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* AKŞAMLARI NEŞROLUNUR

.

....

.. Nüshası her yerde 5 kul"Uf

.J!sya, tavassutu ret

·etti?
•

Biz, Yunan ve Italya
M. Müsolini tavassutta mı buluna ak?
Alman mall{mata, nazaran, İtalya, Ankara müzakeralmm mlntaı ile alftkadar olmuş, italyanm Ankara ve Atina efirleri her ilil lıülnimetin Hariciye,
vekilleri ile Türk - Yunan ihtilafı hakkında görüşerek
son vadyNe dair izahat almı~lardır . .lU. l\lüsollnlntn,
bu Uılilflfa ehemmiyet atfettiği ve mutavassıt bir

\'a .

~~ edilecek olan I'ımanlı emlakinden diri

teklifte

a • a

en1z buz gibi soğuk!
Q·Yalardaki gayri ta•
\~lik devam ediyor

~ •d~aı.;

gayri tabiilik
~ de ı~or. Bu cümleden
~ ~~' ~anyo edilemi~ ~'d aoguktur ve şim\ hit llr bu mevsimlerde
' ~ley kaydedilmemiş~ hıı htane nıüdUrü Fatin
t\ı i~Uata bir muharriri-

l~ f;'· ahatı vermişti~ 1 .. il"•ki d .
·

..

~ ~attı bayenızt, b~ondgun-

.. t...
l'IJtıı·.~""
• "'''I[{
dre

ır

ere-

~ ~ ]ı,. a ır.
..rar r b
~t t11eı e 1 undan on

r tlııt

~ b' bu (11)

derece idi.
i~ b~a.ı, du derece
her
~ıı..ı
Şe.rek on beş
\~' d "'a «lO
'«it~· t ~s
> a «9» a ve
~t »:e düştU. Bunun
" ~

~Mühim

ı

şimali

Rüzginn istikameti
şarki ile şark arasında istikrar ke~~etti. . ..
.
Bu ıtibarla rüzgar sanıyede
<'10» metre süratle esmiye

başladı.

Rüzgar, Karadenizin şimal
mmtakalarından ve denizin
aşağı tabakalarından, anaforlar
tevlit ederek soğuk su cereyanlannı bize doğru gctirmekt d'
e ır.
Deniz, mevsimle nisbet
kabul ~tmez bir derecede
so~ktur. Banyo mevsimi olduğu için herkes bunu hissetkt d ·
me e ır.
Derecenin daha ziyade tcneztül etmesi ihtimali de mevcullu •.»

teklif

~~tıı·yö hattının .Clek~ eştirilmesi

isteniyor.

~~ tt:•ğ~nı_ıza göre, Haydarpaşa - Pendik arasında ifliyen
l ~'lt~;rının elektrikleştirilmesi için bir teşebblls mevzuu
'tbb~

lt,

( A... S. E. A. ) firmasını taşıyan elektrik ılrketi

l Mabadi

10 uncu aalıifede}

bulunduğu

söylenn1ektedir.

!iC5ii5ii:::=::==:=:======================---..:._

Telsiz telefon şirketi
c cek?
Bir mUddettenberi memleketimizin yegane radyo istasyonu
miitkill bir vaziyet ile karşılaşmışbr, fazla olarak aleyhinde de
mühim bir alacak davası ikame edilmesi ihtimali vardır.
[Tafsilatı radyo sahifemizde okuyunm)

Maraşta
Maraştan

bir

adise ve

eyecan

(Yeni Adana) refikimize yazılıyor:
"Vali Ferruh bey jandarma kumandanına askerlik şube reisine, defterdar ve belediye reisi beylere birer zarf tevdi ede·
rek bunun yirmi gün sonra açılacağını bildirmiştir.
Halk, umumi ve büyük seferberliğin bu şekilde ilan edildiğini hatırhyarak korkmuş ve memlekette iktısadi bayat durmuştur. Muayyen vakit geldiği zaman zarfları almış olan zevat
ve halk belediyede toplanmışlar, zarflar açılmış ve endişe zail
olarak herkes eskisi gfüi işi ile meş~l olmıya başlamışbr.
Meğer bu zarfın içinde bu zevatın Tayyare cemiyetinin muamelatını kontrola memur edildiklerinden hemen vazifeye
başlamaları yazılı

imişi»

Komünizn1 Hakeme mi gidilecek?
Yunanlılar şimdi de
bu ı·kirde . mi ler

Pariste şiddetli
takibata başlandı

Paris, 23 (A. A.) - Komiini ...tler tarafından yapılan
mitingin sonunda, polis hüviyetlerini tesbit için 1,500 ki·
~iyi isticvap etmiştir.
Bunlardan 16 sı polis komiserliğine götürülmüş,

tevkif

1

Atina 23 (Fos.) - Başvekil M. Venizelos, hariciye nazın M.
Mihalakopulosla mUbadele vaziyetini görüşme.j, inkıtaa uğnyan
müzakerat lıakkmda, Yunan heyetinin gönderdiii raporlar
hakkında haricive nazırı başvekile izobat vermiştir.
Umumi kana"z.t Y nanistanın ihtilaflı meseleler hakkında
Cemiyeti Akvamı~ hakemliğine müracaatı teklif edeceği merkezindedir.

Çin . . R

l O tl

edilmiştir.

Bu t vkif
6 sı ecnebi olup
hudut haricine ç.ı • arılac .ktır.
Paris, 23 (A.A.)- M. Bartunun riyaseti altında in'ikat
eden mühim bir konferans,
komünistlerin 1 ağus.osu tes'it için yapmakta
01dukıarı
hazırlıklardan ve 21 tem mu.·
da ''Villencuve-Saint-Georges,,
ta yapılmıı olan tevkifler hak·
kında tetkikatta bulunmuştur.
Konferans
<< Villeneuve Saint - Georges » ta tevkif
edilen 96 komünisti devletlerin dahilt emniyetine karş~
fesat tertibabnda bulunmak
cürmile itti ham etmi~ir.
edilenlerın

dudunda

Tah~i

erdevam
Rıısya~
r nsanın tavassutunu et mi etti?
;;,ı

Pekin, 23 (A.A.) - Pekin hükumetinin, Pekin ve Tiençin·
deki Rus konsolo.nları ile konsoloshane memurlarmın pasaport·
larını vermekten imtnia etmesinden mütevellit hadise halledilmişti:.
_,
Mokdenden bildirild"ğine göre, şimal kıtaatına mensup
50,000 ki• i 90 parça tep ile mücehhez olduğu halde hududa
doğru ile;!emel tedir. Amur nehri üzerinde iki Çin ticaret
gemisinjn Rus harp sefineldi tarafından zeptedilmiş olduğu
tecyylit etmektedir.
Paris, 23 ( A. A. ) - Rusların, Çin - Rus ihtilafı hakkında
Fransanm tavnssutu"'u kabulden imtina etmiş olduklarına dair
Moskovac' 111 ge!~n telgrafname miinasebetile, M. Briyanın gerek
Rusya ve gerek Ç:-ıe itidal tavsiye ve askeri her türlü harekatın Briyan- Kello(J' misakının neticesi olan beynelmilel taahhüdata mügay:r oldugunu ihtar eylemiş olduğu tasrih edilmek·
tedir.
Paris, 23 (A.A.) - Çin sefiri, Çin - Rus ihtilafmın muslihane bir h:rıda lırlli için vuku bulan tavassutundan dolayı M.
Briana leşe L r etmiştir. Sefir, M. Berlana ~inin beynelmilel taahhüdata riayet edeceğine dair teminat vermiş ve
memleketinin meselen~n sulben halledilmesi arzusunda olduğunu

arasında
Bugün Bakkallar cemiyetinde idare heyeti intihabntı"ll
başlanmıotır. Yeni heyeti id e
bir iki gtin ıonra malum o •

BakkaJlar

caktır.

Beşinci yıl

-

Lozan muahedesfnl
5 sene evel bugU.11

söylemıştir.

imzalamı~tık

Basvekilimize
clün yaprlan
tezahür
1

'

Başvekilimiz,

dün,

Halk

Dariilfünunda merasim

Fırka sının

Bu mes'ut yıl dönilmil
münasebetile bugijn saat 15
te DarUlfUnun konferans salonunda Hukuk Talebe cemiyeti tarafından merasim yapılacak,
Lozan ahtnamesı
etrafında nutuklar söylenecektir.

ziyafetine iştirak etmek için
lstanbula inerken 1fa.ydarpaşa
vapurunda kendisini tanıyan
lstanbulluların samimi teza-

t.ayserı-U ukışıa nattı maızemesı
Devlet demiryolları tarafın
dan Kayseri • Ulukışlca hattı
iç.jn •ipariş olunan be, bin
tona baliğ olan malzeme ağuı·
to~ ıonunda

nacaktır.

Mersinde bu:u-

•

Vapurda··

Buiün Lotan sulhUnün beşinci senei d.,.vriyesine müsadiftir. İımet Paşa Hazretleri 24 temmu:ı 1924 te Lozanda sulh muahedesini imzalamış ve i tiklfilimizi, kuv
vet ve kudretimizi bütün
devletlere tasdik ettirmişti.

hUratı
1

ile

tertip

etf ~i çay

karşılaşmış!ır.

Başvekilimiz,

beraberinde
vali vekili Muhittin bey olduğu halde gelmiş, orta kamarada, yol~ular aratma otur·
muftur.
Çok candan· gelen bir hareketle başvekillerini selam·
layan halkın tezahUrlerJ vapur
k8prUye yan. şıncıya kadar
devam etmişt;r.

irtişa

Tahkikat yakın
da nihayetlendirilecek
İrtişa

hadisesi etrafındaki

tahkikata ehemmiyetle devam
edilmektedir.
B~gün İsticvap ve muvnce •
heler yapılacaktır.
Mevkufların ihtilattan mem·
nuiyetleri devam etmektedir.
Meselenin bwgti .erde inkişaf etmesi ve maı:nwılarm ,ıUr•
atle mahkemey ~ verilmeleri
ıçin müstantik
Nazım beye
müddei umumt muavinlerinden bazıları yardım etmektedir.
Diğer taraftan Kocaili meb'us Reşit Saffet beyin bazı şir
ketler hakkında verdiği izahat
Uzerine, isimleri söylenılmiyen
bu şirkttler hakkında tahkikat yapılmaktadll'.

~

~~
a1a

Şeref B.

M~~

lımir Altay k~lO b~
sup iki genç

\.
.

.

,-_wr v .

dilll

f
~' ~
Şere p01""..J ~

lımirden ıehrimiıe

dir. Mustafa ve
ni taııyan bu gen~ ;el!~5 Temmuzda lzıoit 'l>':.I
letle
çıkarak -,Jıı ~
Salihli, Alaşehir, ~Y'.I
Kütahya, Eskişebır, ,~t
Ankara,
Ayaş, c;e~
Nallıhan, Sabanca, •kf il'
mit ve Hereke tarı
tanbula gelmişlerdir· f
Mustafa ve şere bl
bu ıeyahatlerinde t
«2200» kilometre l<B.
lerdir ki, söylediklde,te
zaran, bisikletle şirJl .'

