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hilkümeti, bundan
bir müddet evel, İspanyanın,
batta Akdenizin başlıca limanlanndan biri olan (Brslon) limanını ıslaha karar verdi. Bunun için bir proje vücuda getirilmek üzere beynelmilel bir
müsabaka nçh.
Pek çok memleketlerde olduğu gibi, bizden de, bu münakasaya limatt mütehassısı Mus-

müteha sts ararken, bu
zatın, bôyle milhiı;n bir müsabakaya iştirak etmesi o zamanlar, bir az garip göriilmUş, deta glilllnç bul nmuştu.
Fakat, bugün malum olan
müsabaka neticesinden anlatı·
hyor iri ortada gülünecek bir
şey yokmuş. Zira. mühim bir
fen heyeti huzurile tetkik edilen projeler arasında, Mustafa
beyin projesi c.:6» ncılığı ka-

Şehrim izde

bz

kazanmıştır.

Evelce ilan edilen müsabaka şartlarına göre, birden
beşinciye kadar olan proje
sahipleri mükafat alacaklardı.
Mustafa 1-eyin projesi altıncı
addedilme :ıe mükafattan mahrum · aldı. Fakat Türk fen
müntesiplerine büyük şeref

ıcui

Hz. Dün lstanbulım birçok semtlerini şereflendirmişler. Ayaaofya ve Suliaııalımet camileı·ini. lt!t.izeyi. Bağdat ue Revan köşklerini gezmi§ler. Aya sofya avlusundaki açik kahvede
lıalk arasmda kahoe içmişlerdir. Resmimiz Gazi Hz. ni kaluH! içer ve
ka/wPden çıkarlarken göstermektedir.

•

alt tarafı da ·geç kalmaz,
., k nda gelir

nş

ar ma ·ne er·ıe
i de ne hah r v r?

kazandırdı.

Bu

mü.nasebetle kendisini
eder en projesinin daha
iyi bir netice almamasmm,
bir az da bazı hissi müla~
hazalardan ileri gelebileceğini
göz önünden uznk bulundurmamak l zım geldiğini söylemeyi lüzumlu gördük.
tebrık

13arslon

şehri

tafa bey İştirak etmiş, bir proje
göndermiştir.
emleketimizin
lim nlannı i lah için hariçten

Yaz gchr,
manet kış ha-

-.

bir

andıran

bu makine ,
umumi
şekli bir itfaiye
merdivenini an-

zırlıklarma baş-

lar, kar makineleri gctirtmiye kalkar, kı
gelir yaz ha-

dırmaktadır.
kı·
sım, kaldırılmak

T ekerlekJi

zırlıklarile ru ş-

gu. o •.

.

r ısı ı uı n u ı ·t ı
ize a ikati
öeretmek iç·n
•

• •

•

er•yor
Bundan epey zaman evet
« T eozoflar » adını taşıyan bir
cemiyet meydana çaktı, Müslüman, hristiyan, putperest her
türlü milletten aza toplıyau bu
cemiyet daha doğrusu tarikatin adı na « Yıldız » tarikaU
diyorlardı.

«Krişnamurti» isminde, henüz

delikanlılık çağında bir reisi
K rışnamur
·
t'ı
vardı
ki .teozoflar bu gence ~Allah>) p ayesı· k a d ar b'ır yu-ksek.
lı~ atfedıyorlardı. Bu cemiyetin itikadı u idi ki kahikat olu
içın klavuza lilzum yoktu p
ş
Y
mış İns 1
d
r. apas1ar, hocalar, henüz nurlanmaeyler d;~~eardir ~gru yolu gösteren komisyonculardan başka
w

işte bu
.. · d
.
esas uzenn e senelerce çalışan bu cemiyet bundan
b ır ay evel bü Uk b · i ·
d b'
Y
ır çt1ma yapb ve «Krişnamurti» bu içtima .a. ır nutuk söyliyerek <<Yıldız» tarikatini feshetti.
~~zım «mutasavvıf» ları andıran bu cemiyetin en büyük
reısınin söylediği nutuk hemen hemen şundan ibaretlir:
k f <~ Efendiler, hanımlar, şimdiye kadar çalışarak hakikati
eş e ugraştık. Bugün vasıl olduğumuz netice şudur :
ln_s~n seadetini başkasından değil ancak kendisinden beklemehdır. Kendisinin haricinde hiç bir teşkilat ve kuvvetten
medet ummaamlıdır.
Allah bi~dedir. Biz bunu anladık. Artık bir cemiyet halinde
yaşamıya luzum yoktur. Dağılalım.>)
Ve
ıldız ,~ :emi>:_eti bu tek söz üzerine dağılmıştır. Azası,
bu hakıknta butun dunyaya yaymak için her tarafa seyahatler
tertip edeceklermiş. Bu arada iki kişi de bizleri ziyaret
eyliyecek hakikati telkin edecekmiş.

"'!

Anlrnraya

gıtmiş

olan
vUayel nıuhnsohei hususl~ (· unibürü eouıtıl H.
şehrimize avdet etmiştir.
Vllilyetln yeni b'Uh;esl tnsdlka urzedllmi~lir.

utkç~

Tarihi
g'
ül sade

İzn i .. i
9 ey
de~il, bütün Türklüğü de kurtarmıch:r
Türk tarihinin kaydet ig·
şerefli sahifelerden b"
ın d
bugüne aittir. Senelerce Yunan gibi bir düşmanın istilası albnda kalarak inliyen v
bütün Türkleri uğrunda fedayı can yem'n ettiren iz.
mir, 7 s ne ev d bu · ('
gaver ordu' arımız tar.. f nd 1
istirdat edilmiş, tekrar ay yıldızlı mübarek bayrağa ka-

isten len top
aksaklığı n da n
rağa adam akıllı
mıdır,
nedensokulabilmekte,
dir ,
zamanın
ta , top-rak bir
işini tam vcıkyığının içinde ne 1 vuşmuştur.
Türk ordularının harikaentinde yapıp ba·
varsa cümlesini
~
--ı:ı:;;:ıı;;ss
giz taarruzu karşısında eriyip
şaramaz.
,_ ~··· '"""
birden emip ardağılan Yunan ordu u?un
F akat,
son
Emarıetin 9ciu·Lliği yeni toprak lmreme makinesi
kadaki kamyoson neferlerı bugun, g ze.
zamanda, geçmiş zamanlardan kafi tecrübe
na doldurmaktadir. Mıikinenln emme hassası
İz.mirin topral<lanndan ayak:
edinilmiş olacak ki, bu sefer bazı ill§aat için,
o kadar kuvvetlidir ki kos koca kamyonu dört
lannı
ke mişler, aslanlar gibı
t m mevsiminde bir makine getirtmiştir.
dakikada doldurabilmektedir.
ar:.Calarından kendilerin; koMakine, şimdilik Taksim meydanının düBu makfoeden uzun boylu bahscdişimizin
vahynn Mehmetçiğin ka şı ı
zeltilmesinde kullanılmaktadır. Temenni edelim
sebebi, Emanetin bir parça harektee geldiğini
ki İstanbullular için bundan az daha lüzumsuz
mı çıkıp dövüşmektense kengörmekten mütevellit sevinçtir.
olmıyan şu mahut kar makineleri, küreme aletdilerinin denize atmayı ter0 derece hareketsizlikten bıkm11tık. Ha ne
leri yakındaşehrimizi teşrif etsin de kış ortasında,
.
cih etmişlerdi.
diyorduk: Hem kamiyon, hem de kuvvetli
gene garip proje bahisleri meydana çıkmasın.
Türkün bu kahhar znferı
yalnız Yunanlıları haki heJake sermekle kalmam.ış'.
kendisini esir cdeceklerını
vehmeyliyen Avrupayı da serfüruya ve istiklali tamını tas. ·
Bu
dika mecbur etmıştır. . .
Ankara, 8 (Telefon) - Dün geçee saat ona doğru KaraKasaba 7
Ansızın yağan
itibarladır ki 9 eylül tan~•
oğlaııda Emanet binasına bitiıik Mizancı zadeler mağzasının
ve üç saat süren yağmurlar
Türk için şerefli ve muka damında gaza bulanmış bezlerle ve bir kutu kibritten mfirekkep
des
bir gün olduğu kadnr,
yüzünden bağ sergilerinde kubir kundak bulunmuştur. Kundağı bulan civar mahlle çocukları
cihan tarihinde de mumtaz
rumakta olan 30,000 çuval
bunu söndürmüş, zabıtayı haberdar etmişlerdir. Tahkikat
bir mevki işgal edecektir.
fizüm ıslanıp ziyan oldu.
-&G

şını

Vihi) etin yeni bütçesi

tulumbayı

mezunen bulunm.a ktn olan
Londra sefiri
Ferit
beyin
mOnhal olan
meb'usluklar
/•'erı.1 bey
. . b ınne
dan
namzet gösterileceği kuvvetle
şayidir. Muhtdif zamanlarda,
k'a bincye iştirak etmiş olan
Ferit beyin, intihabab milteakip vekaletlerden birisine gelmesi, hiç te uzak bir ihtimal
dahilinde görülmemektedir,

~1eçhulün kurşunu

Küçükpazarda Şabanın kabvesinde oturan lnebolulu Hüseyin, tanımadığı bir adam tarafından tabanca ile bacağından yaralanmıştır. Meçhul carih aranmaktadır.

Ankarada .bir nıağaza
ya
kundak kovdular
.
.,
yapılmaktadır.

. Geliyor

30,000 çuval
üzüm ziyan oldu

Yağmurun zararları

Yu ı J Eı 1ı <l .••

Itfaiye mütehas- Tiaaret muahesısı buı·ada kal- desi aktini teklif
ettik ..
mıyacak mı?
Şehremaneti tarafından cclbedilmekte olan it{aiyc mütehassısı bf r iki güne kadar
şehrimize gelecektir. Mütehassıs için Beyoğlunda bir
apartıman kiralanmıştır. itfaiye müdürlüğünde de bir
daire hazırlanmaktadır.
İtfaiyenin müdür vekiline
mahsus olan tulumbalı binek
otomobili tetkfkabnda kolaylık olması için mütehassısa
tahsis edilecektir.
Mütehassıaın
lstanbuldan
mada Ankara, lzmir ve diğer
büyilk tehirlerimlzde de tetkikat yapması muhtemeldir.

aemurdan

Alaşehir

Tekrar şid
detli yağmurla karşılaşan müstahsiller bu sefer yağmurdan
çok müteessir oldular. Hava
hala bulutludur.
7 -

iskan işleri
,.ali m ua ' ' ini tı'uzlt ıu~·
yln m"zdJudP dün nıflll\i
y(• miif~ttişl('rl loplanurıtl'
trtklkalla hnlnnmu~hırchr..

Atina 7 (Hususi) Türk
hükumeti maslahatgüzara, hariciye katibi umumisi M. Çamadosla görüşmüştür. Bu mülikat, birkaç gün evel Türk
hükümeti tarafından en fazla
müsaadeye mazhar milletler
esası üzerinden bir ticaret
muahedesi akti meselesi etrafında cereyan etmiştir. Bu husustaki müzakerelerin yakında
neticelenmesi muhtemeldir.

.-··....

,' , -~"'
, ' ''

İkt İsa t vekilinin teftişi

iı\tisal \'ekili ~aklı· H.
bugün de leftlşatma de-

' aıu uch•cekllr.

{.'lkarkt•11 kardt•ş ka rde:ı
p/,ıyorla r'

Fakat,
beı ıbcı

duşerken neden
d11ş1111yorlar?

SON HABERLER

Dahilde:
Yunanblar için
Heyeti murahhasamız m6badele komisyonu riya.re/ine bir nota verdl

Efganda İngiltere - Rusya münaGene bir suikast
b- . d d"} k .
şebekesi

Muhtelit mübadele komisyonundaki heyeti murahhasıı
mız tarafından komisyon riyasetine bir nota tevdi edilmiştir.
;
Bu notada mevcut muahede
Labor, 7 ( Hususi ) - Son
zamanda
Nadir hanın eline
ve mukaveleler dairesinde uhgeçen
Gardeş
şehri civarında
temize terettüp eden külfetlerin
ve umumiyetle Efganistanda
tamamli ifa;ına hazır bulunşiddetli muharebeler olmaktaduğumuz izhar edilerek Yunan
dır. Yeni emir
Habibullah
hükumetinin de Türk vatanaleyhine
müteveccih
bir aui
daşlannın ve Garbi Trakyakast
tertibi
keşfedilmiştir.
daki Müslümanların haklarını
Bu işin müteşebbisleri bazı
iade etmesi talep edilmektedir.
münevver Efganlılardır. Bunrtişa meselesi dolayısile
lar, Habibullah hanın kendi
müddei umumilik tarafın
kabilesi halkına karşı gölterdan gazeteciler aleyhine açılan
diğl fazla sahabetten mütedava dün rü'yet edilmlt ve mu- essir olarak ıimal kabileleri
hakeme tebligat için başka
nezdine firar etmişlerdir.
bir güne talik olunmuştur.
Sinvari kabilesinin
reıaı
IP.ilarısını öldüren mütekait
Bahadır han meçhul bir elin
W]zabit Veli Ef. dün ağır
attığı bomba ile katledilmiş
tir.
Hadisenin kabile münacezada 9 sene hapse mahkum
zannı
feretinden doğduğu
edilmiştir.
galiptir.
fiijilayetle Emanetin tevhidi
M için Valinin riyasetinde
bir komisyon teşkil olunmuş
tur. Bu komisyon hazırlanan
layiha projesinin tatbik suretini karnrlaftıracaktır.
abçıvanlar kabzımallan orkişi
tadan kaldırmak için yeni
bir birlik yapmaktadırlar. Diğer tara~an mülhakatta sebze
Astrahan 4 (Hususi) - Bir
bahçeleri çoğalmaktadır. Bu
müddettenberi, burada, misli
itibarla İstanbulun sebzeyi ucuz yiyeceği beyan edilmekgörülmemi§, bir sui istimal ve
tedir.
hiyanet davası görülmektedir.
ktısat vekili dün ticaret
Davanın
maznunları, hep
müdüriyetini ve ticaret
Astrahan sovyetinin bliyük meodasını ziyaret etmiş, Antrepo
murları olup kadınlı erkekli
buhranı, limanın ıslalıı hakkın
kişilik bir kafiledir. Bun129
da izahat almıştır. Şakir B.
lar, eldeki • kanunlan kendi
«İstanbul !imanının ıslahı ve
istedikleri gibi tefsir ederek
antrepo buhranı meselesi yabir takım hususi şirketlere
kında kafi surette halledilemilyonlar kazandırmakla mazcLktir. Bu husus için odada
nundurlar. Maznunlann irtiteşkil edilen komisyonun ra1\ak
ettikleri cürümler Sovyet
ponından da istifade edeceğiz»
ihtilalini
baltalamıya matuf bir
demektedir.
hareket mahiyetini gösterdi~li Divan E•kişehirde dünğinden ekserisinin ölüm ce~...J! lıü içti .ıaındn Mahmut
cezasına ma kum o:ması ç k
Muhtar paş. dav:ısına ait tetmuhtemeldir.
kıka na devam etmiş ir.
'~j'ote' - Altny maçı lzmirde
111
bugün yapılacaktır.
Tı·en kazasının
lifii11eşrifat U. müdürlüğüne
mecruhları·
g Fuat Simavi B. tayin
olunmuştur.
Ankara, 8 (Telefon)- PoR]evzipaşa - Malatya
hattı
latlı tren kazasında gardfrengjyarın
açılacaktır.
Nafıa
den başka agırca yaralı yokvekili işleri dolayısile h tlın
tur. Mecruhların vaziyeti iyidir.
küşat merasim"nde bulunamı

