Dünyanın

Kuşlann

dışarda

ötmiye

başladığı

bir bahar sabahı
daha ben yataktan kalkmadan büyük annem içeri girdi.
Etekliğinde büyük bir itina
ile sakladığı şeyleri görmek
için acele ediyordum.
Gerinerek doğruldum. Bilyük annem yatağın kenarına
ilişirken yüzü gülüyordu. Eteğini açtı içinde altı tane sap
sarı
toplar vardı. Sevlı: çle
haykırdım:

- Civciv... Civcivler çıktı ..
Oh ne güzel.
Büyük annem onlann bir

buçuk saatte yumurtadan çık
tıklannı söyledi.
Bir buçuk saat.. Ne uzun
vakit? Zavallılar o kadar zaman nasıl durdular acaba?
Olduğum yerden fırladım.
Pantolonumu ve gömleglmi
giyerek bahçeye kottum.
Ana tavuk « Glok... Glok ,.
diye, diye dolatıyordu. Büyük
babam civcivleri yere biraktı,
anneleri onlan etrafına toplad;
ve onlara yem bulmak için
bahçenin iç taraflarına doğru
çekildi, gitti.
Akşama kadar onların ~

•

Boşanma

•

cıvcıv
tinden dolaşbm. Nihayet yorııldum ve yavrularının çıkma
sını bekledim.
- Anneciğim .. Anneciğim ..
Yataktan nasıl fırladığımı
bllmiyorum. Aman ne fena bir
rilya ..
Bakın size de anlatayım :
Ördek anne yavrularını çı
karmış. Bir sarı civ civ onların havuzda yüzdüklerini görerek imreniyor.
Annesine yaklaşarak izin
istedi.
Ana tavuk kızarak haykırdı:
- Seni şimdi döverim. son-

Moskova da sevmek, seviş
mek, Öp!İfmek ıerbestir. Sokak ortasında da;fakat pek
fazlasına gitmemek şartlle.
Bir gün iki ııen,, tabii biri
erkek öbfirtıstı dişi, •sokak ortasında ve boltevik jandarmasının önünde öpüşürler.
Jandarma eski kafalı imif.
Bunu görünce hazmedemez.
Elindeki kanun ise öpüşmeyi
menetmiyor.
Jandarma :
- Müruru uburu mani oldular.
Diye öplifenlere ceza yazar.
Bunun fizerine blitlJn gençler ayaklanırlar ve:
- Maksat bir değil, jandarma gençlerin öpüşmesini ıo..
kandı da ondan diye şikayet
ederler ve neticede zavallı
jandarmayı ifinden çıkartırırlar.

ra ölürsün yaramaz.
Civ civ suratını elqiterek
çekildi gitti, gene onları seyre
daldı, Bilmem nasıl oldu kendini kaldırdığı gibi havuza attı. Biraz ıonaa zavallı civ civ
boğulmiya başladL

İşte o zaman haykmnışım.
Hemen entarile aşağı koş
tum. Civ civleri saydım :
- Bir.. iki.. Üç.. Dört..
Beş .. Alb ...
Oh tamam ..
Annemin, benden büyük
olanların sözünil bundan ıonra
hep dinliyeceğim.

En kolay nerede
oluy9rmuş biliyor musunuz?
Amerika ile Meksika hülcümeti arasında mevcut altı mu·
kavele mucibince bazı Meksika vilayet mabkemeleriniıl
verdikleri kararlar Amerikada
da aynen muteberdir. Bu bal,
son zamanda bir çok sul
istimallere yol açmıştır. Şöyle
ki: kocasından botanmak veya
karıslDI t~ketmek iıtiyen bi~ çot
kimseler, Meksika mahkemelerine müracaat ederek talik
karan almakta imltler.
Bu hal, 6yle bir tekil al~ •r
tar ki boşanan kadınlardao
bir çoğu ancak kocalanndaD
ayrıldıktan
ıonra
bqlanna
gelen · felaketten haberdar
olabilmiılerdir.

Ayni suretle aleyhlerine ta•
lak kararı alınan bir çok
erkekler de karılarından mab•
keme kararı ile ayrıldıklaruıı
kemali hayretle öğrenmişler.
Bu itin böyle devam edemi•
yeceğini .aren Amerika bil"
kiimeti, bu işin mahiyetial
ten'rir etmek için vaziyeti tel-'
lök etmiye batlamışbr.

miştir. M. Klatkanın odasından
çıkar çıkmaz artist kadın tabanca ile intihara tetebbüı
etmiş, kalbine bir kul'fUD sık
mıştır.

Bu hadise üzerine meb'us
cenaplan meb'usluktan iııtifaya
mecbur olm'llfbır.
•

Eylül

Sahife~

Son Saat

m d

o

yas or f aliyetlerine

0
"

7

ır
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Atletizm milsabakalarında Almanları geçen yok!-ingiltere, Fransa, Strasburgta AlmU1~lar
galip- 4 x 100 metre yarışının cihan şampiyonu!- Futbol nıevsimi başladı. Amy·enslt!er
•
•
lsviçrelileri yendi- Bi.<;i/clet, moto.<;iklet ve otomobil yarışları neticeleri- Bir kadın tayyarecı
rökor !ardı- Tenis ve Amerika kupası!- Stokholm atletiznı nulsabakaları

Slamfori -

Bride müsaba/calarmda

Alma11 atletleri
Önümüzdeki pazar günii Pariste çok mühim bir atletizm müsabakası yapılacaktır.
Bu müsabaka Almanlar ile Fransızlar ara-

sındadır.

Fransızlarla boy ölçüşecek olan Alman atletleri her nekadar Alman sporcularının en
kuvvetli ve mahirlerinden değilse de yine
Fransızlar için çok tehlikeli bir hasım olacaklardır.

Son haberlere SlÖr~ Fransa turnesine sıklet
atmakta cihan rökorunu kıran methur Alman
Hirşfelt iştirak etmiyor. Hatta maruf koşucu
lngiliz uzan allama şampiyonu Reuans
Pavlüs de yok. Yüz metre sürat koşusunda
6,85 atlanuşlır.
zenci Amerikalı T olan ile berabere kalan ve bu
mesafeyi 10 saniyede kat' eden
Lammer de F ransaya gelen
Alaman atletleri içinde yok.
Bununla beraber Almanların
puvan itibarile Fransızlara galip gelecekleri muhakkak. Lammerin yerini turnede gene maruf Alman koşuculanndan doktor Vihman tutacaktır.
Müsabakanın en canlı ve
enteresan kısmını hiç şühesiz
4X l 00 metre yanşı teşkil edecektir. çünkü Almanlar bu
mesafe koşusunda dünya rökoBu el cihan tenis şampiyonu ( Mis Helen l'illes ) in
runu ellerinde tutmaktadırlar
raket tutan elidir.
Almanlardan kuvvetli bir atlet
gunıpu da Lonılrada StamfordBride müsabakasında çok muvaffak olmuşlardır.

Sitrasburg spor
))ayraını
Strasburgda atletizm milsabakaları, mahalli bir bayram
bir şenlik halinde muvaffakiyetle icra edilmiştir.
Bu şenliğin hususi bir mahiyeti yarı beynelmilel olmasın
dadır. Alman, İsviçre Fransa,
Alsas ve hatta Amerika atletlerinin iıtirak ettiği bu müsabakalarda Almanlar gene
parlak neticeler almışlardır.

l-Ja,ra sporu

Oç Amerikan sinema yıldızı tayyarecilik yapıyorlar.
Safjdaki Rakel Toresdirl

Bir Fransız kadın tayyareclsi 40 beygir kuvvetinde SaJmson motörlü Caudron 109
tek sabhlı küçük bir tayyare
ile doğru istikamette 2700 kilometre katetmit ve bu suretle
Çekoslovakyalı yUzbap Friçte
olan dünya r6konum kırnufbr.

Alman atletleri bir arada.

Otoı11obil ı11otosik.let
.

PJa11arda yeni bir spor ba~lmmşllr. lnsan
sırtmda olan bıı yarışlar f k
rağbet gormuşfur.

Bu sene Fransada yapılan otomobil ve motosiklet yanşlarında çok mühim neticeler elde edilmiştir.
Motosiklet ile elde edilen saatte 200 kilometreyi, otomobil
ile de 240 kilometreyi geçmiştir.

