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her yerde 5 kurut

Nihayet 11 gün sonra
HSon Saet,, memleketimizde şimdiye aagirilmemiş

lllr şekilde yeni yazı·
ıar, yeni telrlkalarla ber gln, lbtlyaca
göre 12, 18, 24, 32 sabile olarak ,

dar

çıkmıya llaşbyacaktır.
Halıcıla~rın

bir talebi

Tramvay tamponları
dikCnli yaphrılacak

G:ümrük
• •

resmının

Şehremaneti,

son zamandaki tram ıay kazalarının sebebin. tetkik etmiş ve şu
neticeye vasıl olmuştur:
Kazalar ekseriya tramvaylar yürürken
inmek ve binmek yüzünden
vaki olmak-

artması işle•

rine eelmedi
lranb tacirler Rüıumata bir istida

Posta idaresinin bozuk molörleri

veriyorlar
Kıymeltar

bir halı
Şehrimizde lran haldanmn
ahm sabam ile meığul olan
lranıı tacirlerden mtlhim bir
bmı

"8umat

mllc:llripetiae

Yerilmek üzere seksen imzab
bir istida hazırlamışlardır.
lranh balı tacirleri bu istidttlarmda İran halılarından aIUHDakta olan gümrük resminin yedi kuruştan halının cinaine göre 240 ve 400 kuruşa
çıkarılmıı

olmasının İstanbul

da yapılmakta olan transit iş
lerinin bqka memleketlere
gitmesini
mucip olacağım
söylemekte ve gümrük resminin eski miktara indirilmesi
İçin maliye vekaleti nezdinde
tevassutta bulunmasını istemektedirler.
İranlı halı tüccarının iddialarına göre ıehre çıkanlan
lr-an halıları burada yerli halk
tarafından sabo alınmaz, çünllü fiyatları pahalıdır, bu halaları sabn alanlar münhasıran

ecnebilerdir, binaenaleyh lran
halılanma gümrük resmi alın
rqadao phre idhali Tllrk prUllllD barice aitmeaini mucip
olmakta değildir, bilikis 1.tanbula lran halılannın gelmesi Türk bahcılığının da fay·
dasını müstelzimdir.
Çünkii münhasıran İran halı
sı almak üzere gelen ecnebi,
Türk }ıahlarını görünce bir
mıktar da onlardan almaktadır.
İranlı bala tacirlerinin istialarında aşikar bir de tehdit
vardır, filhakıka açıktan açığa

diyorlar ki:
«Gümrük

resmi

çogalınea

şehre İran halısı çıkmıyacak,
şıkmaymca

balı

almak ıçın
lstatanbula ecnebi gelmiyecek, gelmeyince de fürk halası
satılmıyacakbr,
binaen
aley Türkler İran halaların
dan eskisi gibi kilo bqına
yedi kuruş almalı, batta biç
gümrük resmi almamalıdırlar.»
r Mabadi 4 üncü sahifede ]

Y aQmur bu41üulük dindi
....
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JJunkri ya{jmur esnasırıtla köprll!Jl' b r nazaı

tdiki, üç gündenberi devam

S tQ Yağmur dün saat 3,5 ile
tö•rasmda pek ziyade ıiddet
stermiş, bardaktan boşanıryağmış, sokakta bulul n.lar sırsıklam olmuşlardır.
hlın önü, Balıkpazan, AksaKasımpaşa birer 161 ha•

::••na
'•y'

line gelmiş, Aksarayda, Sultan hamamında ve bir çok
yerlerde sellerden geçilemediği için hamal ·sırtında adam

nakledilmiştir.

Yağmur dün akpm üzeri
dinmft bundan sonra ara sıra
( Mabadi 2 ici sahitede )

karşı ...

Kazalara

Beta at!

f

üzerinde oturmasam menetmek
için tamponlann dikenli olma·
sını lüzumlu görmüştür· Bu
husus firkete yazılacaktır.
Bundan batka, zabıtai be-

lediye memurla·
n tamponlar üzerine binmif
kimi g6ri1rlerse
derhal tramVa""

tadır. Blllıaua

Amiral

yaıllar

yı durduracak·

uğn

kazaya

lar, o adamlan indirecekler,
- yakm polil
yeya belediye
karakoluna g&türecekler, bir
zabıt varakua
yapıp S liradaa
qajı olmamak

çocuk-

lardır.

Bunlar tram-

Yaylana arka
Pbata motiJrll,- Cıenapları bu sa- ._..,..,an
iioo
ıltlh dt'öline te- bah Anka~adan ...... otarmakta tramlinde faşmayın!
geldı
•aym

i ıt an bu1

posta idar~
ki
posta na iyabna temin eden
üç tane deniz motörü vardır.
Bu motörler Haydarpqa Sirkeci arasında beıgün posta
nakliyatı yapmaktadırlar. Fakat bu motörlerin ancak birisi
aeyrisefere elver~-ıı bulunmak·
~
tadır, diğer ikisi bozuk, ber..
bat bir haldedir. Bu iki motöriln kaptanlan bundan bir
milddet evel idareye bir rapor
vermifler, motörlerinin çalqamıyacak kadar bozuk olduğu
nu bildirmişler, müdilril umumi de bu motörlerin tamirini
emretmiı, fakat bu zamana
kadar motörler bir türlü ta·
mir edilememİftİr.
idarenin bozuk olarak kullumakta mahzur görmediği
bu moHSrler, dakikası dakika·
ama yapalmaıı icap eden posta
nakliyabru büyük teehbürle
icra edebilmektedirler.
Nitekim geçen gün Haydar
paşadan Sirkeciye
hareket
eden bir moHSr bu 20 dakikalık mesafeyi ancak iki saatte
katedebilmiftir.
Aynı zamanda bu bozuk
motörlerde vesaiti tahlisiye
namına hiç bir şey mevcut
değildir. Fırtına ve lodos dinlemeden seferlerini saatinde
yapması
icap eden bu motörler, maazallah, yarın bir
kazaya
uğraaa
içindeki
insanları da
denizin dibine
sürükliyeceklerdir.
Bilhassa posta gfbi her işi
sür'at ve intizam talep eden
bir idarenin motörlerinin saatlerce deniz üzerinde bocaladığım ve 20 dakikalık mesafeyi iki saatte aJdığ-ını gör·
mek her halde eyi bir teY
olmua gerektir.
0

lngfliz
filosu
amirah Sir
.
.
F redrık F ıeld cenaplan bu
sabah lngiliz ıefiri ile birlikte
Ankaradan şehrimizr gelmiştir.
Amiral cenaplanna Haydar·
paşada merkez kumandana ile
berri ve bahri kıtaat ve ••·
keri liseler talebeleri tarafmdan resmi selim ifa edilmiı,
merasime bir bando muzika
da iştirak etmiştir.
Amiral cenaplan şerefine
yann akşam deniz harp mektebinde bir ziyafet verilecektir.

Şifli-Mczbaha yolu
ŞişH-Mezbaba yolunun inşa
sma başlamlmıştır. Yol bir
kaç aya kadar bitecektir. Bu
yolun katranlanması da diişü
niilmektedir.

//

elll&JI

ıeyrinde

at·

lamakta, Delicede ya arkadan
gelen bir otomobilin albnda
kalarak ve yahut aademenfn
ıiddeti ile yaralanıp aakatlanmaktadırlar.

Emanet. bu kazalara mani
olmak, çocuklann tamponlar

İlk ziftli cadde
Şehremaneti lıtanbulda ilk

ziftli cadde olmak üzere Babı
ili caddesini inp ettirmiye
baılamıştır. Caddenin fırka
binası önündeki kısmı yapıl
maktadır. Bu ziftli
, cadde ge·
lecek sene eminönüne kadar
temdit edilecektir.

Uzere ceza yazacaklardır.
Dün poliı ve zabıtai belediye
memurlan tramvaylara udanlan ve tramvaydan atlıyanlan
yakalamlflar ve bunlardaa
nakti ceza tahsiline başlamaş·
lardır.

•

lıkin

itlerinin

• • •
bitmcsı ıçın-

Umum iskin müdürü Haca
mehmet bey bugün Anl a aya
gidecektir. Dahiliye vekifet·•
iskin ve tefviz muamellbmo
azami 930 senesi nihayetine
kadar ikmali içfn bazı tertibat
alaC?.J tır.
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SON HABERLER

Muhtelit mübadele
komisyonu
Nokfai nazarımızı muvafık gllrerek muvakkat bir
zaman için heyet umumiye içiimalarını tatil etti.
lffiiuhtelit mübadele komis~yonu dün bir heyeti umumiye içtiınaım akdetmiştir.
Dünkü celse oldukça hararetli olmuş ve son zamanlarda
tabaddüs eden ihtilaflar kamilen mevzuu bahsedilmiştir.
Neticede, muallakta kalan meselelerin komisyonun bugünkü
noksan teşekkülile halledilmeyecegı
hakkında
heyeti
murahhasamız tarafından serdolun~n
noktai nazar galebe çalmış ve noksan olan
üçlincü bitaraf azanın tayinine
kadar heyeti umumiye içtimaı
aktedilmemesine karar veril-

çağırıyor

Zeplin
Balkanlardan
çabucak Almanyaya dönecek
Fredrihshafen, 15 (A.A.)Zeppelin Balonu balkanlara
gitmek üzre saat 2,26 gece
havalanmıştır.