bu-

lundu

D

röl{<)ı·

Bu <la

se atı ıa e e ı ece mı?
Moskova, 7 (A.A.) - Taa ajansının muhalıiriae verdiği bir
mülakatta M. Litvinof lııgütere ile normal mlnasebatın iadei
tesisi hususunda Sovyet hllkumeti tarafından takip olunan
noktai nazarın sarih ve ziyadesile maltlm olduğunu beyan etmiştir. Bu noktai nazar daha muhafazakar kabinesi zamanında
Sovyet RUByayı ziyarete gelen lngfliz sanayicilerine Sovyet
htikumetinin emrile M. Piyatakof tarafından yapılan beyanatta
izah edilmişti.
Ayni ncktai nazar 23 - 7 - 29 tarihinde Sovyet maslahatgüzan vedaatile lngiitere hükümetine verilen So»yet notasında da
ifade edilmifti. So"Yet hlikılmeti normal münaaebatın iadei
teaiıini müteakip aradaki lhtilifb meselelerin mllzakereılne
amade olduğunu beyan etmiı idi.
Eğer lngiltere hariciye Nazın M. Henderson ileride yapılacak
müzakeratm rumamesine dahil meselelerin tarzı tetkikine dair
Sovyet hlikfımetinin salahiyettar mümessili ile konuşmak arzusunda ise Sovyet hükümeti müz:akerata tarih ve mahal tayin
elllmeai şartile tedablri lizimeyi almıya amadedir.

yacaktır.
f.fileb'uslarırmz dün de Bey~ c.ı{;lunda
tetkikatlarına

devam etmişlerdir.
stanbul lise ve orta mektep kadroları dün maarif
Emanetine tebliğ edilmiştir.
lf.illakadarların
ifadelerine
~göre şeker "stihsalatı artmaktadır. Gelecek sene ihtiyacımızın !içte biri temin olu-

D

nacaktır.
l)iğer

taraftan AlpuUu is-

o fabrikası işlemiye başla
ur.
~iiisküdar - Haydarpafa hatl§tının vaz'ı esas resmi bügün yapılacaktır.
~niz kömür tahmil ve tahlıye amelesi, aldıktan ücretlerin azlığından bahisle perşembe günü ansızın grev yapmışlardır. Bu hal birkaç saat
devam etmiş ve amele yapılan
tetebbüs ve irşat neticesinde
ayni gün saat 12 den sonra
tekrar işlerine başlamışlardır.
p

ır;.

m

Hariçte:
~j;unanlılar harp tehditlerimiz(!) karşısında Milletler

g

meclisinin müzaberetini temin
ettiklerini söylemektedirler.

Bugünkü hava:
Kıındılli

rasatanesinden

alınmıştır:

Dün azami hararet «27ıı
derece, bu sabah « 13» derecedir. Bu gece rüzgar
poyraz hava bu'utludur.

Beynelmilel parl&mentolar kongresi
Aııl,ııra, 8 ( TelPl"oıı )
Bı-rlindP loplan , u•ı•k olan

lı<'ytH'lmil<'I ııarhlmeıılo
lar ı,onurı•si iı;iıı • 'asır

hey
hula

ıiı,~ 11üıı sonra
lıaref,plf!' kısa

lslanbir t.ı

vakkul'laıı sımra Alnıan
ya}a !Jiıh•ı•Pl\liı·.

sabahki garip yaııyın
Bu sabah saat 8.15 te, İstan bul postanesinin telgraf ve
telefon umumi santral direği
bir kontak neticesinde yan-

esnasında alclırdıı/ııııız

resim

deni bir merkezde toplanır
ve buradan taksim edilirler.
Direğin bu l!:ısmı yanmış ve
ancak itfaiye tarafından sön-

mıştır.

dürülebilmlştir.

Direk demirdir ve elektirikle mücehhezdir. Telgraf ve
telefon idaresine merbut bü-

Mamafi bir hüsnü tesadüf
elleri olarak telgraf ve telefon
hatları bu yangın neticesinde
bir arızaya uğramamıştır. Yalnız Bakırköyüne işliyen resmi
telefon hatları bozulmuştur.

tün hatlar bu direğin üzerindeki ve kutu şeklindeki ma-

Ankara da
umran
Ankara, 8 ( Telefon ) Meclis caddesinin genişletil
mesine deyam olunmaktadır.
Caddenin genişliği, yıktı
rılm.1 kta olan Cümhuriyet Fır
ka bahçesinin duvarı ile Ankarapalas otelinin bahçe duvarlan gerisindeki sahayı da
almak suretile büyük bir
şahrah manzarası iktisap edecektir.

Yunanistanda
teker inhisarı
Atina, 7 (HuıUBi) - Yunan
hükumeti şekeri inhisar altına
almak tasavvurundadır.
M. Venizelos Cenevreden
döner dönmez bu hususta bir
kanun layihası hazırlanacaktır.

Kaçarken
Samatyada
mahallesinde

yakalandı
Hacı

Hamza

Merdivenliçeşme
sokağında binbaşı Celal beyin

evine

Şaban

isminde bir

sız girmiş, bazı eşya

kaçarken

hır

çalmış,

yakalanmıştır.

Bir çocuk ezildi, biriniıı de ayağı l(ıı·ıl<lı
Galatada Emek yemez mahallesinde oturan lsrailin oğlu 4
dün Topçular caddesinde 2186 numaralı otomobil çarpmıştır. Ehemmiyetli surette yaralanan M;şon Sen
Jorj hastanesine yatırılmış, şoför Yaşar yakalanmıştır.
lf Galatada Topçular caddesinden geçmekte olan Üren
isminde bir ermeni 847 numaralı tramvayla· 3075 numaralı
kamyon arasında kalmış, sağ bacağı kınlmıştir.
yaşında Mişona

:ı kadın birbir/erini kıyasıya

dovdüler
Unkapanında
ğında
oturan

imam sokakomisyoncu
Talat efendinin zevcesi Hidayet hanımla tütün inhisarı kapıcılarından Murat efendinin
zevcesi Mahmure hanım kavga etm:Şler, birbirlerini güzelce dövmüşlerdir.

Atlna 7 (Hususi) - Yunan
bahriye naı:ın, Y avaz ııhlısı
nın Tnrkler tarafından tamir edilmesinden dolayı efkirı umumiyenfn endişe etmesine mahal olmadığını beyan
etmiş, demiştir ki:
«- Hükumet, memleketin
iktısadi kabiliyeti nisbetinde
bahri müdafaa esaıılarını temin
edecektir.
Biz, komıulanmızla dostane
münasebette bulunmak istediğimizden, sil5.hlarımııı, emniyetimizin icabatı ile telif ve
tahdit taııavvurundayız.ı>

Geçen günler ıpor salaifemfzde Fransız - Alman atletlerinin
Pariste
karplaşacaklanndan
bahsettik 'ff iki takımın kıy
metini göz öaüne getirerek,
bu müsabakayı Almanlano
kazanmaları ihtimalini kuvetli
bulduk.
Filvaki bu maç yapıldı ve
Franaa, Almanya resmi atletizm şampiyonluğunu Almanlar kazandı. Fakat bu galebe
biç te kolay olmadı. Zira ara•
daki sayı farkı ancak on üç
puvana inlıiıar edebildi. Bu
netice karşısında Eransızlar
tefahurla söyleniyorlar:
«- Biz de onlar kadar bu
işi kıvınrız. «

Yağnıtır

lngiliz hariciye Sema Sonbahar
manzarasını alnazırının bir
dı, h11va soğudu
nutku

f

Bıı

şilncesi

Almanlar, Fransızları zor
yendiler...

•

yandı!
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Tamir edilirken
Yunanlıların d'il-

Henderson

sabahki ga-

Sui istimalden rİp yangın
129
mahTelgraf ve tekemede
lefon umumi
santral direği

m

Yavuz ...

Atletizm

Sefa bostanına
nereden su
gelmiş?..
Şehremininde

Arpa Eınini
mahallesinde Sefa bostanı sahibi Murat efendi Terkos
kunpanyı> _ın•n
borusundan
diğer gizli bir boru ile su
:ılırken kuııpanya mühendisleri tarntından yakalanmıştır.
Murat efendi hnkkında tııh
lıikat yapılmaktadır.

Londra, 7 ( A. A. ) - Cemiyeti akvammeclisi geçen
seneki faaliyetine ait umurun
müzakeresine dün sabah tekrar başladığı sırada lngiltere
hariciye nazırı M. Hender1on
cemiyeti mezkürenin timdi milletlerin maneviyatı üzerinde
günden güne mütezayit nüfuz
icra eden kudretli bir müessese haline geldiği noktasına
işaret ettikten sonra araların
daki ihtilafları kuvvei cebriye
pek te
ile halletmeği artık
hatırlarına
getirmiyen
ve
muslıhane
uyuşmaları
hem
alemi
kendileri
ve hem
medeniyet için büyük bir beli
olan kanlı unışmalara tercih
temayülünü zaman geçtikçe
daha kuvvetli bir surette gösteren akvamı muhtelife beyninde hakemlik usulünü tevlit
ettiği tesanüt ve mukarenet
zihniyetinden dolayı bu usulün
haiz olduğu fevait ve muhassenat üzerinde ısrar ederek
ihtiyari maddenin İngiltere
tarafından imzalanmasına saik
olan mülahaz:anın bundan ibaret olduğunu söylemiş ve demiştir ki:
-Semeratmı iktitafa başladı
ğımız bu zemindeki mesaimizi
mümkün
tetviç için hJrbi
mertebe imkan harici çıkar
mak üzere araştırıp kararlaştırdığımız vesait ve tedabiri
takviye
edecek bir
muahedeyi hazırlamak lazım
dır ki İngiltere bunu her ne
zaman olsa imzalamağa hazır
dır.

Bu muahedeye ait projeniıi
üçüncü komisyon tarafından
hazırlanmasını teklif ederim.
Böyle bir muahede tabii Cemiyeti Akvam mukavelesinin
12 inci ve 15 inci maddelerinin
tadilini ve Kelloğ misakının
metin ve mealine daha uygun
ifrağını
istilzam
hir tarza
edecektir.
Harbi kanun haricine çıka
ran bu son misak ancak müdafaai nefs için girişilen harpları mubah gördüğü halde cemiyeti akvam muahedesinin
yukariki maddeleri
bütün
tükendikten
vesaiti
telifiye
sonra
mcn'ine artık çare
olmadığı
anlaşı 1 an
her
ti:rlii
mi1sellah
i:.tHafların
vı 'U'"' meydan bır kmaktauır.

Birkaç güadenberi yer yer
yağan ve pek kısa bir zaman
devam eden yağmurlar bugün
umumileşmiş ve
bu sabah
şehrin her
yerine yağmur
yağmıştır.

Bu yağmurların neticesi olarak ta hava birdenbire soğu
muştur.

Rasatane bu hususta hulasaten şu malümatı vermiştir:
«- Dün gece rüzgar tam
gece yarısında Yıldıza çevirerek saniyede 13-14 metro sür'
atle
ve
fırtına
halinde
sabaha kadar devam etmiş,
bu esnada da hararet 21 den
16 ya kadar düşmüştür.
Sabah saat 8 de yıldız
poyraza çevirmiş ve
rüzgarı
h::raret 13 doreceye düşmüştür.

Bu tahavvüllerin neticesi olarak 3 milimetre kadar yağ
mur teressübatı husüle gelmittir.
Bugün sema son bahar manzarası almış ve ilk olarak bize
yazdan az bir şey kaldığını
işaret etmiştir.»

D.:nizc dü.tü
Dün akşam saat yediyi 45
geçe köprüden hareket eden
Kadıköy vapuru Haydarpa~a
iskelesine yanaşırken çıkmak
ta acele eden ve iskeleye vapur yanaşmadan atlamak istiyen 15 yaşında Alber denize
düşmüşse e kurtarılmıştır.

Verı izelo~
Bahri .hakimiyete dair be;ıanaf
la bulunacak
Atina, 7 M. Venizelos
bahriye ve Akdeniz
hakimiyeti bahriyesi meselesi
hakkında
Atina
matbuatı
tarafından vukubulan suale,
Yunanistana , avdet
ettikten sonra meclisi meb'usanda bu hususta beyanatta
bulunacağını söylemek suretile
teslihatı

cev:ıp vermiştir.

Dünkü borsa:
lngiliz 1001,00;
Frank
12,37,50;Liret 9,26,00; lsviçre
2,51,25; Dolar 48,37,50; Dahili 95,50; A.tın 871,00; Ana dolu 21,85; Rumeli 6,40;
Tramvay 75; Düyun 195,50;
1 baı kıısınc1 -ı alın nışlır.

