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Ça>·pışt ,

bir
lokomotif, 5-6
vagon devrildi.
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•
••
arü fünun usu -- cez ıye
muderrisi C. Ferit
ey

---

Muddei umıımilerle müstantik/er de polis gibi
'!talaya düşmüşlerdir, diyor

Ankara, 7 (Telefon) - lstanbuldan Ankaraya gelmekte
olan posta treni ile Ankaradan Eski.tehire baraket ed n
marşandiz treni arumda, tre.ı·
lerin kruvazman mahalli 0 an
Polatlı iataıyonunda gece saat
dartte bir mOaademe olmuştur.
Milaademede, posta treni
makaatan geçmekte olan ma ·trellinin vagonlarına
.
f8D diZ
•
çarplDJf, neticede poata tir~
ninin lokomotifi, marşaadb tireninin bet, alb vaaonu devrilmiftlr. Bu suretle tren yolu kapanmlf, vaziyetten Esklıehir haberdar edilmiftir.
Bir gardfirenio mecruh olduğu söylenmektedir. Kua
esnasında, yolcular bOytik he. ı treni derhal
hakyecan aeçıı:m ,, .
tahliye etmışlerdır. Kaza
kında fazla tafailat yoktur:
Eakifebirden bir imdat trenı
tahrik edilmiştir. Bu tren,
Polatlıya saat 12 de varacak·
br. Posta treninin saat 16 da
Ankaraya muvualah beklenmektedir.

Yeni ce
yorsa sorguya
usulü muhakeçekiyor ve sumeleri kanuçu tevkifi icap
nunun
polis
ettiriyorsa tev- 1
vezaifinin ifakif
ederel.r
Kış: Sinemalar açılıyor
Y cJz: PIAjlard. son e4lenceler
sında müşkümüstantike
'-=~c:.==;;:==-is==-==-:==---==:c::zz==--=-=====lat çıkardığıngönderiyor.Bu
Adalet isfiyenler
dan bahsediltarz yanlışbr;
mişti. Dün bu
kanunun ahh:ısusta müdkamı bu dedei umumi Keğildir.
nan beyin müZabıta metaleasıru dermurlan müddei rımıza,
,
cetrniştik. Ayumuminin muni mesele hakzahiri, muavini
larını anlattılar
kında Darülolmak dolayıKahire, 6 - Mısır milliyetMeb 'uslarımızm İstanbul halfünun
usulü
sile
meşhut
perverleri, İngiliz - Mıaar itilifı
cezaiye müdercürümlerde ha- kı ile temaslan devam etmekaleyhinde büyük bir niimayİf
risi
Cevdet
C. Ferit B.
zarlık muamelatı tedir. Dün de Hakkı Şinasi,
Ihsan paşalar, Hüseyin, ZiyaFerit beyden de izahat ve
yapar maznunu derhal derdest
yapmıtlardır, polis Ue müsaettin,
Fuat,
Ahmet
Rasim
malumat rica ettik. Mumaieder ve derhal müddei umumiye
deme olmUf, tevkifat yapdbeyler saat bir buçuk vapuru
leyh bize dedi ki:
verir. Müddei umumi kanaatimııtır.
ile Büyükadaya giderek Adalı
ne göre maznun hakkm<{a
- Bu kanunun tatbiki ile
larla temas etmişlerdir.
polis vezaifinin ifasında müıilk tahkikabn açılmasına lüfyueticum.hur «•
Halk
fırkası
binasında
aktkülat zühur ettiği doğru dezum görüyorsa ilk tahkikatın
keıtlran Adalarda
edilen bu içtimada Heybeliğildir. Müşkülat zühunı eski açılması için, mahkemeye sevRiyueticumhur orkeıtrası
den Hilmi, muallim Apti, Büitiyatlann yıkılması neticesike kafi delil bulunduğuna
• dnn BOyükadada C. H. F. biyükadadan Avni, doktor Esat,
dir. Şurasını kaydetmek lakani ise son tahJ i atın açalnuı balkonunda uat 8,S ğa
avukat Tevfik beyler ve sair
zımdır ki kanun layıkı ile anması için maznunu müstantikkadar bir konser vermİf ve
laştlamamışlır.
liğe sevkeder.
zevat bulunarak adaların ihTarsus, 5 (Hususi) - y.,..
Yeni kanunun poliste şimMüstantik bundan sonra işe
halk toplanarak bu konseri
tiyaçlara hakkında uzun uza•USUD meşhur sabıkalılarmdan
diki tarzı tatbiki şöyle oluyor:
başlar.
dinlemiıtir.
dıya izahat vermişlerdir.
Herhangi meşhut bir cüMüddei umumilik işi baıınlbraaim geçea ~
Adalar halkı bundan son
İçtimaa Hakkı Şinasi paşa
rümde polis maznunu yakadan atmak için vazifeyi sulh
tarafından takip
•
derece memnun ohnut ve Reverilen •Dur!• emriae itaat
lıyor, sulh hakiminin huzuruna hakimlerine tevdi etmiftir. nın kısa bir hitabesi ile bqiaicumhur hazretlerine arzı
.
. d--·..... k•
lanmıştır. Bu arada adalar ihHalbuki sulh hakimleriniıı bu
götürüyor· Hakim mamunu
elmemq ve JaD - Mercan efen dl
tazimat
edilmesini
Adaya
gitkutmak kasti ile atbjı kurtiyacının mektep,vapur ve eleksorguya çekmiye lüzum görüfMabadi 3 üncü sahifede]
Dün matbaamıza ismiaha
•İf olan meb 'ualanmızdan rica
pınlardan biri llabetle 61&mltrik olduğu söylenmiş, adalar·
Merc~n olduğunu söyliyen bir
etmiflerdir. Kabil oldup takn6 intaç etmiftir.
adam geldi ve ağlıyarak şu
da bir orta mektep veya bir
dirde
orkestranın haftada bir
hazin macerayı anlatb:
lfse tesisi istenilmiftir. Seyri-- Ben Girit muhacirlerfn- gilD Adada teremıilm etmeli llduat meclili 81iliade
sefain de ŞirkeU Hayriyenin denim. Bir çocuğun ve ailemde aynca rica edilmiftir.
lkbaat meclili lli.t basla
le, Tophanede, Kılıç AH pqa
yaptığı gibi ehven şartlarla
Haydarpapda içtima ecleask
medresesinde otururum.
Mahmut Muhtar
eşya ve yolcu taşıması, elekve azismclan bir kı...,..... ~
Bundan bir
ay kadar
trik tesisatının sur'atle tesbiti
leketfmiz dahiliade ~~
Pt- meseleıi
evel oturduğumuz medresede
rica edilmiıtir. içtima «5-6»
Ankara 7 [H.M.] - DiYuı tetkik seyabatüaia.....aeticel~-L
kadınlar arasında bir kavga
1...t1er1111a•
çıkmış,
ailem
bu
kavga
emayeni yapılacak
cak•
Ali bagün Eakftehirde toplasaat sürmüş ve nihayet bul·
şmda
yaralanmlJb.
Ben
eve
kında
mGzakentta
buluu
narak
Mahmut
Muhtar
pap
muştur.
gittiğim zaman ailemin dayakdavasile me,~I olacaktır.
tır.
F
- - - - - - - --------tan hasta dUştiiğUnü görünce
karalcola gittim, haber verYeni poıtane önündeki manzaralardan.dim.
·
Ertesi giin evimden çıkaca
ğım zaman medreıede oturan
Sırıthlardan dört ki ti öntblie
çıktılar ve karakola şik&yet
Bir kaç gün evel birisi kız, diğeri erkek olmak üzere iki
ettiğim için, kapunun önllnde
Ameri~ah ge~ç. ~ransanın Haver limanına çıkmıılar, en büyük
kafamı yardıktan sonra iki
o~e!lerı?~en bırısıne yerle~mişler, bir hafta kalarak beğendikleri
yerimden
de bıçakladılar.
g~bı . yıyıp içmişler, sonra çıkıp bir su ve eğlence şehrine
Bu sırada dayak yediği
gıtmışler.
mi gören ailelll ve beş ya·
<?r.ada da bir hafta kalarak ayni suretle sğlenmişler, nihayet
şındaki çocuğum:
Pans~n yolunu . tutmuşlar. Fransız paytahtında da bir hafta
Babamı
öldürüyorlar!
F eryadile yardıma koıtular.
g~zmışl.er ~e m~aye~. !:favra dönerek Amerikaya gidecek vaBen berbat bir halde yerde
pua bınmışlerdır. Butun bunlarda bir fevkaladelik yoktur. BiYatarken biçare yavrumla atilen~e~al~yh karilerimiz bunu neden yazdığımızı düşünebilirler;
mi dövmiye başladılar. Kanın
aoylıyehm:
evde bacağmdan aldığı bıçak
Bu iki gencin indiği hiç bir otel, yemek yidiği hiç bir
Yarasının tesirile kıvranmakta..
lokanta, bindiği hiç bir şimendifer, biç bir otomobil, hiç bir
Bcı yaşındaki o~lum Aliye
~apur, gittikleri hiç bir tiyatro kendilerinden on para bile
gelince : Onu ge~cn gün topucret kabul etmemiştir. Acaba neden dersiniz? Onu da anlal"ağa gömdUm. Ali başından
talım:
{Mabadi 3 üncü sahifede)
.
aldığı yaraya tahammül edemiyerek öldü. Mörg, yavrumua
ölümü dayaktan olduğunu le.Ankara Emaneti
bit etti.
kötibi huıuıili~
Fakat o gün bugün adaletia
Ankara
7
(Telefon)
Ant ccJJisini bekliyorum.
Tatil bittiğinden bu sabah- Simdi gelelim oleki mari/elımire: Alon•• Bir.. Ki.•Oçl •
.llulıtelif yerlere tayin celi' •rı
kara
Şehremaneti katibi husuS. S. Müddei umumi
tan itibaren mahl.emeler teksiliğine Kerim Asaf bey tayin
0Hlum silnnill duğünune kaça gelirsin 6akayım1
Y<'Tlİ kuruk sı/ı 1 ıiyc memw I
Kenan beyin nazan dikkatini
rar faaliyete başlamıt.ardır.
edilmiştir.
Ben
hokkaba:ı değilim ualidl,, leke Mlbutw .allyorund
(Yauıı 7 inci sabffemizdedir) celbedcriz.

Mısırda

ercan

Polis, milliyet..
Dün, meb'uslaihtiyac- Adliyemizin sa- perverlerle mühabet ve himasademe etti
yesini bekliyor..

Dur emrini
dinlemeyince

j:=

Cevap

yağmuru

Bir suale

tam (19569)

cevap ve..
rildi

•1-

Fakat bu cevaplar o kadar
basit ki,.,

Mahkemelerde
faaliyet

j

Soıı

2 Sahife

Saat

Eyini 8
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SON HABERLER

Dahilde:
Nafıa

Vekili

Dün şehrimize geldi, bugün M1Jlafyaya gidiyor
Birkaç gün evel Ankaraya
giden Nafıa vekili Recep B.
dünkü ekspresle şehrimize
gelmiştir.

Recep B. « lzmirin istitdı
tesadüf eden 9 eylül günü Malatya - F evzipaşa hattı
nın kütat resmini yapacağız.
Ben hurar.a hususi işlerim için
geldim. işlerimi bugün bitirmiye çalışacak ve yarın
(bugün) hareket edeceğim.
Küşat merasimine İsmet
paşa Hz.
gitmiyeceklerdir •
Küşat
merasimi yapılacak
olan istasyon (Gölbaşı) isbu istasyon
tasyonudur ki
Fevzipaşa - Malatya hattının
tam yansıdır. Hat, küşat resmini müteakip umumi münakalata tahsis edilecektir» demektedir.
ımlaliler arasında yeni bir
g kısım tebeddülat ve tayinlerin yapılacağı, Şark havaliıinde llç sene müddetini
ikmal etmiı valilerin garba
tebdillerinln ıon zamanlarda
düşünülmekte olduğu bildirilmektedir.
liJ.'llaarif vekilimiz
Cemal
1MJ1 Hüsnü bey bugBnlerde
ıehrimize gelecektir.
u ıene Orman ili mektebinden mezun olan otuzikl
Efendi muhtelif orman mühendisliklerine tayin edilmiş
lerdir.
ün Hilal kulübD tarafın
dan Caddebostanında bir
yüzme müsabakası tertip edilmiştir. Müaabakaya 35 kadar
yüzücü iştirak etmiştir.
Müsabakayı kazanaıılara Hilal kulübü tarafından madalyalar verilmiştir.
eykoz ve Beşiktaş birinci
futbol takımları dün Beyko:ı:daki futbol sahasında kardına

m
m
m

şılaşmı~lar, Beşiktaş Beyko:ı:u

(0-3) mağlüp etmiştir.
(qlehremini muavini Hamit
~ B.
oktr va tarifesinin
tebdil edileceği hakkındaki
şayiaları tekzip eylemekte:
«Üktruva tarifesinde yalnız
madde rakkamlan tebdil olunacak, başka bir şey yapılmı
yacaktır» demektedir.
ün Beyoğlu halk fırkası
binasında toplanması mukarrer olan ezcacılar kongresi
ekseriyet halli olmadığı cihetle toplanamamıttır.
Hile ~·e Beykoz kazalan ile
~köyleri arasındaki telefon
tesisatı ikmal edilmiıtir.
ün fehrimizden Ankaraya
gidecek olan Şurayı devlet reisi Nusrat bey hareketini tehir etmiştir. Nusrat bey,
on gün daha: şehrimi:ı:de ka-

m

m

lacaktır.