Aı1ıerika

spor

fcd e ras .)ro 1111
1{011gresi
Amerlkada inikat eden spor
federasyonları umumi kongresinde başlıca ıu noktalar müzakere ve münakaşa edilmiş

ve senclerdenberi halledilmiyen bu noktalar gene ferdaya
kalmıştır.

Müzakere

noktalan

tun-

lardır.

1 -

Ebedi ve ezeli mesele:
Profesyoneller ve amatörler
meselesi.
2 - Spor tahsil çağında
olan gençlere faideli midir,
mumr mu?
3 - Atletik idmanlar beden terbiyesinde İsveç jimnastikinin yerini tutar mı tutmaz mı?
4 - Spor köylüye yarar mı?
5 - Sporun ahlak üzerinde
tesiri nedir ve ne kadardır?
6 - Spor hayat şartlarını
değiştirir mi?
7 - Spor kadınlara hangi
dereceye kadar müsaade edilmeli.
8 - Şampiyon olmak için
mi çalışmalı yoksa sporu kütle
halinde mi terakki ettirmeli.

Wamfort -

Bride mıisabalwsmda Alman koşucular.

is,,eçliler galip
Stokholm Olempik stadyomunda lsveçliler ile Norveçliler arasında yapılan atletizm
müsabakalan İsveçlilerin 87
puvana karşı 117 puvan kazanmalan ve galibiyetlerile
neticelenmiştir.

On beş yaşmda /Jir /11giliz kız1 bu sene al yarışlarmda
birinci

rııenis
Davis kupası bitti. Şimdi de
Amerikada Vigtman kupuı
müsabakaları bqladı.

Alın~ habere güre İngiliz
tenisçileri Miter Vat.on ve
Miçel, Amerikalı Vila ve Edit
gros lizerinde faik bir galibiyet elde et:miflerdir.

gelmiştir.

FııtboJ
mevsiminin sıcaklığı
gevşer gevfemez bir müddettir Avrupada terkedilmiş olan
futbol tekrar baıladı
~.'-vs"min ilk oyunu Pariate
Sen Mande stadyomunda Amyena atletik kuliip futbol timi
Yaz

ile lıviçreli U.S. kulübG ara·
smda yapılmııbr.
Amyensliler hazırlıklı olduk·
Janndan çetin bir ma9 mDteakip fsviçrelileri beşe ka11ı
sekiz ile aaağlupetmiflerdir.
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Vusllükl Ef. yirmi hin liralık lılr çiftlik tlavasını
üstüne alıııı~tı: t'akal haksız olıhıjjunıı keııdısl de
bildiği halıl1> ...
Esası•ıı onun kabul ettl!)I davaların lwnwn lwpsl <le haksız olıırd u; lıildn
Vaslffıld Ef. nP yapar ya-•
pıır sonunda
haksız olun
tarafa dttvayı kazandırır
dı.

Bunun sebebi ise <:ok
basitti: Kurnaz Rum mu•ıakeme
gününden evel
hliklmlerl hususi olarak
~iyarct .-tıueyl
kat'iyen
{hınal etmez; hal kutularını, pastırma tenekel!'ri·
ol merdln•n başında uşa
Oa t!'sllm ettikten sonra
yukarıda
ev sahihi i'.e
saatlerce sohbete koyulurdu.
Hazcm <le, bidayet azalıırının en
nüfuzlusuııa
çalar ve getirdiği alın kesesini erkan ııı iııılerin 1ıı
kenarına bırakırken, rlyakarane giilümslyPrt!ic
- lUfü•l•killm zalı ılllle
rlne hediyeten zarif hiı·
ara ha tııl;d'.m edeceklerdi.
Fakat ihtimal tab'ı ılllnıze
muvafık düşmez flkrlle
hlll'en esmanmı kabul buyurmanızı istirham
ediyorlar ...
JJerdl.
Para çıkını bir defa er·
klin
mlnderloin altına
girdi mi, lııısıııırı evrakı
nasıl olsa lıelıemelıal hası
rın allına giderdi.

*

Çiftlik davası bir haylı
llerllcmi!}li. Vasihikl Er.
davayı kaydC'dı~cP(jinl anlıyoı·; fakat lıahl üıııl<liul
kesmiyordu.
l\lückkiliııe:

-

i~in

yolunu hulanııyorıhı.
Nllm)·et, hu sefer dl',
tali lmdaılıııa y(·tl~ti. !Uahkenw rPisiniıı aziz alıhap
lı:rındaıı hlr zat kendisine v;;purda tesadüf f't·
rıılş; ve,
siiz ıırasınıla,
luulri u. in o uünlerdo
al renldl cins bit· Arap
alı

araılıl)ını sii~ lenıişll.
Yaslhikl El'. l.ı•ndisinl ıııü

{l:;ldllnin evini' dar attı.
Haha nı•ff's nt•fPse sokak
kapısındnn uırerf\('11, ınü

ekldline haıfırdı:
- Aman, lıir al aU

*

Yirmi dürt saat içinde
İstanbul alt üst rtllrilmi~;
biil ün ııl eanıbazlıırına
ha!} vurularak al ı·cn!dl
cins bir Arap atı elde

sen del Son
güııe im dar helli ol uıaz.
Nasıl olsa hlr kolı~yıııı
bulucaüını... IUraz :;alııı'. ..
Hiye teselli \'eriyor; ucceleı·I yata(jııın

uirdikh•ıı

Acaba nasıl c•tse'! Mahkeme r(•isi Kıuh'i U. in
çok sPrl ve titiz hir adam
olduı)unu

söylüyorlarılı.

lrnlkışsa

ıı El'eııclimlzfıı

arzu
bir al

~·ol<lan

buyurclukları

cins
cH.işlü. J,üll'Pn bir
dc•facık all'ı nazar ctm~
oizi istirham <'ılPriııı. n
Kadri U. <'ski bir al
nı<'raklısldl;
dayanamadı. \'critıd<'n kalkarak bl·
nanın önüne dü~en
ball<ona dojJru yürüdü.
'asilı\lu Ef. l<uyrujjunu
s,ıllıyan hlr köpek vazlyelindl' orada helı:llyor, rnülPmaıllyen ellerini uvuş
luruyordu:
JlPis halkondan e(jlldl
baktı. A 1 alı uöriir oör·
nıez,
o<>zl<'rl parlı}aral<
telfı!}lı h•h\şlı sordu:
- Uu al kimin'! ....
l\lüekldllıııln,
e!'cndinılz ...
- Salılık mı'( Kac:a?
- Aman
(Jfcndiııılz ...
ıilfııizıiPıı

ıııiirüvveleıı

liılfl•ıı,

...

.

SPYİs

bt•ııclı•leı·I

<lt•vlt•thaııcııize

'

.

Yirmi bin
davası biraz

..

+.
liralık

o 1}iu

\'asilıl

ııin ınü<•kkill

dava-

yı lrnzaııou~tı.

Celtıleffin

Ekrem

Haihu .. I lld oüne kadar
dava hlleeekll. llay aksi
şeytan hay! Vaslliikl Ef.
g<'re günrlüz karasını r. li-

Berlin, 4 ( Hususi ) - Komüni!tliğin
adeta öz babası
addedilen maruf Alman filozofu Kari Marksın talebe iken
Berl:nde ot:ırduğu evin üzeri,,. bir lav ha konulmuştur.

lı:ılılı'.

«Son Saal »in

h;ı·

ı fır'fı

Tefıil:ası

26

'

!'· .iPar-r

ri: Moris Lö Jlan

AsriKo~~an
Na tali sah ı r·sızlaııdı
Yo, dedi, artık bu kddarı da
bir az fazla
-

Hayır,

sizin, gibi bir kadı.n bu cins bir erkeğj sevmez,
fakat bu adamın s,zi aşktan
da kuvvetli bir his ile işgal
etm~kte olduğuna eminim, bunu bir hastalık addediyorum!
- Öyle...
- Evet öyle!! Eğer öyle olnı saydı, tanıştığınızdan bir
8'İ n sonra bu adam ile birlikte
kRçar mı idiniz?
- Beh Ellen-Rok ile kaçbm öyle mi?
F orvil yumruklarını aıldı:
-Sicilyac!a birlikte geçirdi-

kazası

ğiniı
olc!•ı

Tahtelbahir vapura çarph
Santander

birkaç gün içinde neler
bir türlü öğrenemedim,
bunu içimdeşiddetli bir hiddet duymadan düşünemiyor.
Paskarella, deli kız, Zafiro
Bonifas, daha bilmem ne .. Bütün bunlar sizin gözlerinizi
kamaıtırmak için tertip edilmif bir komedyadan başka
bir ıey dei'Tıldir.
Babanızın
gfıyıı öldüıülmüş olduğu hikayesi de öyle.. Evet tekrar ediyorum, roiünll . oynamallllll
pek iyi bilen bir aktöa' kartı·
sında bulunuyorsunuz. Hafıza-

limanında

(C-6)
işaretli İspanyol tahtelbahirl
«Abaskai» vaFuruna çarpmış
tır, vapurun ateşçisi ölmüştür.