I

Sa1'.tfe 3

~ ıplak
Kime dert

a~iatalım?

Bir çok mahalleler var ki,s;eyyar satıcıların yüksek sesle
bağırmaları yüzünden, oturulmaz bir hale gelmiştir. İşbor
tayı yakalıyan, bu 'Semtleri
boylıyor ve ondan sonra da,
müşteri kızıştırıyorum zanni
ile basıyor narayı.
Bu halin çirkinliğinden sarfınazar, insan için sükun, huzur da, kalmıyor. Hastanız
rahat edemiyor, siz uyuyamı
yorsunuz. Sakin bir kafa ile
iki sabr bir şey okumak imkan haricinde kalıyor. Bu
adamların hayatlannı kazanmak için çalışmaları elbette
ki tabii bir haktır.
Buna mukabil bizim rababmızı kaçırmak hakları yoktur, olmamak lazımdır. Her
hürriyetin diğer bir hürriyetle
tahdit edildiği bu asırda, bizim bu tabii hakkımızı kim
müdafaa ve sıyanet eder?
Emanete hitap etmiyorum.
Zira, o daire, memurl~nna
maaş temininden baıka bir
glye gUtmiyor. Kime derdimizi·
yanalım?

Aksaray: Fethullah
lf

~ akine ressamı

istiyenlere

Askerlikle alaka~n kalmamı~,
..n'atinde muktedir bir makine ressamı iş aramaktadır.
Arzu edenler, V. T. rümuzuna hitaben bu sütunlarda cevap verebilirler.
lf

Muhabere
Kemal Tahsin beye : Gösterdiğiniz alakaya teşekkür
ederiz· Şimdilik ihtiyaç yoktur. Sırasında size müra~aat
edeceğiz.

Resim ·stiyen
delinin elinden
zor ku tuldu.
Geçen gün seyyar fotografçılardan birinin başından oldukça garip bir hadise geçmiştir.

«Vahan» ismini taşıyan seyyar fotografçılardan biri geçen
gün makinesile birlikte Sultanahmet civannda dolaşırken
yanına bir adam gelmiş ve
evde bulunan çocukların resmini alo;ı,ak ~ere kendisini
takip etmesini söylemiştir.
Vahan, başına geleceklerden
bihaber, bu adamı takip etmiş
ve bir müddet sonra Kadirga
taraflarında bir evin önünde
duran adam Vahana :
- Haydi gir içeriye. O dalar aydınlıktır. Resimleri içerde çekersin!. demiştir.
Vahan bu davet üzerine
içeri girmiş, adam önde, fotografçı arkada
evin ikinci
katma çıkmışlar ve buradaki
odalardan birine girmitlerdir.
Vahanı, çocukJann resmini
çektirmek bahanesile eve davet
eden adam bu odaya girdikten
sonra birdenbire soyunmıya
başlamıo ve tamamen anadan
doğma bir hale girdiği zaman
karşısında hayretle kendini
seyreden Vahana:
- Haydi, benim bu halde
resmimi çek! Demiştir.
Vahan odanın karanlık olduğunu, bu
yüzden odada
resim çekmenin imkansızlığı
nı söylemiş, fakat beriki bundan sinirlenerek Vahanı tokatlamıya başlamıştır.

'lf.

Nüfus müdüriyetinin
nazarı

dikkatine

Bundan bir ay evel fstanbul
nüfus memurluğundan Gümüş
hane nüfus memurluğuna nüfus kaydımın ihracı hakkında
bir tahrirat yazılmışh. Bu tahrirata henüz cevap gelmedi.
Nüfus tezkerem olmadığı için
bir işe giremiyorum. Gümüş
hane nüfus memurluğu lazım
gelen cevabı acaba daha ne
kadar uzatacak?
Hüsnü

* daha!
Bir üfürükçü

Biçare fotografçı bir haylı
dayak yedikten sonra güç
beli bu adamın elinden kurtulmuş ve soluğ-u kapının önlinde almıştır.
Vahan önüne gelene başın
datl geçen bu dayaklı hadiseyi anlatmış, fakat bu adamın deli olduğunu öğrenince
ucuz kurhılduğuna şükretmit
tir.

10 ve 5
Liral~klar

piya-

sada cok
,

azdır

Hekim oğlu Ali paşada oturan Ançino, "namı diğer aynalı falcı. isminde brr kadın var.
Bu kadın bir çok saf kimselerin paralannı dolandırmakta
dır. Nazan dikkati celbederiz
efendim.
Karilerinizden:

Son zamanda, İstanbul piyasası bilhassa ( 5 ) ve ( 10 )
liralık para yokluğunu tiddetle hissetmektedirler. ( 5 ) ve

A. B.

arasında en az basılanlardan
dır. Bu buhranın bu yüzden

( 10 )

liralıklar,

paralarımız

Bulgaristanlı mu-

ileri geldiği söylenmektedir.

allimler Qidiyor

Pirede veba

mektepleri muallimleri bugün
Bulgaristana hareket edeceklerdir.

Pirede 28 Ağuıtosta bllbon
şeklinde bir veba vak'ası görüldüğünden muvaredatına bbbi muayene vazedilmiştir.

Şehrimizde bulunan Bulgar

== Siyaset oyunları ==
Acele etmeyin
Sevinmeden
evel
neti.,
•
••
ceyı gormek lazımdır.
Lahide esaslan hazırlanan
Almanyanm şimdi
çok az kalan milliyetperverlerini memnun etmedi.
Yarım asırdan fazla bir
mtiddetle her sene vermeği
kabul ettiUeri büyük tazminattan bahsederlerken:
<c Çocuklarımızın boyunlarına esaret zenciri geçti!»
cümlesini yazdılar. Evet, Uhid e esası imza edilen mukavele şimdi kt.çük bir akalliyet
te~kil eden Alman milliyetperverlerine memnuniyet vermedi.
uzlaşma,

Fakat mübhem bir vaziyete
nihayet vermiş olması itibarı
ile Almanyanm hemen, hemen
bütün diğer fırkalarını ve bilhassa el'an işgal altında bulunan vilayetlerin ahalisini sevindirdi. Bunlar, memleketleri
geleck seneye kadar tahliye
edileceği vadini aldıkları için
«Mayans» şehrinde toplanarak
bayram yaptılar.
Fakat bize öyle geliyor ki
ıevJnmekte biraz, hatta fazlaca acele etmişlerdir. Filhakika
Paris gazetelerinin netriya-

VİNÇ HANI
Bir eksiklik vardı
Bu, sebepsiz sıkıntılar
Qibi sıkıcı ve daimi idi
- 6Sevinç H, bu vaziyeti bittabi müdrikti ve kendisine kı
mız vermek şerefini kime layık göreceğini, biraz da sıkın
tı He, dütilnüyordu. hükumdarlık, bitaraflığı ve idarei
maslahatı amirdi. gönlü ise,
bu ıereffn kendi dilediğine
bahşolunmasını istiyordu. Bu
sebep~ mütereddit ve mustaripti. Salondaki kadınlar da bu
meseleye candan alaka gösteriyorlardı. Hepsi, bariz bir
heyecanla, prensesin ağzından
çıkacak
emri bekliyorlardı.
Hizmetçi, bir elinde albn kadeh, öbUr elinde desti, 11yakta
duruyordu.
Sevinç H, hayli tereddütten
sonra beklenilen emri verdi:
- Mamuk bey doldursun,
Şuban versin.
Ekseriyet bu şerefin Kuşak
beye bahıolunacağına
kani idi. Bfnnefis Kuşak ta,
o günkü içtimaın kahramanı
ve vatanperverliiin hakiki müdafii olmak sıfatile böyle bir
iltifata muntazırdı.
Tahminlerin tamamen boşa
çıkması Kımız sunmak şere
finin - işidilmemiş bir şekil
olarak - iki erkeğe birden
rayeğan edilmesi, bütün meclisi hayretlere düıürdü.
Mamuk, memnun, Kuşak
mahzundu. Lakin, Şuban beyin üç kere ulcuştuktan sonra
sunduğu kadehi ağzına götürürken prensesin dilrüba gözlerinin bir lahza, mümtetce
bir lahza, Kuşağın çehresinde
temerküz etmesi, rakip yüreklerin duygularını değiştirdi.
Şimdi Mamuk mütehevvir ve
Kuşak mes'ut icii!

(,ece )rarısı!. ..
Kazan şehri, sabahtan akşa
kadar harp havası içinde
çalkandıktan sonra uyumuştu.
Sevinç hanımın kinaz Yuvanla
çarpışacağını her kes ögrenmiş
ve mert yürekler, sürekli heyecanlarla çarpma çarpma nihayet sükune bürünmüştü. Duvarlarda asılı duran yayların
o gece kiritleri tecrübe olun·
ma

muı,

eğri

kılıçlann

cilasına

bakılmış,

boy boy oklar, sadaklannda iıtif edilmiş, her
evde harp hazırlığını andıran
bir faaliyet görülmiişto. Şimdi
onlar, biitUn bu harp işıkı insanlar, hayatlannın akibetini
rüyalannda seyre dalmışlardı.
Payıtahta, binlerce kollu iri
ve kalın bir ejder gibi niğehtına bakılırsa Fransız

Huharriri: M. TurhiJn
ba1tlık

eden bilyük orman bile
nazatdan silinmiş gibiydi. idil
suyu, o derin ve ş~nfi ırmak,
uyuyan1an uyandırmamak ister gibi sesini kesmifti. Han
mescidi, oehrin o muhteşem
mescidi, hamil olduö-u dualan
sükun içinde semaya püsktirüyor ve iki kolunu açarak
ulvi bir irtifa içinde abitlerini
sanki takdis ediyorou.
Herşey sakin, herşey rakitti.
Y lmz han sarayı kısmen bidar idi. Sevinç H. beşikteki
çotuğunun alnına ıefkatli ve
hararetli bir buse kondurduktan sonra odasına çekilmiı,
soyunmuş, dökilnmüı ve uzun
saçlarına sanlarak derin düşüncelere dalmıştı.

Hakiki bir hüsün nümunesi,
kusursuz bir insan güzeli olan
genç prenses, bu vahdet ve
halvet anında nefsini tahlil
ediyordu. Gençti, güzeldi, fikren yükselmiş, iyi bir terbiye,
mümtaz bir tahsil görmüştü.
Bu şahsi meziyetlerine, bahtının zam ettiği kudretler ve
kıymetler ise hemen hemen
sayısızdı. Tacü taht sahibiydi.
Hfikmü nüfuza malikti, zengindi. Hazinesinde
inciler,
zOmrütler, elmaslar doluydu.
Sürü siirü köleleri, dizi dizi
halayıkları vardı. Toman toman askerler, iradesini infa'.!a
hazırdı. Her biri hususi ve
şerefli bir tarih temsil eden
beyler, önünde diz çöküyorlar ve küçük bir iltifabnı büyük bir nimet biliyorlardı. Sonra halkın, bir kaç
yüzbin erkeğin ve gene o miktar kadının sevgilisi idi. Evinde veya mescitte namaz ılank
her hangi bir kazanlmın nefsinden evel kandisi için allahtan iyilk istediğine kani idi.
Butün bu varlıklar şüplıe
yok ki bir mes'udiyet, yüksek
bir bahtiyarlık temin eden
şeylerdi. Fakat kendisi mahzundu. Bir türlü gülemiyordu.
Alnından elem kınşıkJığı, gözlerinden gam izleri, yüzünden
ıztırap gölgesi silinmiyordu.
Her halde bir eksiği, şu yığın
yıgın varlıklar içinde gene
bir nokıanı vardı.
Sevinç H., ellerini başının
altına koyarak ve bUlftr göğ
süne zarif ve hafif bir teraffu
vererek işte bu noktayı düşü
nüyordu. eksiği neydi ve niçin
mahzundu?... Yurt, tehlikedeydi ve akıbeti meçhul bir harbın arefesinde bulunuluyordu.
Bu feci va-ıiyet yüzünden uy-

tirecek, sonra Avusturya ile
meclibirleşecek, daha sonra da Lesinin bu tahliye vadini bir
çok şartlara baglamadan tashistana denizde bir mahreç
dik etmiyece ğine muhakkak
vermek için iki Alman vilanazarı ile bakılabilir.
yetini yekdiğerinden ayıracak
Franıanm takriben aynı şe
şekilde tesis edilen Dançığ
kilde mütalaa derıniyan eden
kuluvarmı ortadan kaldıracak
mühim
gazetelerinden biri
gözümüzün önünde duruyor. · br.
İngiltere bütün bunlara eBu Fransız meslekdaşımızın
hemmiyet vermiyebilir. Esasen
yazdığı
makalenin bir kaç
Almanyamn, byndan sonra,
satınm birlikte okuyalım. Dilngiliz siyasetini takip edeyor ki:
ceği söylenmektedir.
"Vaktile dünyada iki tane
Fakat
biz
Almanyamn
büyük askeri millet vardı, bibüyümesine ve kuvvetlenmesiri biz, biri de Almanya!
ne tahammül ve müsc::?. d(' edeBu iki devlet çarpışb ve
meyiz. Binaenaleyh ken ımizi
galebe bizde kaldı. Şimdi Alrehavete kaptıracak zamanda
manyanın bu mağlubiyeti, bu
değiliz.
izzeti nefis acısını unutmaMö&}Ô Makdonald ile İstre
sına ihtirr ı
m.
an Akvam meclisinde tatbette.
.....~ ..n ..n} ıun t
tatlı nutuklar söyHyebiliryesi gayet sarihtir : E eia
ler; fakai J>iz bu natukları alık
«Ren» vilayetlerini tahliye et-alık
din,emekle iktifa etme~

ı;:-ı

SalAmis
Yunanlılara

30
milyona mal
o acak

Atina, 7 (Hususi) - Salimis
zıhlısının Yunan hükumetine
tadilen mal olması 3 milyon
lngiliz lirası sarfetmeyi icap
etmektedir. «Vulkau» intaat
tezgahlarının istediği bu para
pek fazla görülmektedir.
Maamafi ıon karar M. Venizelosun Atfnaya avdetinde
verilecek, o zamana kadar
gemiyi tetkik ve muayeneye
giden miralay Papaleksopulos
heyeti de raporunu göndermif olacaktır.