8

memleketimi:ıde

tı~c

böyle uzuıı bir sefi
mamıştır.

I'

Genç sporcular .
gllnU Bursa, Balıke•'"'
!ık tarikile ve gene ~
Izmire avdet edecek

1

Barsa~

Tanesine
kuruştan 18
'/er vn~
Şehremanetinin, b...,ı:I

teahhidi F eldman bı eıe

yapmış olduğu muk•~
deti bitmiştir.
1'
Şimdiye kadar
tJit

Emanetten çok ucuı.,ı,
satın alan F eldıJJ•; •
sene mukavele yaP

ları ıannedilmektedi~

Zira yeniden (4) b. 'k etı· t eşekkül" e t-;.:tır·
u.a-:-r I'
kftler yekdiğerlerı

ue

yapmaktadırlar. D~e

den barsağm taJl _,
kuruttan talip olanl

Koıular ve oto~
At

~

koşularının

oııl

günlerde otobüsler, YV
zukluğu basebile, Ô'
df - Y edikule araSJll
miye<:ektir.

~

2s ,.

tlııttıu:r.

••
I

Son Saat

NÜN

~ ,,~ni talimat
~iıı iıı~c müzııkere

fllıclrı ha ~ından sonra
l 'tel kameti sejirine

. Gıic .. ~ bildiriyor?

~llıdaıı nnan müzakeratıtım
~ bir t sonra vaziyette
~C~ttinı· ebeddül yoktur.
12

~'u

vatandaşların

~ille( . sınanet için vazı'yet
'ili'

~:-

nuesıneh

b l

aş amak lizere-

;',. ~ DcftUsusa dair emrin

I '

td't1

V~İier

•

erdarlığa tebliğine

hlektedir.

~os~•raftan Atinada M.
~ lk.t.• ~ihalakopulos ara-

bi!. ~)a ~~ilen

içtimada M.
ıınat gönderilmesi

~

Karlı bir
Plftjlarda
açmak i
pek ç
Son gtlnlcrde Polis müdürlüğüne milracaat eden bazı
fotoğrafçılar plajlarda ve deniz hamamları civarında fotoğrafane açmak için müsaaae istemişlerdir.
Poli.s müdürlüğü bu müracaatlan nazan dikkate almış
ve tetkikata başlamıştır. Eğer
kanuni ve idari bir mahzur
olmadığı anlaşılırsa bunlara
müsaade verilecektir.
Haber aldığımıza göre, plaj-

,

hareket

a la \rn alaı·
dan iJl

artmaktadır.

Bunlar, deniz ·ıyafetile resim aldıran kadın ve crkeklerin

camlarını

kendilerine ve-

receklerini, bu suretle muhtemel mahzurları ortadan kaldıracnklarını teahhUt etmeyi
de peşinen knbul eylemektedirler.

bir kaftan

•

hakkında

~-.!. 6underi1 .~' ~eti
mı~u..

M p

. a\ ~~ nezaketinden do~•da sureti daime~ ·
~. Şayet kendiÇt~hat almak için Atitimdiye kadar

~ralır~a.