Balonun seyahati ağlehi ihtimal ilci buçuk gün sürecektir.
Erzurum hatlı ecneAnkara, 15 (A.A.) - Naha
vekaletinden: Erzurum hattının
pazarlıkla h~r hangi bir ecnebi şirkete verileceği hakkında
bazı şayıalııra müstenit gazete
havadislerinin aslı yoktur.

Üçüncü azanın tayini hususunda hükumetimiz Cemiyeti
Akvam nezdinde teşebbüsatta
bulunmuştur .
fııildliye vekili Mahmut Es1t
~ B. Fenerbabçcde Belvü
otelinde dlin öğleden sonra
bir çay ziyafeti vermiştir. Bu
:ıiyafette İstanbul ve Üsküdar
müddeiumumilik heyetleri ve
müU a'cat
müddeiumumileri
ile adliye müfettişleri, Türkçe
gazeteler başmuharrir ve sahipleri hazır bulunmuşlardır.
Mahmut Esat B. ziyafetin sonuna doğru bir nutuk irat

322-323 tevellütlülerin sevki
322-323
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Yağmıır
Rasathaneye
göre bugünlük

Vekil bey nutkunda halkı
soyan muhtekir ve mütecavizlerin hesaba çekilmesini, hürriyetin terör aleti olmıyacağını,
kanunların dur dediği yerde
bittiğini, bu hududu aşan hürriyet çapulcularına soluk aldırılmıyııcagını, cümhuriyet rejiminin tenltitlerden korkusu
olJ'ladığını, s !'ı mimi
fikirlerden kuvvet alacağ ını söylemiş
ve bu arada " .. Bundan sonral<i mesaim 1:ıin ilk hedefini
teşkila~ımızın inkişafı, takviyesi ve bu t e~kiliıt içeris!nde

dinmiştir
( 1 inci sahifeden mabat )
hafifçe

lin
ka<

J
zır!.

s

yerlerde yagmur bos·
tanlardaki sebzeleri alıp götürmüştür.

Geç vakit etraftan gelen
malumata nazaran, fırtına lıer
tarafta sükfınet
bulmuştur.
Şile önlinde bir ltaly2n vapurunun karaya oturdoğu habe ·
teeyyüt etmemekte ve rivnyetri
ten ibaret kalmaktadır.
Yagmıır dindi mi?
Rasathanenin verdiği malfimata nazaran, yağmur bugünlük nihayet bulmuştur.
Bu gece rüzgar poyrazdan
mutavassıt kuvvetle esecek,
yagmur yağmıyacaktır.

edccel tir.. ., demiştir.
Rulh kongresi azaları şerc
i§!] fine dün Darülfünunda
bir ziyafet verilmiştir.
lf'1alaz::ınç vergisi talimatnameWJ sinde daha müsait şart
lar ilavesi için tadilat yapıla

muhaberatı
Yağmurlar dolayısile telgraf
hatlarında anza yoktur. Yalnız
Samsun ile Trabzun arasında

Telgraf

caktır.

fmliyasada mühim bir mevkii
~olan eski bir manifatura
ticarethanesinin 200,000 lira
açıkla müflis vaziyete düştüğü
ve tediyatını tatil ettiği şayi

vuku bulan ufak bir arıza
muhaberata mani olmaktadır.

Bir ev

olmuştur.

•

•

işçi
sız

mekteb ·ndc diplomadişçil e rin

imtihanı

meselesinden çıkan bir ihtilaf
üzerine Dişçi mektebi mildı:r
ri:ılerinden
Hamit, Rüştü,
Mustafa Mehmet beyler iıtifa
etmişlerdi.

Tıp

fakültesi reisi Dr. Süreyya Ali bey bu hususta demiş
tir ki:
.c- Ruhsatnamesiz dişçile
rin imtihanları kanuni ve zaruridir. Bu imtihan yapılacak-
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lngiliz lirası
lngiliz lirası dün akşam
(1028) kuru,ta kapanmış, bu
sabah saat (10,30) a kadar
hiç muamele görmemiş, saat (10,30) da ilk muamele

(1027,25)

kuruştan yapılmıştır.
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Bugünkü borsa
İ~ bunkasındaıı alınmıştır:
İngiliz ·
1028, Frank

12.05,
Liret 9.04, !s11içre 2.44 ..~0. Dolar 47.375,
Dahili 98, Alim 898.00,
Anadolu
22.65,
Rumeli
>.fi5, Tramvay 70.0, Dıiyıııı
"R0.'1.5fJ,

serpmiştir.

Bazı

sıkı;anların şahsiyetleri teşkil

bi
ça
ak
yi}
ya

doğumluların

ve
bunlarla muame1eye tabi olanların celp ve sevklerine dilnden itibaren başlanmıştır.

etmiştir.

1
1
1

Fransa, harbe müracaatta sonuncu kalacak
Paris, 15 (A.A.) - Harbiye nazın M. Painleve, bir senelik
askerlik hizmetini ifa etmek ilıere çağırılan yeni kur'a efradının hareketi münasebetile bedeni terbiye cemiyetleri birliği
tarafından yapılan men s"mde söylediği bir nutukta, askerlik
-:lir seneye
indirilmesinin
Fransanın
sulh
müddetinin
bir delil tetkil
ettığini
ve harbe
arzusuna
parlak
müracaat husuıunda ilk adımın Fransa tarafından atılmı
yacağı hususunun bütiin cihan karşııında alenen beyan edilmesine muadil olduğnnu kaydeylemiştir.

-= - -

bilere verilmiyccek

miştir.

f

Ankarada gazetecilere beyanatta
bulundu.
T~rk filosunu Jlaltaya

•

yıkıldı

Arnavutköyilnde Halilpaşa
sokağında madam
krlstinin
malı olan ev dün saat 18,30
da yağmurların tesiri ile birdenbire çökmüştür.
inhidam ani olmuş, fakat
o esnada evd~ kimse bulunmadığı için nüfusça zayiatı
mucip olmamıştır..
tır.

İmtihanların tarzı

icrası

hususunda diş tabipleri cemiyetinin hiç bir sı;retle alakası
) o :tur.
Dişçi ınektebimlen istifa eden üç muallimin istifası kabul edilmiştir. İmtihana aleyhtarlık göstermek kanun ahkamına karşı gaflet göstermek
demektir. İmtihan kanun ahkamına göre icra edilecektir.»
Diı a ipleri· cemiyeti, dişçi
mektebi müdürlüğüne bir teessüfname göndenıiiştir.

Hariçte:
~eplin dün alqam aaat ıehareket etmiştir.

1:11 kizde

Avusturya, Macaristan, Yugoslavya, Bulgariıtan üzerinden Romanyaya gelerek oradan tekrar Viyıuıanm prk.ın
dan Silezyaya çıkacak Almanyaya dllnecektir.

Beyazlar

fngllizler ile dostluk mazakeresi Londrada mı cereyaa etmektedir!

Bir Rus konsoloshanesine tecavüz ettiler

fngiliz filosu amirali Sir
Fredrik Field Ankarada gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur!

-«Her zaman methinl işit
tiğim güzel İstanbulu görmek
bende kat'i bir karar halini
almıştı. Bu defa böyle bir hrsata nail olmakla pek memnun oldum. Bizzat İstanbul
valisi ve donanma kumandanı
mümessili tarafından bana gösterilen hararetli hüsnü kabulden fevkalade mütehassisim.
Avdetimde, lstanbuldaki Türk
donanmasını ziyaret etmek benim için bir zevk teşkil edecektir.
Bu, her iki bahriye arasın
da daima mevcut an'anevi
muhadeneti teyit ve takviye
•
edecektir.
Ankarada canlı bir faaliyet
gördüm. Hükumet merkszinizin az zamanda müstesna şe
hirler arasında sayılmak liyakatini göstereceğine kanaatim

Moskova, 15 (A.A.) - Beya:ı Ruslardan beş kişi Tiyen
Çindeki Rus konsoloshanesine
girerek yağmagerlikte bulunmuşlar mühürleri kırmışlar ve
iki kasayı açmışlardır.
Bunlardan ilcisi tevkif olunmuştur.
Evlerinde yapılan
taharrlyatta bir yazı makinesile konsoloshaneden ~ldıklan
zannolunan bir kaç elbise
bulunmuştur.

Pangaltıda

otoınobil Mlsır tahviltıtın

iki

Ç arpıştı ' parçalaı1dı
Dün akşam Pangaltıda, Vatan gazinosu önünde iki otomobil
birbirleri ile çarpışmışlardır.
Bu otomobillerden birisi şoför Diranın, diğeri de şoför
Sıyamettinin idaresinde olduğu halde mukabil istikametlerden
ilerlemekte iken Vatan gazinosu önünde karşılaşmışlar, fakat
son sür'atle ilerledikleri için birdenbire tevekkuf imkanını
bulamamışlar, şiddetli bir müsademe ile hurdahaş bir vaziyete
gelmişlerdir.