Lemnos zıhlısı
tamir edillyrr
Atfna, 7 (Hususi) Lemnos zıh1ısınm tamiratı bitmif,
Kılkışla beraber denize açıl
mıştır. Yunan hi.ikfımeti Pire
sahil bataryalaruıı kaldırmıya
karar vermiıtir.

b

Cuma gıirııi akşamı gıineş
batasıya yakın dört arkadaı
lstarıbul Maltepesinin şimalı
ve şarka bakan sırtındaki bu
yem yeşil bağw kenarma ~el
diğimiz zaman şaşırdık. ÇUJı
kli daha birkaç sene evel
bayağı bir domates tarlas~n
dan ibaret olan bu yer, şım
di adam boyımdukl gürbüz
asma çubukları ile zümrüt
gibi bir ıizüm cenneti olmuş-

bugün

başlıyor
Üsküdar-Haydarpaşa tram·

vay hattının vazi esas resmi
bugün ögleden sonr «16» da
yapılacaktır.

Zav ollı Dilıiz

tu.

/çeriye girdiğimiz zama~
kendimizi, Ueşal Nıırinir~ bır
romamnda tas11ir elliği Izmir
bağlarında sandık. O ne ı1zıim çeşidi, o ne uzıım bo.l luif u idi görserıi:.I l!er bıri
cevi= bı1yıikluğıl!ıd~kıM lMurı~n
cll renkli Jiaflz Alı uzıımun
den iıılunuz dcı irmik lıelva
swa kı)ydukları çam fıstığı
gibi ıwrin misketler mi dersiniz. bizim tsld pala bıyıkları undıran pen/Je tilki lwyrukları mı, yoksa rayılıası
iki dakikalık yerdell duyııfrın
Jlamlmrg siyalılan mı ... Neler de neler vardı.
Bağw me//ıalindeki . serin
meydanlığı doldımm azlelf:rin
önleri. Jıer bir salkımı uç
l/lİZ dir/ıl'/Jl [Jelen /Jll . l~ZUl!1İer/e tepeleme yığılı ıdı: Fakat, arllk kimsede yıge~ek
Jıal kalmamış. herkes yıge
yiye şişmiş, şimdi sade orıla
r111 manzarasL ile gönıil avu~
tuyorlardı. içinde ofı!:' çe~ıt
lİ'"lİlll lwlunan bu bagda egle~wıi!le gelen l>irç~~ ai~elerin
Cuma gıinü gördıigwmız tallı
ve nezilı akşam sefalarrnd~n
anlaşılıyor ki jsfanbu/wı. dıllerde destan olan dans. alemleri. sinema fılemlerı, çay
rilemleri, plôj alemle~/ yarım
da bir de ba!/ alenu uyamyor ...
Koroğla

Bergama 7- Avunduk köyünden Ali oğlu Mustafa, babasının

tabancasını karıştırır

ken karşısında oturan 18 yaı
larmdaki dilsiz Ayşeyi ağır
surette yaralamıştır.
---- - -- - ---- kusuz kalıyor, buhranlar geçiriyor ve çok defalar hıçkıra
hıçkıra ağlıyordu.

Fakat nefsinde hissettiği
eksiklik, yurt kaygusu olamazdı O, başka bir şeydi. Elem
veriyor, mahiyeti ise anlaşılamıyordu, sebepsiz sıkıntılar gibi
sıkıcı, üzücü ve aynı zamanda
daimi idi.
Prenses, nefsini yokhyor ve
benliğinde bir şeyin eksik old
na kat'iyen kanaat getiriyordu. Lakin neşerini tarumar eden, alnım kırııtıran,
vatan kaygusu arasında bile
varlığını -sıkıntı şeklinde- ihsas eden fU eksiğin ne olduğunu bir tnrlü teıbit edemiyordu.
Bir an için «sevgi» demek istedi. Halbuki kahraman
kocasının hayali, kıskanç bir
muhafız gibi yüreğinde yaşı
yordu. O zinde hayal, yüreğinin içinde berhayat oldukça
sevmek ihtiyacının benliğinde
canlanmış olacağına ihtimal
veremiyordu.
(Bitmedi)

bile m !çhul olanlara asalet
unvanı tevcih edebi!ir. Bu
makamlardan biri lngiliz sa•
rayıdır; fakat asalet u.nvanına
mutlaka vatana mühı~ bir
hizmeti dokunanlara venr.
Asalet unvanını tevcih eden
'k' cı· makam Papalıktır, ve
ı ın
. b"
bu unvanı da her hangı ır
hizmeti ifa edene değil, fakat
.yyen olan bedelini vere.ne

mehyizf»
Fransız gazetesinin bu noktada biten makalesinden de
anlaşılıyor ki, Almanlar, «Ren»
vilayt.tler:n~n öyle kolay, kolay tahliye edileceğini zannediyorlarsa aldanmaktadırlar.
Fransa bugün Aln anyanın
milli ruhunu tamamen kaybettiğini ve bazı
gazetelerin
maksadı mahsus iJe yazdık
ları yazılara göre gene Almanyamn ne intikam almağı,
ne de büyümeği dütUnüp düşünmediğini
pek iyi bilir.
Bundan dolayıdır ki her ihtmale karşı bu memleketi ileit: bet
kolu, kanadı kırık bir vaziy~t
te bulundurmaği ihtiyata muvafık bulmaktadır.
Kimbilir
belki de kendi noktaı
rınd2

'dıdır.

Ma5kara li:Jiesl hazırdır
Bugün dünyada iki makam
vardır ki. batta babuı anaaı

lemi

sedeceğiz.

Haydarpaşa

tramvayı

i

lstanbulda yeni bir dlem
daha uyamyor: Bağ dlemil ..
Bu alem, az buçuk hatırım
da kaldığına gore eskiden,
bizim çocukluk zamanımızda
da vardı, fakat. sonralan bir
çok şeyler gibi o da yok olmuş, şelır/n Rumeli ııe Anadolu yakasrndoki uçsu:. lmcaksız yeşil ü:ıim bağları ya
adi domates, bamya tarlası
na inlalôp elmiş, yalıuf içlerinden kuş uçmaz, kerıwn
[ll'çmez Jwp kuru viranele~e
donmıişlli. Birkaç
senedır
bu eski, wuıttilnwş bağlar ye·
niden ihya ediliyor, meyvalarm en cana can katanı
oları ı1zlim el üstüne çıkanl
ımya 11'/Jraşzlıyor. Bu mılna
sebetle geçen grin bir arkadaş Anqdolu yakasında yeni
tesis edilen gzizel bir bağ ve
bağ dleminden balısediyordu.
Biz de bugün Rumeli yakası. mn en göz alıcı bir yerinde
kurulmuş olan d:ğer lJir ban
ve dağ dleminden biraz bah-

1

,_vc;h eder.
Avrupa gazetelerinin yaz·
dıklanna göre şimdi papalık
veni bir asılzama k anıı ndan J
•
•
deler listesi çıkmak üzere ım~ş.
ya ist er buna «Maskara lıs
0
tcsı»
1 atJDI vermektedirler.
F
ı · a insan asırlardanberi
re miş bir aileye mensuh
t
"ftihar edebilir.. Fakat
mevcut olmıyan ananevi
• r sıfatı satın almak istiyenlere mukara demekte sosyalistlerin baldan yok mudur?

Son Saat

4 Sahife

•

iki .genç
Ağzı

bakire

e

süt kol(an anıca zadelerini çileden çıl(armak"l çıldırtmak ıçın
ne çılgınlıl{Jaı· yapıyoı~lardı

•

-ı--.--..J"

kızlara mutlaka bir arkadaş
lazıır.

1

Ama bu arkadaş mesela erkek olacağına kadın
olmuş, ne zarar. Koyunun bulunmadığı yerde Keçiye Apturrahman Çelebi denildiğini
onlar da biliyor ve tastik ediyorlar. İşi olanına bağlamak
olmıyaııı aramaktan bazen daha çok tatlı olu}or.

'

Necla ve Leyla!..
Biriblrinden ancak on beş
gün farkla dünyaya gelmiş,
ikisi de on yedi y~ının yıkıcı
ateşi içine yeni düşmüş iki
kız.. İki genç fakat çapkın
bakire! ..
İkisi de kardeş çocuklan.•
Neclanın
anası var babası

1f

- Leyla!.. Leyla!.. A.. Şu
ten bel kıza bak.. ~•at sekiz
oldu, hfila uyu)orl.. Leyla!.
Leyla k · piklerini oyn ttı.
Mahmur bakışlarla Ned ya
baktı. Sonra üstünü örten ince
çarşafın abnchn çıplak kollarını çıkardı. Havaya kaldır
dı.
Cerindi.
A' ·,
parlak
ve yumuşak koltuk altlarının
g5z alıcı manzarası Necltnın
bakışlarını
daha aşağı!ara
doğru ve tıpkı mıknatı5 gibi
çekiyordu.
- Haydi kalk koca tenbe!!
- Ne o.. Sen giyinm in
bile.
- Elbette.. Saat sekiz, amcazadenizi Edirneden getirecek olan tren dokuz buçuk ta
geliyor. İstasyonda karşılamak
için tam zamanı. Hatta geç
bile kaldık.
- Ne olur Neclacığım. Beş
dakika daha yatayım. Sonra
kalkarım.

yok..
Leylinın babası

var, anası

sizlere ömür!.
Birinin anası, lltekfnin de
babası fazla masraf olmasın
diye evleri birleştirmişler ..
Bu en ziyade Leyla lle
Neclaya yaramıştır.
Çünkü ikisi de ayni atetli
tabiattedirler.
Damarlarındaki gençlik ve

on yedi Yaf kan fıkır deli
dell oynamaktadır.
Bu vaziyette olan genç

- Olmaz senin beş dakikan bir saati bulur.
- Vallahi bulmaz beş dakikacık ..
- Bir dakika bile olmaz.
Sen kalkıyor musun kalkmı
yor musun bak...
Necla elinin ani bir hareketi ile çarşafı Leylanm üstünden çekti. Ayni zamanda
da dudağından hoş, latif ve
memnun bir:
- Aaaa!..
Çıktı. Leylinm arkasında
bir ince dekolteden başka bir
şey yoktu. Yatak hali bu dekoltenin etekleri de belden
yukanya sıynlmış, çarşaf çekilir çekilmez meydana kar
gibi beyaz ve çok mütenasip
bir vücut çıkmışb.
- Ahi Leyla. Senin vücudün hakikaten bir şaheser!.
- Alay etme Necla! baksana gittikçe ıişmanlıyorum
çok fena.
- Böyle tenbel tenbel yataktan çıkmazsan elbette ıiş
manlarsın ya.. Merak etme
yine güzelsin. (Leylanın kaba
etine çapkın bir şaplak indirerek) amca zaden Hayri seni
böyle görecek olursa alimallah
çıldınr.

-

Biliyor11m ya.-

Geçen

sene tablde yanımıza geldiği
'zaman nekadar eğlenmiştik.
Fakat o da çocuk. ağzı süt
kokuyor.
- Geçen sene süt kokuyordu. Bu sene k:m bilir neler
kokar.
- Zannetmem. Tabiati u-

neler. Kimi mahsüs elinden
a-azetesini
düşüriyor
va
almak için eğilirken gözleri
istikamet değ~yor.
Kimi nazarlarını diz kapak·
lanna dik~iş hayalinde canlandırdığım
gözleriyle ırörmek
istiyor. Etrafıuda arzu hisleri

tangaçtır.

Bu sene güzelce eğlene
lim. Biraz İ.?Kence edelim.
Kim bilir belki bu suretle bir
parça u+angaçhğını izale ederiz.
- Olur! Fakat sen böyle
tenbel tenbel yat&kta kalırsan
bir şey yapamayız.
- Hakkın var. Kalkıyorum.
Fakat H:n arkanı dön.
- Niçin?
- Çıplağım, bir, giyineceğim ... iki.
- A.. ayol .. sanki ben seni hiç çıplak görmedim mi?
İşte şimdi de sanki nesin?
- Öyle amma şimdi yatı
yorum. Ayakta görmeni istemen utanırı111. Arkanı dön!
- Peki, peki. Sanki beı d'
olmıyan, benden gizli bir şe
yin vvmıf gibi hveketin manasız ama gene dedi, gene
olsun. İşte yüzümü döndüm.
Leyla yataktan fırladı. Lavabonun karşısına geçti. Arkasındaki dekolteyi da fora
ederek süngerle bütün vücudünü silmeğe başladı.
- Leyla!.
- Ne var .•
- Vücedünün arkadan olan manzarası hiç te fena
-

tututturduğunu gördükçe nakadar seviniyr •rm ..
'f
Hayır ..
Heıııüz on yedisinde bir
mektepli genç Sta.ııycmda Ley·
Li ve Neclanuı ellerini
retle sı!.:arken yüçli hicabından

aara-

pııncar ~ihi kızarmıştı.
Hııyrının

tufmıya

damariumda tu·

baflamış

delikolı

ateşinin

listü e daJı.a henüS
bir katra serinletici su dam-

değil.

Nereden biliyorsun ?
Yoksa hafllll mı çevirdin.
- Hayir. karşımdaki aynadan görüyorum!