~~ . . .:ta lftirak etmemiı
~~dan iatihlif oluna·

J

~ ~lllırı
~ 'thctil uı bayramı müna-

~

linij·e Ankarada

dün

~' p •ahnıer tarafından
'~ • p lr~da verilen gar-

'f' (l,~

çok muntazam
~ ~ liazretleri de itti·
~!ıı. Vtttn1er lve eilenceye
~lı f,h ,flerdir.
~~~~ika~kalann ıslahı için
~
Yapılmaktadır.
~~taepet sergisi bu·
\.:'~d~ 14 te Ağa camii

1

'J

1'·
ı

/1

ti\

hı:'ıe k~USuai

dairede

td,1<'"'"fat e dilecektir.
~ !;~ konferans salonu
·

' ht

Ve

Kizım Pş.lar

Uturile kiişat

edil-

.•,...~111~lle l<ı
llıdttı ıırıuallim mckltltltteb• ı Erkek mu?lraıut::;eıı de 72 genç
~llliıde b.
" daruı ~lunan 70 Ro~ ttle..: fünunlu&u dün
··n~
avdet etmiı-

.

~\tl ln k
.

~llt ~ Of r .ocağı tara~ ~Ca.k Rııe ve T rabtcı0 larına çekilen
t tt\>ilh~~t•flanna gönde-

tl'lt "''4l;
li tltetı ..
lıı.~ iııt· ltıutevellf t tecs~ '\. •
'r ....ki .
İtı.·1 'ıı old nızden çok

lllUte uk. Buralarda
h lk
·~tıf
a aç ve
1

• A ~ 1:aviı

nıuavenet ve

anı

İsfa11b11lda11 Galataya ve
Galatadan İslanbula geçenler
nerde ise mavnadan mavnaya yurıiyerek geçecekler. Yemişle karşı tarafın ara&r o
kadar daralnuş ki Haliç vapurları, zaten pek kalabalık
olan buralarda adeta bizim
mahalle mektebinde /\ağıl üslıinde .ynadığımız gibi su
yolu oymyarlar. Hani yalanlandan intihar etmek istiycnler için şimdı öyle biçilmiş

larda fotoğrnfane açmak çok
karlı görülmekte ve bu yüzden müracaatlar gün geçtikçe

~biylQı Cbniştir.
~~llıialndopulosa mnbade." ba~onunda takip ede-

~t b:ı

Sahife 3

ki.

bugıinlerde

kendisini burada denize atan
saçlarma su değmeden soluğu karada alır. Çıinku sayı
sız mJvna ve salapuryaların
daralttığı ince şerit gibi sahadan sandalla geçen yolcular, sandaldan sandala bir
birlerinden sıgara yakıyorlar.
Eğer bugünlerde oraya elli,
altmış maona daha gelir de
rampa ederse Haliç şirketi
arlık Yemişle Kôprü arasmda tahtelbahir işldmelldir.
Bu ne kadar mauna, ne kadar salapurya? Hep$l de oracıl<la lengert!lldaz, boşalma
nöbetini bekliyor. Hepsinin
de içi mal dolu imiş, mali

Manlfaluraya, tuhafiyeye ve
-

balıklar?
Denizden şimdi. çıktılar.
Bunlar da denizden şimdi çıktılar ama

Taze mi

nam onlardan daha taze/

alika rica ederiz.» denilmek-

benim kayna-

Sahte miralayın
intihar

saireye ait mali
Bundan birkaç ay toelld
yerli mallar meselesi ne oldu
bilmem, fakat, bugiin Yemiş
le Galatanm arasını, harp
yerinde üzerine tumbazlarla
muvakkat köprü kurulmuı
bir dereye çeviren içi mal
dolu bu yüzlerce mavnaya
baktıkça. pek çok klm~eluln

1
tedir.
F ellketı:edeler için Ameriteşebbüsü
kan sefiri 1000, Seyrisefain
Kendisine Türk miralayı
iduesi 1000 lira teberrii etsüsü vererek Pariste dolandı
mijlerdir.
maını gaziler pazan idare
okudukları parasızl.zk mavalı
rıcılık
yaparken yakalanan
llWJ heyeti bugün toplanarak, Skarlatis, sevkedildiği tevkif- bana bıisbutün gulrinç geliıirketin taşfiyesi dolayısile vayor. Sende yok, bende yok,
hıınedeki odasında belindeki
ziyeti hakkında bir rapor başunda yok, onda yok. Peki
kemerle kendini asmıya te·
zırhyacaktır.
ama bu kadar el malının
ariçten gelen eczaların
şebbüs etmiş ise de muvaffak
parası kimden ve nereden
gümrükten süratlc çıkaolamamıştır.
çıkacak?
nlması için hükumete müraSahte Dino bey, sıkı bir
El, yok dinler mi?
caat edilmiştir.
nezaret albnda bulundurulKiiroğlu
kbsat vekaleti antrepo
maktad
r.
buhranı hakkında izahat
Bu kız nereye gitti?
almak üzere Liman şirketi müEdirn~kapı
dürll Hamdi beyi çağırmış,
Beyoğlunda Kumbaracı yotramvayları
Hamdi bey dUn Aııkaraya
kuşunda oturan Yunanlı Mi·
Bazı
gazeteler,
Edirn<>kapı
çonun 13 yaşındaki kw Eleni
gitmiştir.
~ransız sefiri M. Döşam
ile Harbiye arasında doğru
birkaç gündenberi kaybolg brön evelki gün Ankara- lramv y seferl ri ıhdas ~dile muştur. Elcni, babası ile kavya gitmiştir.
ceğ' ni y. znuşlarsa da, kcmafis- ga etmfş, bir daha avdet etırnlhülkasım hıın isimli İranlı s;ıbık yanlı:ı Edırnekapı - Sir- memiştir. Hem zabıta, hem
~ bir seyyah Anadoluyu
de ailesi tarafından aranmakkeci arasında doğıu seferler
yaya dolqarak ıchrimize gel·

m
D

l

miştir.

yapılacaktır.

tad.,

Son Saat

4 Sahife

Ya, oyun" ha?
" .

iş arıyorum

~

se tahsili gördü•·
~
Framızca ve Ruoıcaf' .J
km aşinayım.
;~df
Yeni hurufatla ~
seri yazı yazanD1· Miipeı~
katibelik ve aileler t~

Askerliğimi bitirdim. Orta
derecede tahsilim vardır.
Taşrada ve yahut İstanbul
da
her nevi iş kabul ederim.
senın
ıçıne
Kefil ve teminat veririm, mek. Fransızca mualli01li~:1C•i""
tupla adrsime müracaat edilModada Bostan S
mesini rica ederim.
37 No
Koca Mustafapaşada Hacı
Jf
Hamza mahallesinde Sarayönü
iş veri~orum ·r ~
sokağında No. 22
- 61 HuharrU-i: M. Turhan
14-15 yaşlannda bı
, '
Ahmet
durmazsam tükür yüzüme!
Ertesi sabah, mesut bir huihtiyaç vardır.
.. liil<çU f,J
Bahçe kapıda goı ,f il"'"
Bu şü phnin tazyikı akşama
mar içinde uyandığı zaman
Orta
mekcep
derecesinde
Aziz
gözlük ve f otogı'
ilk işi bihaber sevgilinin yüzün- kadar Nihadın karısını ezdi.
tahsilim
vardır. Ticaretanelerğazasına müracaatlaf'l·
Mütemadiyen kızın tebessüden istiknahatla bulunmak olde
mütenhhitler
nezdinde
iş
münü düşündü ve onun sahtedu. G~ç kızın tatlı simasın
anyorum.
Nikel
karlığını meydana çıkarmak
da, beşuş gözlerinde en küSirkeci Hüdavendigar oteKarilerimizden bı~_., /.
için hileler tasarladı.
ç,&k bir tahavvül emmaresi
linde No 7 Aptullah
nikel paraların ne ı~ıidl t'
Masun bir kayıtsızlıkla tavrı
yt>ktu. Eskisi giöi saicin, tama•
lfsılacağım soruyor. 6 .,ill/
mutadını bozmıyan, ne bakı
18 yaşındayım. Orta mektep
nıile sakindi . Kanşık rüya
Jümatımız Darpbııd~
şında, ne söz söyleyişinde küdereces:nde tahsfü:n var 'ır.
görenlerin zaif endişesi bile
ususta emir bek!"
çük bir ima sezdinniyen m·ui
Herl.angi bir yerde c.:wşa
hailü kalinde mahsus değildi.
tezindedir.
bi1irim, h rıce de gıderim .
mini ına'şuka, şu edaya naza·
. Şehnaz, bu stikUnetten hem
ran pişkin, hiç olmnzna sebat:f.
tt
Üskü arda B~lbüıderesinde
mfitehayyir, hem memnun olŞoför
ı
kar
bir
şey olacaktı. Karanmezarlık karşısında 244 No.
du, kendi kendine :
Mütel::ait çark9 ..ı~ f.
lıklarda tenine yapışan dudakhanede meı hum bahriye bin- Ne ilA, ne ala - dedi rından
Hikmet Rafi :..
lludan - korkmasa bile - ya
be:ı.şısı İbrahim beyin mahtumu
sessisce işime bakacağım, ateŞoför olmanıza yaşı
müteezzi, ya mütelezziz olmnFethi
fİmi duman vermeden söndüsı icap ederken sahtekar yavru
.ııi değildir. Anc?k . ~
receğim. Bu, görümcelerle oyne
ezaıını,
ne
tele:ı.züziinü
ih.:,tedcnberi
hususi
ticaretolmanız ve şoförlük 1~
naşmaktan daha iyi!
sas etmiyordu. Fakat; sırtını
hanelerde kitabet ve umuru
han vermeniz lazıın~
Ve filhakika o geceyi de
çevirirken
yüzünde
dolaşan
o
Usuiü
muhasehede
bulundum.
ayni şeni oyunla geçirdi. Kü·
tebessüm kendisinin uğradığı
muzaafaya vakıfım. Her hangi
ç:fik kız, gene onun yatağının
Bir dair i
taarruzu
hüsnü
telakki
ettiğim
bir mali müssesede ve ticatarafında yatmış, gene yorgaSirkecide, Paris ote:,~
gösteriyordu.
nmı, ve göğsünü açmıştı. İlk
rethanelerde çalışmak arzubi Fuat beye: Mektıljtlf.J'
Şehnaz, yatı vaktini adeta
sundayım.
sarahat yoktur. 500 1 , ,
gecekinden daha kuvvetli ve
iple çekti. E~ki sevici şimdı
daha sürekli olan buSf!leri
Sirkecide Şeref oteJ=nd"' Esfalet mi vermek istiY:;L
tam bir « sabiperest - ı<oro
gene, duymıyor, ne ağzındaki
kişehirli yı suf Mehmet adreyoksa bu parrtyı çah'b
phile » [1] dalaleti taşıyordu.
yarım handeyi, ne vücudunun
sine müracaat
tediğiniz müesseseye .,ti'f.
Kendisir. den yirmi yaş küçük
indmadını bozuyurdu.
olarak mı yatırmak 1
lfolan bir l.Jzın bikri biss sini
Şehnaz, bütün benliğini ihaFransız kız rnektebinrle linuz, tasrih ediniz.
~
tarµmar etmek için gecenin
ta eden haz dalgalan, arabiran evel hu!u!ünii ist:yordu.
smda hazan:
metler vücuda getirmektedirzevkyap ise
Gece. yabız haydvt1arm,
Ne uyku yarabbi, ne
ler. Nurun, ziyamn murakabeşeyler yapacak, uP""' l'
uyku!
hırsızların değil, ırz düşman
si albnda insaniyetşiken hayabuseleri celp için b•ıı _ıl
Diye mı,.ı'danıyor ve derin
larının da hemı az· dır. Denisızlıkları tedviri - mümkün
ketlere girişecekti.
,~
bir hayraniyct içinde kızı kulebilir ki tebiat, bir tah.nr. şeolsa
da
müziçtir.
Şenialar
Kurnaz ve mubterlltl'_J
caklamak, incide incide uyannayiin ve bir kısım fccayiin
için
zulmet,
sükunet
ve
mahdırmak he' e ile kapılıyordu.
bu mülahaza ile . Y' ıe'J
mestur kalınası iç·n geceleri
T rden E.rsıklam olarak yaremiyet
aranır.
bekliyordu.
GerÇl el f'tJ
kararır! En büyiik zelzeleler,
tağına çel. ·ıdiği Z.llman gene
Nihadın
ebleh
bir
ısrarile
içinde
idi.
Bir
an e" e1' o
en büyük fırbnafor, ıneşum
bir gece evelki nal, tekerrür
senelerdenberi
dul
yaşattığı
komşusuna meyJede~bti
yangınlar hep gece!eri vukua
1
"iti. Uyuyan, ölü gibi uyuyan
azgın
kadını,
üçüncü
gece
bir
veranı teskin etmek 0
geıir. Yanardağlar bile bir kaç
k'Z, Ş ...hnazın çekilmesile beplan dahilinde hareketi kararçırpınıyordu. Lakin f ti .
bin kişiyi yz.kmak için feveran
~aber uzun bir nefe~ şeklinde
la
şbrmıştı.
Küçük
sevgiliyi
halliçin dişini sıkıyor d'
ederken mukakkak gecenin
pekilsiz bir ah çekti, sırtını
sahte
uykusundan
uyandırmak,
tantan bir sofra öo~jt
huiulünü beklerler.
;evirdi. Şu fark ile ki dönerşu bir taraflı zevki, karşılıklı
giinGecesiz
yerlerde
ve
ya
anını bekliyen bot ed'
ken yilzünde bir tebessüm
sevişme haline koymak için
düzü
aylarca
süren
memleketelemini isabında hi~
dolaşıyordu.
uyuyan kızı göz ucı e
lerde, eski ve yeni dtlnyanın
bugece teenni gösterecekti.
Kocalı dul, bu tchassünün
medeni
noktalarında
olduğu
far'kında oldu ve kaş arını çlltŞehnaz, metrukiyeti ve hiç
ediyordu.
~-:1
gibi
hayvaniyetin
insaniyete
Halazade, gene e'I tıf'.1
tı. Küçük kızın snhte bir dalolmazsa başlanılan işten feragalebesini kabul eden insanlar
celerdeki
vaziyette
gınlık gösterdiğinden iştibah
gati göster.ecek olan bir teenvarsa, şüphe yok ki kurbanlaDudakları açık, yo~~·~
etmiye başlamıştı. Bu iştiba
niye, sakin kalmışa klZln tarını tezlil ederken sun'i zulşuf, ve göğsü alabıl ~
hın tazyiki
altanda kendi
hammül
edemiyeceğini
-kıyası
yan idi. Uyumaını~, lı
kendine söylendi:
llJ Korophile, mini mini kız
nefsile
tahmin
ediyordu.
lan seven sevicilere derler.
yılmıştı. Nefesi bile
- Ya, oyun ha, öyleyse
Şüphe
ettiği
gibi
o
her
şey
gününe hazır ol, seni bana
Sabiperestlik dalaletinin kagibi sessizdi.
bemetmezsem, içine ateş doldınlarda görülen şeklidir.
den
haberdar
ve
bilhassa
J