Nedir?
Bu esrarengiz
görünen gemi
Manş denizinde bir İngiliz

vapuru ile hüviyeti meçhul bir
vapur arasında bir müsademe
olmuş, İngiliz vapuru su almış';
batmak tehlikesine maruz kalmış, güç hal ile limana iltica
edebilmiştir. Hadisede dikkate
şayan olan nokta müsaclemeye• sebep
olan ikinci
vapurun batmak üzere olan
vapura yardım etmesi icap
ederken arkasına bile dönmeden savuşmu-i olmasıdır. İn
gilizler şimdi bu vapurun izini
aramak ile meşguldürler.

Parise
bu
ismi
vermekte
Ay içinde provatereddüt etmiyebiliriz.:
laı·a başlıyor
ııan'atkirları

Darülbedayi

eyliılün
ıon haftası içinde
provalarını yapmaya bqlıya
caklardır.

,

Bu sene temsil edilmek
üzere fimdilik altı yeni piyes
kabul edilmiştir.
Hepsi de adaptedir. Bu piyeslerin haricinde bir tane de
telif eser kabul edilmesi ihtimali vardır.

İkinci filim çevbaşlandı

rilmiye
Ertuğrul

kadaşları

Muhsin bey ile arİpekçi

kardeşler

hesabına ikinci bir filim çebaşlamışlardır.
Bu
virmiye
yeni filimin adı "Kaçakçılar.,
dır .. Vak'a
biraz polisiyen,
biraz da hissidir. Burgaz adada, kayalıklar üzerinde geçmektedir.
Yeni filimde, nekahet devresinde olduğu için Küçük
Kemal bey müstesna olmak
üzere, tekmil Darülbedayi san'atkarları ve lıu ıene yapılan
güzellik müsabakalarında derece almış bir hanım kız
vardır.

Yeni filimde Amerikalıların
yaptıkları gibi hakiki ses olmasa da bazı parçalarına tabii sesler ilavesine çalışıla

bir adam hayalperver bir kadın için neheyecanlı b lr sergüzeşt.
Natali sabırsızlandı :
- Yo.. dedi, bukadarı da
fazla, vakıa kıskançlığı anlarım
fakat tahkir edilmekliğime de
müsaade edemem!
Maamafi F orvil sesini alçaltmadı :
- Ne olursa olsun, dedi.
Ben \>u işe bir hatime vermeyi
tercih ederimi
Natali mücadeleye hazırlan
mışb:

- Maksadınız ne? diye
sordu.
- İkimizden birisini tercih
etmenizi istiyorum!
- Ben her hangi bir intihap karşısında bulunduğumu
zannetmiyordum!
- Aldanıyorsunuz, ya onu,
ya be.-ıi, bülasa ikimizden
birini intihap etmeliainizl_ Natali unutmayınız ki sizin ile
adeta nİfanh gibi idik, vakıa.
talebime aari.b surette muva-

baliğ

olmaktadır,

cevabını

Rafları dolduran · muhtelif
eşyayı göstererek mösyö Del-

tiY_atrosunda bir lspanyol turupu
görillecek
Fransız

tiyatrosu müdürü Mösyö Arditti bu mevsim ortası
na doğru şehrimizde on beş
temsil vermek üzere bir fsJ>anyol turupu ile mukavele
yapmıştır. Bu sene gelecek turupun cinsi geçen sene gelenden farklı olacaktır.

Yunan tahtelbahri
geliyor

sını kaybetmiş

- Niçin?
Sualini irat ederseniz ıize
derhal :
- Çnnkii Pariste her sene
kaybolan effa bu miktara

Fransız

Gelirse baş ağ
rısı bahane
olurmuş

sında:

vereceğim.

Pı·otiis

Detreyt, 4 (Husu:;l) - Bu
havalide uçuş tecrübeleri yapan bir tayyare şehrin takriben elli kilometre yakınında
yere sukut etmiştir. Bu yüzden yaralanan pilot bir otomob:le konarak hastaneye
nakledilirken, otomobil diğer
bir araba ile çarpışmış ve
yaralı p:lot müsademe neticesinde vefat etmiştir. Havadan
düştüğü halde ölmeyip te bir
otomobil çarpışmasına kurban
giden tayyarecin'n akıbeti
<'iddi teessl'ırler uyandırmıştır.

Paris polis
müdüriyetini
görmemit birisi, eğer oraya
kaybettiği bir şeyi aramak
için gltmit değil ise, mutlaka
sorar:
- Müdür bey, her zaman
bu kadar şemsiye kaybeden
olur mu?
Filhakika bu suali sormak
bir an'ane hükmünü almıştır;
binaenaleyh ben de sordum,
polis müdüriyetinin bu kısmını
idare eden mösyö (Delle) glllerek :
- Evet her zeman bu kadar, cevabını verdi, bu sene
içinde (170,000) kadın şemsiye
sini ' kaybetmiştir, bunların
içinden bulunup buraya getirileni (34,000) dir.
Paris polis müdüriyetinin
( gaip eşya ) daireıi müdürü
ile konuşurken dikkate şayan
daha bir çok feyler öğrendim:
Pariste bir milyon sersem insan bulunduğu hakikati bu
meyandadır. Cümlenin bura-

caktır.

J~(~el

çiftlik

chılı:ı uı.alılıp

hitmi~; \·a·)cı

ld Ef.

.

simdi
uöı ürürh.•r ..

K."arl JVlarks icin

laıtıjjı

Bi» vapur

l.abul buyuiçin

rulnıası hile
lılziııı
l'tı büyük ı:wı·,~r

böyle
leldifin

oıiiniıselwlslz lıir
reddl'dllt'ceiJI muhakkaktı.

Fakat komşular binanın bir
kaç haftadan beri muhtelif
taraflarından çatlamakta olduğunu gördüklerini söylemektedirler.
İşin içinden çıkmak bir türlü mümküu olmamıştır.

lcbSen-Jan ismini taşıyan büliıf
Pdcccjj i il ün al at
yük bir yolcu uapuru Nevyork
mahkt>nw kapısına g!'ll·
açıklarında bir petrol gemisiril eli.
ne çarparak batmıştır. VapurHP!s yf'rinı~ oturdul<lan
da 100 yolcu vardı, fakat bunlardan mühim bir kısmı kursonr1 Yasilakl El'. IH•ndl.
tarılmıştır.
sine !ıususi olıırPk ul':wık
bir te~kcre oöıuiPrdi:

Do(jrudıın doğruyu rü~vcl
teldll'iııe

olmasıdır.

J\lalıkı·ııwııiıı kararı

sonra saa t!Prce hu i.-i d üşünüyordu.

Cezayirde Konsül sokağında
(20) amele ailesini barındıran
büyük blr apartıman birdenbire yıkılmış ve ( 70 ) kişi
ankaz altında kalmııtır. Ketfe
gelen mühendislerin kanaatine
göre kazanın sebebi beton
binayi tutan merkez slitununun ani bir surette göçmüş

cclilıııi'ilİ.

Tararl'ı

Adanı

yetmi'ş kişinin
canına mal oldu

Sersemler diyarı'

Tiyatro haberleri=

Brest, 4 (Hususi) - Yunanistan hesabına inşa edilen
Protüs tahtelbahrine bayrak
çekme merasimi icra edilmiş
tir. On beş gün sonra tahtelbahir Pireye hareket' edecektir.