*

- Necla!
- Söyle.
-· Hangi robumu giyeyim.
- Hangisini istersen.
Lacivert eteğimi giyeyiın çok bsa.. Tam istediğim
gibi. Oturduğun zaman diz
kapaklarımın hizasında .. Aşa
ğıya doğru çekmek istediğim
zaman uzamıyor.
Bilsen Necla,. Bu eteği giydiğim zamanlar vapurda ne
alaylar ediyorum. Bacak bacak
üstüne atıp sözde bir kitap
okumıya dalıyonım.
O zamaıı karşımda,

salonda
genç, ihtiyar erJ(eklerin halini göz ucu ile seyrediyorum.
Aman
neler
yapmıyorlar

lamamıştı. F&bt 'tıpkı geııf

kızlarda olduğu gibi onda Ô1
[ M..badi 7 inci saaife& J
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erin haşmetli bacanagına
on Para vermez misiniz?

iri <Je kuvvetli Serseriler kralı
Zııbl~of
bir arla1nsa11lz
St!c sık =uhru ınelhuz
arızalar

f'Snasuula

Arabtınızla vazifelerinizi
ğ;stirmek, onun sizi taşıma.sı llizım

gelirken
sizin onu yüklenmeniz de mfimkiin

u Amerikalıların yapmı
yacnkl n şey yok.Bizim paramızla 350 liraya yepyeni
bir otomobil alacağımız, aklı
mıza sığar mı? Yeni dünyanın
son posta ile gelen gazeteleri
işte bu şayanı dikkat haberi
veriyorlar.
Gördüğünüz resim bir Amerikan f abrikasımn son aylar
zarfında yaptığı ve piyasaya

ÇJkardığı

otomobilleri göstermektedir. « Çocuk otomobil>>
ismi verilen bu arabalar iki
kişiliktir. Bizim par mızla 350
liradır. İhtiyat tekerleği ile
birlikte 600 libre gelmektedir.
Motörü ve diğer bütün tesisatı büyük moddelere müşa

bihtir.
Evsafından stayişle bahse-

•

dilirken yazılanlara bakılırsa
iri ve kuvvetli bir ada sanız
ıık sık zuhuru melhuz sakatlıklar

esn sında Arabanızla
vazifenizi değiştirmenin bile
mümkün ol cağı anlaşdmak
tadır. Bu arabalar İstanbulda
da taammüm ederse bizim
küfecilere, hammallara gün
doğdu demektir.

llohen::.olern lzanedanuıdan alakasznı kesince
Aç kalmamı
için eskiden k ıpıl n gi yerleı·e
mur caat etmiş, gene fd ..
bak ve çatal yı/Ulmıya.
başl~m'fııŞtır

ski Alman
imperatoru
· Kayser Vilhelmin kız
kardeşi Aleksanclr Zul:tkof
adlı, garsonluk yapan bir Ruala
evlenmiş,son senelerin en b&yük rezaleti diye tavsif edilen bu hadise aylarca dedikodu mevzuu olmuştur.

Prensesle garson uzun müddet birlikte yaşıyamadılar .

«Serseriler Kralı» ünvam ile
anılan
Aleksandr
Zubkof
prensesin paralannı bir kaç
ay içinde yedi, bitirdi.
Kırkından

sonra saz

çalmıya

kalkışan zavallı kadını üstelik
gırtlağına katlar

borca soktu.

Hadisenin buraya kadar olan safhası herkesin mal6mu-

dur. Dün relen Fransız pzeteleri bir taraftan preuaİD
fflisının talep edildijinl haber verirlerken dijer taraftan
da Alekaandr Zubkofun tek·

rar eski itine batladıiW yaz.·
makta,
gördlliiinÜZ resmi
dercetmekteclirler• AleksaDllr
Zubkof ayakta duran ve içki
da;ıtan garsondur.

/faik
/,if>•iııesi

Savulun

•

kazık1 ar değmesin! ••.

'.. olıaıı lhıı·ıııuş tla!)da
koyun ııüdüyorılu. Ününe lı r dPı·viş ':ıklı:
- . lerlıalıa ı;ohan!
- l\IPl'lıaba!
- !Jile henden ne dllerS('Iı'~

lhırnıuş uüldü:
, <ı diloyem senden ...

-

Sen dı• fakir bir derviş
sin ....
Üteki ısrar etli:
- Canını süyiel
- Bir şey istemem ...
Sağlı()mı islerim ....
Bunun üzerine derviş
ıu sözh•rl söyledi:
- Demek lılr şey lstem lyor.sun ... Öyle ise, çaldı(jm kavalın önünde herkes oynıisın ...
Yo birdenbire ortadan
kayboldu. Sanki yer yarıl
mış, yl'rln içine girmişti.
Dıırm uş şaşıı·dı:

Eyvah! - Dedi - Ilı·
zırı kaçırdım ... Ellne sarılmıılıydım ...
Çoban,
sahiden, akıl
edip le karşısına
çıkan
dervişin ellne sarılsaydı
tutlui)u baş parmağın kemiksiz oldu{junu görecek-

ti.
- Dur hele şu kavalı
bir üfleyem ...
c;ohan böyle söyllyerek
kavalını ağzına götürdü.
Dt>rhııl önündt>kl koyunlar oynayıp
sıçramıya
hışladılar. Kavalın sesini
duyan canlı cansız her şey
lıaı·ııkete geliyordu. Sürüyle heralıer a{jaı;lar da
r.ıkseıliyor;
dallarda k 1
kuşlar lrnnal c.~ırparak zıp
lıyorlardı.

llu sırada uzaklan hl rkaç yolcu gi\ründü. Bunlar da, kavalın sesini ılu
yar duymaz, omuzlarında
lıeylıı•l<'rle hoplayı() kalk-

.

.

oııYa Jıaslaılılar.

Alişam

oldu. Çohan koyunlarıııı öııüııe kalıt) l•asııbaıım
yolunu tuttu.
JIPın
yamaçtan iniyor,
lıeııı de keyf'll keyfli lmval çahyorJu.
Kavalın
sl.'slnl lşldt•n
mPınleket alıallsl işini uücüııü lııraliıp lwmen oyuna kalkıyordu. Caınldl.'ld
halk namazı yarıda lerkedlp oyuna başladılar. c.:emaat, imam önde olduöu
halde, fırıl fırıl diinüyordu. Terazisini fırlatan esnaf el kaldırıp göbek atı
yor; salıncakta uyuyan
çocuklardan
tutun da
yerinden kımıldayamıyan
kötiirüm ihtiyarlara im«Son f aat » in T clı ikası 28

dar lwrkes
yordu.

<_:ohana.

zıı) zıp zıplı

çalına

diyorlar;
liirlii nıeı•am
anlanııyortlu. c,,;ıııına, de·
dlkçı• inadına üflt•yi üfil.'yiveriyordu .. 'ilıayel meuı
lelrnt halkı i'tclz kaldı:
- l\e yapalım'! Gidelim
hiz hu çohnnı lıılkime
şllui.yet 4~del i nı ...
Dediler.
llı\lilme nldlı) meseleyi
falrnl o

ıılr

anlattılar.

Hdkım şaşırdı, kızdı:

l'\asıl
oluı"f - Diye
bağırdı. - Hu nasıl şey'!!.
Yarın öğle üzeri çobanı

-

buraya

çağırın. IUulıake

mPslııl göreceğim ...

- l'ekl
dim.

lıaşüslüne

efen-

*

Hakim, uşauına on iki
tane halkalı ılmıılr kazık
la on iki tane Jmlın urgan
getirtti. Hük\ımet Jı;ona
i)ının avlusunda orta yere daire biçiminde hu
kazıkları çaktırd1. Kendi·
si dairenin
mı•rkezlııe
geçli.
Arkasına
nenlş
etekli siyah biniş giymiş
ti. Hazırlanan urganları
etelderlne sıkı sıkı ba(}lallı.
Uroanların
di{jer
uçlarını da yerdeki kazık
ların halkasına ueçlrdller.
Hıiklnı bu suretle biç kı
ınıldayamıyacak
surette
kendisini yere çaktırmış
oluyordu.

*

Binlerce ahali

hı\klmln

etrafına toplanmış;

herkes

çolıaıu

bekliyor.
Üi)lı•yln oldu. Durmuş
elinde kavalı ile nürüntlü.
Doj}ruca hi\.klmln öııüno
ylderek durdu.
l'Prindmı

kırnıldaınıya

cıı{jına

emin olan hflldın
nıai)rur ve
nıiislPlızl hlr
eda ile, Durmuşa bağırdı:
- E... ~:ohan ... - Dedi ı:al balmlını ka nılını. Heni de oynalabilel'ek misin'!! ...
Uurmuş kavalını dudaklarına
dokundurdu; ve
bir kere ürteıııeslle beraber hakim hemen yerin·
den zıpladı.
- Aman c,·alma, dur ...
Demlye kalmadan çoban
tekrar üfwmişli. Hakim
bir daha zıpladı.
Arlık çoban hiç durmadan çalıyor; hakim de
zıı) zıp su;rıyorılu. Sıçrar

l<en lmzıj'Jın biri söküldü,
ikisi söküldü, Ü\~Ü söliül~
dü. Kazıklar hlrl'r lılrer
Muharr r.': hoı·:s ,,,;

an

Asri Korsan
Buı--~ıda isiııiz
ı1e?
'

•

Yoksa Natalinin aşıkı.sıfah ile mi bulunuyorsunuz?
Bu yolculuk genç kızın sinirlerine biraz sükün verdi, şimdi F orvllin tehditlerine ehemmiyet vermiyor ve
Forvili daha ziyade gülünç
bir adam şeklinde görüyordu,
hakıkat
halde o mücadele
aahneıi otuz kırk S!laiyeden
fazla ıilnnemiş ve genç kızın
hatınnda mübhem bir izden
başka

Ey'!il 9
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bİrfey

bırakmamıştı,

fakat buna mukabil
sa·
rahatle ı.~tırladı&. ı.;r ..e "'lrdı, ki, c c<ı> t orvııın koııan
araaında tehdide maruz kaldığı zaman aizından çıkan
feryattı. Evet o zaman «Ellen-

Bu zevkı tatmak Askerlikte en bil- Paraları aldıQı için şimdi
isterseniz Ame- yilk hatayı ne
ar - nmaktadır
rikaya gidiniz zaman yapmış? Ticaret odası, vuku bulan ' Herman Farkas bu suretle
Bu serlevhayı Londra gazetelerinden birinde gördük
İngiliz meslektaşçımızı karilerine bu tavsiyede bulunmağı
sevkeden sebep Nevyorktan
aldığı bir telgraftır. bu telgrafta ise şu malumat verilmektedir.
« Putnam vilayeti valiıi kadınlann yaz münasebetile ço·
rapsız gezmelerini menetti,
bu emrin hilafında hareket
edenler az çok bir cezayı nakti verdikten batka üstelik bir
de haps edilecektir.
« Fakat Putnam valisinin
emimamesine vaz ettiği memnuiyet yalnız bundan ibaret değildir.

Kadınların

şikayetler

üzerine kendisini
tüccar olarak ilan eden bir
şahıs
hakkında
tahkikata

Fransız

gazeteleri Zeplinin
yapmağa
muvaffak olduğu
devri alem seyahati münasebeti ile dumanla şişirilmiş
ilk saltit balunun 1794 senesinde Fran11z ordusunda kullam!mış

olduğunu

başlanmıttır.
Beyoğlunda Asmalımescitte

Mimar sokağında 9 numarada
oturan bu adam kendisinin
kadın çorapları mütehassıs ve
tüccan olduğunu sôyliyerek
birçok tuhaftyecilerle temas
etmiş, 12 liralık bir çorabı 7
liraya vereceğini söylemittir.
Hum.an Farkaı ismindeki
bu adam kendisinin büyük bir
fabrikanın vekili bulunduğunu
iddia ve İıtanbul sicili ticaret
bürosunda 15693 numarada
ve ticaret odasında da kayıtlı
bulunduğunu söylemiştir. Sicili
ticaret bftrosunun kayıt varakasını gören tuhafiyeciler ucuz
mal bulduklarına sevinmiıler
çoraplar «22» eylülde teslim
edilmek üzere bu adama epey
para vermişlerdir.

yazıyorlar.

O zaman bu balon iki halat ile zemine tesbit edilmiş
ve içine bir zabit bindirilmiı,
bu zabit düşmanın harekatını
terassut etmit ve işaretle aşa
ğıdakilere bildirmişti.
Fakat o sıralarda

iktidar
mevkiine geçen Napolyon balonun atisine itimat etmediği
cihetle istimalini menetmiştir.
Fakat Napolyonun hataları
bundan ibaret değildir. Napolyon kendisine buhar ile
itliyebilecel.: gemilerden bahs
edildiği zaman ııülmüş, fakat
bunaan bet on sene ıonra
esir olup ta bir İngiliz ııemi
sinde menfaya giderken buharla iıliyen İngiliz ııemilerinin
dumanlarını uzaktan gördüğü
zamaw.
- İşte hayatımın en büyük

piyasadan külliyetli miktarda
para toplamııtır.
Nihayet evelki gün kaparo
verenlerden birisine şüphe
gelmit Ticaret odasına gitmiş,
Herman Farkasın ticari vaziyeti hakkında malümat almak
istemiştir. Neticede bu zatın
odaya
kaydedilmek here
bir müddet evel müracaat ettiği, ıermayui olmadığı ve bir
fabrikayı da temsil ettiğine
dair elinde vesikası bulunma·
dığı cihetle odaya kaydedilmediği anlaşılıaııtir.

Keyfiyetten diger tuhafiyeciler de haberdar olunca Odaya müracaat etmişlerdir. Dün
Oda memurlanndan biri Herman Farkasın dairesine gitmiş,
kendisini bulamamıştır.
Piyasadan eline pek çok para
geçiren bu adam aranmaktadir.

banyo elbisesi
ile kumsalda oturarak güneş
banyosu yapmalan da yasaktır. Kadınlar mayyo giyer giymez derhal denize girecekler
ve denizden ancak kabineye
girerek giyinmek için çıka
bileceklerdir. Günet banyoıu
yapmak istedikleri takdirde
kumun üzerine şehir elbisesi
ile uzanmalan mecburidir.»
İngiliz gazetesinin telgrafında kayt yok; fakat biz öyle
tahmin ediyoruz ki Putnam
vilayetinin deniz hamamları
bu emri derhal protesto et-

Sokak haydutlu- Londranın bir
Erkner kimdir? ğu yalnız Ame- mahallesini isZ('plinden
bahsedilirken
tila ettiler
rikada olmazya!
gözümüze bir Avrupa gazete-

mişlerdir.

sinde bu

Alman mekfe:;;ıı}erinde bayram
Alman gazetelerinde okugöre Alman maarif
nezaretlnin emri üzerine Zeplinin Almanyaya avdet ettiği
gün bütün Alman mektep!erird~ talebeye bu seyahatin
ehemmiyeti hakkında bir konfrans verilmiş, sonra da talebenin bu hadiseyi aileleri ile
birlikte tesit edebilmesi için
bütün mektepler tatil edil·
duğumuza

miştir.

l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!I

söl\uldükç«- lıiıkim ılnılıa
serht•s lıoplıyord u.
l\llıayPl hül ün k.ızılilar
sükülılü: lıaldm, meydan
yı•riııde, lırıhlıık !Jlhl dünıııiye haşladı. O düııdükçe,
binişinin etl'ldı•rlııe

baı}

Elde silah Sinekler

hatası, demiı;ti.