Müsademe neticesini anlamıya meydan kalmadan şoför Siyamettin tabancasına asılmış ve Dirana ateş ederek kaçmıya
başlamıştır. Zabıtc müsademe tahkıkatına başlamıştır. Siya-

sır kredi fonsiye tahvillerinin
bugünkü keşidcsinde:
1886 senesinde çıkarılmış

Dünkü nüshamızda, Hasköyde kör İzzet isminde bir
çobanın meçhul bir şahıs tarafından öldürüldüğünü haber

Moskova, 15 (A. A.) - Neva nehri taşmı~tır. Tramvay
seferleri inkıtaa uğramıştır.

Ha; köyde sakin meyhaneci Yuda Rafael ktsap ibrahimdep alacağı olan parayı
istemit • lbrahim de hiddet-

ma . ıl.m

vermiştik.
Aldığımız malumata nı?zar::m, zabıta katili b ul mıja mu-

le n miş, bıçağını çektiği ~bi
Yudanın kaba tinden ynralamıştır. Yuda hastaneye kal-

vaffak o!muştur. Katil H h ·
köyde oturan tiltüncü Hasan
Abbastır. Kör izzeti, aptesaneye daha eve! girmesine müııaade etmediği için öldürdüğüııü itiraf etın!ştir. Katil adliycye tevdi olunmuştur.

dırılmıştır.

Çarpıştılar
Diln Kuruçeşmede valm:m
Hafızın idaresindeki tramvayla
ıoför İlyasın idaresindeki 1827
numaralı otomobil çarpışmıştır.
Otomobil parçaianmış, tramvaya bir §ey olmamıştır.

Uçan ıı lira
Sirkeci otellerinden birinde
oturan Hacı Mehmet dün ves!r iskelesinde dolaşırken 12
lirasını çarptırıvışt ır.

Doktorların

dün ü
içtimai an

Doktorlar dün alqam saat
on sekizde Türk Ocağında
fevkalade bir içtima aktetmişler, Etibba odal arı
intihabatı hakkında müzakeratta
bulunmuşlardır.
Söylendiğine göre oda riyasetine Tevfik Salim ve ya Neşet Osman beyler intihap olunacak, heyeti idarede Bursalı
bir doktordan başka Etibba
ınuhadenet cemiyeti
heyeti
idare azaları bulunacaklardır.

Bir tashih
Dünkü nüshamızda, .c süratle halletmeli » serlevhasını
taııyan ekmek meselesine ait
yazıda, ekmek nerhinin buğ
day ellllı üzerinden tayini
halkın
menfaatine muvahk
olacağı fikri müdafaa edildiği
halde, yazının zahire borsasının
aıütalAasını
gösteren
satırlarında, buğday esası denilecek yerde sehven « nerhin
un üzerinden tayini » denilmiştir. Anı itizar ederiz.

Horen ismindeki demirci
dün Koska caddeııinden
geçerken 1556 numaralı otomobilin altında kalmış, muhtelif yerlerinden yaralanmış,
hastaneye kaldırılmıştır.
Otomobilin şoförü kaçtığı
için aranmaktadır.

ustası

]~. arc.'lSiz.lıl\..
•

Muhterem vekillerinizin samimi iltifatlarına nail oldum.
Reisicumhur Gazi Hz. tarahn~
dan kabul edilmek şeref ve
hatırasile bahtiyarım.
Gazi Hz. kıymettar
rinden bahşettikleri

vakitlemüddet
esnasında bana ve büyük elçimize memleketin inkişaf ve
tarakkisi hakkındaki ali fikir
ve mütalealarını söylemek lutfunda bulundular. Bu saadetli
günleri ben Akdeniz filosunun

taşlı

!fasantan
para
'-"'
istenilirse...

Ez'ldi

vardır.

olan tahvillerden 36,418 numaralı
tahvil
100 bin,
1903 senesinde çıkarılmış olan
tahvillerden 637,254 numaralı
tahvil 100 bin, 1911 senesinde
çıkarılmış olan tahvillerden
54,100 numaralı tahvil lOObin
frank ikramiye kazanmıştır.

B i.a nehir

ınettin aranmaktadır.

Kör izzetin
katili tutuldu

dan kazananlar
. Kah!re, 15 (~.A)-. '":üzde
uç faızli ve ıkramıyelı Mı-

başında

Bir komünist
hk

Par:~, 15 ( A. A. ) İçt imlli fecir ismile çı kan komünıst ga:r:elesinin müdürü mes'ulii askerleri anarşi çıkarmak
m. ksad le itaats!zliğe teşvik
ettiğinden dolayı dört sene
hapse ve 3 bin frank nakti
• •
cezaya ma hk um ed i Jmışlır.

Londradaki

Rt. sn ıi uaircıerde

kış lı3 zırlıkları
Havaların b?r kaç gündenb eri bozuk gitmesi üzerine
bazı devairde soba kurulmağa

İskan

nıüdürü

gidenıiyor
Bugün Ankaraya gideceği
ya:ıılan İsklin umum müdürü
Hacı Mehmet bey ayağından
rahatsız olduğu için hareketini tehir etmiştir.

Tapu kuyudafz
Rnkaraya
taşınıyor
Tapu dairesindeki evrak ve
kamilen Ankaraya
nakli takarrür etmiştir. Bunlardan bir kısmının nakline
kuyudatın

başlanmıştır.

mıizakere

ettiğini yazılmıştı.

Bu hususta Beyoğlu mehafilinden alınan malümata nazaran müzakerata Londrada
başlanmış olup, sefirimiz Ferit
B. Ankaraya muvasalatında Haı

başlanmı1tır.

p r OJ·e ...

rıc1ye
vekilile temasta buıunmuş ve yeni talimatı hamilen

Londraya avdet etmiştir. Ayni
rnelıafilden verilen maınmat•
gc re İngiliz donanmasının ziyar~t~ bu temasların bir neti-

M. Yansenin
rii len bir teklifi gösterdiği
birce.
mi/eden ibaret
kacırttr ...

yol inş11:atında
bulunrn k üzere gelen ltalyalı
inşı; at
gruplarının
teklif!eri
Emanetçe tetk ik edi ' miş, şa
yanı kabul görü ~ş, fakat
para olmadığı için tatbıkına
imkan olmadığı anlaşılmıştır.
Bu grup caddeleri beton ve
soğuk asfalt olarak yapmayı
teklif ecliyordu. Emanet grupa
parası olmadığını, kredi ile iş
yapmayı arzu ederlerse mübaşlaııılabileceğini
zakereye
bildirmıştir. Grup, Emanetin
teklifine
cevap
vermeden
ltalyaya avdet etmiştir.

olduğuma

Dey!i Telgraf gazetesi Türkiye ile İngiltere arasında bir
muhadenet muahedesi aktetmek üzere müzakerat cereyan

naf; göŞehire
•
İstaı:ı ulda'

bulunmuş

medyunum.
Bu ziyaretimin güniin birinde bir kısım Türk donanmasının Maltadaki fngiliz bahriyesini ziyarete gelmesi gibi
bir netice vereceğini ümit
ve temenni ederim.
Bu, Türkiyede hakkımda
gösterilen misafirperverlik ve
hüsnü kabule mukabele için
bana bir fırsat bahşedecektir.»

cesıdır.

_n•ıııınını""':ı···nııuı: ::·" .:· .:::Jtnı~::::· .:ı: ı::":1

Dünkü gazeteler, şehir mü- j
tehassısı mimar yansenin Tak- ii
.J•
sim meydanı için Emanete
a IŞma
lSıl•
proje gönderdiğini, fakat bu
/ı
qrojenin reddedildiğini yaz0:'.şlard~: Key~iye~i tahkik etSon saat iki hafta sontı.k ve ogrendı~ kı M.• ans~radan itibaren her gün 12,
nın Emanete gonderdlgı proje
1 k
16, 24 ve 3"~ sah'f
. d e d egı
•. 1ı e o ara
b .ır te ki ı'f ma h'ıyetın
. .
b
•
dir·
ıntışara
aş 1ıyacagı
ıçın
Mimar Yansen Emanete bir
kadrosunu tevaie lüzum görcemile olmak üzere proje
müştür. Şimdiki halde bir
göndermiş,
f:ü·at
tatLikını
musahhih ile bir Almanca
ve bir de lngHizce mülerciteklif etmemiştir.
Emanet erkan.ın~an. bir zat
me ihtiyaç vardır. İng.liıce
bu husus~a demıştır kı: .
ile Atmacayı aynı zamanda
,,_ Mımar Yansen hır tekbilenler tercih edileceklif yapmış değildir .ki . o teklif
!erdir. Arzu edenler her gün
ret veya kabul edılmış olsun.
".
Mimar, bize bir hediye m~og.le~e.n ~o~ra saat_ (5) te
kamında olmak
üzere hır
müdurıyetimıze
muracaat
proje göndermiş, fakat tatbi- il edebilirler.
kını teklif etmemiştir.ll
lıııımım
lllllllmUWiiMEl!WWWBWl!D!llı

Gazetecil'kte '
l
k • f!