Yarın

gazetesi

«Yarın»

isminde yevmi bir
gazete İmtiyazı için Vilayete
müracat edilmiştir.
fakat cevabı vermemiştiniz,
fakat ümit edebilmek hakkı
nı ha izdim, şimdi ise iş değişdi, en fena neticeyi bile
bu kararsızlığa tercih edecek
hale geldim?
Natali tek kelime söylemeden ona nazarları ile meydan
okuyordu, bununla beraber
büzülen dudaklarında öyle acı
çizgi vardı ki F orvil genç
kızın vereceği cevaptan birdenbire ürktü ve artık bir
ınkıtaın önüne geçilmiyeceğini
hissetmekle beraber:
- Rica ederim, susunuz,
dedi. Şimdi genç kızın ta yanı başında hırsla,
arzu ile
titriyor.
- Ah, sizi nasıl mağliıp
etmeli, diye mırıldanıyordu,
zaman oluyor ki kendi kendime
belki biraz cebir lazım, diyorum .. Fakat..
Natali derhal müdafaa halinde bir adım geri çekildi,
fıııkat o gene mırıldanıyordu:
- Evet bir gün kendiniz

leye sordum.
- Ya Bunlar?
- Burada taraktan tutunuz
da çoraba, elbiseye, yiyeceğe,
hırsız alatına, operatör takım
larına, batta sun'i a:•ağa kadar her şey var.dır. Paris polis müdüriyetinin ( bulunmuş
qya) dairesi Parisin en zengin bir çarşısı addedilebilir.
- Fakat bütün bu eşya
mühim
bir parayı teresi!
eder mi?
- Sadece burada bulunan

mücevherabn kıymeti nediı
bilir misiniz?
Kocaman bir rakam söyledim, kafi gelmedi.
- Bilmediniz, tamam elll
milyondur!
Doğrusu

ıjzım açık kaldı,

fakat gene sordum:
- Peki ama bu mücevheratın sahipleri çıkmıyor mu?
- Takriben on iki milyon·
luğunun çıkıyor, üst tarafını•
çıkmıyor..
- Fakat bu hal, qyayı
bulanların getirmeleri1ıe aaza•
ran ayni zamaada namuslu
inıanların fazlalığına da delalet
etmez mi?
- Elbette,
daha geçen
hafta bir çöpçü nakit lıal:Ode
kırk bin frank bulmuş, getirdi. Bir ıoför ise otomobilinde
unutulan iki bin frangı hiç
tereddüt etmeden teslim etti.
Bu gibi misalleri saysam ttı
kenmek bilmez..
- Fakat unutmadan söyliyeyim: bu gibi eşya bir sene
zarfında sahibi çıkmaz ise bulup getirene verilir... Fakat
bu gibi eıyayı bulup getirenler araıından ne olduiunu
anlamak üzre bir sene sonra
buraya uğramıyanlar da hesapsızdır.

- Peki, bir feyini kaybedenlerin bir defa buraya gelerek bulunup bulunmadığım
sormamalarına ne dersiniz?
- Bir defa Parislilerin çoğu Pariste oöyle bir dairenin
bulundugunu bill!lezler; bilenler de kaybettikleri eşyanın
bulunup buraya getirilebileceğine ihtimal vermezler. En nihayet te kaybettikleri eşya ehemmiyetsiz olanlar, arkasını
arayıp so~mazlar... İtte benim
tahminim ...
Son söz olarak size ıurası•
nı da söyliyenim: ·su daire
hükumete her sene nakit olarak (100,000) fırank varidat
ver:nektedir.
(Kotidiyen, D. R.)

Yapıldı. J(a11l1 genç
Konsoloshanele- Sevgilisinin eski
. . .
.
nişanlısını niçin
~

rımız

ıçın

yenı

,

vurmuş?

levhalar
Hükiimet Avrupadaki konsoloslııanelerimize talik edilmek
üzere yeni levhalar yaptırmak
tadır. Yeni harflerle yazılan
bu levhalar yalnız Türkçedir.
Fransızçası yazılmamıştır. Zira
Türkçesinden de maksat anlaşılmaktadır.

Ancak bunlardan yapılan
bir nümunesi H. vekaletince
tashih için iade edilmiştir.
Çünkü « Cümhuriy .;t » kelimesinin yeni imla liıgatine
nazaran « Ü » ile yazılması
ikti1· eı:leceği bilc!irilm=~dr.
~öy.emişliniz <ıbeniiğimc

ve vıi
cuduma o kadar hürmet ed~
rim ki ansızın veya cebren
dudaklarını dudaklaııma deydirecek bir erkeğin bu har~·
keti karşısında kend;mi rıa
mussuzluga di:şmüş addeder,
belki de izdivacı mür:!ccah görürüm,» demişti Jizl O halde düşünüyorum ki iradenızi )'enebilmek için lazı mgelen şey ...
Ve sözünü ikmal etmP.den
genç kızı i\{i omzun.dan tuttu,
Natali onun cüretini daha ileri götürebileceğine ihtimal
veremiyerek hareketsiz duruyordu, fakat şimJi Forvil hissine hakim ıleğildi, ne yapiı
ğını bilmiyerek genç kızı kendisine doğru çekiyor 'le dudaklarını d..ıdaklarına yapıttır
mıya çalıfıyordu.

Natali birdenbire korkarak
iki kohmu gerdi, falrnt F ı>rvil
bu il . ' .:u bir darbe il.: büken.:!- g nç kın göğsünün nzcrine çekti, artık dudakları
dudaklarına yapıımak üzere)·di, o zaman Natali de ne yapbiım bllmiyerek haykırdı:
[Bitmedi)

Bir müddet eve! Üsktld~r
da f\jiko isminde bir Rum
genci Arşaloı isminde bir
matmazelle giderken, matmazelin eski nişanlısı llya
karşılarına çıkmıı, ağız münakaşası olmuş, Niko, hyayı
vurmuş, a~aya giren llyanın
arkadaıı Mihali yaralam•~tır.
Üsküdar
mü staı.ıtikliğinden
muhnkerne
k;ırarile
çıkan
bu davanın, ag,r cezaya vekaleten birinci cezadan rü'yetiııe
başl3nmıttır.

Uaznun, maktul İlyarıın kendisiııe ~öğduğünü iddia etmiş
t:r.
Şahitler
dinlenilıni.ş,
en yedi yaşında olduğunu
iddia eden Nikonun Tıbbı adilde muayenesile yaşının ta·
yini kararlaştırılmıştır.
Muhakeme, on sekiz eylülde
ağır cezada devam edecektir.

.

irtişa

maznun/arının bir müracaati
lrtişi

maznunlarının

kefalete rapten tahliyeleri için
tekrar müracaat ettikleri haber alınmı~tır.

Dah<ı hı.bar!
Efendim, biri gelınİf sizi
y,ömıek istiyor.
- Nasıl adam?
- Tıpkı sizin , gibi efrndiden biri. Fakat daha kilı;..rl
-

fe 7

h
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iLAN
Kız düş"" nüyordu

y eneesile kucak kucaaa

yatan

şu

erkek kimdi?