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Rize f'elAketzedelerine

s··?z uçar ama...

~e~ yürekte

vardıın
..,

ka ır;

Rize, Sürmene ve havalisi müthiş bir felaket geçiriyor.
Zarar ve ziyanın hali tesbit edilmemiş olması da g&lteriyor ki oradaki dindaş ve milletdaşlarımız pek bfiyük
ıstırap devresi geçirmektedir.
Memleketimizin en zengin ve çalışkan bir mıntakasının
uğradığı bu felaket, bili istisna hepimizi dilhun etmi§tir.
Böyle bir vaziyette, felaketzedelere yardım hepimize bir
borçtur.
Bunu nazarı itibara alan « Son Saat >) bir iane listesi

avet ediyoru
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ayak

ıçın tavpnları

kafese koymatan daha hafif
hı·r işti.
Muhariplik hayatında böyle
bir şey yapamaması elbette
aczinden değildi. Tekfur denilen rum beyleri kendisini görünce ya kaçarlar, ya
geberip gidiyorlardı. Rüzgar
olup kaçanlara yetişmek, ecele
söı geçirip heriflerin ölümünü
tehir ettirmek lazımdı ki ken-

açmışbr.

Bu ianeye iştirak edenlerin hediyeleri tarafımızdan
Hilaliahmere devredilecek ve isimleri gazetemizle neşre
dilecektir. Az, çok, göntilden ne koparsa vermek ve
binlerce insanın alamını bir az olsun tahfif etmek lizımdır.
Haydi vatandaşlar, vazifemizi yapalım.

İane liıteıi
Kurıı

~ı~~

dilerile yüz yüze karşılasmak
mümkün olsun?
Bu zihniyeti taşıyan Kunurlar Alp, Akça kocanın latifesini hazim edemiyecekti. Ancak o · ihtiyar kaplanın söz
arasına ölümü karıştırması,
yüreğinde yanan tehevvürü
söndürdü ve kendisince pek
mühim olan bahsin esasını
da o an için ihmal ederek gizli bir telaş ile sordu:

lü,;

.~:Ü o d~:!o~il~:şe :~

gördül]J
- Olüm Türkün düştine
girmez, giremez. Ben ihtiyar
olduğumu söylemek istedim.
Şu seferi yüz aklığile bitirirsem yeter. Ondan sonra bahamla, dedemle buluşmak için
ahret seferine hazırlanacağım.
- İyi ya, bunu neden düşünüyorsun? Çınar gibi dimdiksin, çelik gibi sağlamsın,
Aslan gibi çeviksin. Tuttuğunu ko11arıyorsun, ne diye öleceksin?
Akca Koca, inandıran bir
sesle:
- Rum sürülerini darma
dağın edeceğimizi nasıl bili..
yorsam yakında şu dünyayı
bizden sonra doğanlnra bırakıp öleceğimi de öyle biliyorum ·
- Öyleyse Aptallara karış
yavaş, yavaş ermiye [ ermek,
velayet mertebesine vasıl olmak demektir J başlamışsın.
Sen öy1e say, ben hesa
-

bımda yanılmam.

- Demek ki ölüm hesapla,
kitapla gelir?
- Hesabını bilenler için
öyle gelir, bilmiyenler için de

ediniz...

O ha valide tufan f el.Ak.etine uğrıyan, 4' 11e
açıkta kalan binlerce kardeşimize yardım
etmek mukadde~ bir vazifedir.

~ı, sözünü tutmıya

"~rıı d
' Cerı a un.
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Uç makine ustası aranıyor
Devlet matbaası müdürlüeünden:
Devlet matbaası otomatik tipo makineleri için üç makine
ustasına ihtiyaç vardır. Talip olanların şeraiti anlamak üzere
matbaa Fen memurluğuna müracaat eylemeleri.
ansızın,

damdan düıer gibi

gelir.
- Şu senin hesabını öğre
nemez miyim?
- İstersen söyliyeyim; kısa,
çok kısa bir hesap : Benim
babam yetmiş beş yaşında
öldü, dedem gene o yaşta
göçtü, onun babasının da yetmiş beşinde öldüğünü işimiş

tim.
-Sen de o yaşta mı cenneti boylıyacaksın?
-Cenneti bilmem ama toprağın altını boyhyacağıma emi.ı

nım.

-Yetmi beşe girdin mi ya?
iki ay sonrn o yaşı dolduruyorum , hesap ta tamam
oluyur.
Bu hesap latife de olsa, Kunur alpıu hoşuna gitmedi. iki
elini Akca kocanın omuzlarına
koyarak ve bulutlanan gözle •
rini yere iğerek müteessirane
cevap verdi:
Güudür a!p öldu, arkasından Aygut cl.P .sıitti, sonra

Hasan alp, daha sonra Durgut alp, en sonra Salbık alp
göçtü. Bunlann hepsinin acısı
yüreğimde duruyor. Bize at binip çank atmyı ögretenlerden,
önümüze düşüp ünlenme yolu
gösterenlerden yalnız sen kaldın. Allah senin yokluğunu
bize göstermesin.
Akca koca başını salladı:
- Kabul olunmıyacak duaya amin denmez. insan da,
hayvan da ölmek için doğar.
Elverir ki sıra bozulmasın, evel
doğan evel ölsün, Keşiğini
(nöbet!ni) kendinden sonrakine
kaptırmasın. Şu saydığın ar·
kadaşlar

sırayı

bozmadılar,
yollu yolunca öldüler. Yalnız
Gündüzalp, oğlu Aydoğduyu
kendinden evel toprağa göl:ldü. Zavallı Gündüz kendi ya-

şarken oğlunun şehit dütmesine ne koıdar hayıflanmıştı?
Ben Öyle dr.ğilim, siz yaşar
ken öleceğim. Allahtan daha
ne isterim?

6 Sahife

Son Saat

ikinci kitap
Muharriri:

aydudun aşkı

l1arsel lle11
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Dahiliye

nazırı kıznıışiı11~

Barbar bağ·ırıyordu: Bir tarafta polis, diğer tarafta ef11f·
niyetı: umumıye müdiirü yan gelip ke_yiflerine bakı)rorl0
olan bitenden haberleri yok oe ben, Dahiliye nazırı onlofl
hesabına çalışıyorum,, Bu rezalet nerede görülmüştür?··

1

Dahiliye nazın bu sabah
sken erken polis müdürünün
eYine damlamıftı. M. Konyon
daha henüz uyuyordu.
Nazır kendisini tanımıyan
we polis müdürünü uyandıramı
yacağını söyliyen ihtiyar hizmetçı kadına ısrar etti. Bağırdı,
çağırdı. Nihayet giirültüden
kendi kendine uyanan M. Koyaon ne olduğunu anlamak
için ayağma pantolonunu alelleele geçirerek ve düğmeleri
m iliklemeden yatak odaam. . ÇJktı.
KUfıamda, kendi evine kadar gelmiş olan dahiliye namım görünce şaıırdı. Hemen
iltikbale koştu. Af diledi.
Fakat dahiliye nazırının bu
abah hiç te keyfi üstünde
değildi.

Bahuaua

erkenden polis
miidürünü ziyarete
gelmesi
çok mnhim bir hadisenin wlmana delildi.
- Emrediniz nazır beyefencll. Bir ıey mi Tar.
Nazır hiddetten boşandı:
- Bir teJ mi var diye bana mı soruyorsunuz? Öyleya
polis müdürü efendi yatapda rahat rahat ve mışıl mışıl
ll)'Urken olan biten işleri nereden bilsin..
- Affedersiniz efendim ..
Fakat..
Eakab filan yok. Ortalık
birbirine giriyer. Siz evinizden,
yatağınızdan çıkmıyorsunuz..
- Ne oldu efendim. Onu
izah buyurun?
- Olacağı bu. Gece sabaha karşı ikide Sen Malodan
bir telgraf aldım.
- Evet efendim.
- Müstacel ve mühim bir
telgraf. Sen Mişel dağında
müthiş 'bir fırbna çıkmış. Dağı karaya rapteden büyük
köprülü set berhava edilmiş.

Fırbnanın şiddetinden Sen Mişel dağı ile Sen Malo arasın
da telgraf muhaberatı kesilmiş. Deniz sükunet bulduktan
sonra tahkikat yapılabilecekmiş.

her vakit olan
şeyler değil mi efendim.
- Evet.. Her vakit olan
şeyler. Ancak olmıyan
bir
şey varsa o da şu ..
Bu telgrafı sabaha kartı
\kide almışhm. Halbuki on
ikide bafka ilir"' telgraf ta
aldım. Bu telgraf polis hafiyesi (Rüt) Un polis müdüriye·
tine çektiği ve usulen bir
kopyasının da nezarete gön-

Bunlar

derildiği telgraftı.

- Rüt mü? Bana öyle bir
telgraf gelmedi.
Nazır tekrar asabileşti •.
- Elbette gelmez. Yatağında rüya gören adamın telgratan nasıl haberi olur.
- Haber vermiştim. Gece
yansı gelen telgraflar içinde
eheıııiyetlisi olursa müdüriyetten telefonla haber vereceklerdir.
- O halde vermediler. Demek telgrafı ehemmiyetli görmediler. Bu da maiyetinjzdeki adamların aptallıkta sizden
aşağı kalmadığını ispat eder.
Polis müdürü dudaklarını
kanabncıya kadar ısırdı.
Dahiliye nazırı devam etti:
- Boş münakaşalarla geçirilecek vaktimiz yok. Asıl
meseleye gelelim.
- Evet efendim.
- Rüt diyor ki «Ben Sen
Mişel dağında Tigrisin peşin
deyim. Haydudu muhakkak
olarak yakalıyac~ğımı zannediyorum.
Eger elimden kaçacağını
hissedersem dağdaki büyük
sedi berhava edeceğim . Bu
suretle onu dağda mahsur

N'-

bırakacağım.

Belki kendim de
tehlikedeyim. Eğer set berhava edilirse imdat ve muavenet gönderin.» lıte bukadar.
M. Konyonun kaşları clddiyetle çatıldı :
- Vay canına •.•
- Evet.. Vay canına ya ..
Sonradan aldığım telgrafta
(Rüt) ün dedikleri çıkıyor. Demek Tigris Sen Mişel dağın
da, ( Rilt ) te orada.•
Bunu bildikten sonra haydi
artık tekrar yatınız da rahat
rahat llyuyabiliniz bakayım.
Polis müdürü hemen tele·
fona sanldı. Emniyeti umumiye mOdürü M. Miluvaya
çattı. Nazırın kendisine çatmuıma hıncını ondan aldı.
Sonra da:
- Hemen, derhal buraya
gelin, emrini verdi. M. Miluva
telefonla polis müdürüne bir
,eyler söylemek istemiş, fakat
M. Konyon dinlememişti.
- Buraya.. Evime gelin
burada konuturuz ..
Demişti. Beş dakika sonra
emniyeti umumiye müdürü polfs mUdürünün evinde idi.
Nazın da orada görünce:
- Vay canına .. dedi. Mesele mühim galiba..
Dahiliye nazırı ayni hiddet
ve şiddetle emniyeti umumiye
mtidürüne de çattı. Olan işleri
hülisatan anlathktan sonra:
- İşte dedi, bir tarafta polis diğer tarafta emniyeti u mumiye müdürü yan gelmiıler
keyiflerine bakıyorlar ve zabıta
~terinde olan biten hadisatı
kendilerine ben haber veriyorum. Bu nerde görülmüş

- Af buyurun
efendi.. Dedi. Bec .-.Aı
ittiham ettiğiniz eJIJJ'F-J.
miye vazifesini yapoılf
den fazla malumat
- Ne gibi?
Arzedeyim. Sd
bir telgraf aldım. Su
nuz gibi set berha\'•
Ancak sabaha klf'.
dindiği için maballfod'

kat yapılmış. Netic~..JI
Maksim dö pnvır
Leon Rüt dağda
Ier. Binaenaley Se0
gldikleri muhakkak·
bunların Uçn de bU
kaybolmuşlar.

- Evet.. Rüt ~ ~J
Püvisöden şüphelenı~
onu takibe gitmişti.
müdürü söylemişti.
..J
Nazır sordu:
. o'
- Sonra.. Şimdı
1

r

r

cağız!

~.ııJ.

Hepsini söylelll ,ıJ!)
ha efendin. Teıgrafı t ~
sonra bir de ziyate
ettim.
ıJ
- Kimi?
J'Of"1
- Maksim
dö biit' ~
polis müdürü ile d~e , ~
zın durdukları YJff ';_I
bir sıçrayışla sıçrad 1"
Miluva gülmekteO
menedemedi.
dl
- Nasıl.. MakffOI
visö mü?
- Evet.
.,.,- -"
- Fakat demin ~ '1
Miıel dağında oldu.. /,.
lediniz.
d'ılt•
- Ben söyleme 1
ğım telgraf söylüyor~~· b"
bir şey varsa o ;~:I
bah Maksim dö .... ~e ~
beni ziyarete geldığl~Jifr.
mehal sizi görmek
- Ne yapacak· ~
-

f'

f

J

ıexdir?

itin garibi M. Miluva, dahiliye naıınnın hiddetli ihtaratına müteessir görünmüyordu.
Hatta dudaklarında müstehzi
bir de tebessüm vardı.

'
~1

j
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şeKarımın karnında

çıkaracağım

var.. Onu

)fan

bir adam sabah
akşam gül gibi karısını

diye

pataklıyormuş.

~rllli1(lj
~

u şeytan olan kaam

\.. t~~kta bir

İtalyan

ailesi
~. ~• ın Oldukça güzel bir
u:~. tamanda tam ma~ ~, ır ev kadını.

,,

~~tııı~::n

ı

üzerine ~i~~yor.
~'41.t'cı !emek pışınyor.
~ kel\d' içın para sarfetme'~dt•tce
.. 1 Yıkıyor.
lkbsada
.
ti... r e..· rıayet etmekle be·-...ı
~•nin · i
L ttj ıtil
ıç çiçek ve ge·

~~dırıın ~.lbi.
~ b boytesi dostlar, ah·

J.

O• I

~ ~ti •ıına.. Değil mi? Fa·
?c:ıt I>ielelim bir de kocası

~ ~~ ~a~:elloya soralım.

Bu
f &~
1. S •ndan hiç memnun
e . ~ . __ ilt1Q e'-'ıniyor mu?
lı' ıl ,,,,
ıı Çok
,
~ •cviy
seviyor.. Çıldıra·
11
~
~~dı.ıh or. O halde?.. Böyrıu 6 halde de kansının
6
d
~~c: ~ek istemiyor.
~•1.ıı ı:•? Çünkü kadın