ç

yen ere..

'!

(Zift içinO tah-

Bugünkü hava

kikatı başladı

Bir kaç gün evel gazetemizde, bir yenice sigarası paketinin içinden ~Zift içini»
yazılı bir kağıt çıktığını yazmıştık. Haber aldığımıza göre
tütün inhisar idaresi bu çirkin
ibareyi yazanı meydana çıkar
mak için tahkikata başlamış
tir.

f(flııılilli
1

rasatanesiııdı•ıı

crlmmışlır :
Dün azamı /ıararet <<18ll
deı ece, bıı

sa balı «13» derecedir. Bıı gece rıizgıir poy'ra=. lıavr kapalı, f akal ya!}mırrsıı::clıır. Bıı gece ya!Jı:n
ycıymıır «25» miliınetrı•ıl:f·

1jj

_
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Teşrinievel

•

sc ııdrr O) nı

gl çen

, acegı yeni opıııları ~azctderJr iI:ıı
ed rl cıı O) unu fo .. ıa, kom li, 'od' ·il di)·e tnmh ederdi. Bu srn hu
Adet Jrnlktı. l~rııe h:ıkarak ti), tro) tı
gidiyorsunuı,
uymıynn

k ırşınız·ı
ı;ıkı)

hir oyun

<lıginiz tuh f

lnt'-.hurn tind

hır

tahmin; üze

O) ı

knlıy

seL bi acaba n lı ?
Ni nt

r

m -

\l'

e rctı ı k

u

r;;unuz. B
ı: \'a.;ı

ıun

.:-aim

>f

Bir l.aç h ayasi
Hn ta obn

n

ı

·n

levl alarının şek
li esbit edildi
Yeni yapılacak numerotaj
için imal ettirilecek ev ve
sok k le ·h larının emaye olması e ası ı..abul olunmuş ve
şek'i de tes it d'lmiştiı-.
Le\ halar
kırmızı üzerine
1 ı ol C.itk ve kenabeyaz
rında b yaz bir çizti bulunacal~tır.

tC'dn\İ

i ·.,.·n

i timalı İc:ıp ed n ilacın rcç ·t ni
SirkC'cide1 ı L h:ınt'lt nlen Lıri ine
güturdiiın. Eczacı hu hazır ilaç için
270 ku~ ücret istedi. l lnlbuli doktorum reçete) ı verirken hu ilacı :ız:ı
mi 200 kuruşa tedarik edebileceğimi
söylemişti. İlacı almadım, h:ışka bir
eczaluıneye gittim, orada 240 istediler, bir diğerinde ise 210 kuruşu
indirdikr. Artık elimde reçete eczahane eczahane dolaşıyordum. Nihayet
Bahçckapıda bir eczahaneden illicı
satın aldım. J?akat bl4 eczahane eveke

Levha
yazılannın
şekli
için "Soı bon ,, denilen tarz
kabul edilmiştir ki bu en açık
ve en okunaklı şel<ildir.
Yeni levhaların münakasası
bu ayın 22 sinde y~pılacaktır.
Levhaların
sür'atle
teslimi
şarttır. Zira bu levha ve numaraların 1930 da yapılacak
tahriri nüfustan evel taliki
icap etmektedir.

Evkafın ıslahı

benden :ı.70 kuruş fiat istenilen ilacı
kaça verdi bilir misiniz?

160 kuru~a. yani evelki istenilen
fiaattan tam ı ı o kuruş eksiğine. Uaç
satışında bu calibi nazar ihtikarı
heJki alakadarların nazıırıı insafını
cclbeder diye yazıyorum.

Eyip:

Bakı

lf

iş

veriliyor ve

işçi aranıyor

Trikotaj makinelerinde çalışmış iş
çilere ihtiyaç vnrdır. Otorcyor bilenler tercih edilir; otoreyorlu ve doz
makineler de iş verilir.
Şehzadebıışı, Vezneciler No. 117
Dursnlı Eşref zade;
Ömer

için kanun
laviçrelf

mütehassis

. fından Evkafın ıslahı hakkında
verilen raporun tatbikına baş
lanılmak f çin bir kanun layı
hası hazırlanmaktadır. Meclis açılınca layıha müzakere
olunacak ve katiyet kesbedecektir.
Bu akşam

MELEK sinemasında

rlüsadere edilen ekmekler...
Dir belediye kulübesinin önünden
geçerken nnzıırı dikkatimi celbetti:
ı 2,!> kuruşn ekmek satılıyordu. SordL1 m, mü•adere edilen el mPklcr ce\. bıııı vc ..dıler. Şchrcm:rnetı ekmekJeri g1yri knbili cklolursa müsadere
eder z:ıuııcdİ) orum. Şu hul<le mü a-

dere c<lilcn ckınrklcrin satılması değil
ımhn edilmesi ic:ıp etmektedir. Em3nct :Cınııcıya satmak için müsnodc
ctm ·Jiği ekmeği kendi i ne h:ıkla

Şu halde bunların sııtılmnm.ası, inıh:ı<·dilme i icııp etmez mi?

.

MARI ASTOR ve
JİLBERT RONALE

Endu/fi.S güzeli
muhteşem filminde
Zirkin Arnoldi cazbandı
filmin iraesinde ve ezcümle
iki aktörün dans ettikleri
tango ile teneffüs ve iki
kısımlık komik filminin irad
nk
esi esnasın a ic~ayı ahe
11

Ça~ık:ıbı: B:ılıatıııı l\fcs'ut

edecektır
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A KAllA POSTASI -:

fena ad msa...

~----------------Kendisini
a tırırım, bunu
• •
. ...
,
ıyı
b l·ısın
-43- Huharrirl: M. Tnrhan
- Kazanlı bir Türk mü?
- Evet!
Mankübeski, yüreğıne değil
dimağına bile bulanb veren
kokudan lmrtulmak için herife biraz geri çekilmesini
ihtar ettikten sonra düşün
miye daldı.
Rus köyünde
Kazanlı bir Türkün bulunmasını garip ve onun kendisile
mahrem görüşmek istemesini
ise ağrep buluyordu. Lakin,
şu Kazan işinde pek mühim
bir rol oynadığı için, istenilen mülakattan bazı faydalar elde edebileceğini mnlahazadan da geri kalmadı
ve muvafakatini bildirdi:
- Peki, gelsin.
KöylO tekrar yanaştı ve
fısıldaYlfıDl

tazeledi:.

- O, kimseye göriinmek
istemiyor.
- Neden.. Bir kabahati
mi var? Fena adamsa kendisini astınnm, bunu da bilsin
hal
- Beydir, beyzadedir, aslan . yapılı bir gençtir. Türk
elçisi olduğun için seni görmek
istiyor. Gizlenmesinin
sebebini bilmiyorum.
- Peki, peki. Gizli gelsin,
kendisini bekliyorum.
Y anm saat sonra Rus köylüsünün delaletile - onun gibi
giyinmiş ve genç bir mujik
halini almış olan - Kuşak bey,
Mankübeskinin çadırında idi.
Elçi, pejmürde kıyafetine
rağnıen temiz bir sima taşıyan
misafirini derin bir bakışla
süzdü ve gene tefe)süf etti:
- İşte dikkat olunacak bir
hal. Kıyafetin insanları değil,
insanların kıyafeti

sntıyor?

müsadere edilen ekmeklerin mulıakkıı.k gayri kabili cklulınnsı l:izımılır.

Eğer

müteaffin
tara-

*

ı~ kiden 'ezni ııok«an olan ekmeklcr belediye tarafından müsadere cdilir "c ucuzca satılırdı. Fakat şimdi
Lu şekildeld mü adcrcyc imkan yoktur. Zıra ekmduerin tcırtılar:ık !!atılrnası ıncclmriyeti vazedilmiştir. Şimdi

iN

---Sokak ve ev

en

Şa "kta

•

rota]

Darulbedn) i

Sahife

Son Saat

kirlettikleri

veya sevimlileştirdiklerine canlı
bir misal. Şu genç adam mujik kıyafetine girmekle beraber kokmuyor, halbuki yanındaki köylüyü Türk kıyafetine
soksan, haşana yaldızlı kallavi
geçirsen gene kokacak. iş giyinişte değil yaratılışta!
Ve misafirini oturtmıya lü- .
kT
d
zum gormıyere
ürkçe sor u.
- isminiz nedir, nerelisiniz
b · i ·
k
d ·
enı n çın görme iste inız.
Çabuk ve kısa söyleyin.
t