!Ellehr' mizde bulunan umumi
Wticaret müd- rü Naki B .
bugün Ankaraya gidecektir.

Hariçte:
Venizelos
( Tilrkiye bizi bir harp lle

tehdit

edem~•

) diyor

Türkiye tefevvuku bahrisi
hakkında Atina matbuatı tarafından yapılan neşriyat üze-

rine «Hestiya,. gazetesi Venibir telgraf göndermiş
ve fU cevabı almıştır:
" T esHhatı bahriye meselesinde «Hestiya" nın makalelerini taavlp ederim. Bu bapta burada giriştiğim müzakerat nihayet bulunca mesele
hakkında beyanatta bulunacağım. TDrlderin tealibatı hakkındaki endifelere ısla ittinık
edemem. Türkiye ne olursa
olsun Yunaniıtanı bir harp
i'c tehdit edeme:ı:.•
:ı:elosa

Bueünkü hova:
Kandilli rasatanesinden
alınmıştır:

Dün azami hararet «28»
derece, bu sabah •22» derecedir. Bu gece rüzgar mütehavvil hava bulutludur.

'Ebedi sulhl Filistin ve islam alemi Bir manda
M. Briyan Cenevre de harbi
tel' in ediyor
Londra, 6 (A.A.) - Daily
Mailin Cenevre muhabiri bildiriyor: Fransa başvekili M.
Briand, Cemiyeti Akvam meclisinin dünkü içtimaında irat
ettiği bir nutu.kta Lahaye
konferanSU)da lngiiiz hilkiimetince takip olunan hattı hareketin bir çok mıhafilde husule getirdiği su! tesiratı
izale için bDyük gayretler aarfeylemiştir. Mumaileyh beyanatı sırasında ıimdiye kadar
Fransa ile Almanya arasında
ciddi bir ıebebi ihtilaf teıkil
etmiş olan bir takım müşkü
liibn Laheye de vücuda gelen
itilaf sayesinde pek yakında
bertaraf edilmiş
olacağını
ve o zaman Avrupa için
mehakiki
bir teşriki
devreıinln
açılacağını
sai
zikrettikten sonra M. Makdoaaldin umduğu veçhile bahri
teslihatın tahdidi meselesinde
lngilterenin bir kaç haftaya
kadar Muttehldei Amerika
ile uyuşmıya muvaffak olması
takdirinde belki senenin sonundan evci bile tahtidi teslihat konferansının içtimaa
söydavet edilebileceğini
lemiş ve harbi
yeryüzünde
irtikap oluna bilen en büyük
cinayetler 11rasına ithal eden
ve ihtilaflan ııllih kuvvetile
halletmek uaulüne karşı manevi bir set çeken Kellog misakı hakkında pek sitayişkA
rane mütalealar dermeyan etmiştir.

Baijdatta nümayişler
Hindistanda mühim bir
beyanname neşredildi
Kudüs, 5 - islim biiyük meclisinin ağlama davarı yamnda
yeni bir bina inşası hakkındakı kararı üzerine Yahudiler araaında yeni bir galeyan bqlamııtır. HükQmet bu ifle meıııuJ"
olmaktadır.

Kudüs, 6 - Filiıtinin bazı ıehirlerinde nümayif yapmak
fstiyen bir çok Araplar tevkif edilmiıtir.
Londra, 6 - Dün akpma kadar toplanan malumata nazaran
Filiıtinde 119 yahudi, 87 lalimve 4 hıriatiyan maktul, 334
yahudi, 208 islim ve 33 hıriatiyan ağır mecruh olmuftur.

Bombay, 5 - Hint mıislıimanlarının lideri Mehmet Ali,
dindaşlarına hitaben bir beyanname neşrederek bunları, Kudüsü11 mukaddes malılyetlni nıuhafaza iç/11 servet ve icap
ederse insanca da f edakdrlıkta bulıınacaklaruıa dair resmen
yemin elmeğe davet eylenılştir.
Londra, 6 - Bağdatta, Filistin Araplan lehinde yapılan
bOyük bir nl!mayiften sonra bir çok Yahudi magazasına taarruz edilmlf, :ı:abıta müdahale etmlt, 20 kadar Arap yaralanmıştır. Bağdadın halk mahalleleri :ı:abıta tarafından kuvvetli
bir muhasara altında bulundurulmaktadır.
Kudüs, 6 (A.A.) - Büyük mliftiııin daha büyük miktarda
Arap celbedebilmek için bütün müslümanlan camide duaya
davet ettiği duyulunca Kudüste büyük bir korku ha11l olmuş
tur. Dairelerle dükkanların bir çoğu kapanmış ve şehirde hareket ve faaliyet durmuştur.
Mühim ihtiyati tedbirler alınmıştır. Mitralyözlerle mücehhez
askeri kıtaat ıehrin eski kısmının kapıları ile ıevkulceyş
noktalarını işgal etmiştir. Bütün sokaklarda fngillz g6nöllülerile
polis efradından mürekkep devriyeler dolaşmaktadır.
Maamafi, müeesif hiç bir hadise vuku bulmamııtır. Arap
doktor ve avukatlar ile makamatı mübarekenin muhafazası
•• memur cemiyet İngiliz fevkalade komiserinin bir Eyllll
tarihli beyannamesi dolayısile yeniden protestoda bulunnıUf
lardır.

İngiltere, Filistin mandasını vern1iyor
Cenevre, 6 (A.A.) - Akvam cemiyeti bugün umumi bir
içtima akdetmittir. M. Henderson lngilterenin Fillstinde haiz
olduğu manda meselesinin yeniden mevzuu babsolmasının asla
varit bulunmadığını ilave etmiştir.

Yangı.rı

Dun gece Uskudarda 3 bint1
ydndı

Dün gece, Üsküdarda Tabutçular içinde bir yangın olmuş, 3 bina kamilen yanmıştır.
Yaniın gece saat 12 de
terzi Lütfü beyin dükkanından
çıkmış, alt taraftaki yumurtacı
Ahmet efendinin, üst taraftaki
kırtasiyeci Hasan efendinin
dükkarılanna ve Üzerlerindeki
odalara sirayet etmittir.
Ateş çıkan dükanın 500 liraya sigortalı olduğu anlaşılmıştır.

Felek l'1ustafanın marifeti
s.bıkalılardan Felek Mııata-

fa ile. İranlı 23
rakı ıçerlerken

yaşında H~an

kavga etmlfler
Felek Mustafa, Hasam burnuooan ve omuzundan yaralaDllfbr. Carih yakalanmıştır.

bir kaza daha
geçen şofl!r
İbrahimin idaresindeki 1284
aumaralı otomobil, Karamünel
fabrikası muayene
memuru
Huan efendinin kw 9 yaşın
da Nebahate çarpllllfbr. Nebahat muhtelif yerlerinden
yaralammftır. Şof6r yakalan-

Dün

~azıttan

mışbr.

Gazetelerin
davası
Dün haber verdiğimiz gibi
bugün öğleden sonra saat
14 te ikinci ceza mahkemesi,
İstanbul ga:ı:eteleri aleyhine
irtişa
tahkikatından
dolayı
açılan (hilafı hakikat neşriyat)
davasının rüyetine
başlana
caktır.

İngiliz tekerleniyor
••
muna~ebetle

Bu
da,

Üç dürt

aydanlıerl hin

bir kıy
nıet mutıaraza eden inuı
llz llra!'ı, bu sabah borsada « t 00 ı » kuruştan
açılmış, aı sonı•a « 999 ))
kuru!jll düşmüştür. İngiliz
lirasının hu suknl n hor-

Ç

borsa-

tezahüı·at yapıldı

kuruştan yukarı

•

.,

sada lıaıı ı• bulunan acentelerle halk tarafından alkışlarla karşılanmış, lc-

uıhürat yapılnııştır. lzmır

den

günderllr
takdlrdo, bu sukut daha ziyade
fa /. la lnşaea k lır.
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Gedikpaıada, çocuk dütlirmek yDzDnden yeni bir facia olmuş, genç bir kadın bayata
Gedikpaşada 15 numaralı

gözlerfnl yummuştur.
evde oturan Mannik hanım, her
nedense, hamile olduğu çocuğunu düfilrmek ııevdasına tutulmuş, kapı kapı dolaşarak Hiç verecek ebe ve doktor aramıya
koyolmuş ve nihayet aradığını da bulmuştur.
Söylenildiğine nazaran, bu doktor Kumkapıda oturan Artln
efeadidir.
Madam Mannik Artin efendiden aidatı ilacı lrullaDIDlf, çocuk
düşmüş, fakat kendisi de l!lmllftür.
Vak'a mllddei umumiliğ'e intikal ebnİflİ.r. Tahkikat duam
etmektedir.

Kt1lt1mışft1

bir

genç boğuldu
Kızıltoprakta

Yaver

ağa

so-

kağında oturan binbaşı Şükrü
beyin oğlu 20 yaşında Cemal
efendi dün Kalamışta sandal-

dan denize girmiş, b•ı" daha
sandala dönmemiştir. Cemal
efendinin boğulduğu anlaşıl
mıştır.

Şe/ft1/i sokt1ğın
dt1 biçaklaşmt1

Cemiyeti akvamda ve T anganika mandası
Cenevre, 6 (A.A.) Akvam cemiyeti mecliıinde Tanganika mandası münuebetlle
açılan müzakerede M. Stresoman ile M. Siyaloca Tanııani
kanın idareten Kongo müıı
temlekesine raptı hakkında
İngiltere hükumeti tarafından
tertip edilen projeyi bazı ihtirazi kayitlerle karşılamışlar
dır.

Bunlar bu projeyi manda
fikrine ve esaaına mugayir
addetmektedir.

Haham haneden
isieni/en vergi
Hahamhaneden talep edilen
vergi meselesi doğrudan dojruya, Hat.amhanenin tabi olduğu Maliye tahsil tubesi tarafından takip edilmektedir.
Bu sebeple, mezkiir vergi
hakkındaki bazı neşriyat Dzerine milracaat ettiğimiz Defterdarlık tahıil şubesince yapılan
muameleyi tetkike bqladığmı
bildirmiıtir.

Bu tetkikat neticesinde verilecek karar aUikadarane tebliğ edilecektir. Diğer taraftan
Hahamane bir itiraz istidası
vermiştir.

Gelen kadro ve
havaleler
İktısat

vekaletine merbut
bütün devair ve müeascselerln
bu sabah kadro ve havaleleri
gelmiştir.

•

Gt1zi Hz,

Reisi (~umlıur Hazretleri dün nk ~am refa katlerindeki zevat ile vo
Sakarya motörü llo Doöaz lçlııdo Tarabyaya
kadar bir teneızüh kra
buyurmuşlar ve Dolmıı
balıçe sarayına avdet
etmlşleı•dlr.

Gazi Hazretleri bu
sabah otomobille şeh
rin Beyoğlu kısmıııda
bir cevelAn yapmışlar
dır.

=

=
Sen-Jan
lllJUJ silsileleri

Bu gi1zel vapur
nasıl battı?
Birkaç gün evel Şen - Jan
iımini tafıyan gilzel bir yolcu

vapurunun Nevyork açıklanır.
da bir petrol sarnıç gemisine
çarparak bathğını yazmııtık.
MOııadenıe o kadar ani ve o
kadar tlddetli olmuftur kj
batan vapurun telıiz telgraf
zabiti ancak:
Çarpıttık, batıyoruz! Diye•
cek kadar vakit brılabilmiıtir.
Sen - Janın, baı tarafı yanlmış, kıç tarafı havaya kalkmış,
sonra adeta amudi bfr
vaziyette suyun içine girmi'
tir. Kazazede vapurdan küçük
bir çocuk müstesna olmak
Dzere hiç kimse kurtulama mlfbr.
Çocuğun
nasıl kurtulduğuna gelince: Bu biçare hadiae eımaaında annesi ile güvertede bulunuyormuı, sarsın
tıyı görihıce annesi vaziyeti
anlamıt o dııkikada petrol gemisi de bittabi vapurun yanı
başında

gibi geminin güvertesintı atmış ve bu
suretle kurtulmaıına sebep
olmuştur.

Vapurun
laııl ıınn

Kadıköy de

bulunuyormuş kadın

çocuğunu kaldırdığı

2

kaptanı

da

boğu

arasındadır.

kardeş

Bir esrarhane Birbirlerini dövkeş/ ve seddüler ve yangın
dedildi,
çıkardılar
)S:adıköy

zabıtası,

evelki
akıam, Kadıköyilnde Hamam
ittiııallnde gizil bir esrarhane
keşfetmiş ve esrarkeşleri cürmü meşhut halinde yakalanmıştır.

Esrarkeşlerden

Hayri esrar
çekmiye mabauıı olan a!At ve
edevatı kaçırmak • istemiş, zabıta memurlarının üzerine taş
la hücum etmiştir. Esrarkeşler
ve eararhanenin alit ve edevatı müddei umumiliğe teslim
edilmiştir.

Floryada otomobil
kazası..

Hasköyde Hacııaban mahallesinde Kalaycıbahçesi sokağında (67) numaralı evde
oturan amele Eskişehirli Hasan ile kardeşi Ali dün her
n~dense bir birleri ile kavga
etmi§ler, Ali hiddetlenmiş,
Hasanın yatağına petrol dökerek yakmıf, bu yüzden ev de
tutuşmuş, fakat
yetiıilerek
söndürülmüştür.