t~'ı.ıı. Nazan her ~eye
ftıı,tttlkıt . ~mas ettiklerınin,
~tt
rının b
beIAa ..
A • ıtr .
aşına

1

bir büyücüye gütürüyor.
Büyücü:
Bu kadımn vücuduna
şeytan girmittir. Eğer hem
onu kurtarmak hem de kendin rahat etmek istersen her
gün sabah akşam döv ki şey·
tan çıkıp gitsin, diyor.
Porcello bu usule daha büyücüden çıkmadan baılıyor.
Karasını orada adam akıllı
pataklıyo. Ondan sonra artık
dayak fasılları sabah akşam
muntazaman devam ediyor.
Kadın hiç sesini çıkarma
dan bo} u ıa dayak yiyor..
Çünkü ancak bu suretle
vücudundaki ıeytan çıkacak.
Günler geçiyor.. Dayak tiddetini artırıyor, kadıncağızın
bütUn vücudu çürük içinde
kaldığı

halde şeytan bir türlü
çıkmıyor. Nihayet canına tak
ederek soluğu mahkemede
alıyor.

Meselenin asıl garabeti, bu
kadar açık bir iıkence kartı·
sanda kalmakla beraber mahkeme karannı birden bire
vermiyor.. tehir ediyor.. Çünkü ne olur ne olmaz feytan
iti bu?! ..

Avukat

Mahkemede bir maznunu
müdafaa ederken hakimin
•• ••
gücenip sinirleniyor
sozune
ve düşüp bayılıyor.
Genç.. güzel ve kumral bir
kız.. Ncvyorkta bir bar dansözü.. Her gece sahnede dekolte danslar yaparak avamın alkışlarını tophyan bir kız.
Bu kızın çalışbğı, oynadığı
barda bir del cazbant boru·
cusu bir arap var.
Her gün bu güzel kızın karf ısında kıvıra kıvıra bel büktüğünü görünce zenci çalgıcı
ona gönül veriyor.
İşin tuhafı bu beyaz derili
kız da siyah deriliye tutuluyor.
Nihayet, karar veriyorlar
ve ikisi de siyahlı beyazlı bir
çift teşkil ederek evleniyorlar.
Fakat arap adam akıllı kır ·
kanç, genç kızın başka kimseler ile görüımesini istemiyor
ve bir gün onu beyaz derili
'
bir erkeğe iltifat savururken
görünce çileden çıkıyor, üzerine yürüyor:
- Kadın! seni gebertirim!
Fakat Mari Şep ( kadının
ismi) bu hücumdan çok korkuyor kocasının kendisini derhal
öldürmek istediğine
ı.ahip
oluyor.
Ondan daha atik ve pratik '

1

Boğaziçi,

·Marmara,
Adalarda mehtap
gezintisi

ff

j.·

~-~,Ilı

'·I

..ırarıniş.

~...- Ccıgız .

~-.qt.ı de ... ışte bunun için

~ )iiıu!~1 Y~nına yaklnş·
#"oJ l >orı.ı
bıle bakmak
1"ı» ~~ Uf.
edif'
V:~ ~'
~r i.
;t\ . tfa. Çtnde böyle uy\ ~~:ere, batıl itikat-

· b~J

,.1_

~n

çoktur. Porcello

bir'd'
ı ır. K ansmı

Büyük Millet Meclisi izaaından Karesi meb'usu Mehmet
Cavit beyefendinin tahtı himayesinde olarak Üsküdar deniz kulübü tarafından gayet zengin bir mehtap gezintisi
tertip edilmiştir.
25 Temmuz perşembe günü aktamı saat 19 da Seyrisefainin Kalamıt vapurile köprüden hareket edilecektir.
Üsküdar- Kadıköy iskelelerinden de gezintiye iştirak
edecek zevat alınacakbr. Vapurda mükemmel bir büfe,
Cazbant, Bando, İncesu bulanacakbr.

1

hanım

r:,ı ah

derili

lcocasım öldüreıt

Mari

Şep

davranmak istiyerek çantasın
da daima kendini Nevyork
çapkınlanna karşı muhafaza
için bulundurduğu tabancasını
çekip Arabı yere seriyor.
Tabii derhal de yakalanıp
mahkememeye sevkediliyor.
Nevyorkun kadın avukat·
larından Mis Henok ta bu
katil kızın müdafaasını deruhte ediyor.
Muhakeme günü bu kadın
avukat uz.un bir mudafaaname
okuyarak maznunun haklı olduğunu ve beraetini istiyor.
Fakat o kadar
müteheyyiç
bir tarzda
idarei
kelam
ediyor ki birkaç defa hakim
söz.ünü kesmiye mecbur oluyor. Kadın avukat bunun üzerine büsbütün kendinden geçiyor.
Sinir buhranına tutularak
bağırıyor.

- Siz, bu zavallı kadını
mahkum etmek istiyorsunuz
da ondan benim sözlerim·
kesiyorsunuz. Fak at hayır onu
size mahkum ettirmiyeceğim.
Sonra da düşüp bayılıyor.
Mahkeme kararını vermek
için avukatın sinirlerini yatış
tırmasını ve müdafaasını ikmal
etmesini teminen celseyi on
bq &ün sonraya talik ediyo.ı·
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Telsiz telefona bugünkü kıymeti veren
meşhur Fransız

alimi

Lüsiyen Levi

Hatnd~

irketi müdürü

bey:

paya gidiyor..
içi ? derseniz, bu

sahrl~rı

okuyunuz

Hadiseyi öğrendiğiniz zaman bunun hakikat olabilece-

..

reye konmuş eks~riyetle kabul edilmiştir.
ğine inanmıyecaksınız, doğrusu
Bu seyahatin masrafı asgaişittiğimiz zaman biz de inanri' (1000) liradır. İşte bizim
madık. Fakat bize o ~adar
işittiğimiz zaman, bir
tür!iı
sarih tafsilat verdiler ki, nihainanmak istemediğimiı: şey
yet işin içinde latife olmadı
iki mektup ile para harğına kanaat getirdik, bakınız
cetmeden yapılacak bir iş
mesele nedir:
için bin lira sarfının gö:z:e
Bizim radyo şir~etinin mali
alınmış olmasıdır. Sonra unuvaziyeti iyi değildir. Hükutulmamalıdır ki bu bin lira!ık
metten her sene aldıgı 40 bin
seya:ıate lüzum
gösterten
tira tahsisata rağmen varidatı
borç (25) bin liralıktır, mul--amasrafını korumaz, bir tarafbere ile yarı yarıya indirilmesi
tan memurların, diğer tarafmümkündür: Şu halde şimdi:
tan da san'atkirlann maaşla
- Efendiler bu bin lirayı
rının verilmesinde müşkülat
seyahate sarfedecek yerde
ç:kilir, bu vaziyet karşısın
borcunuzun ilk taksitine verda da mürsile istasyonunda
seniz daha iyi edersiniz.. deryedek
levazım
b i ttabi ı sek haklı değil miyiz.
bulundurulamaz, kaza ile bir
Bu küçük fal<at mana iti·
lamba, bir rezistanı patladı mı '
barile büyük hadise gör.teriistasyon susmak tehlikesine
yor ki radyo
şirketimiz
maruz kalır, bir çok defalar
bqtan başa ıslaha
muhtnç·
olduğu gibi.
,
Bu hal yetişmiyormuş gitır.
Şimdi bütün
medeni
memleketler gibı sesimizi ıyı
bi şirketin
bir
haylı da
borcu vardır, bu borcun en
kötü bütün dünyaya isal edemühim kısmı vaktile alınıp
cek
bir vasıtaya malikiz,
satılı:ımıyan ahizelerin bedeli
eğer bu vasıtanın elden gitolarak Baltık fabrikasınadır,
mesini istemiyor isek derhal
miktarı
eğer yanılmıyorsak
icap eden tedbirleri H.tihaz
( 25 ) bin liradır. Fabrika etmeliyiz. Aksi takdirde hiç
geçenlerde parasını istemiş,
lüzumıı olmadım binlerce liraalamamış,
burada bulunan
lık eski mal.. ine ahnmaktn,
vekili vasıtası ile ~irketi tazkomisyonculnr r.aüteneffi eailyik etmiş, mahkemeye müra·
mekte, borç yapılmakta, ödencaat ile iflasını istiyeceğini
memekte ve nihayet şöyle
söylem· tir.
seyahatler dütünülmekte deBu vaz' yet karşısında şirkevam edilecektir.
tin ne yapma~ı lazım? FabriBize, ittihazı zaruri olan
kaya mektup yazması, ettıği
tedbirler nelerdir denilecek
ziyanı gostererek tenzilat iıte
olursa:
mesı, mfımkünse satılmayan
modası geçmiş makineleri iade
- Bunları siz de düşüne
etmesi ve nihayet taksite bağ
bilirsiniz, o kadar basittir,
lıyarak borcunu vermesi de- 1 diyeceğiz!
ğilm~
j
Biz makul bir hattı harehe;
tutuldug .tal.dirde yapılacak
Doktor Feyzi Ahn1et
bundan ha a bir şey görefr"r.,ı:ı. bel nğııl,(ııp;ıı, -.ılı. r r -

!

11111••••-•••-••
(' kadın
rn u •,Jl r"
zamanda 11111~Jil .. eraıt ,.
ta ...

miyoruz.
Fakat işitiyoruz ki' şirket
müdürü Hamdi Bey bu mese·
}evi he letmek için Avru't
· l
·ı ·
P ayu gı mesı iızumunu ı erı
sürmuo.:, teklif idare heyetinde

zafı ıena~ ıl

lıklanrı

f'n

ra ta-

a~ bıı
ıcdıl\ ı

eder
Adr~s· füıbıAli. C.nı:-:ıll"lzlu ~ okıışıı
1..o~c ı..a ı nıı.nar:ı -+J
felefoıı

lı1tıınbul .'\BQfJ

Tarafından bulunmuş usu)e tevfikan ya~ı..
lan radvo ahizeleri vakıa taklit edilırıiştır·
Fakat hiç bir zaman eşi yapılamamış~~;

Ticaret aleminde ( el, el ) namı ile tanılan bu abiı ak
antene mühtaç değildir, kutusunun üıerine ~kılan kil~
bir kadro ile işler, binaenaleyh portatiftir. istenilen Y
götürülebilir.

az mevsiminde
kaldırılıp

Evimizden
sayfiyemize nakledilmesi kOçilk
bavulun taşınması kadar kolaydır. Geceleri otomobil
ya sandalın içine konulması iıten bile değildir.

~

Lüsiyen Levi

Ahizcleri o derece hassastır ki evde, sayfiyede, ~
bilde, sandalda olduğu gibi hiç hava almıyan bir mahl
içinde bile işler..

Bir tane..

Lüs!yen Levi ahizesi aldığınız zaman kendinizi Avrur'
nın bütün tiyatro \'e konserlerine meccanen abone ol......
telakki edebilirsiniz. Filhakika Lüaiyen Le\'i ahııel
yalnız İstanbul gibi yakın ve ya Pqte, Viyana gibi
vetli İs~asyonları almaz, fakat ayni zamanda Avru~aı:.
hem uzak hem de zayıf (40) tan fazla istasyonunu dinl
Kuvvetine göre sesi de son derece temizdir.

lAl.'iô ·en Levi ahizelerini~
5, 6, 7', 8 ldnıbalı muhteflj
cinsleri ı. ardtr, fia tlarr ise
ucuzdıır...
1

Lutfen ,

1

Beyoğlunda

soruBunuz'..
muessesed e
olab 'lirsiniz.

mağualanna ufr1~
b"uyu"k k o laylıkl ar g ö
... i zd eu.. e"
Baker

recegın

Bremen
Vapurunun konserleri
bildirildiğine

,

(Levi~Y"~

«Ne\i york>) dan telgrafla
göre
puruna heın ahize hem de müraile olarak telsiz telefon
vazedilmiştir. Bu suretle büyük Okyanusda seyyahat
I
cular ulu denizin orta yerinde bulunmalanna rağmen g ~'
leleri ve gerek ticarethaneleri ile daima temasda buluııabild,
lerdir.r~·a>\mefi bu hususta Almanların AmerikaWara tal'•
ettikl-. ·nı kaydetmeliyiz :
. -1' ,

f..

ed;.

Filhakika gecen hafta H.amburgtan kalkarak Aıııeril' ~
seferini yapan Bremen ismindeki Alman transatlantiği ~ ~
rinde telefonla Almanya ile daima konuşmıJş ve gecel~.
nunda verdiği konserleri bütün Almanyaya duyurıııttt•~
konserleri arayanlar lstanbuldau da takip etmitlerdir ·

f'

nl )işç·iJ er..
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Kaçakçılık

. ...'
Acaıp

h0 ktor Unvanı Sevgilisini bul- Bu en zengin

akkında ne
t)' diyorlar?

'al

d' lfçf
kt
lfçiletin nıe ebinden çıkan
«Doktor)) Unvanını
~uın;tında n çıkan mesele
~i ~u~ .Sıhhiye müdürü
~ tab· eyın, bunlann kanu~\'ıı ... ıp olduklannı «Doktor»
t ~nı
'
t (dokt taşıyamıyacaklarmı
~beıa.ıa or) . Unvanını taşıyan
~eai ?n ındirileceğini söyCeıtıiyet~~erine, Diş tabipleri
~ltıaknı? ne düşündüğünü
~ ın IStedik. Cemiyette,
~l
hakkında şunlar
• tıınıesele
1
1c
el':tedir·
'B·
.
~belam z doktor Unvanını
~ltı ~~ Yazdırmakla bir
~ılabı~~ enıiş değiliz. Harf
"'letı
an sonra Arn}'.lça ta~ bları ortadan kaldırmak ve
la:ıtn:~ü~kçe mukabilierini
~nit d lazımdı.
~~.hip)e ..Arapça bir tabir olan
'\l~ıtıu ~nvanı yerine halkın
İtti
an « doktor » keli-

. G.~nhelalarımıza yazdır21

\ ltri ~

kulak, boğaz hedır, e bizim gibi yapmışDcıL,Piotr
"lota ·
~ bı.ıtd •nıtihanına gelince;
~ b. a doktora imtihanı
~.
ır di .
E
lttıtih
Şçı yoktur. sasen
~(!gjndan Yalnız hukuk falloııt e vardır.
~cır: ~<d~ktor» kelimesinin
~b Stye ı~tı?anını vermiş bir
~ ~tlinı ~lalet etmesi için
ı}I ~1.ıllenın bir ismihastan
:\ · an.ı
~~ ısnıne rn~hı ve bir mesdış dır. M nı ayet bulması
't~~hibii.,e ~a: Doktor.. A ..
&ib·
ktor.. R ... dava

'

0

n·'

d• ııı,."ttıaıı..
~ltııı d eyh bizim kullan-

~ ~tsjtıioktor

kelimesi tabip
Cit leyn Jiirkçesinden başl:) f:>tıi
eğildir.»

~.i~tr l'~iin ieşebbüsii