- :ısmim Kuşaktır. Kazan
beylerindenim. Bir Türk sıfa·
tile, Moskovaya giden Tiirk

~~~~:~m~ir,

iki söz söylemek

işiniy

nedir ve niçin bir mujik
gibi geziyorsunuz?
Kuşak bey, henüz çadırın
içinde bulunan Rus köylüsüne
dışarı çıkması için işaret ettikten sonra:
Müsaade buyurursanız
-dedi- oturayım.
Mankübeski, hakikaten bir
Türkle karşılaşbğını anlamı§tı.
Bu sözü ancak bir Türk söylerdi ve bir Türk, kendi kavminin uJulanndan başka hiç bir
faninin karşısında ayak üstü
dura11Jazdı, lstanbuldan gönderilmif bir elçi olmasına
rağmen kendisi TOrk değil
di. Kupk bey, ihtimal ki, bu
hususiyeti de pz önOnde
tutarak oturmak müsaadesi
diliyordu.
Mankilbeski, hafifçe dudak-Buyurun, oturun -dedi- esrarengiz bir şahsiyete benziyorsunuz, bana merak veriSizi
dinlemekle
yorsunuz.
şeyler
öğreneceğimi
hayli
umuyorum.
Kuıak bey, bir taraf oturdu.
- Size -dedi- hayalımı ve
sizi niçin görmek istediğimi
kısaca anlatayım.

Ben, Kazan hükumetini mahvetmek istiyen ve bu maksatla
hazırlanan Ruslara karşı İstanbuld an yardım istemek için
hükümdanm tarafından elçi
tayin olunmuştum. Hareketimin yakınlaştığı sırada bir
gün gözümü açtığım zaman,
l"endimi bir büyük hurcun içine sokulmuş gördüm. Elim ve
nyğım bağlı, ağzım da tıkalı
idi. Ne sesimi çıkarmak, ne
de kımıldamak imkanı vardı.
Burnumdan alabildiğim nefes,
beni yaşatmıya kafi gelmiyordu. Hemen hemen boğulmak
üzere idim. Fakat bu akibete
ermeden burcun ağzı açıldı
ağzımdaki bkaç çıkarıldı. Şimdi
bol bol nefes
alabildiğim
gibi bol bol da bağırnbilirdim.
Ne çarekf bu bağırmadan
fayda çıkması ml\mkün değil
di. Bulunduğum yer, boş bir
kırdı ve etrafımda, beni ilaçla
uyutturup
burca
sokturan
hasmımın pür silah adamları
kümelenmişti.

Şehzadebaşında ı

~DUAl{l)O

·OPER_A

HİLAL

BIAMKO

sinemasında

toplanıyor
Diyarbekirden bildiriliyor :
Şimdiye kadar zirai tetkikat
görmemi olan bu mıntaka,
umumi müfettiş İbrahim Tali
bey t rafından verilen emir
üzerine, bundan iki ay evel
iki mütehassıs tarafından tetkik cdil~eğe başlanmıştır.
Mütehassıslar ahiren işlerini
bitirmişler ve raporhmm vermişlerdir. Bu tetkikat neticesine müsteniden umumi müfettişlik mıntakası için beş
senelik zirai.bir program yapmak üzere bu ay içinde şeh
rimizde bir ziraat kongresi
aktediJecektir.
Kongreye İbrahim Tali bey
riyaset edecek, müfettişlik
mıntaka&1 dahilindeki
ziraat
müdiirleri, milfettişlerl ve memurları ile çiftçiler de kongreye iştirak edeceklerdir.

işten el çektiri-

len memur

larını ısırdı:

Mankübeski,
bilmiyormuş
Mankübeski, Kazandan ne
gibi sordu:
Rejisörü: ERTUGRUL MUHSİN
;;ı!! suretle aşırıldığını
Mamuk
- Hasmınız kimdi ve size
beyden biletraf işitmiş ve
Cidden herkesin görmesi lazım gelen bu ilk milli
bu işi niçin yapmışb.
- esasen şöhretine aşina bulunve muazzam film
- Sırası gelince arzedemuş olduğu genç asılzadeyi
Bueüunden itibaren
rim. Müsaade edin de hikatanımadı. O, ismi sanki yeni
Ayasofyada
yemi bitireyim; hasmımın aişitiyordu.
Ne yiizünde bir
damları, yani
muhafızlanm
hat titredi, ne gözünde bir
lem' a belirdi.
beni önlerine katblar ipler
sinemasında birden gösterilmeğe bı~lanacakbr. izdihama ~
lngilterenin bugünkü hariiç.inde süriiyerek Moskovaya
mahal kalmamak üzere lütfen oyun saatlerinde teşrif edilmesi '
ciye nazın, diplomat kimdir,
götürdüler, kinaz Yuvanın
ALEMDARDA: gündüz 2
ve 4.30 da gece 9, 15
sua1ine cevaben: «Kadın1arın
karşısına çıkardılar.
HILALDA
:
«
2.30 ve 5
de « 9,30
yaşını
küçültebilen adam 1,,
[Bitmedi)
demiş 1 Bizce bu "Zarif erke~111~ITJ11lınmııllillilli"11mınııımalIBfilllillllınınmııu"illlllllıııım
ğin,, tarifidir. Diplomat, yerinŞEHREMANETi BU AKŞAM
de
hafızasını
tamamen
kay•
hetmcyi beceren adamdır. Ye11aat 21.30 da
rinde kendi ismini bile unuTepebaşı
tan, icap edince babasını tatiyatrosunda
ile Meşhur Arjantin orkestrası dün akşam
nımıyan kimsedir ki uhudu,
ukudu, ve her nevi hukuku,
1111
icabında hatırlamamak ferasetini gösterebilir!.
Parlak bir surette icrayı ahenge başlamıştır. Salonu
4 perde
Mankübeski bey, bu ayarda
hınca hınç dolduran temaşageran dünyanın en muktedir
>f
bir diplomattı ve bütün tercüsolo muganniy1.:sile beraber 14 virtüozdan terekküp eden
bu .maruf orkestranın büyük bir meharetle çalıştığı çok mümeihaline vakıf olduğu Ku~ak
Şehzadeb3ŞI t/ILLET tiyatro5U
~~sır ve ruhnuvaz tangoları ve .melodileri medit ve sürekli
Bu akşam Şevki B. temsilleri
beyin - mükemmelen - taruı:.na
ır surette alkışlanmıştır. Numarah mevkiler hergün satalDiVANE ADAM
mıştı!..
nıaktndır.
Komedi dram 4 perde
- Yal,. -dedi-Kazan beyleSinemada: GECE ESRARI
rindensiniz ha, o halde buracta

ALEMDAR

Bu ay içinde bir
ziraat kongresi

d

~~ ~
llt lllll

Zehirli
Kucak

Hadımköy

posta memuruna

işten

el çektirildiğini yazmış
Buna sebep olan hadise
•
iddia ve ihbar edJldiğine göre, köylülerin havale paralannı
alarak bu
paralara
mukabil memurun makbuz
yerine adı bf r kağıt vermesi
ve telgraf ücretlerini fazla aldığı halde noksan makbuz
kesmesidir.
Müfettişler bu memur hakkındaki iddiaların doğru olup
olmadığını tahkik etmektedirler.
tık.

Alay di çileri
imtiha
Ameli dişçilerin imtihanlıın
bugiin saat ikide Dişçi ve
EczarJ mekteplerinde icra edilecektir.

imayei e

b lo u

Himayei etfal İstanbul müessesab menfaatine her sene
olduğu gibi bu sene de 1930
senesi' kanunsanisinin on altıncı perşembe günü akşamı
bir balo verilecektir.

Sinema ve tiyatro alemi
Yarın çıkıyor
Sinema hikayeleri, tefrikalar,
tablolar ve daha bir çok kıy
metli yazılar, resimler, 24 sahife, «10» kuruş.

C:velce tahmin edildiği vechile

MAJİk Sinen1asında
gösterilmekte olan

GRETA GARBO

ile KONRAD NAGEL ~

temsilleri

CASUS KADIN
Filmi bütiln temaşageranın
takdir ve alkışlarını kazanarak son derece rağbet
ve muvaffakiyet görmekte
olduğundan ahalinin talep
ve ısrarı üzerine mezkur
filmin bir hafta daha iraesine devam olunacaktır.
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y lculuiu
.. Belediyeye ithaf ..
Dtin geceki bol yağmurlu,
bol çamurlu lım>ada, gayet
bozuk, berbat rıe zifiri karan•
lık uz.wı bir yolun başında,
baktım, orta yaşlı bir lmdı ı
CGfflZ eli, kolu pakeller!t· dolu
oldu.</ıı halde, oradaki bir çalımrı allma girmiş, kol m ı
duvara yaslamış d trt y< l
Beni gorunce e jildi, m l
melıil yu:m ıe b ı/ rak s ı
- Si: ne l ırafa 9id /\ ·m: L>irudcr ef< rıd '.>
O kap karanbk, 111
bom ho:uk yolu gô t r k:
- İşle - dedim - lıe ı ire
lıamm, cehennemin lmcauına
doğru ıızawıuşa berız.iyen şu

ka~anlığa dallp gideceğim.
K aclm derin derin içirıi çekerek:
- Ben de o tarafa gide•
ceğim - dedi • f akal korkı .yor, beraber gitmek için bır