Bentler yolunda
bir kaza

47 numaralı hususi otomobil dlin Floryada 9 yaıında
Eleniye çarpllllŞtır. Eleni bapndan yaralanmıştır.

Haber aldığımıza nazaran,
dün Bentler yolunda mühim
bir otomobil kaıası olmuştur.
Jandarma ka:ı:a tahkikatını

2 kıza

yapmaktadır.

bisiklet

çarptı

Sultanahmette dolaımakta
olan Muazzez ve Refia isminde iki kıza meçhul bir bisiklet çarpllllf, iki kız yaralanmııtır.

Bir st1rhoşun
dayt1k /aslı

Küçilk Modada Yorginin
gazinosuna Cemal iıminde birisi gitmit, rakı istemiştir.
Galatada Şeftali sokağında
Cemalin fazla sarhoş olduğu
Arap Aptülkadir ile İnebolulu
Salih
bir kadın yüzünden
nu gören Y orgi rakı vermekavga etmişler bıçakla birbirmiş,
bu yüzden aralarında
rini yaral amışlardır. Burılardan
kavga çıkmış, Cemal, Y orgiyi
Arap Aptülkadir yarası ağır
sarhoş olmasına rağmen güolduğu için hastaneye kaldı
. zelce dövmilştür.
rılmıştır.

Hafif geçti
Trakya nakliyat anhan kAtibi Sadettin efendinin oğlu
14 yaşında Ruhi dnn Sanıat
yada Yedikvleden gelen bir
tramvaym ııltmda blmılA da
hafif surette yaralanmıştır.

Bugünkü boraa:

İngiliz
999,00;
Frank
12,30,00;Liret 9,27,00; lsviçre
2,51,50; Dolar 48,75,00; Dahili 95,50; Altın 871,00; Ana dolu 21,85; Rumeli 6,40;
Tramvay 75; Düyun 194,75;
iş bankasından alınmıştır.