~~~llıata ar~ftan aldığımız
''l'tti Sghor.e, diş tabibleri
~~ ~taau" 1 hıye vekaletine
h~ ~
cı «D·
'il r Vbaı
ış doktoru» ya' ~U•ta ed
arının ın
. d'ırılmemesı.
.
1
~ t tıı
ecek ve bu bapta
Qij ttarar
}, direce~~ Yanlış olduğuır.

"..ll) .

llıye-:"t~.- - - - -

ı.- ~ltcl.. ~

b~~.

uru

un1umiye
.
gc1ıyor

'llf\l llıyer
'i.ı
he\t ı unıumiy e mu"d''uru~:.':tı· , uı
1
)"ltta llde11 un zamandanberi
\t dır. ~ tnustarıp bulunt~~t:ı~ ~~aileyb, ameli) ~fa~tir. Uzere şehrimize
~ıı- beye ..
~~tar ulser ameliyatı

.

mak için kapıla
rı dinliyormuş/
Büyfik ada zabıtası, birkaç
gece evel Adada bir Rus
genci yakalamıştır. Aleksandr
ismini taşıyan bu Rus genci
Beyoğlunda oturmaktadır.

Aleksandr, sabaha kadar
Adada
evlerin
pencere
ve
kapılannda
durarak
içeriyi dinlerken görülmüş,
tarassut edilmiş, nihayet yakalanmıştır.

Yakışıklı bir delikanlı olan

bu Rus, Cuma günü Adaya
tenezzühe gittiği zaman genç
ve zarif bir hanımla kur yaptığını ve bu hanım tarafından
gece evine davet edildiği
ni, fakat kendisine gösterilen
evi unuttuğunu , hanımın sesini işiterek evi bulmak, kapı
yı çalıp içeriye girmek için
pencerelere kulak verdiğini
söylemiştir.

Genç Rus, kur yaptığı güzel ve zarif hanımın eşkalini
tariften, ismini vermekten imtina ettiği için zabıta bu iddiaya inanmamış ve hüviyeti
tahkik edilmek üzere kendisini Beyoğlu merkezine göntlermiştir.

Eğer

mücadele
bu ise vay
halimize!

adamın

garip
huyu

Dünyanın en zengin ad mı

olmakla maruf M. Con Rokfeller, bir kaçgün evel (82)
nci yıl dönümünü tes'it etti.
Kendisini seven dostlan üzerincle dikili bulunan (82) mumdan beheri bir seneye işaret
eden nefis bir pasta hediye
etmişlerdir. Ve Rokfeller, bu
pastadan başka hiç bir hediye
kabul etmemiştir.
M. Rokfellere, (82) nci yıl
dönümü münasebetile gelen
tebrik mektuplarının adedi
(160) binden fazladır.

İtalyaya

maç yapıl
mıya f?idilecek mi?
İzcilerimizin italyaya seya-

hatinden şimdilik sarfı nazar
edilmiştir. Bir müddet spnra
kabil olursa bir futbol maçı
yapmak üzere talebeden seçilmiş bir heyetin İtalyaya gitmesi muhtemeldir.
.J ...

l\iudat aai lilliye
vekili gidiyor
Mudafaai milliye vekili Mustafa Aptülhalik B. bugün Ankaraya avdet edecektir.

İstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları

1O lira maaşh memuriyete
talip olanlara
Münhal bulunan 10 lira maaşlı memuriyete laakal ilk mektep tahsilini bitirmiş olanlardan 22 yaşını ikmal etmiş ve askerlikle alakalarını kat etmiş olanlar imtihan edilerek alına
caklardır. Kabul edilebilmek için aynca vapılacak tahkikahn
matluba muvafık olması lazımdır. İmtihana 1 ağustos 929 perşembe günü saat 10 da başlanacak ve taliplerin adedine göre
diğer günlerde de devam edebilecektir.
Talipler her gün 9 dan 11 re kadar Defterdarlık dördüncü
şube müdliriyetine müracaat edebilirler müracaat esnasında
mektep şehadetnamesini 4X6 ebadında 1 fotografım ve askerlik vesikasını hamil olmak şarttır.

Satıhk muhtelif cinste meyvalar
Kandillide Göksu caddesinde Nikolaki Lerkardapolosun
4 ve 6 numaralı evinin bahçesinde yetişmiş olan meyvalar aleni mfizayede ile sabşa çıkarıldı.
50 ağaç Ceviz 5500
Okka 1500 lira
»
50
20 »
incir
300
))
30
20 »
Elma
150
»
30
30 »
Erik
300
50
»
100 «
Armut
200
Yukanda muhammen mıktarlan ve kıymetleri yazılı olan
bu meyvalann müzayedesi 25 Temmuz 929 perşenbe günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. M;izayede her nevi meyva için ayrı ayrı cereyan edecektir. 889

İkide bir kaçakçılıkla mü...

caddeden bahsederiz. Bu husustaki tedbirlerin şiddetlen
dirildiğini kaydederiz. Fak t,
arada bir etrafa göz gezdirince gene ahvalin eski vaziyetinde olduğunu görürüz. Bitta·
bi biz, bize söylenilenin ya·
lancısı olduğumuz için, doğrusu bu hale ne mana vermek
lazım geldiğini bilemiyoruz.
Yalnız,

bildiğimiz

şey,

ihtiyacı olanın, hem de kolaylıkla, şehrimizde gerek rala,

gerek tütün tedarik edebildiğidir. Şu halde, bütün bu yapılan gürültülere ne mana verelim? Doğrusu şaşırıp kaldık.

Kapanan eczaneler gizli
çalışıyor
Eczanelerin tahdidi esnasında Hükfımetçe kapablan e~
zanelerden bazılarının hala gizi
surette reçete yaptıkları ve
hatta reçetesiz ilaç tertip ettikleri haber alınını , bu cüm·
leden olmak üzere Beyoğlunda
bir de cfirmü meşhut yapıl·
mışbr.

Zabıta, Sıhhiye vekAlethıhı
iş'an üzerine böyle gizlice

ilaç yapan eczaneler hakkında
tahkikata başlamıştır.

Antrepo

buhranı

Şehrimize gelen lktısat vekaleti Müsteşan Ihsan Abidin
Bey burada antrepo buhranı
meselesini de tetkik edecektir.