yolcu bekliyordum.
- Buyurun beraber gidelim/

Buyurun efendim!
Ben önde, kadm arkada
yola dıizüldıik. Lakin geç
vakit işten dönen hatuncanız,
yıikıi ağırca olduğu için gayet ağtr yürüyor, beni .de
kendi gibi ağır yiirüımy~
mecbur ediyordu. Bir aralık
kadmm kolundan çat! Diye
yere bir şey dliştı'i. Sordum:
- Nedir o?
- /(avun dtişlri. ziyanı
yok, ne yapa/mı?
.
Biraz sonra tekrar pati Dı·
ye bir şey dalıa dtişlu:
- Nedir o?
- Ekmek dlişlu!
Biraz dalıa gillik, /dit! Di·
ye yeni bir sey dtiştu:
- Nedir o?
- Balık kağıdı dtişlıi!
J"olun yan yerine geldiği
mi: zaman ise şap şup cumlop diye /uirmelli bir şey claba duşmcsi ile l>eralıer lın{if
bir çi<jltklll" koptu:
- llay nerd"ll de gelelim,
gelmez olaydım, /ıay buyle
rıol olma= olaytlı... Ne ıisliim
İwldı, ne başuıı. ne yti:ıim.
ne gözıiml ...
Eğildim, Jwdmcağızm lwlwulan tutup bir de kaldır
dun ki haştan aşalu sır sık
la m su ve çamur içinde idi.
Bir /\ibrit çalap kendisi ile
beraber ı1cıindi defa yere
duşen şeyl~ri toplıyalım ~e
dik. Falml zaten on l1eş. yır
mi gtiudür kuru lwıwda .t1ile
güç yanarı kibriller /llÇ 0
yağmur ue rıizg<irda yanar
mı? Zavallı kadm artık ula11dı:
.
_ Ne yapalun - dedı canımı kurtardım ya, onlar
da başmw1, gü=wmin

sada-

kası olsun, ylirliyelim!
Yurüdıik,

l'ıirtidzik

ama.

elli adım ötede karşum:a çı
kan bir yolcu bi::e demesin
mi ki:
- Beyhude gidiyorsımu:,
lıiraz ilerden lıiç geçemez,
batarsınız, dömirı geriye, bakırı işte ben bile döndüm!
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İspADYA diktAtörünün ı
kız kardeşleri

~iıfSj ~;:. ·-ı

Sefirin mücevherlerini
kim aşırdı?

yete gcçmiye karar
verdiler

1

Komünlıtlerin

iktidar mevkiine geldikleri günden beri
sabırsızlıkla bekledikleri cihan
ihtilAlinin
gecikmesi, daha
doğrusu hiç bir zaman olmıyacağa benzemesi Moıkova
nıı~ harici propaganda tetkilatını idare eden zevatı mem-

Erk&nı

harp miralayı olan kapıcı mı, yokıa
şoförlük yanan yükıck rütbeli zabü mi?

nuniyetsizliğe sevkctmiıtir.

İspanya

diktatörü jeneral
Priıııo Döriveranm üç tane kız
kardeşi vardır. Bu genç kadınlar şimdıye kadar bir tek
resimlerini olsun aldırmamışlar,
bu hususta vaki olan bütün
taleple ri reddetmişl erd ir. Gördüğünüz fotograf ilk rcsimlerid:r.
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• Beynelmilel otomobil sergisi münasebeti ile yazıldığına
göre dünyanın en ucuz oto'ı:ıobili, Fransızların beş beygirlik Roıcngart markalı otoınobilleridir.
Bu arabaların
modellerinin fiab bin liranın
epeyce aşağısındadır. Fransız
lar ihracat eşyasını bir çok
Yergilerden muaf tuttuklan için
otomobillerini
ecnebi
aıcmleketlere
% 33 eksiğine
satmaktadırlar.
Şu

halde bu otomobil memleketimize 750 liradan aşağıya
gelecek . Bu miktara takriben
yüz elli lira gümrük ve nakliye masraflannı ilave ederaeniz gene 900 liradan aşağı
satılacak demektir.
Sakın reklam yaptığımızı
zanntmeyiıı ·z, çünkü: İstanbul
da bu otomobilden yoktur
olsa da esnafımızın hırsı mah'.ım olduğuna göre 900 liraya
satılacak değildir.

Moskovarun fikrine göre
beklenen günün birıua evci
gelmeaini temin için yeni yeni
tedbirler almak zaruridir. Bu
tedbirlerin batında da hariçte çalışan memurlan
hiç
bir iş
yapmıya
muvaffak
olmadıkları için dcğiıtirmek

İranlı h alı tacirler i ecnebiler

tarafından satın alınan halıla
rın Çarşı içinden değil, fakat
hiç gümrüğe tabi olmıyan

Zabıtanın

alın-

unutmuş
hazır bir

·

cevap almak üzere diyorlarki:
-Transit depolannda bulunan halının satılabilecek bir hale
gelmesi için yıkanması, bunun
için de şehre çıkanlmıuıı IAzımdır. Evvelce bu rüaumata
beher kiloda yedi kuruş üzerinden dep o akçe:ıi verilerek
yapılmakta idi. Halbuki şim
di gümrük resmi 240 ve 400
kuruşa çıkınca depo akçesi de
o nisbette artacak, binaenaleyh
verilmesi maddeten mümkün
olmıyacak bir hale gele ~ 'ctir.
Bize öyle geliyor ki İranlı
halı

tüccarı

iddialarının

yalnız

bu noktasında, o da
belki, haklıdırlar, fakat acaba rüsumatın ittihaz edebileceği tedbirler ile bu mahzurun önünü almak mlimkün
degil mi dir?

Franuıdaki

diplomat
Rusyaya mutlak
sevkolunacak

Bir kaç gün eve) Rusyanın
Paris ıcfaretanesindc ıefaret
mllsteıan ile Rusyadan hususi
surette ııöndcrllmiş bir zabı
ta memuru arasında bir hadiıe çıktığını yazmıf ve bu hadise neticesinde sefaret mü&tcşarının adeta sefarette hapsedilmek
ihtimaline maruz
kaldığını ve duvardan atlamak suretile kaçarak Fran&ız
polisine iltica ettiAini ilive

lalıkikalına

odas111dan
Fraııaanın Berlin ıcfaretha
nesinde ahiren bir hırsızlık,
daha doğrusu bir hırsızlık
taklidi wkua gelmiıtir:
Bu scfarctanenin
kapıcıı
Rus ordusundan sabık dir erkam harp miralayı, ıoflSrü de
gene Rus ordusundan yüksek
rütbeli bir zahittir. Bu iki
Rus ırktaşlık dolayısı ile
yekdiğeri ile pek iyi gcçinmektelerken Kapıcı Mihailof
arkadaşının
kendi
aleyhinde bulunmakta olmasından
ve kendi ayağını kaydırmak
için tcşebbüııata giriımiş ol-

Uzak

gôr
çıkmış

kapıcı

btr

gece

ue....

maııından

füphe- ederek arkabir oyun oynamak istemiş Ye sefirin mücevherlerini çalarak şofllriln odasına
daıına

saklamıştır.
Fakat zabıta iti çabuk anlıyarak Mihailofu tutup hapse
atmıştır. Bu va'ka memleket

harici addedilen bir yerde vukua geldiği için Mihailof mahkemeye verilecek değildir,
mesele hakkında bir karar
ittihaz edip icrasını zabıtaya
bırakmak sefirin hakkıdır, ıe
fir ise elyevm mezun bulunduğu için avdetine intizar
edilmektedir.

şarkta

Mücadele devam ediyor••

öldükten

ıonra

1

1

Pariste gene komünistlik esasına mUıtenit baıka bir
fırka teşkili ile meşguldür.
Fransız gazetelerinin anlattıklanna
göre Moskovadan
gönderilmiş olan zabıta memuru müsyö Bessodovskiyl, diri
veya ölü olarak, muhakeme
edilmek üzere Rusyaya g etirmek için emir almış ve bu
maksatla bir de koca bavul
getirmitti. Bessodovskiyi diri
veya ölü olarak bu bavulun
içine koyup Moskovaya götürecek ve bavula açılmamasını
temin için sefaret eşyası süsünü verecekti.

Strezmanın ölümü hadisesinin akiıleri bütün Avnıpada
bili devam etmektedir. Almanlar bu büyük devlet ve
ıiyaaet adamını kaybetmekle
ne büyllk ziyaa uğradıklarını
gün geçtikçe daha iyi anlaı&..aktadırlar. Resmimiz Strezmanın çehresinin ölüm döşeğ in•
de alçı ile alınan kalıbını gös•
teriyor.
•

İhtikar., İhtikar..

P a riıte ôeynelmilel otomobil sergisinin küıadı münasebeti ile otomobil fabrikaları
nın müdürleri müesseselerinde
çalışan mühendiılerlc
idare
mcmurlanna
ve acentelere
mükellef ziyafetler Yermekle
meşgullerdir. Bu müeaseıeler
dcn birinin verdiği ziyafet bin
kişilik olmuştur. Bunun rakibi
ise meslektaşının vcrdiii ziyafetin bin kişilik olduğunu