-105- Muharriri: 11. Turluın
Şimdi o, derin bir hayret
Bu esnaöa Şehnaz ba.ğırmıı
içinde düflinüyordu. Yengesi
ve Vşıkmı teninden uza.kl~bruereye gitmişti? Diger bir
mıştı. iki aşık ansızın küsiilodada yatmıya 11ebep neydi
müşler gibiydi. Biri somurtu•e kendilerine niçin· haber
yor, öbürü yattığı yerde müvermemişti?.. Kızcağız, başını
telaşiyane ve sımsıkı büzülükaşıya kaşıya bir müddet düyordu.
şündükten sonra - gene sesKüçük kız, umdugu neticer' zce - oradan çıktı. Merdinin tahalüf etmesinden mütevenden gelinirken yana düşhayyiren tarassut deliğine kirmek itibarile sofaya çıkanlar
pilerini de sokarak sahneyi
daha etraflı ihataya uğraşıyor
için biraz sapa kalan eski yatak odaıına teveccüh elti. Dadu. Şimdi zampara bir ıeyler söyliyor ve Şehnaz da gaha ilk adımda o odanın anahliba ağiıyordu.
tar deliğinden hafif bir ıulenin
Kızcağız, bizim bildiğimiz
aızdığını gördü, ve kapıya ya- hadisenin künhünü tek gözükınlqınca içeride konuşuldunün de!Aletlle anlamıya çalığunu işitti. O şu'le ve bu sesşırken omuzuna bir elin değlerden yüreğine müphem endiğlni hissetti. Ve başka bir
dlşeler dolmuştu. Yüreği sıkıerkeğin de karanlıkta kendilıyor, gözleri bulanıyordu.
sine vazı'yet edeceği vebmile
Yüreğini bastıra bastıra yütitriyerek sıçradı. Yüreği ağrüdü ve gözünü anahtar delizına gelmiş, dizlerinin bağı
ğine koydu: ilk gördüğü fey,
çözülmüştü. Fakat karşısında
genif bir yatak ve çıplak iki
korktuğu gibi, meçhul bil' ervlicut oldu.
kek değil, anasile,
abla.aını
• l1te o sırada idi ki Şenaz,
gördü.
aaabmdaki rehaveti aidermit
Büyük kn, dlılerini sıkarak
.,.
ve kendisinin tartaklıyarak
ve sevgilisine: uyama, • beni
soruyordu:
- Ne var orada hınzır?
koç!» ettırim •ermiıtl. Küçük
kız, mini iDİiii fürceden bir
Küçüjlt\n zihni karmakal'I•
cihan, yep yeni bir cihan seyşıktı. Mücrimleri ıeyrederken
rediyordu ve bu temqa onu
görülmek,
binnefis
cürmü
i~i eli dizinde, eğilmiş bir va- meljhut halinde yakalanmak
21yette kıvrım kıvnm kıvrandıkadar kendisini ıarsmlfb.
rıyordu. Hayretten hiddete
Lakin bu sarsınb çok sürhiddetten nefrete inkılap ed~
medi. ~kına ihanet eden,
mütevali ve muhtelif duygular,
kendisini bırakıp zanparalarla
~ht~r deliğine yapı.ıan tek
oynaşan yengesini terzil etmek
gozünün rü'yct kabiliyetini zaiçin ani bir arzuya kapıldı ve
m
f11ıldadı.
an zaman perdeliyor gibiydi.
- İçuide erkek var!
Düşünüyordu: Yengesile kucak kucağa yabın fU çıplak
Hemşiresinin yataktan çıkd
l
tığını anladığı halde tegafül
a anı k mdi, nereden ve ııaeden büyük, kız' biraz sonra
sı! gelmişti?. Yengesi ne va- anasını oyandırr.ııştı. Edebi,
kittenberi hunu tanıyordu?..
hayayı gene ayak altma alan
~~çük kız, hem bunlan düşü- ve çirkin aşklanna küstahça
devam etmek cür'etini göstenuyor, hem elim bir kıskançlı~a . muaz:ı.ep oluyordu. lık ren kardaşile yengesine bo
mucrım buıeyi dudaklarından
sefer adamakıllı ders vermek,
iktitaf etmit olduğu hain kaonların edep&izliğini aynen
dının eve erkekler alal'ak ve anasına da göstermek İltiyorçırılçıplak soyunarak aygın,
du.
baygın oynaşması yüreğine
ihtiyar kadın, tı.tlı uykusundokunuyordu.
dan niçin oyandırıldığını anKısl'ançlığın doiurduğu hid- lamamış ve ocyukarda bir şeydetle kapıyı açıp içeri atılmaler göreceğini» söyliyen kızısına, " beni unuttun da zannın ardına senem sersem, tal
kılmıfh • Anayla kız, sofaya
P~ra ara mı ııönül verdin? » çıkar çıkmaz, küçügün - beli
dıye batırmasına hemem he- bükük ve kendinden geçik
meu ramak kalıyordu.
bir halde - anahtar deliğine
Vefasız aşıkının saçlarını yapıştığım görmüşler ve ,aşırkoparmak ve kendisine tercih
mışlardı. Ana, kızının gece
e.~il.~n hayasız erkeğin de yü- yarılan kapı dinlemesine mll~~n~htırmalamak için 9iddetli tehayyir, büyük kız ise o daır ı tiynç duyuyordu.
kikada yengesinin koynunda
bulacağını zannettiği hemşireb K?ç~~ kız, galebei hiddetle
F elkı boyle bir fey de yapardı.
sinin başka bir oda kapısında
akat man?araC:a bidenblre
tarasmtla
iftiğal etmaine
vukua gelen tahavvül, şimdi
müteacclp olmuftu. Küçük,
merakını mucip olmuştu ve 0
büttın beııllğlle anahtar delik~ddetini yenerek, gözbebeğiğine merbut olduğu için onlanı deliğin ta içerisine sokmıya
nn geli11inden haberdar olçalışarak sahnede başlıyan famamıştı.
aliy, ti takip ediycrdu.
Ancak ablasının elile omuYatakta, demindenbsri hare- zuna
dokunması ve
«ne
ke~siz gibi duran erkek artık
var orada?» demesi üzerine
ka.kmış, yen~esini öpmiye ha•- iti anladı ve gördüifi şeyi
laınıştı. Gerçı bu buselerin h;r söyledi.
Hala hanımı hafakanlar tutbiri insafsız bir ısırış gibi kendi
vücudünü incidiyor ve hele Şeh- muş, bayılacak hale gelmişti.
Kocasının bile vusletlni yıllarca
naz, İşvekarane kıvranışları - bir
yılan cilvesi glbi-yllreğini Üşilaramıyan perhizkAr, afif ve
mütehammil gelinin eve ıan
tüyordu. F akt şu kıvrak ve şuh para alacak kadar efil'' et gösalış verişin neye müncer olacağını görmek için melaline
termesi, kadıncagızın zihnini
de, yüregini de altüst etmişti.
de, infialine de galebe ederek Bu zamparanın eli bıçaklı bir
be~!i.yordu. Y eııgesinin irtikap külhani olduğuna derhal hükettıgı rezaleti en son ve en
mettiği için kendilerinin zina
uryan ııcktasııııı kadar tesbit
yatağı cıvarında bulunmalarını
etmek ve sonra bütün görtehlikeli sayıyor ve yavruladükleriııi bir r birer söyliye- rını alıp hemem aşağı inmeyi
rek onun yüziıne tnkurmek
kun1yordu,
Is .yordu.
(Bitmedi)

Tramvay

şirketinden:

lstanbul Tramvay tlrketi biletçilik vazifesi
aramaktadır.

Bu vazifeye talip olanlar cuma •• pazar fllnlerinden
maada her gün NbahleyİD Nat 9 ile 12 arasında Galatada
Hayneman hanında fİl'ketin hareket kalemine müracaat
edebilirler. Biletçi olmak iatiyeııler atideki prtlan haiz
bulunmalıdırlar :
1 ·- Tül'kiye tebaamdan olmak.
2 - Yaşı ylnniden fazla •e 40 dan ~ağı bolun ak.
3 - Askerlik veslkaaı yolwıda olmak.
4 - Yeni harfler ile okuyup yazabilmek ve hesaptan
lnıtilıu •erebilmek.
5 - Hiz e girmezden e eJ bbbi muayene netieesinde
sihhatte bulunduğu tebeyyün eylemek.