8 Eyllll

Sah' e 3

Son Saat

~~~~!}il Yeni l{anun
Çubukluda ~fiiddei umıımı
susuz uk
lcr de hata1ra ını
Çubukluda Göztepe ve Hasan bey suları sık, sık, kesidiisi1,rorlar
,, ...
liyor. Bir teneke su 25 kuruş
tan 40

kuruşa

çıktı

binası

ve bir çok

koskoca
adaınlan

[1 inci sahifeden mabat J

olan Şehremaneti neden bu
gibi meselelerle alakadar olmuyor?
Çubuklu: Mitat Kemal
lf

VİNÇ.~AN1
Sinema gününde
Ak tanıdıkların kara,
kara sandıkların be·
yaz çıkacaktır

vazifeyi ifası ancak zaruret
haline munhasırdır. Müstantik
bulunan yerlerde ve acele olmıyan hallerde sulh hakimle- 5rinin müdahalesi hatadır. EsaBen bir kadınım. Lakin taht
Almanyada bu hakimleTramvaylar ve kömür amelesi sen
üstünde oturan bir kadının
re «zaruret müddei umumisi»
Her akşam saat beşte Kudinim gibi, ırzım gibi tahtımı
ünvanı verilir. Binaenaleyh geruçeşmeden bir çok kömür
da muhafazaya mecburum.
celeri nllbetçi hikimi bulunamelesi, ellerindeki hürek ve
Tahtımın temeli lııe yurttur.
durmak doğru değildir. Bu
sırtlarındaki arkalıklarla tramvazife müddei umumilerindir.
tahtsız yurt olur, Fakat yortvaylara doluyorlar
kömür
suz taht olmaz.
.Bilfarz gece bir cinayet vut11zlannın kirlerini yıkamadan
Onun için düşündüm. Kufllk
ku bulsa, polis maznunu yakatr'lmvaya binen bu adamlarla
beyle Can beyin sözlerini
lıyacak, müddei umumiye ihbu vaziyet dahilinde yan yana
kabul ettim. lıtanbuldan yardım
barı keyfiyet edecek ve mazoturmak gayri kabil oluyor.
istiyeceğim, bu yardim gelnİınu müddei umumiye vereTramvay şirketi tramvaylara
se de gelmese de düşmanla
cektir.
bu suretle binenleri menetıe
çarpışacağım. Yurdunu seven
Müddei umumi maznunu
pek büyük bir iyilik yapmış
benimle bir olur, benimle yaderdest etmekle beraber sorolacaktır. Yahut bunlar içln
ıar ve benimle ölür.
guya çekilmesi veya tevkif edilayrı araba tahsiı eue.
Moskovayla anlatmak tamesi
için
karar
almak
üzere
raftan olan fırka rüesası,
Kuruçeşme bakkal
müstantike müracaat edecek
prensesin sözünü
dinlerken
Hasan Vasfi
müstantik
bulunmadığı yerde
başlarını iğmişler, sapsarı bir
lf
de sulh hakimine gidecektir.
çehreyle terlemiye başlamış
Programdaki oyunlar oynanmıyor
Kanunun 127 inci maddesi
lardı.
Musiki ve tiyatronun da bir mucibince müddei umumi bu
Onlar Sevinç hanımın şu
ihtiyaç halini aldığı fU asırda
veya bu kuvvete değil halmüracaatı
yapıncıya kadar
proğramlarının pek büyük olkın muhabbetine istinat ettimaznunu
elinde
tutabilir.
ıruğunu iliin eden bazı tiyatğini biliyorlardı. Türk olsun,
Şu halde nöbetçi hakimine
ro kumpanyalan programları
Tatar olsun bütün Kazanlılar,
lüzum yok demektir.
na dahil olan bir çok numaprensesin uğruna canlarını feraları ihmal ediyorlar.
Hülasa kanunun ruhu yalda etmekten çekinmezlerdi.
Bu halin her zaman tekernız zabıta memurları tarafın
Beyler, bir kısım halkı tesrür ettiğine tahit olmaktayım.
vilkar sözlerle fıskırtsalar bile
dan değil, hatta müddei umuSevinç hanımın küçük bir işa
Oynanmıyacak
bir oyunun
mi ve müstantikler tarafından
reti, küçük bir nutku, vaziyeprograma ve ilanlara geçmeda liiyıkı ile anlaşılamamıştır
tin kendi lehine değişmesini
si doğru mudur?
kanaatindeyim.
temin edebilirdi.
Polisin şimdiki tarzı hareH. Tarık
Onun, en nazik ve buhranlı
keti hatalı olmakla beraber
bir anda kendilerini istihfaf
kaııunun talep ettiği şekilde
Kaybettım
ve hatta istiskal etmesi, ede574 numaralı hüviyet vara- dir. Polis maznunu elinde tut- bilmesi bu sebepten, halk
kütlesine istinat etmesinden
mamakta, derhal sulh hakikamı kaybettim. Yenisini alaileri
geliyordu.
mine
götürmektedir.
cağımdan hükmü yoktur.
Kimi bin, kimi iki bin silahEsasen kanunun istediği de
Kabile mektebi son sınıftan
şora
kumanda eden ve Kazan
budur. Eğer polis maznunu
574 Nebahat Halil
hükumetinin birer parçasında
sulh hak:mine götürmese de
derebeyi hayatı yr.şıyan bu
müddei
umumiye
götürse
ış arıyorum
mağrıır adamlar, hedef o'cluko zaman vazifesini mükemmel
Ötedenberi hususi ticaretlan
haka ·etle fikri b'r hercüifa etmiş olur.
hanelerde kitabet ve muhamerç geçiriyorlardı. Hakareti
Yeni kanun mucibince hiç
sebede bulundum. Usulü mune ret, ne kabul edebiliyorbir maznun polisin elinde
zaafaya vakıfım. Her hangi
lardı.
Redde
kalkışssalar,
derdest edilmiş olarak kalabir ticarethanede ve müesseprensesle münakaşaya giriş
maz, derhal müddei umumiye
satı maliyede çalı~mak arzumek lazım gelecekti. Adaba,
verilmesi icap eder.
ıunda olduğumdan
lüzumu
mahalli ve milli telakkilere
Maamafi bu hal acele tedolanların Unkapanında helvacı
uygun düşmiyecek olan böyle
birlerin alınmasına da mani deŞükrü efendi vasıtasile Ziya
bir münakaşanın sonu da vağildir. Netekim 156 ıncı madadresine mektupla müracaathim olurdu. Prenses, bir emirdede olduğu vecihle işin tenlarını rica ederim.
le kendilerini halka parçalataviri ıçın zabıta memurları
bilirdi.
acele
tedbirleri
almakla
Sükut etmek ve bu hakareti,
Çirkin şsyler
mükellftirler.
istiskal olunmak hakaretini
Geceleri Beyazıtla Laleli
Bu acele tedbirler de mazkabul etmiş görünmek te
arasındaki cadde bir takım
nunun yakalanması, şahitlerin
ağırdı. Kendilerine muhalif
uygunsuz kadın ve kızların
tayin ve tesbiti, zabıt varaolanlar, söylenen sözleri işaa
piyasa yeri oMu. Saat yedikası tanzimi gibi suçun izleedecekler
ve bu suretle hayden sonra insan yanında ailerinin kaybolmasına mani olasiyetlerini baltalıyacaklardı.
sile geçemiyor, Laf atmalar
cak tedbirlerdir.
Vaziyetleri pek müşkülleşen
cinaslı öksürükler, pazarlıkla;
Görülüyor ki kanunun tattatar
beyleri, alınlarında bison haddini bulunmuştur. Polis
bikında müşkülat yoktur. Müş
riken terleri kollarile silerek
müdüriyetinin ehemmiyetle nakülat ancak kanunun liiyıkı
bir çare, haysiyetlerini şeklen
zarı dikkatini celbederim.
ile anlaşılmamış olmasından
olsun kurtaracak bir çare arı
lıi.lı.-'i: Z ki
mütehaddistir.»
yo•lardı. Bunu Mamuk bey

*

*

*
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Siyaset oyunları

==

Ilı ti yar imı)eratorlul{
eii k , ,. ç "" k b., r milletin
•
·e
ı ah
yaşıyor
Çek ordusu bir hafta eve!
Fransız ordusu erkanı harbiyei umum iyesi r ·si Mareşal
Petenin huzurundn büyük bir
resmi geçit yaparak yaz manevrelerine nihayet verdi. Bu
resmi geçitte (24) bin asker
bulund_u ve
( 1,500 ) top
ıeyredıldi.

Alayın geçit resminden ıon
ra da Mareşal Peten tarafın
dan Çek ordusunun bqku-

mandanlarına

Fransız
hükumeti namına muhtelif nitanlar
verildi. Bu hadise münasebeti
ile Macar gazetelerinin yazdıkları hülasa edilebilir:
((Dünkü Macar topraklarının
üzerinde Macarların azim bir
ekseriyeti haiz olmalanna da
bakılmıyarak vUcude getirilen
bu milletin ordusunun manevre
yaptığı saha bugilnkU biçare
Macar hududunun ancak bir

kaç saatlik ıı:esaıes;nded.r.
Fazla olarak bütün komşu
larının günden gline daha fazla
tiddetle 8İlahlanmalarına mukabil sulh muahedesinin koyduğu kayıtlar neticesinde Macaristanın icabında istinat edeceği küçük bir ordusu bile
yoktur. Demek ki bfn senelik
Macar toprağı daha düne kadar ismi bile olmıyan ve sun'i
aurette ihdas edilen küçük bir
milletin tehdidi
altındadır.
Bu böyle dir, fakat ne yapahm? »

Samimi itilaf
Şimdiki

halde
ölmüttür

Lihi konferansıoın verdiği
husran, FranllZ gazetelerinde
el' an acılığım muhafaza et-

Muharriri: M. Turhan
buldu, ve riyakarlıkta buldu:
- Ulan beygüm! -dedi- en
sadık kullarını hakııız
yere
mahkum ediyorsun. Biz yurt
için de, senin için de güle güle ve sevine sevine can feda
etmekten çekinmeyiz. fyi bilki sana hürmetimiz, sana muhabbetimiz ve sana merbutiyetimiz dilde değıl, yürektedir.
Bunu dilediğin gün sınar
ım. Bu sınama günü ak tanıdıklarının çoğu kara, şimdi
kara sandıklarının da hepisi
beyaz çıkacaktır,
Biz, geçmiş günlerP göz
önüne getirdik. Yıkılmıt avulları [köy demek], saçlarından
sürülerek alınıp götürülen dizi
dizi genç kızları, hatırladık.
demire çarpan yumruğunu incineceğini hesapladık. Buluta
ok atılmıyacağını, yıldırımın
kementle bağlanamıyacağını
düşündük. Tahtın sarsılmasın,

tasa buğuslle kararmasın diye bir yol gösterdik. O yola girmek veya girmemek senin elindedir. Bizim
için tutulacak yol, senin tuttuğun ve tutacağın yoldur.
Biz belki d "şünürüz, fakat senin düşündüğünü yaparız. Biz
belki -bir şeyler dileriz. F nkat
asıl dileğimiz senin dileğindir.
Kuşak bey dayanamadı ve
bağırdı :
- İnşallah öyledir.
Mamuk bey ona döndü
- Öyle olduğunu yakında
sen de anlıyacaksın, lakin ağ
gül yüzün

lıya ağlıya anlıyacaksın.

Prenses :
- Şusunuz - dedi - tekrar
dala~ ıyınız. Ben bütün Kazanlıl:ırııı bir yürek ve bir dilek taşı
masını isterim. Mademki Maınuk bey, aramızda ayrılık,
gaynlık
o!madığını söyliyor.
Artık sözü uzatmıya mahal
yoktur. Hepiniz işidin ve hepiniz bilin; yurdunu seven
ben:m en aziz sevgilimdir ve
ben her Kazanlının sevgilim
olmasını istiyorum.
Ve sonra emir verdi.
- Kımız!
Milli şarabın, bu gibi içtimalarda dağıdılması usule tabi idi. Hükumdarın erkek bulunması halinde kaide, Kımızın
kendi nikahlı haremi tarafın
dan sunulması idi. Öyle bir
günde hükumdar, tahtında
oturur, karısının doldurup,
uleaşa yanı
- uleaşa,
reverans yapa yapa getirdiği
bardağı alır ve müteakiben
ayni bardağı ken:li doldurarak
mektedir. Bı.na l.ı.r misal olmak üzere bugün «Deha» gazetesin;n yazdığı bir makaleden birkaç fıkrayı alarak
göstereceğiz.

Bu gazete Fransa ile İngil
tere arasında ötedenberi mevcut olan samimi itifafın bugün
artık

adı

anılamıyacağını

kaydettikten sonra diyor ki:
« Bugün bir hakikat olduğu
için söylemeliyiz ki, bir İngiliz
nazınnın vaki olan beyanatına
rağmen, Fransız- lngillz itilafı
artık mevcut değildir. Belki
günün birinde tekrar doğ,.
caktır; fakat bugün halka bu
itilafın el'an mevcut olduğu
nu söylemek bir daha dirilme.inin de önüne geçmek demektir.
Çünki bu takdirde halk daha kevvetli ve daha hoşa

19hinc~evap

ıcaklar

•

Fransaya nıçın İngiltereyi kasıp
gitn1ek ister- kavuruyor, bent. . ?

lerde su kalmadı

(1 inci sahif den mabatJ.

Londra, 6 (A. A.) - Bir
kaç günden beri İngilterede
hüküm sürmekte olan büyük
sıcaklar yüzünden bir çok
yerlerde yeniden kuraklık baş
göstermiştir. Londra civannbakl cesim bentlerden bazılan
hemen boş olduğundan ban
mahallelerde su kıtlığından aı•
kıntı çekilmektedir.

sınız.

..Komey ismini taşıyan bir
Amerika mecmuası karileri
arasında bir müsabaka açmış,
müsabakada birinciliği ve ikinciliği kazanacak iki genel bir
ay gezmek üzere bütün masraflarını deruhte ederek Avrupaya göndereceğini ilan etmiş
tir. işte bu iki genç bu müsa
bakanın bahtiyarlarıdır ve bu
seyahati mecmuanın hesabına
on para bile
harcetmeden
yapmışlardır.

MüsabakAnın mevzuu ise:

- Fransaya niçin gitmek
istersiniz?
sualine verilecek cevap teş
kil etmiştir: Ankete tamam
(19,000) genç iştirak etmi§tir:
Müsabakayı kazananlardan
Mis" Helen Bilların verdiği
cevapta fU cümleler vardır:
- Parise neden mi gitmek
isterim? Zıya şehrini görmeden
ölmek istemem de ondan..
Bundan başka da ilerde bu
şehir hakkında bir romam
yazmaklığım ihtimali vardır.»
«19,000» kişinin iştirak ettiği bir müsabakayı kazanmak
için bu cevap bite biraz basit geldi amma Mis Helenin
cevabında belki menbaımızın
iktibas etmediği başka satır
lar da vardır, dedik.
Müsabakayı kazananlardan
Mister Herbertin verdiği cevaba gelince onda da şu satırları okuyoruz:
Parise neden mi gitmek isterim? Nar'..n abidelerini, zarif
madamlannı perestişle seyretmek ve nihayet hayatın şen
tarafını müdafaa eden ve bir
tebessümün bütün dertlerden