Biz elde silah ile sokak ortasında güpe gündüz
haydut:uğun ancak Amerikada yapı;dığını zannederdik;
halbuki dün elimize geçen bir
gazete bu sahada terakki
dalgalarının yavaş, yavq Fransaya kadar ııeldiğinl gösterdi; filhakika ıu vakayı dinleyiniz:
Geçen cumartesi günü r.lis
şehrinde büyük bir çimento
fabrikasının tahsildan F araldo v.o Provenkal isminde iki
arkadaş amelenin 80000 frank
haftalığını
vezneden
tutan
alarak çantanın içine doldururlar ve dai'ıtmak için imalathaneye gitmek üzere sokağa çıkarlar, vakit alqamın saat altısıdır.
İki arkadaş Kılemen aokağına geldikleri zaman bu so-

balonun amili ve
kapıtanı olan doktor Erkner
hakkında bir fıkra mşti.
Bu fıkrada anlatıldığına
göre doktor gençliğinde Zeplin balonunun dehşetli bir
muarizi imiş. O zaman haftalık bir mecmuaya moda hahisleri hakkında yazı yazarmış, bilahara müteveffa dokr
Zeplin ile konuşmut ve Zeplin
balonlannın taraftarı kesilir.
doktor Zeplinin muavini, vefatından sonra da halefi olmuştur.

ha(ıırıyordu:

- Ahali! ... Oldu olanlar
bize; savulun, değmesin
kazıklar size! ...
Cel&leftin Ekrem

Acaba ne o la c ak?
Alman gazeteleri Zeplinin
muvaffakiyyetinden bahsederken:
İki seneye kadar bu muvaffakiyet bize çocuk oyunca·
ğı gibi gelecek, diyorlar, acaba yapacaklan nedir?

Nuh telif
mahkemeler
Muhtelit mahkemelerin dünden itibaren işe başlamaları
lazımdı, fakat bitaraf reisler
İstanbula henüz gelmediklerinden mezkür mahkemeler faaliyete geçememişlerdir.

dul l.Jemek kı onun ııımay.;
sini kabul etmişti, onun bir
muhafız gibi imdada koşması
r.ı tabii görmüştü ve en nihayette tehdit karşısında kaldığı
zaman ağzından onun ismi çı
kıyordu ...
Natali otomobilini Versay

gfüerck kı.pı;ı ç ..1dı, karşısına beyaz saçlı bir
kadın çıktı. Bu, aglebi ihtimal
Müriyelin mürebbiyesi olacaktı; Natali sordu:
- Matmazel Müriyel burada

parkının kapısında bırakarak
bahçeye girdi, öbür tarafından

liıtfen

Kıraliçe

bulvanna çıktı, o zaman kalbinde hiç bir korku
hiç bir hissikablelvuku yoktu.
Bununla beraber kendisine adresi verilen iki katlı evin önüne geldiği zaman bu eve vaktile babası ile birlikte de gel-

Rok.. Ellen-Rokl » diye bağır
mıftı, onu imdadına çağırmıştı.
Şimdi otomobilin içinde hissiyatı ile baş başa kaldığı zadiğini hatırladı. Yanılmadığın
man buna hayret ediyordu:
dan emindi: O zaman bu ev
F orvile Ellen - Roktan bir ubabasınındı, ve babasının vezaklaşma arzusu duyduğunu
söylediği zaman hakikate mu· . fatını müteakıp satılmıt, kim
bilir kimin tarafından saıın
halif birşey söylememişti, di..
alınmıştı. Bütün pancurları sım
ğer taraftan onun da kendisi
sıkı
kapalı duran asıl b ·n~ı:ı
hakkında büyük bir lakaydl
arkasında bir bahp ve Lu
göstermekte olduğunu görübahçenin geris:n:ı,, d;;: Mosyö
yor u. o J,alde tehlike anında
Manolsene depo hizmetini göonu çağ•rn.asına ne lüzum
ren
büyük bir mağaza vardı,
vardı?
ifte teaadllf onun dostu MüriOna gösterdiği. bu gayri şu
eli bu eve getirmişti.
uri itimat neden ileri geliyor-

• 1ata.i

mı?

-

Matmazel sizi bekliyor,
birinci kata çıkarsanız ..
Natall aralık kapıdan evin
arkasına isabet eden bahçeyi
gördü, alt kattan birini kata
çıkan kadife tırabzanlı merdiveni tanıdı; kadın önde kendisi arkada yukan çıkıyorlar
dı; fakat
yan yolda mürebbiyeye yol verdi, Natali de
yürümekte devam etti. Şimdi
önfine iof, hatta karanlık bir
sahanlık çıkmııtı, o kadar kaamlık ki
Natall düşmemek
için kadife tıriıbzanı tutmıya
m cbur oluyordu; bu ande içine bir korkunun çöktüğiinil
hissetti, geri dönmeyi düşün
dü, fakat koluna kuvvetli bir
kol yapıştı ve tavanın elektrik
lambaları birdenbire yanarak
hiç beklenmiyen bir zamanda
F orvilin sesi ititildi :

kayboluvermişlerdir.

ti!;:tcn sonra hemen otomobile
atlarlar, fakat o ana kadar
souk kanlılıklarını toplayan
tahsildarlar da otomobilin çamurluklarına yapışırlar ve bir
taraftan da avazlan çıktığı
kağın köşesinde
kaldınma
kadar:
yanaşarak durmut kapalı bir
- İmdat, diye bağırmağa
otomobil görürler, içlerinden
başlarlar,
fakat otomobilin
mösyö Provenkal tam bu otoiçinden iki silah çıkıp ta tekmobili ııeçtikleri uman arlcarar alınlanna dayanınca aşağı
sına bakar, bir daha bakmak
atlarlar. Bu hadise o kadar
ister ve o anda tam alnının
ıüratle cereyan eder ki esasen
ortasında bir rllvelver namlusu
tenha olan sokakta hiç kimse
görür ve:
- Eller havaya! Diyen bir müdahaleye imkan bulamaz,
vakıa bir kamyon geçer ve o
ses işiJir. Bu esnada diğer
da kaçan otomobili takibe
bir adam da elinde rüvelver
koyulursa da yakalamağa muile ikinci tahsildar F araldonun
üzerine saldırarak adamcağı
vaffak olmaz.
Zabıta takibatta bulunmakzın telaşından bilistifade elintadır;
fakat henüz bir iz buladerı para çantasını çeker, alır,
mıımıştır.
!ki haydut bu işi ikmal et-

lannıış urnanlaı·ııı

ucundnld demir lrnzıklarda heralwr savruluyordu.
llüklm hlr taraftan nlahildiğine dönüyor; bir taraftan ıla var kuvvl'lile

Londriıdan bildirildiğine göre geçen pazartesi günü, tehrin garp mahalleleri yeşil
renkli bir sinek ordusunun
hücumuna maruz kalmıştır.
Bu taarruz o derece şiddetli
olmuştur ki blr çok şoförler,
sineklerin hücumundan otomobilleri idare edemiyerek
kazalara sebebiyet vermişlerdir.
Mamafi bu hal çok devam
etmemiş, bu garip renkli bö cekler, geldikleri gibi gene
e~rarengiz
surette ortadan

ı

- NataL, mülakatımızın hitam bulmadığını söylememit
mi idim? diyordu. bu ite ne
ders:niz güzelim?
Natali mukavemete teşebbüs
etmedi, hatta imdada çağır
mağı da düşünmedi; bu, neye
yarayacaktı: İhtiyar kadın ortadan çekilmişti, sesinin sokağa kadar aksetmesi
ihtimali de yoktu, alelhusus F orvil onu kolundan tutmuş, eğ
lenerek, tahkir ederek şiddetle
çekip duruyordu:
- Güzelim artık yola gelirsiniz ümit ederim?
Büyük sahanlığa açılan üç
kapı vardı, F orvil bu kapı
lardan soldakini açarak Nataliyi içeri itti, amirane bir
sesle:
- Gir bakalım, dedi.
Fakat kendisi de onun ar- ı
kasından içeri atıldığı zaman• 1
birdenbire bulunduğu nokta·
c'a durakladı, ağzındım da
müthiş bir küfür fırladı; çilnkü pancurları sımsıkı kapalı
olduğu için kuvvetli bfr ampul
ile aydınlanan bu odanın orta

ye :inde elleri cebinde dimdik,
bir heykel halinde bir adam
duruyordu; bu adam da EllenRoktu.
F orvil bütün ümidini bağ•
ladığı bir teşebbüsün birdenbire akamet ile neticelenmesi
karşısında zaptedilmez bir kin
ve hiddet rüzgarı ile aarsılarak
ileri atıldı. Ellen-Roka nazaran
daha kısa olmakla beraber ağır
ve cüsseli idi. Binaenaleyh kartısındakini bir hamlede ezeceğine emindi; füat azılı dana
hücumuna benzlyen bu savlet
neticesinde Ellen - Rok sarsıl
madı bile, bilakis ellerini cebinden çıkararak bir set•halinde ileri uzattı. F orvil şaşır
mıfb, ne yapacağını bilmiyor,
kaba ve vahşi tabiatının büs;:'ün alevlenmeıi ile hiddeinden boğuluyordu.
- Burada iflnfz ne? Diye
haykırdı,
Nataliyi müdafaa
etmek ılze mi mevdu, ne ha·
kla kanfıyomuıuz, llflk aıfab
ile mi?
[Bitmedi)

P.oktor A. KUTIVEb LOYD TRlYES11NO

-

Elektlrtk .utlelerlrt- beltoğuk..
... idrar darlıOI, pnfltal, . . .
tldar " bel gevflldlll, oll ile .....
giyl . . . . tedawt eder • Karaklfde
................... 14.

Yıkılan ırz

Limaramıza

muvasaleti
beklenen vapurlar
( ASIRtYA ) vapuru 9 eylül
Pfl.ZSrlesi [ ltalya ve Yunanistan] dan
( VESTA ) vapuru ı 1 eylül
çarşamba, [Odesa, Romanya ve
Bulgaristan ] dan
(GAŞTA YN) vapuru ı 2 eylül
perşembe ( ltalya ve YunanİS
tan] dan
Yakında limanımızdan hareket
cllcı.:ck Yapurlar
( ASIRIYA ) vapuru 1 o cyhil
Salı ı f de [ Samsun , Trabzon
ve Batum ] .ı
( \ ESTA ) vapuru ı ı eylül
çarşamba ı 8 de [Sel.inik, midillf,
lzmir, Pire, Patras, Korfu, Ayasaranda , Brcndizi, Venedik ,
ve Triyeste) ye
r TE\'ERE) \'apuru 22 eylüJ
perşembe sabahı
tam 1O da
[ Lo\d ckespres] olarak [ Pire,
BrenJizi, Venedik ve Tiryeste] ye
Her nevi tafsilftt için Galatada
mumhane ( Loyd Triestino )
başlıca acentesine. Telefon Be..
yoglu 2 ı 2 7 \'C
Galatasara-

---

bizim

lstanbul dörd6ncii

noterli-

liğine:

Konu, komşuyu düşün
mek te bize düşer.
- 107 - Muharriri: M. Torhan
Hikmet E, halis yolunun ı
- Elin evine girip ll'ZIDI
ağzında ansızın peyda olan
yıkarken kanun yok mıydı,
bu eli baltalı genç kızı görür
nizam yok mıydı? Pisliğini temizlemek lazım gelince mi
görmez sendeledi, geri çekilonları hatırladın. Ben seninle
di. Hala mütehayyir, Şehnaz
çene çalacak değilim. Ya oyise yeni baştan tedehhüş enaşmı alıp götürürsün, ya naderek elim bir lsbrap içinde
cağı alnının ta ortasına indihalazadesinin gadup haline
ririm.
nigeran idi.
Burada Şehnaz dile geldh
Genç kız iptida anasına
- Beni evden ancak kohitap etti:
cam kovar. Sen bir sığantısın.
- Evimizin ırzını yıkan ıu
Ne hakla beni kovmiya kalkıyorsun?
kahpe dölünü nereye bırakı
Bunu söylemekle beraber
yorsun?
ümit ve rica dolu göZ.lerinl
ihtiyar kadın kekeledi:
Hikmetin
çehre.inde gezdiri- Elin uğursuz piçini göğ
yordu.
Onun
mert bir hamlei
ıüme basbracak değilim a,
cür'etle kendisi~ iatishap et.elbet bırakırım.
- Hayır! Bırakamazsın. Pis- mesini umuyor ve b,kliyordu.
Böyle bir hamle cihet cihet
liğini temizlemeden bir yere
bahtiyarlık olacaktı. Bir kere
gidemez.
felAketten kurtulacaktı. SaniVe sonra nacağı kaldırarak
yen onun, o terü taze, nazik
delikanlının iizerine yüriidü.
ve zarif erkeğin mali, geceH
- Bu evin erkeği - dedi giindUzlü eniıi olacaktı. Alene sana, ne bana benzer. Irz
lAde (ahişeleri yabancı nazarlehli bir erdir. Kirlettiğin kalardan kıskanan, öyle birnyı aklınca ona yadigar mı
bakıt
yüzünden kan döbırakacakım?
ken, mahpeslerde
çürüyen
Şimdi
kekelemek
sırası
kabadayıların
hikiyei
ef'
Hikmet efendiye gelmişti.
alile zihni dolu olduğu için
Başı~a inecek gibi görünen
Hikmetin de onlar gibi aık
keskın baltanın parlak demiri
fedayiliği göstereceğine, kengözlerini kamaştırıyor ve yildisini
çiğnetmiyeceğine ve
reğini karışhnyordu.
bilhassa - kolu, kanadı kırık
Küçük bir ihtiyatıızlığm habir halde - terk ehniyeceğine
yatına mal olacağını da genç
enikonu kanaat getiriyordu.
miihacimin çehresinde ayanen
Ancak, helazadenin genç diş
okuyordu. Bu vaziyette yalvarçiyi ulu orta ve biia fasıla
mayı muvafık buldu:
tahkir etmesine karşı küçük
- Hemşirecfğim -dedi - ne
en rederseniz kabule hazmın. • bir mukabelede bulunmUf olmak için o söı.ü söylemiş
Yalnız gürliltü etmeyin. Konu
komşu işitmesin.
ve kızın sığıntahğını, olsun
vurarak zu'münce öç
yüzüne
Eli ha talı kız, muhakkirane
almışh.
CC\ ap verdi :
Halazade, en müstehcen bir
-- Yıkılan ırz bizimdir ,
cürmü meşhut halinde yakaKonu ~ omşuyu düşünmek te
lanmış
olmasına rağmen hala
bize düşer . Sen edepsizlik
tccellüt göstermek istiyen
etmede bana cevap ver : BuŞehnazın bu cür' etinden son
radan sağ çıkmak istiyor muderece hiddetlendi:
sun?
- Evet diyeyim de fikrini- Ben -dedi- sığıntıyım
zi söyleyin.
ama dayım oğlunun evinde
- Sağ çıkmak istiyorsan
sığıntıyım. Senin gibi el koyşu kanyı da beraber götürenunda, oynq kucağmda değil.
ceksin . Onun artık bu evde
Şu çıplak haline bak ta dilini
yeri yoktur.
kıs. Hele bana karşı ağız
açmaktan utan.
Büyük kız, anahtar deliğin
den içeriyi seyrederken anası
nın zampar..yı adeta affetmek
üzere bulunduğunu gbrerek
hemen planını çizmiş ve alelacele mutfağa koşup nacağı
ya.k~ladıktan sonra odaya girmıştı. Şehnazın bu badireden
k~rtulduğu takdirde ne yapıp suyun üstüne çıkacağına,
Nihat efendiyi kandıracağına
ve kendilerini müfteri mevkiine
kolacağına kani idi
Hemşireıile onu bir yatakTenvirat
ta bashrdığı halde utanmak
korkmak ıöyle dursun, bilaki~
muayene ettiriniz ve en iyi
mütecaviz ve mutearriz bir

Efendim:
Galata da kain Yusufyan
hanınm 3, 4, 5 inci katlarında
ki fabrikada mevcut ıirketi
mizin malı olan ve kundura
imaline mahıus bilcümle makine ve alit edevatile mamul
ve gayri mamul \ e nim mamul
kundur& ve deri ve köıeleleri
ile ıirketin ba nıhsab resmiye
haiz olduğu (STAR SHOE ve
SİTERLİNG: SHOE) alamatı
farikalannı semeni makbuz
mukabilinde lstanbulda Meydancıkta Vitall hanında 3 N. da
mukim tUccardan Mıgırdiç Bardizbanyan efendiye beyi furuh
ve teılim etmiı Ye emvali Ye
eıyayı mezkürede tirketimizin
bir gilna alakası kalmayup
mumalleyhe ait oJdutu hususunun alelüsul ilam muktı:ıidir.
L. Matalas ve şürekası şirketi azalan.

'a

yınJa sabık seHınik bonmarşesi
binasındaki yazıhanesine Telefon
Beyoğ]u 2499 ve yahut Sirke-

N. Mansılaras.
N. Staffas.
L. Matalas.

cide 1\ııes'adet hanındaki yazıha
nesine müracaat edilmesi. Tel.
İstanbul ı 2 35

l,bu ilandan bir nüabası
talep veçhile neıredilıaek Uz~re Son Saat gazetesine iraal
kılmdı. Yedi eylül sene bindokuz yüz yirmi dokuz.
1stanbul dördftncü Noterliği

Ü (>e ratÖr
Ahn1et Burhaneddin
Ccmhpıışn hnııtaııesi opr:ratöru
Muııycrwhnne: Be) ojı:lu, Ru~ '!~ f.ırrt.mcsi k.ıı ,ısıııdn .'348 ııuınnralı

Suri) e ~arşısı
m

ınıılıı.

apartırnaııı 8

nıı-

.._______

Telefon; lleyoglu 1615

Musevi lisesi
BEYOGLU KUMBARACI
SOKAK 1
Sınıflar 16 eylül
929 da
tekrar kilşat edilecektir. Kayıt muamelibna Cuma ve cumarteainden mada her gün
devam olunmaktadır. ikmal
: imtihanlarına yeni kayıt olu1 nanlarm imtihanlan eylülUn
1 9, 10, 11 ve 12 inci günleri
ı icra edilecektir.

1
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BOtiln t'!lebenin tekrar kayıt olunması lizımdır.

-----.----

genç ve çılgın
bakire

( 4 Gncn aahifeden mabat ]
yavat yavaş uyanmıya başbyan
ilk hislerin baş dBndilrilcü
buhrulan ve merakı bq göstermiftl.

.

- Hayn beyi
- Efendim.
- Biliyor muıunuz, biz yatmazdan evel lıvcç cimnastiii
yapıyoruz.

- Çok iyi. Mektepte bize
de vaptmyorlar.
- Fakat bava ııcak olduğu için tamamen soyunuyoruz da öyle yapıyoruz.
- Yal..
- Evet.. Böyle daha sıhhi

.

....

.

..

. .

Bu kadar
Hayn
için
kafi idi.
Geceleri
artık

genç kızlar odalanna çekildikten sonra o kendi odasın
dan '1-kıp ayak uçlarına basa
baaa onla.rm kapısının &ıftne
ıelir ve anahtar delftfnden
seyrederdi.
Leyli ve Nedi bunu peki.il
bildikleri ve amcazadelerini
çıldırtmak istedikleri için odalannda soyunudar, anahtar
deliği
istikametinde pozlar
alırlardı.
Artık

tabii takati

kalmıyan

Hayri odasına i•kfldlğl ıaman
bu defa niıbet genç kızlara
geldi, onlar da ayak uçlanna
basarak delikanlıyı oda kapısının anahtar deliğinden mil·
navebc ile seyrederlerdı.
- OL Nedi..
- Ne var..
- Bak.. Bak zavallı ne yaYazık.•

-

Il~AN

Sebebi biziz.

o birim günahımızın aasmı
çekiyor.
- Ah!. Ketke ikimizde evli o sRk ve işlediğimiz günahı
tam işlesek.•

Traınvay şirl<etiı1den:
fstenbul Tramvay şirketi biletçilik vazifesi için

.. .....

aramaktadır.

Bu vazifeye talip olanlar cuma ve pazar günlerinden
maada her gün sabahleyin saat 9 ile 1.2 arasında Galatada
Hayneman hanında ~irketin harek~ kalemine müracaat
edebilirler. Biletçi olmak üıtiyenler atideki şartlan haiz
bulunnıahdırlar :
1 -- Türkiye tebaasından olmak.
2 - Yaşı yirmiden fazla ve 40 dan aşağı bulunmak.
3 - Askerlik vesikası yolunda olmak.
4 - Yeni harfler ile okuyup yazabilmek ve hesaptan
f nıtihan verebilmek.
S - Hizmete girmezden evel tıbbi muayene neticesinde
sihhatte bulunduğu tebeyyfin eylemek.

.

Hayn her gece Leyli ile
Neclayı anahtar
delığlnden
seyrediyor, ıonra
oda~~n~
soluyarak koşuyor. ve yuzu
koyun yatağına kapanıyordu.
Bu hal delikanlıyı çok zayıflattı.

Necla ve Leyli bunun se·
bebi kendileri olduğunu bildikleri için her aabab kendi
elleri ile Hayrıya taze yu~u!
ta, tereyağı, Kakao yedınp
lçirmeye baıladılar.

*

evin

hizmetçisi

•

idare ""' Sanayi
Ticarethaneler
Faaliyetin

v~ziyet aldığını unutmıyordu.

Bınaenaleyh fU fırsatı elden
kaçırmıyarak onu tamamen
yıkmak, yerlerde silründürmek
istiyordu.
işte bu karar ve bu azm
ile Hikmet efendiye hOcum
ediyor ve Şehnazı onun aırtına yükledip evden çıkarmıya
çalışıyordu.

Bir zanparanın yanında evden uzaklaşan kadının artık
avdetime imkin yoktu ve o
vakit Nihadın kendisini almuı
kaviyyen muhtemeldi.
JJikmet Ef. hatıru hayaline
gclmiyen bir teklif ile karşı
la ınca s r..emlecti:
- Anı n hemşire hanıme
fendi! -deci,. z fü "'zevç bir
kad nı b n ı '
·-: ?
Kanun var,
• ıu v r
·l
olm z mıyım(
Eh nacnklı kız,
acı acı
gtildii:

•

en nafiz amilidir.

Kış yaklaııyor,

tenvirat

Elektrik tirketi, idrebane, aanayi

ınltteri celbeder, ifler için iyi bir ınubit açar.
* * tenYirat mlihenm.lerini amade tutmaktadır.
ve ticarethanelerin* emirlerine
el itini kuvvetlqtirir.

Meccanen

icap ec1... her

Bu ziyaretten mevcut olan elektrik aletlerinizin de muayeneafnf temin edebilininiz.

•

ıeıefon lberine

bunlar

demaı çağmlaa 1_

Tesisatı

Her

şeyi

tesiaatmızı

rudeman temin eden yeni usullerden istifade ediniz.

iyi tenvirat

giderek

.

pıyor.

---

A

İki

f
A
TİE
elektrikiye Türk anonim

Bir

Nermi• Hayriyi geaç kızlan
ber mutat plerken yakaladı.
Nermin otuz yaflllda ve tam
kemale ermit bir kadındı. .
- A.. KttçUk bey. Ayıp
değil mi?.
Hayrı
utancından önüne
baktı .. Nermin bu fanab kaçırmadı Ye artık o gecedeD
itibaren Hayırlı gece seyahatlerine baıka bir istikamet
verdi. Hem de bu ıefer artık
kapı önlerinde de durmayordu ..

Necla hemen yatmıştı ki
Leyla kota koşa ve heyecanla
geldi.
- Haberin var mı?
- Ne olmuş.
_ Haynyı hizmetçi Ne~
minin odasına girerken gördlm.
- Yalan!
- Vallabi! Billihi! Tallabil
_ Göz<ımle kendim görmeyince inanmam.
Yataktan asabiyetle fırladı
ayak uçlanna basa basa Neı:
minin odasının Öllille geldiı.r. Aksi tesadüf!. Anahtar,
delij'e aokulauttu· içerde olan
biteai garmedfler. Fakat kulakları aağır değildi.
Duydukları Hl ve hareketler
ikisinde de hem hiddet hem
merak uyandırdı.
Nermiae
ğıpta ederken Hayriye lmıyorlardı.
.
- Biz elimizle yedirelım,
içirelim. Zayıflamasın diye
· Nerminde
uğraşalım, o ı•'t sın
oynaşsın. Bu ahlikıızlık.
Dediler ve ertesi ,nno akşam üstnndcn NermiDin odasına girip dolaba saklanmıya
karar verdiler.

*

Leyli ve Necli dolapta.
Nermin odasında yalnızdı.•
Soyunur.. Vücudilnü, koltuklarını kolanya ile uğar
Hayriyi beklemeğe ba!lar.
y anm ıaat sonra, Hayrı od~dadır. Pijaması ile ge mit·
u~
~
S&ylenen ıözler genç
•
)arı dolabın içinde kızar~.
Ve Hayri ıoyonarak yatsga
gırdı;inde görOrler.
G3rdOkleri bu kadar olla
ıene iyi. neler g~rmediler ki.
Daha da ıireceklerdi. Fakat
akıi gibi bakan ki Leyli dola·
bin içinde kendini tutamıyarak
birden akıırdı.
F oyalan meydana çıkm•P·
Dolapta yakalanmak mahcubiyeti fle kartılaşmamak için
derhal kendileri çıkblar.
Nermin ve hayri ciirmB met"
but halinde yakalamıtlarcb.
Leyli:
- Aşkolsun Hayri bey b~
nu sizden hiç beklemez, ibDit
etmezdik.
Derken Nedi da ilive ett1:
Yaptığınız feyler her
halde genç kızların preceğı ıeyler değil.. Ve 80~
ikiai de iıtemeye istemeye, ıç
lerini çeke çeke odadan çaktılar.

feyİ ,..,...ıar.
Eğer traş olduğunuz

bıçak keskin ise - asude
bir surette traş olabılir

siniz.
Gılleııc IHÇ9lı.lan ShC'IMld çelitınden mamru, Uskan ytızlQ ..

şirketi

pek saaı.mdır.
Yola çıkmazdan ev~eı bunl:ır·

dan

bır pakcı ıılm:ınızı

cdıoiz.

der

tıı

veresiye satar ve tesisat yapar
Metro han, Tünel meydanı, Beyoğlu

El ktrik evi Beyazıt fstanbul

Gillette-

•

:Son :Saat .