Ji_ıenıniyt·t saııdığı müdürliiğiin(len:
ikraz No.
Merhunatın cins ve nevi
Borçlunun isim
2806 Bir roza gül yüzük
lsmail Hakkı B.
5049 Bir pırlantalı akar pandantif ortası kırık
bir l'Oza gül yiiyik bir altın iğne bir alt
bilezik sa3ti bir pırlantalı yüzük 300 dirhem
dirhem.
Yusuf Ziya B.
6250 Bir pırlantalı pandantif bir altın saat maa
şaUen
Mürllvvet H.
6500 Bir pırlantalı hurda dal iğne (bir taş noksan) Kevser H.
9613 Bir çift roza küpe bir pırlantalı pandantif
bir roza tektaş yü:ıiik kolu lunk
Haliııe H.
9939 Bir pırfutalı kQf ipe bir inci lı:olye 6,S
dirhem
Emine H.
Leman H.
10588 Bir roza iğne bir roza tektat yilzük
10994 Bir pırlantalı gerdanlık, bir pırlantalı yapSait B.
rak iğne bir pll'lantah kurdell İğDe
11353 Bir çift pırlantalı küpe altı taşı noksan
bir roza yBzllk
Hüsenin Adil B.
11433 Bir çift pırfantah gül kftpe bir taşı kağıda
sarılı
Hllseyin Ekrem ,,
11464 Bir roza yüzük ( bir taşı noksan ) bir roza
tektat yllzllk
Zeliha H.
11551 Bir çift roza çenber küpe iki roza yüzük
Cemile ,,
11612 iki pırlantalı bilezik artalan noksan bir roza ba,lık on tane roza düğme
Sait B.
12269 Bir pırlantalı gerdanlık bir rı;na giinef iğne Müeyyet H.
16932 ,, pfrlanta akar pandantif b r albn saat
Arif B.
17420 ,, çift roza klipe bir roıa yµ:ıiik orta taVasfiye H.
fi noksan
17945 Bir pırlanta akar pandantif iki pırlanta yüzllk bir altın kolye
,Hüseyin B.
17968 Bir elmaslı bilezik 9aati
Eevziye H.
18242 ., pırlantalı bilezik bir taşı noksan bir roza mnrgfz yfuük bir roza şal iğne
lsmail Hakkı B.
18442 Bir roza gerdanlık, bir roza tektaf yüzük
bir çift roza küpe
18733 Bir roza menekşe iğne
Zehra H.
18890 Bir çift roza küpe (Bir lafl noksan)
Servet H.
19065 Bir gümilf kemer
Huriye H.
19106 Bir çift roza küpe
Fatma H.
19172 İki roza yü:ı.fik bir ro:ı.a. meııelqe iğne bir
roza küpe teki
Mehmet B.
19184 Bir roza dal iğne
Mehmet AH B.
19223 Bir çift roza ktipe, iki rcrza yüztlk, bir
bqiblrlik zinet altım maa kolye
Zinet! H.
Yukarda isimleri muharrer zevat müce•herat mukabilinde
Emniyet sandığından istikraz etmiş oldukları meballği vadesinde tediye etmemelerine mebni hinl istikrazda tayin ohman
ikametgahlarına ihbarname ııönderilmiş ise de bulunamadaklanndan tarihi ilandan itibaren 91 gün :ı.arfuıda tediyei deyıı
ve ya tecdidi muamele eylemedikleri takdirde merhunatı me:ı.
kürenin bilmüzayede satılacağı ilan olunur.
iktisat vekaleti himayesinde

kadınları
müdürlüğünden: 18 inci ders
melatına başlanmıştır. Başka

biçki yur

senesine mahsuı kayt muayerde şubemiz yoktur.

DAKTfLO KURSLARI

için talebe kabul olunur. Adres: Divanyolu Telefon 2038

ı·

Vahim olmakta devam
ediyor, tehlike mevcuttur
Kudüaten yazılıyor: Bir çoklan müılümanlara alt olmak
üzere dükk•alarm
ek1eriıi
açılmıştır. Her saat şehir il:ı:e
rinde ve civar arazide tayya:
l'eler uçmaktadır. Maamafi ci•ar kllylerde, yağmacılığa koyulmak için fırsat bekliyen,
uzak yulerclen ıelmit Arap
çetelerinin mevcut olduğu laaber verilmektedir.
Şimdi bo şüpheli adamlann
yakalanması için, köylere takip
ve tahkik müfrezeleri çıkanla
caktır. Bu yüzden, Filistine
aevkedilmlş olan lnglliz kıtaa
tının bir müddet daha bu havalide kalınaıı zaruri rörülmektedir.
Diğer taraftan İngiliz mfistem-

•

likit idareai de fU tebliği nq
retmiştir:

«Kuvvetlerimiz Fillstinin me~
kezi noktalannı «Safetteen,B~
riıebie kadar» ellerinde tut•
maktadırlar. Bu havalide vazi.
yet sakindir. Sina, Suriye ..
Maverayi Erdenden gelen ~r
devi
kabilelerin
llerıl.
meleri tehlikesi mevcuttur.
Bunlara karşı zıhlı otomobiller gönderilmittil'.» y ..~aff,
Kudüsiln 55 kilometre şımal
şarkisinde, Bisan ovasında
kesif halk tecemmüleri haber
verilmektedir.
Bu itibarla, civar havalideki bedniler tarafından Filis.tinin bir akma uğraması, va·
ziyeti daima vahim bir tekil·
de bulundurmaktadır.

A

.

iLAN
Pul müfettişliği
Maaş miktarı

50 lira
45 ..
40 «

Adet
1

2
1
4

Pul tetkik memurları
istihdam
Adet
mahallel'İ
Maaş
1
Ankara
45 lira
1
~
40 «

40

<(

35 "

35 "
30
30 <(
<(

1

İstanbul

1

Adana

1

Balıkesir
Aydaı

1
1

7
..

1.onguldak

::...t-ki

.

,enıiti

Yukanda yazılan memnriyetlue tayia IÇID AP•~
dairesinde miisabaka imtihanı vapılaeaktır.
.
olmak
1 - İmtihan: Ankara, lstanbul, Buna ve lmıırde
tızere dört yerde yapılacaktır.
10 da
2 - İmtihan: lS-eylül-929 tarihinde öğleden e•el saat
yapılacaktır.

a1q 8 oaıııa

3 - İmtihana girmek isteyenler 14 eylül 929
D fkadar merke:ıde varidat umum mlldilrlüğüne vı1iyetlerde
e
terdarlığa müracaat edeceklerdir.
.. .. ncll ıııııd4 - İmtihana girenlerin memurin kanununun dordu ddede
desinde muharrer evsafı haiz olmalan ve ınezkür Dili
yazılı vesaiki ibraz eylemeleri l&zııııdır.
5 - Müfettifllk için imtihan:
A - Damga karnımı,
B - Ticaret ve borçlar kanunu,
C - Hesap,

D -

Fra.lSızca.

6 -

Tetkik memurlan için.
A - Damga kanunu,
8 - Ticaret kanunu,
C - Hesap.
Ali ktep me7 _ Mftsa•J şerait altında bulunanlardan
me kıdemi
zunu
olanlar
ile
pul
işlerinde
istihdan
edilenlerden
Evkafa mensup mütekaidin ve eytam ve aramilin Eylül yok.
ktir
fazla olanlar tercih edileceklerdi~.
lamalarının icrasına l Eylfılden itibareıı mübaşeret edilmlftir.
8
İmtihanda
kazananlar
aıra
ile
tayıa
edilece
. • ınemm'·
yoklama muaınelesi 15 eyliilde bitecektir. Esbabı maatın ma9 - Pul mlifettifleri imtihanına gireıılerdeo, tetkiketk'k
ballat heyeti ibtiyariyelerine imla ve tastik ettirecekleri Umüluğwıa imtihan verenlerden daha fazla kazananlar t 1 mehaberlerle maaş senedi resınf ve ctWlan •e nufus teııkerelerlni
murluiuna da tayio edilebileceklerdir.
.
erkesdo
ve yeni Türk hurufatile kazdıracaklan tatbik mühürlerini ala10 - Daha ziyade malumat almak ısteyeııler 111 _
..
varidat umum müdürlliğüııe ve viUyetlerde Defterdarlıga mu·
rak me:ııkiir müddet sarfında yoklama muamelelerini icra ettirracaat edebilirler.
mek üzere her gün fsta~bul Evkaf müdiriyeti muhasebe kalemine mOracaat eylemeleri ve yeni tatbik mühlirlerini llmühaYeniköy dairesinden: Yeni•
kllyde y ağbane sokağında
berlerin bir tarafına basılarak bu mühürlerin tatbik ittihaz olunmusaddak istikamet ~~mm
duğunun muhtarına ll!veten tıutik ettirmeleri ilan olunur.
imfihonı
Kllyblfl caddesinde talıkı etmek üzere temdit ediler~k
İıtanbul Tayyare cemiyeŞişli
ınüdürlüfünden
yeniden
9 metro arzında tarık
tinden : Tayyare cemiyetinin
1 - Mezuniyet İıntihan!arı: Tarih zümresinden 15,
küşat edileceğinden alika~ar
açtığı müsabaka imtihanına
ların haritayı bilmütalea dı}'.e:
tabii ilimlerden 21, fiziki ilimlerden 24 eylüide yapılacaktır.
2 - Diğer sınıfların yoklama ve ikmal imtihanları da 21 giren efendilerin 7-9-929 cu- cekleri olduğu halde tarıhı
ilandan 15 güne değin beya'l
marteal günO saat 10 da şube
eylülde ve tedrisata da ay sonunda başlanacaktır. Alakadar
etmeleri ilan olunur.
merkezine müracaatleri.
talebenin bu tarihlerde mektep e bulunmalan.