daha derin olabileceğini gösteren kainatın yegane felsefesini tamik etmek isterim de
ondan....
Mesut insanlar değil mi?
karısına içirirdı.

Altın kubbenin bugünkü ri-

yaset edeni kadındı ve bu kadın duldu. Binaenaleyh, bizlerden birinin prensese kımız takdim etmesi icap ediyordu. Hararetli bir münakaşanın akabinde bu şerefin ceffelkalem
rüesadan birine bahsolunması,
yeni baştan iğbirar vesilesi
olacak ve muhalif fırkalar bu
yüzden de dedikodıya girişe
ceklerdi. Netekim bütün fırka
rcbleri, kımız destisinin salona getirilmesi üzerine kindar
bakışlar teati etmişlerdi.
(Bitmedi)
şey istiyecektir .
hakkı vardır.
İngilterede bugün iktidar
mevkiinde bulunan mesai fır
kası sulhu sağlam esasların
üzerine yerleştirmek için evel-

gider bir
Bunda

emirde eski dostluk! n yıkmak
kani olmuş
gibi görünmektedir. Binaenaleyh hayali hakikat farzederek
kendi
kendimizi aldatmıya
lüzum yoktur. »
lazım geldiğine

İstanbul Paristen,
bayağı değildir.
Büyük bir kısmı açıktan
lngilterenin aleyhinde
bulunan Fransız Paris gazetelerini gözden geçirdiğimiz sı
rada hoşumuza gitmiyen bir
cümle ile karşılattık, Viktuvar
gazetesinde " Lihtenb~rger »
adını taşıyan bir herif lngilteaçığa

Fransa da sıcak·
tan bunalıyor
Londra, 6 (A.A.) - Pariaten Deiyl Meyil gazetesine
bildirildiğine göre, ın~zkü~
şehir
ile
C:var
koylerı
bir sıcak dalgası altında kıv
ranmaktadır. Ehali hararetini
teskin için birahanelere hlicum
etmektedir.
Bira fabrikalannın yevmi istih&alatı birden bire müthiş
surette artan bu ihtiyaca tekabül edecek miktarda b~lu_nk
maması halk arasında b yu
bir iğbirar tevlit et~iş . ve
Şehremaneti hakkındakı şıkll
yetler çoğalmıştır.
Alelade zamanlarda 24 saatlik bir sarfiyatı 2 milyon
300 bin litreye baliğ olmak·
tadır. Halbuki şimdi takriben
3 buçuk milyon litreye lüzum
vardır.

1

Paris, 6 (A.A.) - Sıcak.ar,
şiddetlidir. Hararet gölgede

35 l

bulmuştur.

f ngilterede mesai saatleri
Londra, 6 (A.A.) - Ameleyi 8 saat çalıştırmak h~kkı-.
. nı ameleye veren ve hlikumetı
&abıka zamanında tanzim ve
kabul olunan kanun yakında
ilga olunacağı temin ediliyor.

Sovyetlcrin
bir

. .

tckzıbı
Moskova, 6 (A.A.)- M. Lit-

vinof Sovyet mümessillerin'n
Cenevreye giderek Çini~ B~r. se f'ırı. M•· Cangtsopın ıle
1ın
müzakeratta bulunacağı hakkındaki haberleri tekzip için
· t verT as ajansına mezunıye
miştir.

Hazin bir ölüm.

İstanbul ticaret ve sana~ı

odası reis vekillerinden Habıp

zade Ziya beyin ?~lu ve. Hukuk fakültesi reısı Tahır ~e
K ocaerı meb'usu •Selahattın
b hebeylerin yeğeni Selah ey :
nüz beş aylıkken u"fuı etmış•b
tir. Yavrucağızın cenaz esı ugi'n saat on dôrt bucukta pederinin Beşil.taşta Sc~ence
bey yokuşul!daki han sındcn
kaldırılarak Üskiid:ırda Kara., mn kbcresine
camelte aııe
. def,
·ı
kt'ır
Kederli
aılesıne
ne d ı ece
·
d •
sal .ır ve afiyet temenni e enz.
kaba bir
ndaın oldJğunu iddia ederken diyor ki:
. . Möı ö
«Netice gösterdı ki
.. Y.
malıal!i
tcve
!udu
.
.
S nov d enın
olan (Y orkşayr) şehrinde bır
insan ağzında küfür ile ı::~. a.. i yumruk
indırdıknın uzer n
•
.
ten sonra derhal tatlı hır p_a. · b''ınektcdır.
:r.arlığa gcçemesını u
İzmir ve İstanbul paz~r
lığa geçmesini bilmektcdır.
İzmir ve ıstanbul pazarlannda
olduğu gib; ..
Bllyük bir milletin mcnfere

nıa

.ye

nazırının

atlcıi panayır

pehlivanlarının

usulleri ile mlidafaa edilemez.
Sırıısı geldiği zaman Paris
pazar!ar:nın başka cins hususiyetilcrine biz de işaret etsek
acaba bu Fransız meslekdaşımu.ın hoşuna gider mi'?

Eylnl 8

Son Saat

4 Sahffe

i

Ablam nt!

akıllı!

Nereye

gılse

~

Koııışıııııızurı

-

iddia

odıın

ediyorsunıız.

-

bir tokat attı. Semiha
pür hiddet, babasına:
- Yahu baba! Kıçım dururken yanağıma vurmakta
mana var mı? ..

-

Neden?.
yorıılıııak isliyorııııı.

Jıiç

bir

fena!

-

Raşımda

yok efendim
izi var!

aıııa odııııda başımın

Cesaret!.

ayakkabısı

bası

bi-

Fakat başıııı;:;da
i;:i yok-

Otomobil

6 yaşında olan Semibaya ba-

yatıp

ili!

Evet efendim.

Çocuk kibiri

Ne o? Yatağa mı yatıyorsıın?
Eve/. Dola"şa dolaşa diniendiııı

yalakla yalmz yatmak

başımıza

odıınla uurdıığww ııııı

raz

Gıcırdıyan

G'uracak bir yer buluyor.
- Ahmet güzel, Mehmet zengin, Ali sevimli, Veli malt1mal- lı hangisini tercilı edeyim.
- Dördünü de ali

Sizden

karım

için

ğım

ayakkabılar sokağa

kere
-

çıkı~ ta yırtıldı.
Sokağa

yayan

aldı

bir

mı çık

tınız.

Ömrümün son saatini
çalmasından korkuyurum.
- Saati o halde neden

-

Tabii.
Fakat efendim biz yalnız otomobilde giyilecek ayak-

durdurmıyorsunuz?

kabı satarız.

Hakim - Sen karını dövmuşsun,
bu ayıp, erkekliğe
yakışmaz. Korkaklıktır.
- Hayır hakim efendi. Eğer karımı görmüt olsa idiniz
korkaklık değil, büyük cesaret

l·\

derdiniz.

Kuru havadis
Baksana. Bu gazete sırıl
sıklam ıslak .
Affedersiniz . İçindeki
havadisler kuru değilde ondan!
-

-

içinize bir şey giynıemişsiniz.
Zarar yok.. İçinde bir şey olana gidi-

yorıııııl

İkiyahudi

Muhabbet!.•

Moyiz ve Levi karadan uzun
bir yolculuğa çıktılar.
Moyizin arkasında ağır ve
kürklü bir palto vardı. Hava
da sıcak olduğundan buram
buram terliyordu.
Moyiz Leviye:
- Levi! dedi. Bana beş
lira be rç verir misin?
- Veririm. Fakat darılma
bana. Bana bir Rehin vermelisin.
- kürklü paltom olur mu?
- Olur.
Moyiz beşlirayı aldı ve arkasındaki kürklü ağır paltoyu
Leviye verdi ve bu suretle
ağır yükünden kurtuldu. Artık
yollarının sonuna gelmişlerdı.
Moyiz, Leviye.
- Al bE'.ş liranı, dedi, ver
re binimi.

Tüccardan Saip beyin zevcesi vefat etmişti. Cenaze saat 11 de kaldırılacaktı. Sabah
saat yedide Saip bey hiç bir
şey yokmuş gibi uykusundan
uyandı, ve beaaplanna daldı ••
Cenaze vaktı geldi. Hizmetçi
gelerek Salp Beye:
- Bey efendi, sizi bekliyorlar.. dedi. Bey cevaben ve
aklı yapmakta olduğu hesaplara takılarak:
- Baılıya dursunlar ... Ben
sonra gelirimi Dilber dudağın
dan fazlaca ayır!..

Şimdi

geldim

C.. bey kendisini ihmal eder. Pek seyrek tıraş olur.
Onu ekseriya sakalı bir karı.ş
göcürsünüz.
Dostlarından biri bir çay
ziyafeti veriyordu. Bu ziyafette
n>eşbur gevezelerden F. bey de
vardı.

C.. bey gene bermutat traş
olmadan ziyafete gittl. Onu
böyle gören F. bey sordu:
- Yahu.. Niçin braş olmadın?

C. bey cevap verdi:
- Daha şimdi geldimf.

Günler uzun, daha vakit var!
Böyle söyliyen l(üçük a}7 ının cezası l<:ulakları
mıza küpe olsun. Bu saatin işini öbiir
saate bırakmayın!
O gfin hava çok sıcak olaBu, daha sabahtan belli idi.
Küçük ayı Padi ve annesi
dışarı çıkmışlar, inlerini terketmişler hava alıyorlardı.
Padl nin annesi boş durmamak için yiyecek topluyordı.
Padi, annesinin meşguliye
tinden istifade ederek küçük
arkadaşı Betti ile oyuna dal-

Hemen yanına gitti.
- Anue ben Betti ile bir

caktı.

dı.

Sonra birden hatırladı. Oyun oynamak için annesinden
izin alınamışb.

az

oynıyacağım.

Ayı anne
kaldırdı.

bumunu havaya

Burun deliklerini kabarta
kabarta havayı kokladı.
Bir tehlike görmemiı olmalı ki
- Peki..
Dedi, Padi sevincinden aıç
nyarak oynamıya koftu. Fakat arkasından anneai ıeılen
di.
- Padi. Podi

- Efendim
- Oyundan sonra akşam
yemek için bir az yiyecek
topla
- Peki anne!
Padi (Peki) dedi amma bu
onun canını sıktı.
Geç vakte kadar Betti ile
oynadı. Ne zaman aklına yiyecek toplamak gelse (güııler
uzun daha vakit var.)
Diyerek oyuna devam ederdi.
Oynıya
oynıya
epeyce
uzaklaştılar.

Padi bir de bakb ki

akşam

olmuş .•

-

Eyvah., Ben timdi ine
nasıl gideceğim diye düşündü.
Daha yiyecek hiç bir şey toplamadığı gibi hemen ine dönse gece karanlığı basacaktı ..
O, günler uzun, daha vakit
var. diyerek işini zamanında
görmemişti.

inlerine geldiği zaman ayı
anne ona temiz bir dayak attı
ve o gece hepıi de ııç kaldı
lar. Padl zamanında ve vakit
varken işini görmemesinin cezasını çekti.

Lokantada
- Garson! Bu balık dünden kalmışa benziyor!
- V allabi beyim bilmemi
Ben daha bu sabah işe
başladım ..•

Döyçe O. Bank
Tarihi te•lsi: 1906
Müe•oieleri: Dre<doer bank A.
Şafbavcnşer bank Ferayn, Naeiyonal bank fCır Döyçland.
Merkezi: Berlio; şubeleri: Haın
burg, İstanbul «Galata ve l•tanbul>, İzmir. •
Galata kısmı telefon: Beyoğlu:
247' 243, 684, 685
İatanbul kmnı telefon: İııtanbul
2842, 2843.
Deposu: İ•tanbu! Tütiln gümiiğü. Telefon: 1.tanbul 3227.
BiJUınum banka muamelatı ic-
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bahar ve kış modalarına bir nazar
Yaz son günlerini yaşıyor. Son bahar <Je kışta ne giyeceğiz?
/!_;{; elbiseleri
So/(,a/c elbiseleri - llususi ziyaret, daoet
oe suoare ı·opları Kostüm tayör oe nıanto modalar·ı.
Bluz şe/(,illeı·i - Etelc çeşitleı·i
.. -; .
- ,ı

Y az son g nn1~tını yaşıyor.
Son bahann itk gfinleri kendini gösteriyor. Kış, dedikle-

rine bakılırsa daha şiddetli
olarak uzaktan sırıbyor. Binaenaleyh yazın sıcak günlerinde püfür püfür giydiğimiz
fnce kumaşlardan açık ropları
snndığn, gardıroba koymak
zamanının arefesindeyiz.
Tnbii onların yerine de
ıon b barlık ve kışlık elbise
manto yapmak lizım gelecek.
Moda aleminde en hafif en
teklifsiz mevsim yazdır. Havalann sıcaklığı her ne olursa olsun giyllmeyi mubah

lı olacağa

benziyor.

Eğer lutr m ntolar mevkile-

rinden düşmezlerse kadife m otoların karşısında kuvvetli bir
rakip olacak demektir.
Maamafi hangi cinsten olursa
olsun mantoların astarlan, içe
giyilen robun renk ve kumaşından yapılmaktadır. Bu suretle manto açıldığı zaman
altı ve içi ayni renk ve cinsten
gfizel ve ahenktar bir ansambl
manzarası göstermektedir.
Kaplarda yine görülecektir.
Bütün kap ve yarım kap mo--

nömanlar beyaz batbten yapı
lır. Etek önden geniş plilidir.

Sol{al<ta
Sokakta giyilecek roplara
son bahar ve kışın yazdan
:ıiyade itina etmek lazımdır. Dış
elbiselerinin kumaştan krep
jarjet krep saten, şarmölen,
yünlüden,
kadifeden
olur.
Krep jorjetten olanların ön
tarafları volanlı ve omuz bqlan an yuvasıdır.
Şarmölen kumaşlarm yaka•

Fakat son bahar ve kış bti·
tün moda kapriılerinin ağırlığı

1

Kostüm tayör
Alelumum yiln 1üdendir. sokakta ve hususi ziyaret ve
davetlerde giyilir. Etk ye ip ze ve ya pli, ceket kısa ve
ya üç çeyrek uzun olur. Ceketin yakasına yarım ve ya
bütün kürk konur. Kola konmaz.

Bluz
Roplardan başka ayrıca bir
de blflz ve etek modası
vardır. Size bu ıahifede dört
taoe blflz nümuneıi veriyoruz.
Biri ipekli, kollar dar galon•
ludur.

kılar.

ile yazın hafifliğini basbnr.
içtimai hayatın
en fazlı
gUrültü ve patırtılı
olduğu
mevsim kış mevsimidir. Çay ·
ziyafetleri, davetler, balolar.•
suvareler, müsamereler hep
kışın olur ve buralara gitmek
için de tovalet lazım gelir.
Bunun içindir ki kış modası
keseler için oldukça ağır bir
yük teşkil eder. Bu senenin
son bahar ve kış modaları
bir parça yaz modasının hatla·

başka renkte dantela ikinci
rop geçirmek kaprisi bu sene
daha f zla olacağa benziyor.

Diğeri İngiliz fımilasından

göınlek biçimi blfızdur. yaka
devriktr.
Üçüncilsü
mavi krepten
bant gamitürlüdlir. Yaka, plastron ve süsleri beyaz kreptir. icap ederse du süsler gllse de olur.
DördüncU
model galonlu
sempl bir k şa blüzdur. Yaka
başka renk te olur.

r

J

]~tel(

nnı taşıyacaktır.

Bluz altına giyilecek eteklerden dört tane nümune t kdim
ediyoruz. Dikkatle bakacak olu
nur a bu eteklerin biçim, süs,
pli ve omömanları çok ince
bir zevk ile yapılmışbr. Etek
kum şiarı yünlll, kaşa, jerseyden olur.
Modelde bantlı, düğmeli,
kemerli, plili muhtelif nümu·
neler g8recekılniz.

Kışın, gece suvare elbiseleri gene hafiftir. Kalın kürklU

m ntolar albnda sa'klanan bu