işitince kendisi de bin kişilik
bir ziyafet huırlamış iken davetlilerin mlktannı iki bine
iblig etmiştir.
Gazetelerde yazıldığına göre bu müeıseesnin ziyafetinde
ecnebi memleketlerdeki acentelerinin de kaffesi hazır öulunmuşlardır. Müessesenin müdürü
yemeğe başlanmac· 'n
evci ayağa kalkarak bu acenteleri temsil eden zevata kendi lisanları ile beyanı hoş
amedi ctmişrir.
Müessesenin bizim memleketteki mümessili de ziyafette
hazır bulundu ise müdür (Hoı
gedinizl) Cümlesini acaba nasıl tiileffuz etmiftir, ders;niz. ,

'Daima ve daha
falla ihtikar
Geçenlerde, yeni harflerin
kabullinden sonra memleketimizde yazı makinesi aatıtının
pek mühim surette artbğını
yazmıştık.
Şimdi görüyonız
ki yazı makinelerinin mazhar
olduğu bu rağbet
fiatlarmı
dehşetli şekilde artırmıştır. Ka-

rilerim ize bir misal arzedclim:
Alman makinelerinin üçllncü sınıflanndan bir portatif
makine vardır ki Bcrlinde 50
liraya, yeni harflerin kabulllnden evci de memleketimizde
75 liraya sablırdı. Dün tesadüfen öğrendiğimize göre bunların fiatlan 11 O liraya çıka
nlmıştır. Gene portatif meş
hur Amerika makinalannın
fiatlan ise 95 liradan 120 liraya iblağ olunmuştur. Bu
şekle bakarak bütün makine
ticarethaneleri arasında bir
ittifak olduğuna hükmedebiliriz. Bakalım bu ittifak na kadar sürecek?

Ziyaf.et
yarışı

Moıkovadan bildirildiğine göre Mançuri clvannda Çin kıt'
alannın füpheli hareketlerinin görünmesi üzerine Rus topçusu
atcı sçmıya mecbur olmuştur, bu topçu atl"şl Rus tayyare müf-

rezeleri tarafından idare edilmektedir.
Moskova gazeteleri Çinlilerin Mançuli cenubunda geniı mikyasta tahtidat yapmakta olduklarını yazıyorlar.

lneiltere- Rusya münasebah

Aı
rşıs

guı

s

Moakova gazeteleri İngiltere hariciye nazın
rahhası arasında imza edilmiş elan mukavelenin
sına arzedildiği zeman bazı münakaşaları mucip
ber bilitadil kabul edileceğine muhakkak
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maktadır.

Kurşuna dizi/enin kardeşi.,,
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ile Sovyct muAvam kamaraolmakla beranazarile bak-

Almanlar Reiaicümbur HiDdenburguıı yeni bir heykdinl yap..1 ı~: ardır. Resmini gördüğUnOz bu heykel Heligoland adasın
dadır. Hindenburg Almanyayı temail eden Kartalın kanatlan
ıUtındadır.
'

Sovyet hükômctinin maliye komiserliğinde mühim bir memuriyette bulunmakta olan Möıyö Ruski ahiren azlcdllmit ve göz
hapsine alınmıftır. Bu zat büyük muharebenin ilk aylannda
Gran Dük Nikolanın en mühim lrumandanlıklarından birinde
bulunduktan ıonra ihtilal eanaımda kurıuna dizllmiı olan ceneral Ruakinin kardeşidir, memuriyetinden azledilmiı olmasının
sebebi ile maltım değildir.
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Şimdi

Halıcıların bir talebi
( 1 inci sahifeden mabat J

olduğunu
değillerdir, fakat

Ştrczman

Sefaret mllateıan mlSaylS
Bcssodovıkl bu hadiıe neti- 1
cesinde bittabi azledilmiştir.

Moskova bu karannı icraya haılıyarak ilk it olmak
üzere Almanya ve Franıada
çalı~an memurlarını tamamen
tebdile batlamış, ayni zamanda da bu memleketleri• komli.·
nist hrkalarına kendi azalan
arasında gevşeklikleri görülenlerin derhal kayıtlarını silmeleri için emirler vermiştir.
Şimdi Fransız ve Alman
gazeteleri komünist fırkaların
dan çıkarılanlann isimlerini
ilan etmekle meşj!Uldürler.

anbarlarından

Ya ölü, ya diri

etmiştik.

vardır.

transit
makta

hadis~

_erlin sefaretinde çok garip bir

Bolş'evikler
Avrupada yeniden f aall-

17

,

Avustralyanın

payıtahtı

en büyük köprülerinden biri
mi mutantan merasimle icra
liraya çıkmııtır,

dUnya oıJI
yapılmışbr. Ahiren ktlıat rel'
ulunan bu köpril milyoıılarc•
Sfdncy

limanında

Sahife

Sesli sinema tiyatro mu demektir?

Fransada bu y.i .izden gürültü kopuyor, iş mahkemelere·
kadar aksetti. Verilecek karar sabırsızlıkla bekleniyor

F ransanıa resmi tiyatı:osu
esasından halletmek lizımdll'. J Fransada bi~ ~ilim kumpan- ı rir arası~d.a ~ıkan ihtilaf bu ı mııbr.. Bu h~dis~yi anlatalım:
olan Komedi Fransc:r. aan'atyasının müdilru ıle bir muhar- . hususta ıyı bır fırsat hazırlaRarıste bır smema şirketi
1 Evet; fakat nasıl?
kirlan ecnebi memleketlerde
hususi surette temsil verebilirler, fakat Pariste Komedi
Fransez haricinde herhangi
bir tiyatroda oynamaları memnudur. Fransanm ikinci resmi
(Tonuls Rlitiyatro..u olan Odeonda bile
mas K liforlnwya
rol almaları Maarif nazmnm Jorl)
ill 11 sesli fiyıizıiruleki simüsaadesine bağlıdır. Maamali
/imler çeuirmek
nema sa u'albu san'atkarların sinemada
ıi:ere ahiren
k.<irlm·wm
en
Amerikaya
rol almalan yasak değildir.
/\ti ç u /derinYalnı~ sinemanın sesli olmıya
d<mel
olrın
duğumı yazdendir. Hen.üz
bqlaması bu vaziyeti az çok
maktadlflar.
9 yaşmdadtr.
değiştirmiştir. Bakınız nasıl:
Bu meşlıur
(J'omas KliKomedi Fransez san'atkarçocuk
aktör
Janndan matmazel Meri Bel f orl) İrlô.ııda
orada (Foks)
da Dub/inde
geçenlerde bir sesli filimde
stlidyolarm da
rol almak üzere mukavele doğmu§illr. İki
çallşacak
ve
sene eve/ sincaktedince s esli filimin bir tiAmerikan re-.
nwclltya baş
yatro olduğ, binaenaleyh matisit·ıimlmrun lamış. şimdiye
maze1 Meri Bel"n ıcsli filimde
elan dalıafaz
ka<lar 2U yi
oymyamıyacağu söylenmiş, tila p<ırcı alamıifrcaviz
/'iyatronun idare heyeti işi mucaktır.
lim çeuirmiştir.
tavassıt bir bal tarzına bağlı
Resmimiz ,

~

yarak sesli filimde oymyabilrnek için müdüriyetten müsaade alınması lazım geleceğine
dair bir karar vermiş, müdiiriyet ise şimdiye kadar bu
müsaadeyi h!ç kimseye bahşetmemek suretile meseleyi
uyutmuştur.

Fa' at ıüphe yoktur ki işi

Amerika reisicümhUrundan dcihi.\ ·
fazla para kazanan. çocuk

Kıiçıik saıı'al

mini mini si-

karm lmylin
30,000 inyili:

nema yıldızım
kendi yaşm
duki çocuklar
tarafmdan getirilen resimlerine
imza
atarken gösteriyor.

lirasırıı mıile

caviz

serııeli

vardır.

Son posla ile
yelen

İn9iliz

ya:eleleri To-

bir muharrir ile uerfnin fili•
çekilmesi için mUkaYele aktetmiftir. Yalmz. aesli bilimia
gördüğü rağbet karpsmda af.
nemanın müdürü bqladığı fil·
mi sesliye çevirmek iıteyince
muharrir
itiraz
ederek :
Siz benden eserimi sİn:!ma•
ya çekmek için aldıİıız, tiyat•
roda oynamak için değil dr
miş, sinemanın müdürü İM
sesli filim tiıatro demek değildir, cevabını vermiıtlr.

Her iki taraf ta telif ücretini biraz çoğaltmak esdl
ftzerinde yekdiğeri fle muta•
bık kalabilirdi. Fakat sesll
filim bir
tiyatro ·temsili
addedilip edilmiyeceğini
sından halletmek lizere ilatilifın hallini mahkemeye bı·
rakmıya karar vermişlerdir.
Şimdi mahkemenin vereceği
karar Komedi F ransezin ati·
de ittihaz edeceği hatb hareketin üzerine de müessir ola•