Evkaf umum müdür
iünden:

Tayyare cemiyetinin

Terakki lisesi

-

cilt, prosha:-1taJıklaru11 en .-.oıı usullerle az bir
zarrıanda mii~ait şeraitlc teda\'1
eder.
Adre•: Babdli <;ağaloğlu yokuşu
tas, ınfı h:'na..ıiil

Memez accntası : Galata
köprü başında. Bcvoğlu 2 362
Şube acentası : Mahmudiye
hanı ahında. lstanbul 2740

bLLta aOd ~o~ıa~ı
( GELlHOLU) ,·apuru 7
eylül Cumartesi 17 de idare
rıfıtımımbıı hareketle [Gelibolu , Lapseki , Çanakkal..: .
lınr:-ız, Bozcaad:ı] ya gidecek
ı ~ [ Çanakkak, 1.apscki, Ce. ·,GJu]va uı;ravarak gelecektir.

\'" kadın

kö~(; v~şt nunıura

43

Telcforı: J.ıanbıı! :l8'l9

Kuvvet ve sıhhat
Kanı

llıyu

\/O

sltıirlc~l

. &akvl~e Otleu

Arsenoferatos
ile temin
edilebilir.
Ecza.nelerle ecza
depolannda

bul1111ur.

'

~ı.taı;a ~usıJ>ı
( KONYA ) vapuru 1
Eylül Pazar 1o da Galoı.ta
rıhtımından hareketle [ lzntr,
Küllük, Bodrum, Rados, fethiye, Finike, Antalya] ya
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte [ Andifli ,
Sakiz , Sakız , Çanakkale ,
Gelibolu ] ya uğrayarak gele
cektir.

TRABZON BİRİNCİ POSTASI
( KARADENiZ)
vapuru
9 eylül Pazartesi ı 2 de
Galata rıhtımından hareketle
[ İnebolu, Samsun , Gireson,
Trabzon , Rize , Hopa] ya
gidecek ve donüşte Pazar iskelesilc [ Rize , Sürmene ,
Trabzon , Görele , Gireson,
Ordu, Ünye, Samsun, ine
bolu, Zonguldağ] a uğnyarak
gelecektir.
Hareket günü yük alınmaz.
Hantal zade 1)yy;ır
AYVALIK IZMIR

vapurları
postası

~ T~~!ar
\~

8

eylülı

PAZAR

gunu saat 17 de Sirkeci nhtınundan hareketle [Gelibolu,
Çanakkale, ve Körfez tarikile
Ayvalık , Dikili ve İzmir J e
azimet ve aı·det edecektir.
Dikkat : Pazartesi gunu
[ Edremit] c muvasala"t eder.
Yük ve yoku için Eminönü
Reşadiye cadd~si Rıhtıtıı hanındaki idarehanesine mCıracaat
Td. İstanbul ı 977 . Yoku
bikti vapurda da verilir.

Uaima

yalnız

KODAK
fotograf makinalarile filiınlerini kullanınak n1enfaatiniz
icabatındandır.
Alanıinüt fotograflur için
kartlarını kullanınız.

Her

yt•ı•(le satılır.

Sultanabmet Sulh mahkemesinden: Lutfiye hanımın
zurradan Ali Rrza efendi zimmdinde matlubu olan mebaliğin temini istifası zımmında
tahb hacze alınıp funıhtu
mukarrer olan Üsküdarda Bulgurlu ve elyevm Ümraniye
mahallesinde kireç furunu sokağında bir kıta bağ ile bili
köşk bir kıta bağ ve elyevm
tarlanın teşrin evvelin dokuzuncu çarşamba günü zevali
saat 15 de ihalei evveliyesi
icra edileceği yazılacak iken
ıebven eylül 5 ci günü yazıl
mış olan 1-9-929 tarih ve
1599 No. nusbada mukarrer
bulunan ilanın tashihi zımnın
da terkim kılındı.

Pazar

rıhtımından

15 te Galata

doğru

İZMİRE

hareket edecektir.
Tafsilat için Sirkecide Yelkenci hanında kain acentesine
müracaat. Tel lstandul 15 15
Ve Gahtada merkez rıhtım
hanında Celipidi ve Stafilopati
acenteliğine müracaat.
Telefon: Beyoğlu 85+

==

'

Sadık

zade

Biraderler vapurları
l(aradeniz n1untazam
ve lüks postası

SAKARYA.
8
PAZAR
vapuru

Eylül

günü akşamı Sirkeci rıhtımın
dan hareketle [ Zonguldak ,
lnebolu, Sinop, Samsun, Ordu,
Gm:sun , Trabzon, ve Rize J
iskdelerine azimet edecektir
TafsiLit için Sirkeci ~lc s-. 
dct hanı altında accntalıgın.ı
müracaat.
Telefon tstanbul: 21:14

İKİNCi

EYLÜLDEDİR

KEŞİDE

11

•

YAll MAKINISI
Hususile F,RANSZ

hükı'.ımetiniıı ı2kdir

İstanbul

Fotograf levazımatınızı aldığınız mağazadan

isteyiniz.

SOÇETAİTALYANA
Dl SERVlTS MARİTIIMI
(ALBANİA)

vapuru 11 eylül
Çarşamba [Bur.
gaz , V arııa ,
Köstence, Sulina, Kalas ve
lbrail) e gidecektir.
(AFRODlT) vapuru 12 eylıll
Perşembe [Napoli , Marsilya ve
Cenova J ya gidecektir.
( lZEO ) vapııru 14 eylül
cumartesi [ Napoli , Marsilya ve
Cenova ] ya gidecektir.
Tafsilat için Galatada merkez
rıhtım hamnda umumi acentesine müracaat . Tel. Beyoğlu
771 - 772 ve ya Beyoğlunda
Pera palas altında Natta Nasyonal Türkiş turist acensiye
Telefon Beyoğlu 35 99 ve ya
Tokatlıyan karştsında beynelmilel
y.ıtaklı
vagon kumpanyasına
Tel. Beyoğlu 2330 ve yahut
btanbulda Eminönünde lzmir
,okağında 8 numarada acente
vı:kilinc müracaat.
Tel. lstanbul 779

Tonu

Cinsi

Mevkii

es

Vapur

Çanakkalede Hamidiye

-lstanbul dördüncü icra memurlu~undan:

Naciye hanımın, İttihadı
milli Osmanlı sigorta şirOrta mektep mezunu olmayıp müsabaka ile duhule tal ip ketinden borç aldığı beş
bin liraya mukabil vefaen
olanlann 8-9-929 Pazar günü saat 10 da mektepte ispatı vücut
ferağ
eylediği Boğaz içinde
eylemeleri lazımdır.
Çengelköyünde Havuzbaşı sokağında kayden eski 195
mükerrer yeni 23 - 1, 23 - 2
numaralarla murakkam tasarruf kanununun neşrinden evel
muhaddes mukaddema bahçe
Yeni talebe kayt ve kabulüne başlanmıttır. Kayt günleri
elyvm bir bap hane ve natecumartesi, pazartesi, perşembe saat 10 dan 12 ye, 13 den
mam
selamlık dairesi ile ze17 ye kadardır. Talebe kadrosu mahtuttur. Zemanında müramini halen bir arazi dehilinde
caat edilmesi lazımdır. Es talebenin nihayet Eylülün 19 zuncu
yeni 23-2, 23-3, 22 ve 23-4
gününe kadar kaytlarını yenilemeleri mecburidir. Aksi takdirde
numaralarla murakkam maa
yerlerine yeni talebe alınacakbr. Birinci sınıfa ilk mektep mearazi dört bap hane borcun
zunları alınır yukan sınıflar.a girmek isteyen Lise ve Orta
verilmemesinden dolayı birinci
mektep muadil sınıf talebesi gireceği sınıfın altındaki sınıf
ihalenin yapılması için otuz
derslerinden imtihan olunur.
gün müddetle müzayedeye
Kız Ameli hayat mektebi Saraçhane başında Münür paşa
konulmuştur.
konağında. Telefon, İstanbul: 2731
HUDUDU:Havuzbaşı caddesi
Erkek Ameli hıeyat mektebi Cığal oğlunda Tel, İstanbul:3630 Sait bey veresesi ve Ahmet
Muhtar bey hane ve bahçeleri arka tarafı İbrahim Ata
bey vereseleri Şevkiye ve
Şükriye hanımların bahçe ve
haneleriyle mahdut üç bin
sekiz yüz lorkbir arşın mu1 - Mektebe kaydü kabul muamelesine başlanmıştır.
rabbaı arazi dahilinde 23-2
2 - Her gün saat ondan on beşe kadar müracaat etmelidir.
numaralı
hane yetmiş dokuz
3 - Mektep nihari ve meccanidlr.
arşın ve yirmibir arşın hane4 - Mufassal malumat mektep müdürlüğünden alınmalıdır.
ye muttasıl müstakil matbah5 - Mektep Sultanahmet Dlzdariye mahallesindedir.
ır. Ve 23-3 numaralı hane
steksenbir arşın terbiindedir.
23 numaralı hane 10 arşın
Muhterem ehalimlzin sıhhatini nazan itibiıre alarak fevterbiınde olup 20 arşın hane
arkasında muttasıl ve müstakalade dikkat ve itina ile işlemeğe bqladığımız ve sıhha
matbabtır. 23-4 numaralı
kil
tini seven ve koruyan münevver halkımızın mazharı rağbetini
hane yüz beş arşın terbiinde
çok az bir zamanda kazandığım ispat eden fevkalade
olup yirmi bir arşını hanenin
arka tarafında müstakil mut-