Yaz at yarışları
I

Reiı:;ictımhur Hz.

himayelerinde
B:ışvt'kil İsmet Pş. Hz. riyasetlerinde yanş ve ıslah encümeni
!lisi nrunına

1 tanbulda

26 Temmuz 2-8-16-23-30
Ağastos Cuma gilnleri

alb hafta
lnlkın e!lhabı istirahati tem.in
olunmuştur. Yarışa yeni ve gib.ide
tlar ıştirak eJecektir. Hususi treni r: Sırkeciden Veli efendiye, Veli
efendiden Sirkeciye

>tobnsler: Topkapıdan Veli efen\t'. Hususi otomobiller Yedikuleden Veli efendiye
layvanatın kaydı

Sipehi

ocağında

) arıştan e' el her hafta salı
akşamına

kadar

Bahsi mü terek, bfife

f·acia ... Bu da iyt

'

(

••

n

1

m

•
1 temişt·
Aj n t g-rafları geçen gün
r te r f ile şu f ecl
· i dir er:
< Pa i te, ( Sidney H arley)
isminde b'r İngiliz 4 yaşındai bir çocu - u öldürmüş, sonra da masum cesedi telvis
e m'ştir.
Bu ahlaksız katil yak nm tır>t.
Avrupa gazeteleri, aklın almadığı bu faci hakkında bakınız ne diyorlar:
« Geçen s bah , fsminin
Sidncy Hnrley , tabiiyetinin
İngiliz o duğunu söyllyen bir
ada , P ri , Klişi okağı
poli komiserine müracaat
etmiı, şu tuhaf hadiseyi an-

De hal y ·
l"a · yı ku
pura bin ir
cnni rdir.

Tap
ve

latmışbr:

-

rl

ıe

yav

aki

tapuda, adedi
ecaviz o p yevmiye
} z v kayıt · rinde
a bu un n efendilere
y v
iş kalmıyncak

demel~ir.

Foç
n r köyünden
Ahmet og u H mza, Fe im
oğlu A
t , Koca Ali oğlu
Ziya ve A et oğ u Hüs yin
dört J ••

«Dün ak am bisikletle

... ok ktan geçiyordum. Önüme
bi:r çocuk çıktı. Yere yu arlandı. Yardım etmek için yanına koştuğum zaman ölmüş
gör~lİm. C di i götürüp civ&rdaki go e ttım. »
Bunun üzerine komiser, gölde taharriyat yaptırmış, fakat
iddia hi Afın ceset bulunmamıştır.

Diğer bir yolcu, şehrin ke-

n r kı mında hir bavul bulmuş, içini açbğı zaman bfr
çocuk c~ di meydana çıkmı ,
polise h b r
vermiş, neticede, bavul
bulunan çocuk
cesed'n'n, Sidney HarJeyin
bahs ttiği yavru olduğu ani şılmışhr.
D ha i k tahkik safhasında
S d eyin y 1
öylediği t esbit o ununc i ın rekgi değiş-

•

ferini himaye
birliği... ıJI,.

Köpek, kedi ve . b~efİP
mümasil hayvan beslıY tıı>e~
menfaatlarfni müdafaa
üzere beynelmilel bir
~e'
teşekktUü haber veril:.~.tte
1
dir. Bu garip, fakat ha , • f
çok lilrumlu birliğin ıŞI
olacakmış:
~'
Şimendifer ve traıtı"8ylj,9'
hayvanlardan alınan
b~
1
nakliye parasının nı~kU e#'
dereceye
indirilmeS~'. ~el
rine köpekli veya kedU~ 1~
kabul etmiyen ev sah1P
k&rfı kanun himayesinfıı
ni gibi teylerciir.
~
Çünkü, bazı yerlerde, if.
köpek sahibinin, ha)'\'~~
kendisinden iki, Qç nıitb 3(t
para verdiği hayretle g
mekte imiş.
/,

bfrliP

f;
hı

"ftı
1 &1ı

~ol

Ve
d1.1
oı~
g,~
~,,

tel ~

I<.atll Sldney llarleg
miş, İngifo: sıkışbrılmıya baş
lanmıştır.

Polis, isticvabı okadar iyi
idare etmiştir ki nihayet maznun şu garip itirafta bulunmuştur.

- «Ilu çocuğun ailesi ile
beraber ayni aparbmanda oturuyoruz.
Ev lki sabah odama gelmi~
ti. N sıl oldu, bilmiyorum?
Yaka1ar yakalamaz gırtlağım
sıkmıya başladım, ölüverdi.
Sonra korktum, cesedi bavulla naklettikten sonra polise
müracaat ettim.» Harleyin ifadesi buraya kadar iyi ise de
asıl bundan sonra şaşmaktadır.
Zira katil çocuğa taarruz
etmiş, bikrini iznlc eylemiş ve
bu yetifmiyormu gibi ötesini,
berisini dişliyerek parça parça
etmiştir.

Katil, bu hususta sual sorulunca susmuş ve cevap vermtyerek ağlamıya başlamlJbr.

er
ilftl:

ı" ımız

m 1 m ta nazaran, Maarif vekaleti, Anadolu ve
bil
ş ark v'l y tlerinde köylere varıncıya kad r ilk mekt P . i
Ol tam, men t(;mini için VSfıİ bir leşki at programı
rhmaktadır.

ve di er bazı vilayetlerdeki b ekar muallimler!e
kt ler' den ve kurslardan çıkonların kısmı azamı
te 1 re tayın edileceklerdir.
vek ti, o havalide muallimlerin istirahatlerini temin
edb'r de it haz edecektir.

bu

Hayvan sahiP'

Mühim bir

tc:~I

{l fncl sahifP.den uıa1'' ~

tarafından

ortaya

abl~ /.

v"

demiryollan idaresine dt
racaatta bulunulmuştur· .,,_I
len malO.mata göre, id ~
teklifi şayanı tetkik b;/

şirketten sarih teklif

miştir.
/
idarenin tetkikab bıJf 1
faydalı olduğu neticesfıı l,

ti

rirse esaslı mlizskereleJ'e
ıilecek ve uyuşulduğıl ~

dinle de banliyö ba~.Jf

rinde elektrik tesisatı Y"' .cak ve bunu müt~~I
Haydarpaşa - Pendik til' /
elektrik kuvvetile taht

nacaktır.

j,,.I._.

Diğer

taraftan ayni fl'tpl
mühendisleri AnadoJluıı~
telif yerlerindeki akaJ' b~
kuvvetlerini ölçmüşler,
nn elekbik istf hsa1i bU 9 ıi.J
çok mühim birer vasıt~
;
lannı tesbit etmişlerdi!· ~e~

z0

Şirket

bu

tetkikatııı1';ı,ıe~

cesi olarak bütün ınetJ 1'(
dahilinde elektrik tesis'U

mak,

şimendiferleri

t

el Jİ'

leştirmek ve şehirler. e ıef(
trikle tenvir ve tesbıtı i~ ~V

batı vücuda getirınelculıiıS'
lakadar makamlara Jll
proje vermiştir.

Üpt ratÖf Ji~
Ahmet Burhaoed ~
ets
1

Cerrahpaşa hacıt ınc"i op

e,t~

MUJlytnt'hant Be) onlu. Ru'i ıil~

lnııc·sı kar ı ın..: ı .348 "lııı5

Suri) e ç~rı;ı ı
ımırada.

r

apıırttnınrı

1

r:

61
lefon: Jk,•l'"'" 1 '

Sahife 11

t~~nköyünde bir J·' < ı

Mısır takım

~oğsü.ne tabanca sıktı

ıl oynadı ve
nasıl yendi?

~"enk..0 Yunde
··
Cemile

Stııcıil

Sultan köşkünde k&ıucı od~~r('lldiı~luran Erenköy posta wüvezzllerindC)n Hızei

~aı,~h tin ze,·cesı .Fikret hanım, zevcini fend ve has-

a,., ·ı >lr kadınla konuşurken u«kmü~, lıu yuzden
Uerın
.~ıa. birçok tttfJur sÖ\'lemlslir.
ltıla f'fendi dün
~
-.;; l\Q
•
•
~vltlü _ı·.~sı ile liavga etmiş. falrnt hu sefer lrnrısım
()~I\ .,,(lur. Dayak yeınoslnden ,... , kal(ı d<ı. müt<ı.es..,ir
8 tktnı. kı·et hanım tedarik ettiği tahancayı uü{isüne
~lttı "ı~' ehenımivetll surettll varalanmıslır. l'ikret hal.- ıı1
.
.
fakülh~slne yatırılmıştır.

(\.«l

ş 0fpı arkasında dudak boy rke •

~akar liUseyioin idaresindeki 3089 numaralı kamyonet di.in
tan!~e 118 numaralı evin kapısına çarpmış, devrilmiştir.

)L~~rıı t.
~llı

'tiıı
~

~apının arkasında sokağa çıkmak üz re dudak boZelıyeo madam Marika, bu devrilişin gi.ırUltiısünden
il

k:'P•sıbayılmqtır.
Kamyonete
kınlmıwtar.

bir şey olmamıştır. Yalnız

~ına laf lJfcm 1 Gece yarısı bir
ır küsfah

D

\..

taııfrk

tecavüz

1

~, d·· 'Pına

Uzunçarşıda Merdivenlicami
ıokağmda
oturan
rençber

~"

Mehmet dün gece evine giderken Pırçık Hüseyin, iöra-

bakkal Oıitce saat yarunda

'stn.kle

evine giderken
~ laf arpuzcu Şevket kat..llliltı . atnıış, bu ytlı.den
~~!bu 1ıle Şevket kavgaya
1,} a ~ •rdır. Dayak yiyece~,hr._n •Yan Osman hemen
~,~,~,
l
t t ttttıi • sarılmış, bir e

~-ı~ ş, Şevketi başından
Ftir, ~r. Şevketin yarası
~

•illan yakalanmıştır.

~ '-ihat

veren

~-~--~clının akıbeti
~~ı,:;dc

AbclUsselAm ma~~ ttd oturan Seyit Ahmet,
1
ltna e oturan Fatma hanı-

~~ dahal~ck dövmüştür.

~ltı ~ag~ sebep, Fatma

~t'

s,lleyıt

him, Osman, küçUk Hüseyin
isminde dört kişinin laDrruzu·
na maruz kalmış, dayak yemiş,

42

lirası alınmıştır. Pırçık

HUseyfn ile lbrahim yakalanmışlardı!'.

Pencereden düştü,
beyni patladı
Taksimde Macar sokağında
oturan şoför Velinin yedi yaşındaki oğlu Necip evin penceresinden bakarken sokağa
düşmüş, beyni patlamış, nakledildiği Etfal hastanesinde
ölmüştür.

Ahmede:
1
elerın
''ı b'lc.ı hana alıcı gözü 1
d,"1::t~un, ayıptır, kann i leşmesine doğru
.
3 dır,
Seyrisefain, .ş·~rk e t"h
ı .ayrıy~

l\)d,.IJO Çuval

~ l'paş11.da

ArpKCl lıte.
d
~ ~hta
Yanı~ a yatan
~~ çı.ı"al Perdclerı sökerek
'1-tıttı •şırnıış, satarken
,~ 'tdiy,11•

ij

1

•tır,

l '-t\i.... Lt!

l~ ~iitt

"•"u boriA :

~ ~nsi L· 1012 00·
l ı,.
ır t 9 ' '
d'b g Doİ
,18;
tılı.