şık tuvaletler, salonların sıcak
havası içinde bir yaz tesiri
bırakır. Sokak elbiselerinde
kadife ve klasik kostüm tayör
en baş mevkii işgal edecektir.
Hatta kürklü kadife mantolar
mevsimin manto modası kıra•

dası

her iki üç senede bir
meydana çıkan moda kaprislerindendir.
Modanın bu umumi hatlarına kuş bakışı bir nazar atfettikten sonra şimdi teferruatı hakkında bazı t Lilat
verebfliriz.

1loıl1ar
Roplara iki hatta
kısma

ayırmak

üç dört

lazım

gelir.
Evde giyiJecek, sokakta giyilecek, suvare ve balolar
için, hususi ziyaretler için.

J~vde
Evde giyilecek olc!nlnrd<m
moleton veya yünlü, fanila
kumaşları intihap edilir. Moleton kumaşın üstüne ba§ka
renk, mesela çizgibi moletondan devrik yaka hoş olur.
Yünlü roplnrda yaka, ve or-

larına

gode guruplan, kemer
konur ve yaka kalkık devrik
olur; üzerine ipek volan da
koymak kabildir.
Yünlülerde bant garnitürler,
pli süsler olur. Yakaya icap
ederse kürk te konur.

J l ususl zİ) dret
Bazı davetler, hususi ziya•
retler olur ki buralara bir
parça ağır elbise ile gitmek
icap eder. Bunun için intihap
edilecek kumaşlar ağır yünlüler, ipekliler ve kadifedir.
Dantele süs, kemer de böyle roplarda kulJanılabilir.

ilalo
Balo elbLeleri modadaı;
ziyade artık bir san'...,t ve ibda eseri olmıya başlamıştır.
Tabii dekolte yıne dekoltedir.
Renkleri

ince

ipek

Oı:erine

= İhtiyatıızlık =

•

Anadolu

istihare

lıikciyesi

Zcyııt•JI

molla ılıllyııı··
lıktan llil hül•Him olmuş,
Allıılılıl.: bir kadınılı. l'Hll';mııla gihi
lmruşıııuş t<>IH•rlPk ı;ı>lıreslnıl<' kuş üzümüne lı('nzlyl'n ufıwık
çipil oi>zl<>rl, siyah p•nH'·
nl tartı ·ının altında koyu
IHrmızı kınalı saçları var·
dı. Yaşını soranlara:
·- \'üzı> !mılar saydım,
sonrasını unuttum ...
nerıll.

lıt•r

nüzcl ) osıııaıln ha::;ka
lıir lrusur hulınu~lardı.
Hir nün, mhml'irlikt<',
tes:ulüf<>n Gülsümü ni.irdülı•r. Kızın al yanakları,
ılolnnn

endamı,

asmasının

yahaıı

salliıınları ıı

a

heııziy<'n

kiirp<' nıemelPrl
ve edalı yiırüyüşü uüriimcenin p<'k hoşuna nittl.
Eı•lf'si niiıı ıliiniir 11iinıll'
l'Prı•I•, Allalıın enırilP kızı

nu yaşa kadar lıaşı
yazma seççadeslııden kalknıamı~;, dalma oruc;lu uezn1lşll. Ka aha halkı, onun
saf oüııüllü olduğuna, lıer
şc>ylıı
kendisine malüm
f ıılunıluj"jııııa itil.al ederdi. Koca lmsahadn evllyaıı açık o<irf'n ynlııız
oydu. Sahalı ııaınazl,ırııı
da tfırhe. iııdı•n kall.ıp nıı
lın {Jlyt•rck
aph•s alan
<ı Çi"ınılek
kıran
dC'dl' ıı
ondan başka ldms<>y<ı gü-

(iülsümü anıısı çocuk
denecek lrndar tnzP kızına
lı<'m de h<iyln ı:oı, zı•ıııı hı
b1r yı•rı!Pn c•rlil'n <'rlH'n
kısnıc•l <;ıl;nrnsıııa sC'vlnm<'kle lwrah<>r
derimi
llliİSIH'l l't'V,ıp H'l'lll<'lli:
- il. lrnlıııı, diişiiıwllm
- ılı•ıll - 1 lr
lstllınreyt'
yal ıralıııı. Hayırlısı olur
tn:;mllalı ...
\'!' ıliiniir lrnp11lan çıkar
çıl.maz, h<>nılini Ze) nı•p
mollanın ı•\'İne dar allı.

riinmüyorılıı.

BP~ik

IHzını

!Jİlıi

{)H'IJ'clıynn

mr•rılivPnlPrl

<: ı ı.: ı ıı ta

birisi Allalıın ı•mrllc islesP, istihare
için doi)ru Zeyıwp mollaya l•oşarlardı. Ilı! iyar
kadın rüyada ne ııürılüy
se anlatır; ılüşü iyi ise:
- Hiç durmayın, kızını.

llil"lr llt-.nwz:
- Aman nlnl', - dl'lll bu nıwe lıiz11 hlr i'>lihart~
Pi ... Ciilsfııııü islly<'n var.
Sonra nıesPleyl ı>nlnc
hoyuıın anlattı; !JÜV<'yin

llald•ınızda

l:ıııiııl \'f'l'ıli.

lıuyırdır, lıl'

IDl'n evPrln ...

ıı

Dü:ıün

V<'r ..•

ı<

*

(\nlıak

küçük

)'l'lllPZIC'r

kızı

llİn

(iiilsüıııe P1·-

l>iiıınw

Hin•

namazı

valvarılı.

Ze)·ıu~p
ıı

.

İstl'rsı•n !il.in bir do

J)(ırdl.

de siyah Araıı
giırürse o iş tez nlurdıı:
Araıı nelir, nln<'Y" hlr
kl\se şerlıt•l uzntıı·dı.
Hazl'n do rüva t<>rs çı
kar, iyiye yorııııyn lınl;fn
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Tehlikeli zamanlarda
Dudakları

• •

el n ısım
hep onun 1• mı• idi

- Ellen-Rok! Ellen-Rok!
Cütün bunlar ani bir telaş
İçinde ve birkaç saniye zarfında olmuştu ve F orvilin taarruzu ne kadar gayrı iradi
olmuş ise Nalinin bağırışı d~
o kadar ga;'rı şuurl olmuştu.
Hadiseyi h-.yretle karışık bir
s"küt takip etti, Forvil yavaş,
yavaş kollarını gevşetiyor ve
genç kız sıyrılıp kurtulurken
o,
Ellen-Rokun
hakikaten
bir köşeden çıkıp geleceğine
inanmış
gibi intizarkarane
bir vaziyet alıyordu, F or·
vilin bu endişeli bekleyişi
o kadar gülünç idi ki Natali
gülmiye başladı:
- Zavallı Forvil, dedi, gö•

rüyor musunuz, onun ismi bile
beni fena hadiselerden muhafazaya kifayet ediyor! Fakat
neden korktunuz!
F orvil hiddetle kendinden
geçmiş bir vaziyette kızın üze
rine doğru yürüdü:
- Bu hayduttan mı korkacağım, dedi, hayır, korkmuyorum, fakat buna mukabil
görüyorum ki, tehlikede kaldı
ğınız zaman onu imdada çağı
rıyorsunuz, dudaklarınızın arasına gelen isim onun ismi oluyor, bir de onu sevmediğinizi
söylüyorsunuz öylemi?
Hiddetinden
boğulacaktı,
sesi titriyor, yüzü çirkin bir
takallüa ile bunııuyordu, Natalinin zile bastığını görünce:

Filistin

.Cidden hayret=-

kim ödiyecek?

Gene, buna, kur- Pariate ''12,, bin
ban oldu.
kişi kayboluyor
Birkaç ay eve! telsiz telefon

ya tenzili noktalarını konuş
mak iizere Avrupaya gitmek
istediğini işittiğimiz zaman itirazda bulunmuştuk, bu ihtilaf
bir iki mektup teatisi ile halledilebiiir, en aşağı bin lira
masraf ihtiyar ederek Avrupayn gitmiye lüzum yoktur,

tırmıya sevketmiştir.

demiştik.

Bu taharri

şurasını

da söyliyelim:
Radyo şipigerinin ara sıra
Avrupadan alındığını ve bu
sene tiyatrolara konularak
halka
mütenevvi
program
dinletecek dediği mikrofonlar
bu meşhur seyahat esna•·nda
alınmış değildir. Simensin İs
tanbul acentesi vasıtası ile
getirtilmiştir, fazla söze bilmeyiz lüzum var mıdır?
İş ditzeldi
Maamafi dün bozukluğun
tamiri bittiğinden telsiz neş

Bir sergi
Bu ayın ortasına doğru
Pariste Entiransijan gazetesinin himayesi altında bir telsiz
p.('c n ~-,...rc;r:s~
ı·, ....l ~tır.
1 1 Hll'lllt klllllllSll.

lrnılııı
i·ıiynyı
Pili:
1
Pek ı;oli liıl.ırılı olıı

· i liy; r

eal\. Bu
Gl'll<' . iz

i~ Jıozıılıwak ..
lıilirsiıılz ... llal•kıııızıla lıanrlısı! ...

Yalmz başına yaşamak istiyen kadınların ise azim ekseriyeti orospu olan'ardır.
Bunların arasında parlak va 'tlere aldanarak fahişelik etmek
üzere Cenubi Amerikaya g;denlcr ve ornda bir hastahane
köşesinde ölenler de bir haylı
yekuna bal"ğ olmaktadır.

!Garaj sui istimali
1
1

Şehremaneti gar;;ıjında

vukuu
istimale

l

ihbar edilen sui
' ait tahkikat ;kmal edilmiştir.
1
Tahkikat neticesinde garaj
Ayni 11üı11IP l.ız <' vlndım
amelesini saati mesai dahilinkoşa l•o~a lıa!ıPr ıılnııya
!JPll'll düııiiı• ~fıyh• Jıir
de kendi evlerine götürerek
cevapla lPrs !JPı-1 ıföııü
boya vaptırdıkları, kendi otoyorıl u:
mobillerini Emanet garajında
1 ·aslıı ıi<'ijilmlş. l\ıs
tamir ettirdikleri anlaşılan usnwliıllzl ha::lm yerıle arata başı Zekeriya ve usta Zeki
yın. JslllınrPııılz iyi ııol
efendiler
azledilmişlerdir. Evnwdl . .\ilah slzı~ do hayır
rak yakında mahkemeye verilısını vt>rsin lılzc dl' ...
Celaleltin Ekrem lecektir.
neti i.
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- Ne .yapıyorsunuz, diye
sordu.
- Size kapının yolunu göslcrm~si için hizmetçiyi çağı
rıyorum!

Forvil:
- Yapmayınız bunu, diye
homurdandı.

Hizmetçi

kız gelmiş kapıyı

tıkırdatıyordu,

Natali ise tereddüt ediyordu, fakat yalınız
olmaması
Forvilin de bunu
bilmesi kafi idi: kapıyı açarak:
- Süzan, dedi, graja telefon ediniz, otomobili saat
dörtte göndersinler!
- Peki efendimi
Hizmetçi kız çekilince Natali kendi odasına girmek
istedi, şimdi zahiren daha &ekin görünen Forvil mani oldu:
- Beni affetmiyecek misiniz?
Natali istihfaf ile :
- Neden af etmiyeyim ,
dedi, gülünç bir hale nasıl
girildiğini seyretmiş oldun.
- Demek ki sizi bir daha
görebileı:

?

- Sö
ıeml
F orvii .
etti:
- Verebılırsinizl Kat'i bir
cevap istiyorum, sizi bir daha
görebilecek miyim. g8remiyec~k miyim?

hakkında

Natali oda kapısının önünde
duruyordu:
- Madam ki kat'i bir cevap
istiyorsunuz, dedi, o halde
söyiiyeyim, benı bir daha görmiyeceksiniz!
F orvif tekrar kızdı:
- Bu sefil heriften dolayı
değil mi? Fakat Natali birbirimizden böyle ayrılamayız,
söylenecek her feyi henüz
söylemedik!
- Söyledik!
N atali odasına giriyordu,
F orvil bağırdı:
- Natali gitmeyiniz, aksi
takdirde mülakat sizin için
daha gayri müsait şerait içinde tekrar başlıyacaktır.
- Beni tehdit ile korkutamazsınız?

- Çünkü sizi sıyanet ediyor değilmi?
- Evet!
Ve oda kapısını F orvilln
bumuna kapadı. Dışarda kalan fortil de anahtarın kilit
içinde döndüğünü işitti.
Kapıyı kırmak istiyormut
gibi yumnıklannı sıkarak:
- Kendin pişman olursun
dedi, daha harekete karar
vermemiftim, Fakat bundan

Bu

memlekette senelerce
kalmaklığımızın akla siğmıyan
hamakati gün geçtikçe daha
ziyade tebarüz etmektedir.»
iyi ama...
Filistin mandasından lngilizlerin çoğunun memnun ol·
madığı meydandadır;
fakat
aksi fikirde bulunan, hem de
sözü nafiz zevat ta yok değil
dir. İşte bu Yahudi yurdunun
tesisine sebep olan sabık İn
giliz nanrlarından Lord Balfurun Siyonist cemiyetine gönderdiği mektuptan bir fıkra :
"Filiıtinde bir Yahudi yur•
dunun tesis edileceği vadedil-.
miştir; bu va't tutulacaktır. ,.
Maamafl bu mektupta Filistinde lngiliz mandasının kalacağının değil, fakat her ne şe
kilde olursa olsun bir Yahudi
yurdunun tesis edileceğinin
tasrih edilmekte olduğuna.
dikkat edil~ididir.
Papa ne derl
Kudüs, Yahudileri ve Arapları olduğu gibi, hıristiyanları
da alakadar ettiği cihetle papalık makamı Filistin işlerini
yakından takip
etmektedir;
bu maksatla Kahlredekl vekilini Kudüse göndermiştir. Papas efendi, orada olup biteni tetkik ederek papalık ma•
kamına tafsilatı ile bildiretlr.

yazdığı şu satırları

gözden geçirelim:
«Zahir hale bakılırsa İ.ıgi
liz kıtaatı Fiiistinde çıkan
vahim
arbedelere
nih:ıyet
vermiştir, fakat hesap pusulasını ödemek İngiliz vergi mükelleflerine isabet edecektir.
Eğer
Filistin mandasını
mümkün olduğu kadar süratle
terketmiyecek olursak
bu
memlekette daha başka igtişaşlar da çıkacaktır. Çünkü
Araplar Filistinde bir Yahudi
yurdunun tesisine sükunetle
muvafakat etmlyeceklerdir.
Filistinde bir manda tesis
etmenin mes'uliyctini lngiltere
hiç bir zaman kabul etmemeli
idi, fakat şimdi mademki olan olmuştur, hükumet bu
L{oıııaı1yade
işten milıakün olduğu kadar
süratle sıyrılmak ıçın icap
eden tedbirleri ittihaz etmelidir.»
değişfvor
Dahası da var/
Son zamanlara gelinciye ka·
Bu mütaleada bulunan yalnız dar bir ecnebi Romanyada embir İngiliz gazetesi değildir.
lak sahibi olabilir, fakat arazi
Ayni fikri müdafaa eden daha
satın alamazdı.
Romanya muharebeden sonbir çok gazete vardır. İşte
ra arazisi bir misJ;ne yakın
Deyli Ekspresten de birkaç
büyüdüğü için ecnebi sermaııatır:
yesini toprak itlerine karıştır
ccBizim Filistin kargaşalıkla
mayı faydalı görmüş ve eski
rının içine karışmakta oldudeğiştimiye karar
kanunu
ğumuzu görünce milyonlarca
vermiştir.
İngiliz kendi kendine soracak:
Yeni kanun kabul edildikBu seri\izeştte bizim işimiz
ten sonra ecnebiler de bazı
ne? Diyecektir. Evet bu serşera:t dahilinde Romanyada
güzeştte bizim işimiz ne; Fitoprak ::atın nlabileceklerdir.
listin ile İngiliz menafii arasında hangi münasebet mevcut, bu mes'uliyetlere mukabil
ne kazanacağız?
sıcaklar
İngiltere maliye nazın MösGene Avrupanın üzerinden
yö Snovdenin -Lahide haftaçok şiddetli bir sıcak dalgası
larca çalışmak neticesinde
geçmektedir. Pariste hararet
kaybolmaktan kurtardığı me«34» derece kaydedilmektenafi işte birkaç giln içinde