Erkek Ameli hayat

Mektepleri müdürlüklerinden:

rakısının

batır.

gördüğü teveccühten dolayı ıimdiye kadar ŞIRAK
firması altında çıkarmakta olduğumuz KONYAK,
VOTKA ve ROM u da badema BÜYÜKADA
firmaıı altında piyasaya ıevketmekte olduğumuzu muhterem ve kıymetli müşterilerimize ar:ı: ve devamı teveccühlerini rica ederiz.

•

BUYUKADA MUSKIRAT Fabrikaları
sokak numara (35-37) Tel. Beyoğlu 1240
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Hazineye ait olup nevakısı ve vaziyeti hazırası dosyası meyanında mevcut bahriye fen heyetinin 10 ağustos 929 tarihli
raporunda yazılı olan Amasya vapuru olbaptaki emrine tevfikan satılmak üzere 24 ağustos 929 tarihinden itibaren yirmi
gün müddetle aleni müzayede usulile ve müzayede 14 eylül 929
cumartesi günü saat 16 da başlamak ve son pey haddi layık
görüldüğü takdirde müzayede münakasası ve ibalit kanununun
ıııevadı mabsusası mucibince ihale edilmek üzere mevkii müzayedeye vazedilmiş olduğundan talip olanların tarihi mezkfırda
Çanakkale defterdarlığında teşekkül edecek komisyonu mahsusuna müracaat eylemeleri ilan olunur.

z a b i t makinistmektetebi müdüriyetinden:
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sağlam

istihkamı

Hava gedikli küçük

Galata-Beyazıt

ma· ine

vilayeti defterdarlığı ilanları

gösterilen
bedel lira
1438

AYRICA: 18.000 15,000 12,000 10.000
liralık ikramiyeler ve 10.000 liralık bir mükafat
Bu keşidede cem'an «3,900» numara kazanacaktır.

Büyükada

ıerci!. ettiği

Her ciheti taahhüt olunur
Umumi acentesi:
Y.SİNORKYAN Sadıkiye han 30:33 İstanbul Tel. fs~. 225t

Şartnamede

Büyük ikramiye
35,000 liradır

Kız ve

ve

Hafif, metin ve

BNZARIAMMEYE

,~~ü~~ri lsmetpaşa
günü tam saat
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Çanakkale deftrrdarlığındaı1:

Büyük tayyare piyankosu

Yedinci

CİHAN$UMUl

müdürlüğünden:

İZMİR SÜRAT POSTASI

1

KAPPEL

Terzilik ınektebi

VAPURLARI
vapuru

Mütegayip Rus tabasından kuyumcu Kirkor veledi Hamparsumdan metrük hazineye intikal eden Bakırköyünde Sakız
ağacında Vapur iskelesi caddesinde 2500 lira kıymete mütehammil maa müştemilat 61 numaralı hane ile aynı caddede
1217 ·iira kıymeti mütehammil ~50-52 numaralı münhadim
üç bap dllkkan arııalanna ile beher arşınına yüz kuruş kıymet
taktir edilmiş olan 325 arşından ibaret ayni caddede 54-56-58
60-62 numaralı dükkan arsalarının mülkiyeti sablmak üzere
28-8-929 tarihinden 12-9-929 tarihine kadar yirmi gün müddetle müzayideye konulmuş olduğundan talip olanların kiymeti
muhamminelerinin yedi nispebnde pey akçesini hamilen Bakır
köy Malmüdüriyetinde müteşekkil komisyona m,Ül'acaatlan
ilin olunur.

~lointeros

Yelkenci

8 eylül

ilan

hcl~o~ııkluğu.

Frengi.

7

•

Doktor Fevzi Ahmet

•,

Evlül

Son Saat

8 Sahife

EVSAF VE MÜŞTFMİLATİ:
23-2 numaralı bodrum katından
mada üç katlı müceddet üzeri
beşik örtülü balkonla şahnitli
haricen kiirgir kumpanya suyu
tertibatlı hanede bir ev alb,
iki heli, bir matbah bir kiler
bir aarmç bir hamam tarafeynde kapıları olan tavan arası
bir kısmı balkonlu beş oda
iki sofa bodrumda iki kömürlük ve müstakil odunluk ve
hanenin arka tarafına müsadif
bir katlı iki parçadan ibaret
ve bahçesinde fıskiye kiseli
etrafı mermer taşlı havuzlu
olup ve medyun sakindir.
23 - 3 NUMARALI HANENiN EVSAF VE MÜŞTEMİLA Ti: Bir ev altı iki
heli bir kısmı küçük ye d ı
oda bir gezinti mahalli bir
sofa etrafı demir parmaklıklı
bir salon zemini çini döşeli
koridor bir sahrınç bahçeye
methali bulunan alafranga bir
matbah merdiven altı bir kömürlük ve kumpanya suyu
tertibatlı hanede mahiye on
yedi lira icarla doktor Tahsin
bey salı i .ıdir.
22 NUMARALI HANENİN
EVSAF VE MÜŞTEMİLATI:
Bir ev alb bir g;ızinti

mahalli biri balkonlu ikisi
tavan arasında
altı
oda
bir hamam iki heli maa
mermer musluk mermer musluklu tulumbalı kuyulu alafranga ocaklı mubak merdiven altı bir kömürlük birisinin bahf
çeye methali bulunan iki so a
ve hanenin arkasında müstakil
kapısı bulunan diğer bir mutbak bahçede demir kapıııı bulunan su menbaı önünde bir
havuz olup bu havuzdan tulumbalar vasıtaıile diğer hanelere de su iaale edilir. Derununda mahiye on sekiz lira
icarla M. Bartambol kiracıdır.
_ NUMARALI HANE23 4
NIN EVSAF VE MÜŞTEMİLATI: Zemini çini döşeli bir
ev altı ikisi tavan arasında
biri balkonlu yedi oda bir
hamam iki bala mermer musluklu alafranga tulumbalı bir
mutfak iki sofa ve merdiven
altı bir odunluk ve saireyi bavi olup derununda mahiye on
beş lira icarla Emin bey müstecirdir.
Yukarda beyan olunan maa
bahçe üç bap hanenin üzeri
saçla mestur ve 23-3 numaralı
hanenin üzeri keremitle mesturdur. Haneler haricen kir-

gir dahilen ahşaptır. Dört
hane aynı hudut dahilinde
bahçe içersinde olup bahçenin
ön ve sağ ve arkası duvar sol
tarafı tel ile muhattır. Bahçe
bir set vasıtasile iki kısma
tefrik edilerek 23-3 ;ve 23-2
numaralı
haneler
yukarı
sette ve 22, 23-4 numaralı
haneler aşağı settedir. Bahçede müteaddit meyva ağaçları
ve yabani ağaçlarla müzeyyen
ve denize nezareti fevkaladesi
maa bahçe dört bap hanenin
tamamı on dört bin üç yüz
elli lira kıymeti muhammenelidir. Satın almak ve daha
ziyade öğrenmek isteyenler
.
kıymeti muhammenesınin yüzde onu nisbetinde pey akçesini ve 1416 - 928 dosya numarasile İstanbul dördüncü
icra memurluğuna müracaat
etmeleri ve 1 O- 1O- 92 9 taribinde saat on dörtten on altı
ya kadar birinci ihalesi yapılacağı ilan olunur
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