4.so.

Frank

İsviçre

&r 48,00; Da~i', l2.3o.Altın 874; Ana~ltı."''Y Jg ~umeli 6,60;
~-1)~ ; Uyun 190,25.
~sından ahnmı~tır.
"

Tarif

Haliç.

Şark

murahhasları
Şehremaneti

bir-

şımendıferlerı

bu
sall h
muavinler tnden

Hiir.ıit beyin nezdin~e to~la?-

mış,

tarif eierin bırleştırilı~
birleştirilemiyeceği mcselesinı
tetkıke ba lamışlardır.

ı 1uhtelit kon .i~~ on
-

toplanı) or
Muhtelit ufü
• ba d ele k omıs.
yonu bugün öğleden sonra
umumi bir içtima aktederek
Türk • Yunan müı.akeratının
inkıtaı dolayısile hasıl olan
.
vaziyeti tetkik ed ecek tır.

JJıinJ.·ıi mıisrıl>akanın heyecanlı bir ani

Bu oyunun hulasa edilmek
, Mısırlı futbolcularla, ilk maçı,
lazımgelen esaslı noktalarına
dün, F enerbahçe takımı yagelince: Fener, hasmine 'nispb. Mısır sefirimi:ı Muhittin
betle teknikten, sür'at ve nepaşa ve Mısır sefiri İbrahim
fes mukavemetinden mahrumRatip beyin takdim rasimeainden sonra müsabaka Kemal du. Buna mukabil Mısırlılarda,
garibi miı.e gitmekle beraber
beyi hakemliği ile başladı.
soldan ve arkadan garip bir
Fenerbahçe şiddetli bir ruzpas verme tarzına ilaveten
gar altında kalmıştı.
sür'at çok iyidir.
İlk dakikalar müsavi bir teMukavemet te şayanı takdirvazün içinde devam ederken
dir. Fakat müdafaa, çok iyi
ruzg.lrm da yardımını temin
olan hücum hattına nisbetle
eden Mısırlılar büyük bir muzaiftir. Bakalım cuma gUnU
vaffakıyet göstermiyor gibi
Istanbul şampiyonu Galatasaidiler.
Bu hal, halkt, biraz da Mı- ray misafirlerfmfı.e harşı nasıl
sır takımmın aleyhinde tuhaf
bJr oyun oynryacaktır?
bir inkisar uyandırır gibi idi.
Haseni geldi
Mesela Çeklerle bu takım
llısırhların merkez muarasında ôzinı bir teknik faravini olup takımı ilt3 bir·
kı farı.olunuyordu. Hakikat şu
lllde Hareket edemiyen
idi la, Mısırhlar, şimdiye kameşhur haseni nelmlştlr.
dar görmiye alışmadığımız bir
Cuma maçına l'}tlrak ede·
cel,Ur:
oyun tar.zı takip ediyorlardı.
Pusları daima geri veriyor·
2 maç
. lar, ekseriya şahsi akınlarla
Haııdıruıa
mektepliler
umumı hücuma kalkıyorlardı.
birliği
ile spor birliği
arasındu yapılan futbol
Nefes kabiliyetleri nefislerine
ruat;ındn iki taraf bir bire
emniyet verdiğinden, üç adım
berabere kalmışlardır.
lık. işi, beş adımda yapmakizmlrdekl Göztepe ve
tan da çekinmiyorlarda.
idman
yurdu futbol taBu ::>uretle ilk devre «0-2»
kımları
tla bir maç yap·
Fener aleyhine bitti. ikinci
m ışlar, üç üçe berabere
devrede ruzgarı lebioe alan
kalmışlardır.
Fenerin esaıh bir fey yapması beklenirken Mısırlılar daha
düzgün ve seri oynamıya baş· BuQünkü hava:·
!adılar, devrenin sonlarına doğKandilli rasatanesindeı,
ru kısa bir zamanı istisna edealınmııtır:
rsek, Fenerin birı Zeki, diğeri
DUn azami hararet «25»
Alaettin ayağıla yaptığı iki
derece, bu sabah «21)) de
sayıya dört sayı ile mukaberecedir. Bu gece rüzgar
le ettiler, uyunu «2-6,, kazan- ! poyraz, hava açıktır.
dılar.

ı
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' e zahire borsası intihabatı·

rl İ<·aı·et
1

t.ı~ı

t.

Galat.t

·

ınd.ı. Beyo~lu 2362
Şul

ta ı: Mahmudi' t:
•nı .ı tınd ı. 1stanbul 2 740
lCer

tası

(zmir sürat po

(GULChMAI) 'apuru 2()
lemmaz cuma 14,30 <l.ı
Gafata rıhtımından hareketle
.:uman:esı ::;abalıı 1zmirc gide.:ck ve pazar 14,30 d.ı izmirden harekede pazartesi
~ı
gelecektir \ apurda
mükemmel bir orkestre 'c
cazbant mevcuttur.

HAC YAKUP ZADE VE
ŞERiKi VAPUR ACENTAUGINDAN
.

irkecı

rıhtımın-

dan hareketle (Zonguldak, lncbalu, Gerze, Samsun, Ordu, Girt:Sun, Vnkfıkibir, Trabzon, Rize,
:\Mıpavrij isketekıine azimet \c
vdet cdecektır.
\ apurun birinci 'e ikinci sınıf

nrukemme ve muntazam luks
k unaraları oldugu gibi kamara
'olculanna mahsus eln en fiatla
ndi ye ınekler 'ardır. Tafsil~t
ı.;ın Sirkecide Yalı ko$ku caddesinde küçuk Ku zade hanındaki
J1..entasma muracaat!an.

TAVtLZADE

Daima yaAı<

Yedinci büyük
•

TAYYARE PİYANKOSU
1

Tavil zade
vapuru

KEŞiDE

11

AGUSTOSTADIR

BUYul( İKRAMİ"\'E

30,000

liradır

25 temmuz

rıhumından hart:kctlt
numt iskelelere uğrabıktan
onra Bartın 'e Cide\ e azimet
c a\ det edecektir.

ekspresi

Ayvalık

liralık

.ı

mu r J ... :ı,ıt:

t.

biradcılcr.

1 11
"

;\rliı1otcros
kartlarını kuI1a11 1f1
Her yf:\rde stıf .ıır·

'1 anhi tcsi ı 1906 ı.
1üe ı len: Dr drıer btıll

Her evde buluamuı elzem cihluıfu
mul bir Şöhreti haiz Klarfeld Alpaka
Bıçak, çatal ve kaşık sofra takımadır.

Şafhavenşer bank
I} onul

dayanıklığa
gümlif takım- laııılilıl!il;C!iJ;ı

KLARFELD ALPAKA,

ve parlaklığı itibarile
ları yerine kaim olunur. Güzel model- .

teri her sofra için bir ziynettir. Türkive için yegane dipo·
ziterleri: J. Şpringer ve V. Amon Hasırcılarda
Medina han No 2-4
-

------- - -------

•

FcraY'\ı.

bank für Dovç.la_ıı ti

Merlezi: Berlın; şubelerı lı
burg, lstanbul Galata 'e
huh, lznıir.
0
G:ıJatu kısmı teleton· Be'
247, 243, 684, 685 (1
1~nbul kı mı tdcton: 1•t'
2842, 2843.
,..1
Deposu· İstanbul Totüıt; ·
ruğü. Tclefoıı: l tıınbul ....
BilCımum banka nıuaınebtı,..
n 'e husu i kn alnr icar olıl

1

UCUZ MAL ALMAKLA
işlerinizi ve kazançlanmzı

Bunu

arltıl'llHf olununm.
itibare alarak
929 dan itibaren

nazarı

Ağustos

LEİPZİG

SONBAHAR SERGİSiNi
ziyaret etmellslnlz.
Bu sergide en m6aait fiat ve ıeraitle
mübayaatta bulaoacakaılllL
Talep vukuunda her türlü tafsilat:

LEiPZİ6:DE (Leipziecr

Messamf)

fahri
ıll

icabatındandır·
Arm·n t foto aflar

18,000 15.000 12.000 1Q,000
ikramiyeler ve 1Q,000 liralık bir mUkifat

Hakllll bir müce\fft&

Her ı er eınbc ak~amı
., r c... ı n tımınd.111 hMcketlc
ı...,k t t;rl: ı i"ı radıktatı
Edremit

~nJt:t

lanınak n1enfaatı

Döyçe O. Bank

apunı

la

f otograf nıa~ıo 9ııl-
ri]e filimlerinı ~oi

Bu keşfdede cem'an ı<<3,900» num•a kazanacakbr.

SELAMET

1

KOD . 19_

AYRICA:

25

perşembe .1kşamı

untazam

iNCI

MUSTAFA

ve biraderleri vapurları
Muntazam Bartm ekspresi

tıt"

vett idaresinin ~eedidt."n intihabı lcı·a edileeeğinden intihap etuwk ve ıorııı"
olunmak salahlyt"f iui haiz olan zevat ve mücssesatın esamisinl havi Usteıcr
Pn~aı·tr•si <":~arşamha oiinlerl oda ve bor ada mualh11\ bulunucakhr.
dşt
itirazı olanhırm hu baptaki ltlraznamelerini Çıwşmnha günü akşamına ~:ut•
ticarN odasında 8 numarada intihap heyeti kfttlblne tevdi eylemalerl Ulin olt

lüb

Gerze
Pazar

lıeyeti11de11:

at Tr•nulmz H29 da müddeti hitam hnlac·ak olan ticaret ve zahire borsas;lfıBP

KARAD ENiZ , c sür'at
POSTASI
vapuru 28
Temmuz
a~şam.ı saat altıda

iııtiha1)

IJorsa

taral'lndau veyahut
miimf•s ili bulunan Galat.ada Aslan
Jlanmda t t - t numarada

WİLHELM
larnfıntlan

HOLŞTEfN

(lerhal

ıru

edilir.

16 ncı
nhifede santif111
lj3,12,JJ,10 uncu ıı
»
9,8,3 üncü
>
>
2 nci
1 inci

1'elgraj: Jstanbul

~

llln ınulıte\ ı) utmn cli~t Jı

ııı:ıkln beraber hu husu ttı Jlle"
kabul edılm• z
~

Gazetemizde ıntı ur cdc0
'azıltınn hakkı m Jıfıı

,

Abone şart l ar;dJ.

\ il:ıyeılcr i1rııı- ~en Jık I~
uç a)lık so<_J :;t
1'..cnchi ml'mll·kı tlcr ıçıı 11~
3000, altı n' lık 1600 il\ 9 \
a~lık 900

kuruştur

17 Sefer 1348
r/1akpi111
Güneş

ÔğlP.
lkindı

4,47
12,20
16,18