dir. Merkezi Avrupa da ayni
Filistin çöllerinde eriyiverdi.
suretle sıcaklardan şikayetçidir.

Toprak siyaseti
mu?

fazladır.

riyatına başlamıştır.

tdiıİI'

esnasında

Parisli
meslektaşlarımızın gözleri önüne
çıkan rakam
(12,000)
adedidir.
Fransız gazetecileri bu rakamı işitir işitmez bittabi ürkmüşler, izahat istemişler ve
her sene kaybolan bu (12,000)
kişiden (3,000) ninin bulunduğunu öğrenmişlerdir. Ala, fakat geriye kalan (9 ,000) kişi
ne oluyor? Paris polis müdüriyetinin verdiği izahata göre
bu (9,000) kişi arasında bir
cinayete kurban giden tek fok
insan bulunabilir, fakat ekseriyeti kendi ihtiyarları ile saklanan, isimlerini değiştirerek
yabancı hüviyetler altında yaşıyanlar teşkil etmektedir.
Bunlar da kanlarından bı
kan kocalar veya kocaların
dan bizar kalan kadınlardır.
Fakat tutulan bir hesaba göre
karılarından bıkan tek başına
rahat yaşamak için Parisin
kesafeti arasına dalan erkeklerin adedi, kocalarını bıra
kan kadınların adedinden daha

Bizim fikrimize göre şirketin
fada parası olduğu takdirde
bunu gezmiye değil, yedek
edevat iştirasına sarfetme!i
idi. Aksi td dirde ara sıra
sesinin kesilmcs1 ihtimali vardı. Bütün bunları uzun uzadıya anlatmıştık, f kat dinliyen olmadı. Avrupaya gidildi,
bittabi yedek öteberi alınma
sından da vaz geçildi.
Şimdi ise üç giinden beri
telsizin sesi kesilmiştir, çünkü
bir transformatör bozulmuştur.
Yenisi bulunmamıştır, tayyare
postası ile Avrupadan getirtilecektir. O vakte kadar da
burada eskisinin tamirine ça-

\ 1'

lngiliz imperatorluğunun can
damarı addedilmiyen noktalarında ne zaman para ve insan
sarfını icap ettiren bir mesele
çıksa Londra gazetelerinden
bir kısmının derhal feryada
başladıklarını görmek mutat
hükmüne girmiştir;
hemen
hepsi bir ağızdan :
«Bu toprağın bize ne lüzumu var?» derler. Fakat hadise
bir defa bastırıldı mı derhal
sesi keserler. Söylediklerini
unutuverirler. Görüyoruz ki
Filistin hadiseleri münasebeti
ile bu defa da ayni hal tekerrür etmektedir, <<Deyli
Nevs» gazetesinin bu bahis

Paris civarında iki çuval
içinde parça, parça edilmiş
bir kadın cesedinin bulunması,
hüviyetinin el' an anlaşılama
ması ve bittabi katilinin de
henüz ele geçmemiş olması
Fransız
gazetelerini
Paris
şehrinde her sene kaç kişinin
kaybolmakta olduğunu araş

şirketi müdüriinün Baltık fabrikasına müterakim 25 bin
lira borcun taksite raptı ve

lışılacaktır.
Sırası gelmişken

dövüşü

Bır senede Kırılan kasenin hesabını

Telsiz

bl<'ılill'r.

Kimin

EylUI
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1

Her tarafta

sonra tereddüt caiz değil!
Dışarı çıkarken bir gazetede 1
Ellen - Rokun fotoğrafını gö- 1
rerek mırıldandı:
ı
- Sonrada artık bu işe bir
ha~ime vermek sırası gelmiştir,
bu adamın ne yaptığını bilmiyorum amm:ı gölgede çalış
makta olduğundan eminimi
Beni fazla geride birakmamasına dikkat etmek lazım!
1
Sokağa çıktı, kapının önünde sıra sıra otomobiller duruyordu, bir tanesine atiıyarak
şoföre:

l

-Vil-d-Avrey tariki ile Ver-1
saya gideceğiz, emrini verdi.
Otomobil hareket etti, fakat
yaya kaldırımında
dolaşan
kasketli bir genç vardı, bu
emri isitti ve hemen civar
sokaklardan birinde beklemekte olan bir otomobile koştu,
kapısını açtı ve içinde beklemekte olan zate:
- Versaye gidiyor, dedi!
- Öyle mi?
- Evet.
- O halde bugün harekete geçeceğini tahmin etmekle
aldanmamıtız demektir. Peki
Versaya hangi yoldan gidiliyor?
- Vil, d, avrey şosesınden

- Ohalde bizde Sevr tarikini ihtiyar eder ve ondan
daha çabuk varırız;
Konuşanlardan biri Maksim
biri de Ellen-Rokdu son söz
olarak ilave etli:
- Ah Mal·sim! hakikat yolunda nıühim bir adım attığı
mı düşünmesem bile bu takip
gene hoşuma gidiyor.

2

Biri elde
Müriel Vatson Natali Manolsenin şehirde olsun sayfiyede olsun kendisi ile karşı
laşmaktan daima zevk duyduğu pek nadir arkadaşların
dan biri idi ve, o, sabah yaz
mevsimi için Versayda kraliçe
bulvarında

kiraladığı ldişktcn

ona telefon ettirmiftl.
Natali Manolsen saat dörtte
otelden çıktı ve ıöförüne lazım gelen talimatı verdikten
sonra otomobiline bindi, Ro·
kenkurdan geçen üçllncil ve
daha . uzun bir yolu intihap
etmifti.
(Bitmedi)

K Eyll\I

Son

Kız

O

bu ne hal?

yanındaki

uyuz adam
da kim oluyor?
-106- Muharriri: M. Turhan

Lakin.' büyük kız:, böyle dü.ş~nmedı. Kız kardaşınm iffetinı lekelerken yavuz hırsa rolü
oyoıyan v~ kendisini adeta
müfter~ yerme ~o~p azarlıyan
yen2esmdcn ıntıkam almak

fı~sa~nı kaçırmadı. Hemşiresi-

nı ~ır tarafa çekerek gözünü
delıge koydu ve itin doğru
olduğunu anlar anlarmaz hemen

kapıyı açtı.

işte muaşıklann, halayla kızlan tarahndan ba~ıl?1ası bu
suretle vukua gelmıftı ve onlar, şu umulmıyan tatsız ziyaret karşısında dembeste olup
kalmışlar~•·
'
Hala, ıster istemez, eşiğe
ayak baştığı hal~e, korkudan
gene vareste degildl. Zamparanın hemen bıçağına veya
tabımcaaına yapııarak kendilerini tarumar edeceği endişeıile titriyordu. Fakat iri yan
ve pala bıyıklı bir zampara
yerine dört katlı bir oğlan·
cıkla ka11ılqınca ve hele onun
kedi görmüı fare yavruıu gibi
barekebiz kaldıfım ~rünce
korkusu geçti:
- Siz çıkın, savulun, bu
pisliği görmeyin.
Diye kızlarını odadan çıkardı ve mücrimlerin başına dikilerek gürledi:
- Kız, bu ne hal, yanındaki uyuz kim?
Ve sonra her iki gencin
yüıüne zaif ellcrile birer sille
atarak:
- Kalkın kepazeler -dedigiyinin. Size bakbkça g&zOmUn nuru sönecek diye korkuyorum. Sizin yözünüz bile
kızarmıyor.

Kapının dışansında kalan
kızJar, anahtar
deliğınden

sahneyi seyr için ıessizce kavga ediyorlardı. Kilçük büyüğü, büyük kOçilğü
o yekine ftircei temqadan
uzaklaşbrarak münavebe ve
mübareıeyle muaşıkların peritan halini seyre çalışıyorlardı. Küçilk kız, müteheyyiç
ve müteessir, ablası mlltehevvir ve aynı zamanda mütefekkirdi.
Manzara, istikrah ile de olsa - seyre değerdi. Hikmet E.
Şehnazdan ve Şehnaz da ondan medet umarak -cascavlakoturuyorlardı. Hala, sanki azrail ve onlar birer ölüm mahkumu idi. YOzlerine savrulan
tükrnk ve vurulan sille bile
k~ndilerini harekete getirme-

ytbünü çevirdiği zaman, gelilinin dantelli gümleğini, kısa
donunu gördü:
- Hay soysuz hay! -dedibu süslü çaputları şu tellak
yapılı oglana çalım yapmak
için getirttin öyle mi? Ya bunlann sahipleri zina lekeli malı
kabul ederler mi? Bunu da
düşünmedin mi?
Muafıklann, bir kelime olıun tefevvUh etmeleri, tabakkuk eden musibte karşı iyi,
kötü bir vaziyet almalan laz:imdı. Halanın yaygara koparıp ta konuyu komıuyu ayağa
kaldırmamasından, muslihane
bir tavur takınmuından cür'et
alan talisiz r.anpara bu ciheti
metresinden eveJ düıündü ue
balanın önüne doğru edibane
ilernedl :
- Hanimfendi - dedi _ affinizi rica ederim. Şu dakikada aileniz.in namusu mevzuu
bahistir. Ona glSre müteenni
olunuz, etraflı düşfinünüz, işi
dağdağaya vermeyiniz. Bir
kirli çamaşırdır eJinize geçti,
onu kimsiye sezdirmeden yıkamalı.

Hala köpürdü :
- ite bak, çalımına bak.
YOzüniin avuç avuç karRsına
bakmıyor da namustan hahaediyor. Sen namustan anlasan
elin nikahlı kansının ırzını
yıkmazsın. Sen o katip ağzını
git te kendin gibi ırz hırsı:ıı
sütü bozuklara kullan.
Hikmet, cüretinde ısrar etmek istedi:
Bir gilnahbr işledik,
gençliğimize kapıldık. Gönül
günahını allah ta affeder.
Halanın sabrı artık tükenmitti:
Suı bire namert - dfyordu - şimdi fU kahpenin
koynundan çıkhn, başına bir
tas su d6künmedin. .Pis ağzına tanrının adını alıyorsun.
Ônllne geleni sevmek «hak))
olsaydı, köpekJer bat sadra
geçerdi. Kal'flmda d1rlama da
geldiğin yere def ol.
Teklif, Hikmet efendinin
canına minnetti. Hemen fesini
aldı:

Allaha ısmarladık -deditamşmamız tatsız oldu ama
kusura bakmayın.
- Cehennemin dibine. Sağ
gelmişsin, selamet gitme in-

şallah.

Delikanlı, bfr an evel bu

giriveden kurtulmak için istical
ediyordu. Metresine bir
mıştf.
kaç kelimef teslfyet .CSyl~meyi
Hala H. bu miıkin ve kordeğil veda etmeyi bile dnkak vaziyet karıısında tehdide
tünmiyordu. Halanın bed dumecbur oldu:
alan ise bir kulağından girip
- Kalkın, giyinin. yoksa
öbüründen fıkıyordu. Hedefi
pencereyi açar, bütün komşu
kaçmak, baskın iti mahalleları eve doldururum.
liye aksedip te feci bir tekil
Hikmet, sUklilm plikltım
almadan uzaklasmakb. O dakalktı. Öteye beriye ablan kikada, Şehnazın yerinde eski
çamaıırlarmı alda. Ütriye titriMısırın Kleopatrası da olsa
ye giyinmiye bqtadı. Hila, ·
delikanlı için bir kıymeti yokonun uryanlığım biletraf görtu.
Savuımaktan, cYine kaı
memek için arkasını çevirmiş
vuımaktan başka bir şey düti •e mütemadiyen s6yleniyorş&nmıye muktedir değildi.
du:
Hikmet E, görllnüş~ naza- Bu yaşta çocuklar, biran bu biricik emeline nail
zim gençliğimizde başlarmdan
oluyordu. Çünkü Hala H, her
korkarlar, kapı önüne çıkmaz
nedense
kendisini serbest bı
lardı. Bunlar, elevine zamparakıyordu. Fakat bu ümniye,
ralığa geliyorlar. Ya Nihat
umduğu kadar kolaylıkla taolsaydı? Şu piçi didim didim
hasül etmedi. Müteli.şiyane
didikler, her parçasını evin
oda kapısına doğru koşarken
bir köşesine mıhlardı.
büyük kız içeri girdi. Elinde
Hikmet giyinmiş, metresi·
bir nacak, kısa saplı balta
nin de donunu, gömleğini vevardı, ve bir erkek gibi mürerek yanm yamalak örtüntehevvirdi.
-ueaini temin etmişti. Hala H,
(Bitmedi)

Saat

Alçaklık

Esperanto

Yolunda bir
rekor daha

Beynelmilel
lisan enstitifsii . yılan bile dokunmazmış!
acıldı •
' kont Betlcnin Böyle iyi bir adamın yiyeceği,
Budape~tede

kırıldı
Jllber Bariye ismini taııyan
bir genç büyük muharebe esnasında iki ayağını birden
kaybetmiı, bir aralık ibtfyan
ile ölmeyi düşünmüş , fakat
arkada aç kalacak olan karı
sıaı ve çocuklarım hahr1amış ,
kendisini ye'se kaphrroaktan
kurtarmış ve bir el işi bularak çalışmıya başlamıt ..•
Bu biçare adam el ile tahnk ed.ilen bir araba bulmuş,
her gün bu araba ile işine
g~tmektedir. Fakat geçen gün
bır aralık arabasından inerek
bir iki dakika gaybubet ettikten sonra geri döndüğü zaman
arabasının çalındığını
g~rmü~r: Artık, siz biçarenm duştüğU ye sin dereceıini tasavvur
edebilirainiz.
Bereket versin 0 sırada ora~an Parisin büyük. gazetelerınden birisinin bir muharriri
geçiyormuş;
merak ederek
ıorm?'• hadiseyi anlamış, gazetesıne «Alçaklıkta bir rekor»
ıerlivhası albnda yazmış ve
bu yazıyı okuyup müteessir
olan bir kadın da hemen bfr
a~aba alarak bu biçareye hedıye etmiştir. Diğer tar11ftan
gazetenin diğer bir çok karileri de bu biÇ#!re aileye nakten yardım etmişler, çocuklanna elbiseler almışlardır.

riyaseti albnda beyaelmilel bir
Esperanto kongresi açılmıştır.
Kongrede 30 memlekete mensup 1200 aza hazır bulunmuştur. içtimada Avuıturya, Al·
manya, Brezilya, Çia, Macar,
Çekoslovak, Felemenk, Romanya, Lehistan, İsviçre, A·
merika hlikfımetlerl ile Paris,
Londra, BrükscJ ticaret odaları resmen temsil edilmiıler
dir.
Bu kongrenin kü,adı mUnasebetile Buapeşte darülfünu·
nunda Esperanda enstitüsO
de resmen nçılmıştırr.

Bu lisan ne hiJldel
Esperanto kongresinin küşa·
dı münasebeti ile karilerimize
bu beynelmilel lisanın şimdi
ne halde olduğunu da haber
verelim. Son istatistiklere göre
elyevm bUtün dünyada esperanto bilen «120,000» kiti
vardır.

Fakat bu, resmen kaydedilenlerin adedini göstermektedir. Hakikati halde Esperanto
bilenlerin bir milyona baliğ
olduğu tahmin edilmektedir.
Esperanto} u
talim eden
mekteplerin adedi ise bine
baliğ olmaktadır.

Bu miktarın önümiizdeki seneler Jçinde aüratle artacağı
tahmin edilmektedir.

Bir .Ermeninin

•

şenaatı

Romen devlet şurasın
dan Matriskunun kızını
niçin öldürmüş