Seyri sefeln
Merkez ~ : Galata
köprü b&fında. Beyoğlu 2362
Şube aceotası : Mahmudiye
hanı altında. İstanbul 2740

arıyor
İlk defa olarak 1~i.irkiyede tesis ettiğimiz f abrikan1ızda yerli işçilerle
imal edilen ve Galatasaray Lisesinde Mi1li San:::ıyi birliği vasıtasile
ki.i·;at ~>lunan scrgi<le rağbeti aınıneye mazhar olan işbu HAKİKİ
~AJllıl[JM BIÇAKLARI~tIZlN satışını ten1in etmek üzere Ti.irkiyen: ·ı her bir vilayetinde bir bayi ara12111aktadır. Talip o1an zevat
bir n·ı evel tekliflerini tahriren RADH.UM. LAMBASI TiCA~;~·rrı \.~ESİ nı idi.iı·iyeti11e bildirmeleri rica 0Ju1111r. Mektup adresi:
J..,~;,n\ ,J_(; ,,b.ad:l RA't91!0~ nosta kutusu 313

vapuru
de
Galata rıhtımından hareketle
[ İnebolu, Samsun, Gireson,
Trabzon , Rize , Hopa] ya
gidecek ve dönüşte Pazar iskclesilc [ Rize , Sürmene ,
Trabzon , Görele , Gireson,
Ordu, Ünye, Samsun, ine
bolu, Zonguklag-J a uğnyarak
gelecektir.
Hareket g-üııfı vük ~lınmaz.

vıldyeti defterdarlığı ilanları

Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, Ay\'alık ] a
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte Altunoluğa
uğrıyarak gelecektir.
Gelibolu için yalnız volcu
alınır yük alınmaz.

malmüdiirlüğünden:

Cinsi
No.
Kıymeti lira
Mıktan zira
Kilise
Aarsa
31
60
60
B:ılida evsafı muharrer bir ktt'a arsa 21 gün müddetle satılmak üzere müzayedeye vazedilm;ştir. Taliplerin ". yedi buçuk pey akçelerile 26-9-929 tarihine müsadif perşembe giinü saat
14 te> Üsküdar kaza meclisi idaresine müracaat eylemeleri ilin olunur.

1 O eylül

ve 11:

idaı·esiı1clen
Po !atlıda vl'lrubulan tren kazası hakkında bu günkü akşam
gazetı:lcrinde görülen neşriyat üzerine keyfiyet berveçhi ati
tanih olunur:
Aı,karaya giden posta katarı Polatlıya muvasalat ettikten
sonra bu istasyonda Ankaradan gelmekte olan marşandiz kararına intizar etmekte idi.
Marşandiz katarı Po!atlı istasyonuna girmek üzere işaret
başında tevakkuf ettikten sonra istasyona dahil olurken dikkat
işareti vermiş ve posta katarının arkasında bulunan takviye
makinisti bu işareti kendisine ait harketi işaret zanederek
treni arkadan tahrik etmiş ve her ikl tren makinesi makas
dahilinde hafif surette müsademe etmişlerdir.
Bu müsademede marşandiz vagonlarından bir kaçı yoldan
çıkmış ve üç kişi hafif surette yaralanmış ve vak'a hakkında
tahkikata tevessül edilmiştir.
Ankaraya gitmek üzere Polatlıda hadise üzerine bekliyen
yolcu ve ekspres katarları saat on dortte yollarına devam etmiştir.

GalatA ithalat gümrüeü müdüriyetinden:
Cinsi
Adet
Nevi
Kilo
886
Parça
Kereste ve parçalan
3 numaralı ambar blla sahip efyasından olup balida cins
ve mık tarı yazılı 886 parça kerestenin 8 - 9 - 929 tarihinden
itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye konulmuş olmakla
24 - 9 • 929 tarihinde satılacaktır.

Daktilo aranıyor
•

lstanbul

•
depo bat
müdürlüeünden:

kırtasiye

Dolma bahçe kırtasiye deposuna altmıt lira ücreti şehriye
ile bilmüsabaka bir daktilo tayin olunacağından taliplerin önümüzdeki çarşanba günll saat 14 de depoda ispatı vücut
etmeleri.
gümrüğü müdüriyetinden:
Cinsi
adet
nevi
kilo
Nebati boyalardan lakkam bulası 31
•·
202
kahve
1
parça
111

GAIAta ithalat

Kuruçeıme

Gümrük muhafaza merakibi iç:n mübayaa o!unacak olan 18
ton makina yağı kapalı zarf usuliylc münakasaya konulmuştur.
Münakasa kanunundaki şerait ve evsafı haiz bulunan talip !erin münakasa gününden eve! şartnames:ne ittila husu!unden
sonra münakasa günü olan 16 Eylül 929 Pazartesi günü saat
14,5 te teklif mektuplan ve dipG:ilo akçeleriyle birli\..."te müdüriyetimizde müteşekkil komisyona müracaatları.

kadınları

biçki yurdu

müdürlüğünden:
melatına

.

18 inci ders senesine mahsus kayt muabaşlanmıştır. Başka yerde şubemiz yoktur.

DAKTİLO

ICURSLARI

VAPURLARI

İZMİR POST ASI
Seri , lüks ve

ınuııt.ızaııı

olan
vapuru

Adnan

eyl[ıJ[ın

9 HliCU p AZAR1'ESİ
günü ı 6 da Galata rılıtınıımlan
harckdk izınire \'C Çarşamb.ı
günü izmirdcn istaııbula hareket
eder.
Galatad.ı

Cüınrük

kar~ısıııda

Site h'<ıııscz hanında ı 2 ııuıııa 
rada uımınıi accııtalıgına müracaat. T ddoıı Benı~lu : ıcı4 ı

1

. - .- - - - - - -.....
,

-

Itır]{ halıları kııllanınız

,., .

1

Beynelmilel bir şöhreti haiz İZMİR de [KADAYIFÇI ZADE BİRADERLER HALI KUMPANYASI] mamulatından en
nefis:_(ls~AR°!'A, LERGAM, GÜLÜSTAN, TAHTA, UŞŞAK.
DEMiRCi, GORDES) cinsi büyük döşemelik halıların yegane
satış mahalli depomuzdur. Yaklaşan kış mevsimi için ehemmiyetli stok yapılmıştır. Geçen sene olduğu gibi bu sene de
muhterem halka bir hizmet olmak üzere toptan fiatlar üzerinden perakende satışa başladım. Halkın istifadesini nazarı
ddikkate alarak piyasa fiatlarından ''• 15 tenzilatlı olduğu
gibi fiatlarımız maktudur. Mevsim hasabile düğün yapacak
erbabı ihtiyacın, getireceği salon ölçüler ine ve zevklerine uygun her çeşit halı bulunduğu gibi rekabet edilmiyecek derecede ehven ve hatta İzmirde bile tedarik edilmiyen müsait
fiatlarımız karşısında mütehayyir kalacaklarına eminim. Ve-·
rilecek hususi ölçü ve renklere göre sipariş kabul ederim.
Yerli mallarımıza rağbet buyuran muhterem halkın bir defa·
depomuzu teşrifleri menfeatleri iktizaındandır.
Çar~uyıkeblr Ziocirlı
h..ın

'\o

::ı--ı

Ahn1et Tahir

~

\,

TEŞVİKİ SANAYİ

Hanımlar

Mektebi

Biçki Dikiş

Müdürlüğünden

Serulnılz yarın aı:ılıyor-tluhuliyP yoJ,tıır.

Talebe kaydine devam olunmaktadır. Adres: Divanyohı
F eyzatl liseleri sırasmda Telefon İstanbul 2994

Oç AYDA BİÇKİ VE DİKİŞ
l\lüesseesm, yüzlerce mezualaru1u1 muvaffakıyetleri Ye içtinıai hayatta ihraz ettilrleri mevki dolayısile gurur hisseder. l!:n son ve en
kolay Fransız usulü ile lııç dikiş hilmiyenlere 6 ayda, Biruz bilenlere
3 ayda, tuvalet ve beyaz takımları tefcrruatile mükemmelen ögretiıi.r
Ye deYir sonunda Maarifçe musaddak şehadetname verilir. Yeni devir
30 eylülde başlıyncaktır. Talebe kaydt cumadan maada her gün
öğleden sonra icra edilmektedir.
Gedikpaşa Balipaşa yukuşanda Vahram A~adoryan eczanesi
1 Gedikpaşa Biçki ve Dikiş dersleri
Madam

Noyemi

Asadoryan

aahlp afyasından olup balada
cins ve mıktan yazılı eşyanın 8-9-929 tarihinden itibaren yirmi
gün müddetle müzayedeye konulmakla 24-9-929 tarihinde
mahallinde satılacaktır.
antreposu

Gümrükler muhafaza
müdürliieiinden:

için talebe kabul olunur. Adr.-s: Divanyolu Telefon
NAİM

Teşr:nievelin on ikinci cumartesi günü tedrisata iptidar edileceğinden talebe kayt ve kabulüne
ba,-mımıştır. Mel;tep nehari ve mecc·mi olup sefaini ticariyeye kaptan ve makinist yetiştirir ve

derecesi yüksektir. Tahsil müddeti ikisi tali ikisi ali olmak üzere dört senedir. Ali bir;cci sınıfa
li~eyi ve tali birinci sımfa lise dokuıu ikmal eylemiş veya o derecede tahsil gördüğü alelusul
ta. tik E'.di!ır..iş ta '.ebe alınır ve liselerin onuncu on birinci sınıflarından münakale suretile talebe
kay1t edilir. Talip olanların teşrinievelin birinci gününe kadar istidalarına atideki evrakı rabt
eC:erek Ortaköycle Çırağan sarayı itisalinde kain mektep müdürlüğüne müracaatları lazımdır.
1 - Hüviyet cüzdanı 2 aşı şahadetnamesi, 3 mektep tastiknamesi vaya şadetnamesi.
I'
2 - Maznun ve roüttehim olmadığına dair poiisçe musaddak hüsnühal ilmühaberi.
1 - Ve'i \ P veliyelerin:n müsarldak imza suretleri ve 6 - 4 adet kartunsuz vesika fotoRTafı.

Nefis bir şekilde çıkmqtır. Her talebe bu defterleri almakla yurtsuz. kimsesiz kardeşlerine yardım etmiş olur.
Umumi deposu lstnbulda fincancılar yokuşunda şark hanında 18 numaradadır.

iktisat vek.ileti himayesinde

olunacaktır.

Iebaftıriye nrı~ktebi
t1iırllli~itlnı.~em\~

Mektep defterleri

salı

mersin sürat
posta.~ı yapılmıyacaktır. Badema bu posta programı mudbince on beş ğünde bir icra

1ficare1c.

lJev~Jet denıiı· yollar
lin1a11ları tımum]

10

Maarif cemiyeti lstanbul mümessilliğindeıı:

Tü:rk Maarif cemiyeti

ı2

Pazartesi

eylül ~ .ılı 17 de Sirkeci rılı
oıııından harch:tlc [Gelibolu.

Sok:ığı

Semti
Kanclilli

Türk

( KARADENiZ )

9 eylül

~,va:ı~ ~~r di ı1;.,ta,1
(MERSİN) vapuru

Uskiidar

KtitUpbauelere muktezi 218 çeki odun münakasaya vazedihnltflr. Tarihi ilAndan itibaren 13 gDıı soma ihale! kat'iyest
iera kılmacakbr. Talip olanların 21-9-929 Pazar günü Defter·
darlıkta müzayede ve münakasa komisyonuna müracaat olunmalan ilin olunur.

TRABZON BİRİNCi PDSTASI

Fabrika§ı

lstanoul

İstanbul Maarif müdüriyetinden:

blla

Galatttsftı·~ı \ 7
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Lisemize kaydolmak arzusunda bu!u:ıanların namzd kayt
muamelesine başlanı!m:ştır. l\liiracaai.l<>r istidaname ile olacaktır. Merhutatı ~un'ardır: Hüviyet cüzd..:m dört fotoğraf, aşı ilmühaberi ve mektep şabadetnamesi veya ta:ıtiknanıesi namzet
kayıt muamelesi (19) Eyliilde kapanacaktır. Bu sene iik kısma,
birinci devre ile ihzariye nehari talebe almm3yacaktır. Eski
nehari talebelerin hakları bittabi mahfuzdur. Mu:.mıclei kaydiye cumartesi, pazartesi, perşenbe gi.in!eri saat 10-12 ve 1416 ya kadardır.

Ücretler:
Leyliler İçin 400 nehari yemekli ıçin 120 liradır. Üç müsavi taksitte alınır. Memurin hukuk ve imtiyazını haiz olduğunu
resmi vesaik ile teyit ve tevsik edenler zabıta mütekaidin çocukları ve eytam maaşı olan efendilerin ücretleri yüzde yirmi
tenzilata tabidir. Yemekli nabariler bundan müstefi olmaz.
Leyli talebeden kardeş olduklarını mahalli meclisi idarelerinden musaddak mazbata ile tevsik edenlerden birincisinden
tam ikinciden sülüsan üçüncüden nısıf ücret alınır.

Eski talebe :
7 eylülden itibaren eski talebenin tecdidi kayt muamelesine
başlanmıştır. ikmal imtihanlarına 15 eylül 929 ve yeni talebenin imtihanlarının icrasıyle sınıflarının tayinine ve kabulu kat'i
muamelesinin ifasına 30 eylülde mübaşeret edilecektir.

Leyli meccani:
İlk kısma leyli meccani alınmıyacaktır.
Orta kısım için 915 numaralı kanun mucibince sıhhatı taııı
ve zeka ve çalışkanlığı mektepten alacağı vesika ile sabit ve
orta tahsil takip edemiyecek derecede fakir olanlardan mü·
sabaka ile alınacaktır. Müsavi derecede kazananlardan şehit
çocuktan ile yetimler tercih olunur. Müsabaka imtihanı 21 eyliıl cumartesi günü sabahı yapılacaktır ve neticede perşembe
iUnu alakadarana tebliğ edilecktir. Mekteblmizin ilk kısmın
dan ve ihzariden birinci devreye terfi eden leyli meccani talebe
dahi bu müsabakaya iştirak edecektir.
Etmediği takdırde meccanilik hakkı sakıt olacaktır. İmtihana
saat dokuzda başlaiıılacaktır. Ve başlanıldıktan sonra gelenler
imtihana iştirak ettirmiyecektir. Kazananlar idarenin vereceği
nümune vechile bir taahutname vermek ve memurinden mada'
sı fakrühallerini mahalli meclisleri idarelerinden musadda1'
mazbata lle tevsik etmek mecburiyet.indedirler.
Mektebin küşadından eve! hiç bir talebenin mektepte ibate
ve iaşeıine imkan yoktur. Mektebin tarihi kütadı ayrıca ila11
edilecektir. Yeniden alınacak leyli talebe yatalak, karyola ve
levazımını tedarik edecektir.

..
•

1_jisesi

.

.

Mes'ul müdür Selim Rağıl