Blikreşten yazılıyor: Yeni
tafsilat mevcut olmamakla beraber, şehir civarında cereyan
eden feci bir hadise, bütün
fikirleri işgal etmekte berdevamdır.

Akıl ve mantığın kabul edemiyeceği kadar şeııi olan
bu vak' anın elde mevcut taf•
silah şundan ibarettir:
Romanya şurayı devlet azasından. M. Matriskunun üç yatındakı kızı, ailesi ile beraber
yazı geçirm~kte olduğu sayfiyeden birdenbire yok oluvermiştir. Bu gaybubet üzerine
polis haberdar edilmiş, fakat
yapılan bütün takipler, aramalar semeresiz kalmıştır.
Polisin taharriyatı devam ede
dursun, b~ndan tiç gün evel
Mm. Matnskuya Bükreı postası vasıtası ile bir hala gelmiştir. Paket açıldığı zaman
içinden kaybolan biçare yavrunun sımsıkı bağlanmış cesedi çıkmışbr. Cesedin eline
fiSyle bir mektup aıkıştırıl
mıştır:

Madam,
«Bu senenin
şubatında,
sizinle Bükreşte vuku bulan
telikimizi
habrlıyacaksınız.
intikam hakikaten ne tatlı şey-

.

miş. Anasından isteyip
madığım şeyi, cebirle
sun, kızınızdan almış

t-e alabile ololmak,

beni bahtiyar etti. »
Ram eda
Bu mektop alındıktan sonra
meselenin mahiyeti anlaşıl
mıştır.
Zira şeni haydudun naklettiği gibi, bir gün
bu Ermeni, çok güzel olan
Mm. Matriskuyu bir ba'Joda,
herkeafn göıO önünde öpmek
istemiş, Jıadlseyi gören M. Matriıkudan mllkemmel bir dayak
yem itti. Rezil herif, bu suretle,
biçare ailenin .c3ıt yaıındaki
çocuğunu berbat edip öldürmekle, bu hakaretin intikamını
almıt oluyormuş.

Mısırda

bir
tetkik

Fransanın meşhur

« Luvr »
kısmı müdü-

müzesi asari atika
rü bfr çok Fransız profesörleri ile birlikte bu kış iptida•unda Mısırda bir tetkik seyahati yapmıya karar vermişler
dir. Bu heyet Yukan Mısırda
bazı hafriyatta da bulunacaktır. Kahire hükumetinden la·
zım gelen mllaaadeyl şimdiden
almlŞtır.

A

iLAN
1.,ramvay

şirketinden:

l.tanbul Tramvay

firketi

biletçilik •azifeai için

aramaktadır.

Bu vazifeye talip olanlar cunıa ve pazar gibılerinden
maada her gGn sabahleyin saat 9 ile 12 arasında Galatada
Hayneman hanmda tirketin hareket kalemine müracaat
edebilirler. Biletçi olmak istiyenler atideki ,artlan haiz
bulunnıalıdırlar :
1 - Türkiye tebaasından olmak.
2 - Yaşı yirmiden fazla ve 40 dan aşağı bulunmak.
3 - Askerlik vesikası yolunda olmak.
4 - Yeni hadler ile okuyup yazabilmek ve hesaptan
imtihan verebilmek.
S - Hizmete girmezden evel tıbbi muayene neticesinde
sihhatte bulunduğu tebeyyün eylemek.

givece"'İ nasıl çalınır?
'-'
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Maznun , hırsızlıktan mu
DUD. Fakat ç.aldığt fCY ayle
küpe, yüznk falan deiiJ. Kıy
meti hasis ıeyler çalmıı. Bir
okka ekmek, ytlz direm pey·
nir, zeytin, zeytinyağı kabilinden şeyler. Bir de giyecek
şey çalmış : Eski biı kaputf.
Kendisi pek öyle ikrar etmiyor. Tabiri mahsusUe kem ,
küm ediyor. Davacısının ifadesinde kat'iyet var. Yaılı bir
adam olan davacı, ceza mahkemesi huzurunda hadiseyi
anlattıktan sonra ilave ediyor:
- More ben Arnavudum.
Bende yalan yok!
- Peki, bu, kulübene nasıl
girmiş?

- Kapde.
,
- Kapı kilitli değil ml idi?
- More ben yalan s8ylemem, Arnavudum. Kapı açık
bl
- E, böyle kapım niçin
açık bıraktın. Tenha yerde
oturuyorsun, ıiderken kilitlemek yok mu?

-

Benim

kalbimde fesat
yok, more. Ne bileyim ki ben
gibi olmıyan da var! Ben ıe
ce kapım açık yatarım hani·
ya sıcak havada. Bunu saylOyorum hani yüreğimin ferah
olduğunu
söylemek için.
Kır
yerinde yılan gelir
kapıma ,
bakar
kabıdan
başını uzatıp, beni görO.r ka·
çar, gider. Hiç dokanmaz
bana. Ben ne bileyim ki yıla
mn dokanmadığı adama insan dokansınl
Davacı mevkiinde kf yaılı
Arnavut sustu, fakat derhaJ
eksik lakırdı söylemiş gibi bir
tavırla şöyle dedi:
- Hani bana yılan dokanmaz, dedimse ıerbetli sanmayın beni. Yılan insaniyet eder,
insaf eder de sokmaz!
- Peki, kafi. Demek sen
timdi bundan davacısın. Çaldığı ıeyleri geri vermesini,
yahut bedelini ödemesini istiyorsun. Başka bir söyliyeceğin yok?
- Yok, more. Ben bu

adamdan bir teY istemem.
Çaldı malımı, yedi bitfrdi. Çalmasaydı iyi olurdu. Ama mademki uydu ıeytana bir kere.
çaldı, yedi. Ziftin pekini yesin
bile dememi
- Ya, afiyet olsun mu
denfn?
- Yok, onu da demem. Mi·
desinde na oluna olsun. Za·
ten olmuştur olacak ya. Kabr
mı bu zamana kadar hiçi
- Yiyeceği iıtemiyonwa.
Kaputtan da vazgeçiyonun?
- Ha, Kaput o baıka. On•
dan vazgeçmemi Ama o da
zaten benim elimde.
- Nasıl elinde oluyor?
- Zira bu yalnız kaputu
ıonradan getirdi. Elbet getirecek ya. Ne yapacak bu
yaz sıcağında kabutu!
- Belki de kıt• saklamayı dUşildmüşttır.1

_ yok caıum. Bu ıen•
o kadar kar, bora olmıycakl
- Nereden bWyonun?
- Bilirim ben, ıaore. H..
vadan haberi sen bana sor.
Hiç zahmetsiz anlabnm ben
herkese!
Bir hayli gftlOtme oldu. Samiler hep davacıya bakıyor
lardı. Reis, maznuna sordu:
Senin bir söyliyecejin
var mı daha?
Maznun '
otuzunda
bir
adamdı. Omuzlanm kaldırarak
cevap verdi :
_ Ha~a , beki iyi adamlara
fenalık etmem 1
- Bu da senden bir ıeY
istemiyor , iyj adam, binaena·
leyh fenalık etmedin, öyle mi,
kulübeye ayak bastığın zaman
da böyle dü9ündiln miı?
Maznun sustu. Mahkeme,
kendfsine bir ay hapis cezuı
tayin etti, müddetini mevkufen doldurmuttu, aabverildi.
Davacı Arnavut, 6n0 81, .
dıtarı çıkan mamuaa &e81endi:
- Beni çetin adam dejil
diye sakın bir daha rehd•
kulübeme. Ben aıruına g6re
çetinleşirim de hal

Okyanosta Kur'a

ile..~

Seyyar banka- 19 sıhhiye me·
muru vilayetlerlar bile acı,
de vazife aldı
yor/ar
Nevyorkun nıi.ıhim bankalanndan biri Anupa ile Amerika aruında işliyen büyük
Transatlantik vapurlarında biter
ıube açmıy~ karar vermiş ve
ilk tubeyi Moritanya vapurunda teais etmiştir.
Bu fU be vapumu dört giin
süren ilk seyahati eanasında
(3,500,000) franklık muamele
yapmıştır. Moritanya vapuru•
nun kısa mevce Dzerinde itli •en dört telsizi vardır, banka
memwu fiatlarda değifikJik
olup olmadıjma bu telsiz hallan vasıtuı Be Nevyorka sorm--kta ve on dakika içinde
cevap almaktadır. Banka ıör
augiı rağbet kar1U111da bütün
diier tramatlantik vapurlannda da IMSyle birer ıube
tesis edecektir.

Evelki gün vilayet sıhhiye
mlldthiyetinde 19 kOçtık sıhhiye
memuru münhal sıhhiye JllCmurluklarına tayin edilmek
llzere kur'a çekmişlerdir.
Bu
memurlar çektikleri
kur'a neticesinde Ankara, Adana Bursa, Konya vilAyet
'
.
merkez ve mlllhakatuaa tayın
edilmiflerdir.
Ktıçftk sıhhiye memurlannm
arasında Hayriye H. fsmiade
bir de kadın •ardır·
Memurlar bir kaç sftae ka·
dar harcirablanm alarak tayin edildikleri mahallere gideceklerdir.

Donanma
ziyaretleri

hekimi: Doktor

Alman . donanmasının bir
kısmı lsveç limanlannı, ltalyan
donanmasının bir kısmı da ı
Frauız Jimanlanm ziyaret etmiftiır.

Kadın badahkiarı
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Dtioyft'fı dolaştıktaa sontıa, ( .Pridrll:s~ren) e 20 gün
sonra muzert~r bir surette avdet eUI. Yaşasın cesaret
sahtbl Doktor EKKENEil ve refikleri!
Bütün bu şerer Graf Zeplini• melıEemeslne, blllııı.ssa
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BOSCHun
BUJİLERi
ve

MANYETOLARINA aittir.

Bütün bu uzun

ve Ş<'rerıı seyahat esnasında, halondakl BOSCH un
t6 ad<'t manyetosu ile t:.tO adet bujlsl biç bir arızaya nrnru7. kalmadan ve hu sııı·etle bir defa daha
BOSCH ismini taşıyan malzemenin her cihetten
şayanı emniyet ohhı(juııu tsııat cttllPr.
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Musevi lisesi
BEYOGLU KUMBARACI
SOKAK'. 1
Sınıflar

16 eylül 929 da
tekrar küşat edilecektir. Kayıt muame'atına Cuma ve cumartesinden mada her gün
deva
olunmaktadır. İkmal
imtihanlarına yeni kayıt olunımların
imtihanları eylülün
9, 10, 11 ve 12 inci günleri
icra edilecektir.
Bütün talebenin tekrar kayıt olunması lazımdır.
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Fr<1ıg1. belsoğulduğu,
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müdürlüğünden:

Mektebe kaydü kabul muamelesine başlanmıştır.
Her gün saat ondan on beşe kadar müracaat etmelidir.
Mektep nihari ve meccanidir.
Mufassal malümat mektep müdürlüğünden alınmahdır.
Mektep Sultanahmet Dizdariye mahallesindedir.
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Çarşambada kız

Fatihte

Ana, ilk ve orta kısımlarına kız ve erkek talebe kayher gün Çarşambadaki müdüriyet dairesinde devam
o 1 unmaktadır. Kız ve erkek kısımları ayrıdır.
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( İnebolu, Saııı,uıı, Cirt:,oıı,
l'rabzoıı , Rızc ,
!lopa~ ) a
gidcccl, '. ı: dönü~te Pazar iskde,ilc [ Rize , Sürnırnc ,
Trabzon , Corclc , Gı~ı:soıı,
Ordu, Cny<', Samsun, in.:
bolu, ZoııgulJag] a ugrıyarak
gdc.:cktir.
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PARDESÜLER

hareket edecektir.
Tafsih'ıt i~ııı Sirkecide Yelkenci hanında kain acentesine
muracaat. Tel lstandul l S ı S
\' c Gal ıtada merkez rıhun,
lı ınında 'Celipidi ve :Stıfilopati

daıı taliplcrın

İnce çaıııa~ınnızı

Empermeablize gabardin

( KONYA ) vapuru 8
ı<:ylül
Pazar ı o da Galata
ııhumından harcket!c [ lzıııir,
Küllük, llodrunı, Rados, i'cthiyc, Finike , Antah•a J ya
gidecek n: donüşte mezUır
iskdckrlc birlikte [ Amiifli ,
kalk ..n , Sakız , C,:ıııal;k.ılc ,

YC damgalar yazılarilt:
beraber müteahhit t:ıra!indaıı
yapılacaktır. ihalesi l 2 fylul
929 tarihinde icra kılınacagın

Tabedilmekte olan lise kitapları için müstacelen mübayaası
lazımgelen 68X100 ebadında 21 ili 25 kiloluk 800 top simili
kiğıt zirdeki şerait dairesinde ve pazarlık suretile mübayaa
olunacakbr.
1 - Pazarlık suretile aleni mübayaa 9 eylül 929 pazartesi
günü saat beşte yapılacaktır.
2 - Bu kağıdı Yermeğe talip olanlar 9 eylül pazar gunune
kadar firmalarile mühiırln nümunelerinl tetkik edilmek üzere
Fen · memurluğuna tevdi etmelidirler.
3 - Bu nümuneler Fen memurluğunca tetkik, tahlil ve tasnif edilecektir.
4 - Pazarlığa iştirak edecek tüccar mübayaa a:ı.atinden bir
saat cwvele kadar •,o 7,5 nispetinde teminat akçesi yatırmak
mecburiyetindedir.
5 - Mübayaa uhtesinde kalan tacir ihaleyi müteakip o gün
derhal bu teminab •, 15 e iblağ ve üç gün zarfında kağıtları
teslim ile mükelleftir.

( l\lANDLEBERG)

günü tam saat 15 te Galata

vapuru

8 eylül

zılacak

Devlet matbaası müdürlügündcn:
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pzısı nıüt.ıalılııt tırafıııd.ın
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G.ılat;ı

T

VAPURLARI

Merkez acentası : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2 362
Şube acentası : M.ıhmudi ye
hanı altında_ İstanbul 27 40

n

mahallesinde ·ı .ırlaba~ı catkk-,;indc ~i · lı dllkkanı mu~temil olup
bodnım katile 5 kat 8 oda 2 hal<\ odul'luk Ye ç:ıma~ır:ık Ye l mutraktan İbaret ve :ılcktiı·ik ve
terkoz suyu tc,isat ve tcrtihat•·ıı ha\ i tak".n sokağında :: :\. lı k:\gir hı nenin nısıf hi"esinin bedelı 'l taksın~ öt'cn!!'Ck uzcrc -lOOO lira bedeli muhammen ile l O 9-•>29 tarihine mtisadif ~alı
gı nu saJt l ~ te müzaycdci alcPiycsi mıhırrc•dir. Taliplerin yuzdc ?,.10 hcsalıilc teminat makbuzlarilc e•1nali metruk<'
kur isvnnı na muracaat ~•km• Lri.

Yelkenci

THABZGN BiRihGİ tOSTA 1

Beyoıtlunda Hüseyin aıta

Kagıt

Seyri ıcfAin

I.~';....' .,)•1•

S:. l"\"

ı
'L

U

~\IJnii.1t:·

kartlarını kııllat JPIZ·
HPI' \'f'l'l•I'
11 I'.

ın ı

r." 1
t:d!!!'2

İ::l~p

ı,ırı

~lointt'ros

~ : t. ' · V\·.ahveı

._, da r
·' .-:ı ı.re

foıogrırlıır

il

llususilı: F,RA. ·~z lıulı'ı111<1in111 ıaktlir ve ıercih ctti~i

Veıııinıı

F..

makine

Hafif. metin ve sağlam
Her ciheti taahhUt olunur
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