eaa:

caktır.

Yalmz F raıuız mahkemeleri
bu gibi hukuki itlerde çok
ağır olmakla marufturlar, bakalım bu işin neticesini ne
vakit öğrenebileceğiz?

Kadınlar. doktor, a~ukat, tılinı olnıalı 111ı?
Meşhur bir Fransız muharrireSi «Genç l{ızlarımız darülfünunlara
•
•
•
•
okı1rnak ıçııı değil eğlenmek ıçın gidiyorlar» diyor
Kaduwı

llazanır. Kadının yeri bexe

olmahmıdır?

Bu sual, bu mevzu yeni
deiildir. Senelerden beri de-

aile ocağının dahilidir.
Mqhur Emil F aıe kaduull
hayattaki mevkii için sorulan
suallere cevaben demiıtir ki:
- Bana kalsa ben bilttla

ıilmiı,

kadınlara yalnız şunlan öğre

hayattaki meYkö
laeremidir? E• mi? sokak mı?
kadm erkek gibi çalışmalı ,
Avukat, doktor, ilim, idareci

on binlerce defa münakqa edilmiş, leh ve aleyhinde söz söylenilmiştir. Bu müllakaıalar, şimdiye kadar bu
huauata ileri aürillmüş olan
fikirler, mütalealar bir cilt
İçinde toplanıa ve biz de bunları tetkik etmiş olsaydık
( Arvcrt Baren ) namı müste~ altında yazdığı eserlerle
bir zamanlar san'at aleminde
biiyük bir mevki almış olan
"1eşhur Fransız muharrircsinin
lôılcrini bunların en fazla şa
Yanı dikkat olanlarmdan biri
dıye kabul edecektik.
Madam ( Arvert Baren )
"1nla.rı söylemektetir:
))· " - Kadın bayatta erkeğe
ır rakip değil , bir şerik
olnıalıdır . Bunun aksi, içtimai
:.tlııikelerin en büyüğünü tev~t eder. Eski zamanlarla
f "ıGn arasında çok büyük
dark var. Şimdi genç kızlar
f artılfununlara gidiyorlar. KontraQslarda bulunuyorlar. "Gece, güntlüz sokakta vakit
Re··
Ç•rıyorlar. Gazinolarda, barl•rd8 · ·
ıçıyorlar. Meyhanelerde
~'inek yiyorlar. Evlerinde o~k onlan otelde otuna-

tirdim: Evveli mutfak işleri.
-hesap, biçki dikiş, sonra da
ameli hukuk, bir az hıfzıssıh
ha... Mutfak itlerini bilen bir
kadın aile yuvası için çok
lazımdır.

•

ileri sıirıilen uıcttalara bakıllrsa klıdmm nayalldci me11kll ancak bu şek.ilı...c olalJWr
yormuş gibi rahatsız ediyor.

rakip olmayı fıtememeli, artık
Bu konferanslar, bu darülfüne öğrenecekse ana ve babanun dersleri ... Haydi Canım
sının yanında öğrenmelidir,
siz de, ben bunların hiç birisine genç kızlar eski zamanlardaki
inanmıyorum. Hiç birisine itigenç kızların öğrendiklerinden
mat etmiyorum. Moda. Moda.
başka biraz da ameli hukuk
Anladınız mı bu da moda.
tahsil etmelidirler. Bu suretle
Bir çok dersler, konferanslar
v eniikleri, boşandıkları, dul
ile kafası dolan bu güıikü
kaldıkları zamanlar kendilerini
genç kız dünkü genç kızdan
ve çocuklarını daha iyi müf kl
d ?
dafaa edebilirler, fakat işte
çok ar 1 mı ır
b k d
.
Be
b'
u a ar. »
· H ıç zannetmem.
nce ır
Parla hp fakültesi müdetgenç kız mektep tahsilini birialerinden ye Avrupanın satirdikten 80111'& , erkeklere
yıla ilimleriaclea möay6 Lan-

duzi bu hususta fi~ri sorulduğu zaman şu sözleri söylemişti:
- Kakınlara bir alim, bir
meslek sahibi olmalarım hiç
bir zaman tavsiye etmem.
Bugün
fakültede yüzlerce
genç kız ver. Bunlar ikmali
tahsil edince ne olacaklar?
Ne oluyorlar. Kendilerine itimat ediliyor mu? Kadın doktor ne ise kadın avukat ta
odur. Ben bunlardan birisini
tanıyorum. Geçen bir aene
zarfında kend.i8ine yahm bir
tek m&tteri •elcti· Bu HDe

daha fazla gelmesi ümit ediliyordu. Fakat bu ümit. te
tahakkuk etmedi. Genç bir
kız, genç bir kadm neler
öğrenmeli? Bence bir az bıfzıssıhha, bir az hukuk elverir.
Genç kadın tıbba çocuklarının
ve kocasının sıhhatini muhafaz~ edecek kadar aşina olmalı. Sonra borç ve kefalet,
senetlerinin, kontratların ne
olduğunu
bilmelidir. Evini
b
hOmD idare etmeaini
i 1en
bir kadan daprda çaJlflp kazanan kadmdaa daha fazla

Fak at bugünkü vaziyet .e1 nelerce eve) söylenmiş ol;;
bu sözler bu mütalea ve •
'
kirlerle taban tabana zıttır,
değil mi? Bugün de ayni şeyle
ri tekrarhyanlar pek çok.
Geçenlerde meşhur bir fngi·
liz mubarriresin.n makalesini
dercetmiştik. Son gelen İngiliz
postasında büyük bir içtima·
iyatçınm « kadınlar hayatta
muvaffak olamıyorlar ,. ismini
taşıyan bir makalesi vardır.
Buna rağman Darülfünun fa·
kültelerine devam eden genç
kızlar eksilmiyor, kadın dok·
torların, kadın avukatlann
adecii her gün bir az daha
arbyor. Şu halde kadın erkeğe bir ferik değil bir rakip
olmayı tercih ediyor, demek·
tir. Bakalım bu rakabet ae
zamaaa bclar deY•• edec
- meticeler ....,_uk7

•

San S1.1at
V

.San Saat

.JSdll

Fraı1sada eı1dişe ...

İspanya
Hikıiycsı

Sabahın saat ikisinde
•enin kapısı vuruldu.

kulü·

- Antonio ! Antonio !
Antonio yataktan sıçradı .
Onu çağıran arkadaşıydı, ba·
lığa çıkacaklardı.

Antonio o gece

çok geç
yatmıştı. Karısile gece yarı·
sına kadar çene çalmışlar, geçen seneki l>a'ık bolluğundan
bahsetmişlerdi.

Halbuki hu
Fınncıya,

yıl balık kıttı.

değirmenciye

borçfanmışlar; kayık satın almak
için ikraz ettik1eri parayı mü·
rabahacı Yahudiye hala yatır·
mamışlardı ..
Antonio giyinirken oğlunu
da uyandırdı. Henüz dokuzuna
basan bu çocuk babasile be·
raber balığa çıkar, bir delikanlı gibi iş görürdü. Yaşıtla·
nnın oyun oynadığı çağda o
hayatın• kazanıyordu.

Balıkçı giyinmişti.
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Gözünün
önüne üç yüz okkadan fazla
bir ton balığı geliyor.
- Hele şuna bir yakalasak
En aşağı elli altmış lira bıra
kır, diyordu ...
Filh•kika, ıürüsünden ayrı
dolaşan böyle bir balığı sahillere yakın görenJer vardı.
Eh! Kısmet bu 1
Baba oğul kulübeden çıktı·
!ar ve kumsal sahili takip
ederek ilerlediler.
Arkadaşları 1a ıkta onları
beklior; ve yelkenleri hazır
lıyordu. Sahildeki balıkçı kayıklarının direkleri sık
bir
orman manzarasından farksızdı ...
Antonio ve arkadaşı yelken
leıi fora dtiler. Biraz sonra
denize açılmışlardı.
Sular henüz karanlıktı; ve
gökte yıldızlar adeta göz kır
pıyorlardı. Uzakta kayıkların
belirsiz hayaletleri fark edili·
yordu.
Arkadaşı ufka baktı.
- Antonlo, ruzgiir değişi
yor.
- Fırtına kopacak ..
- Anladık ...
Aldırma ...
lıeril Diğer kayıklardan uzaklaşmıya bakalım.
Ve kayık, sahile

muvazi
giden diğer yelkenlileri takip
edecek yerde onlardan aynlarak engine açıldı.
Güneş bir ateş parçası gibi
ufka yapışroış; sular alev alev
kaynamıya başlamıştı.

Antonio dümeni

kav·
ramıştı. Arkadaşı direğin yanıuda duruyor; küçük çapkın
da başta denizi gözetliyordu.
Saatler geçti. Kayık bazen
dalgaların s.rtında havalanarak, bazen sulaı ın içine gömülerek m !temadiyen
engine
açılmakta devam ediyordu.
Artık karayı görmüyorlardı.

Ancak, p ~k uzaklarda kalan
aı

Sen

Aı

sıkıca

,, in

Tefrikası
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yelkenliler birer beyaz nokta
halinde belli oluyordu.
Arkadaşı dedi ki :
- Antoniol Daha açılacak
mıyız? Balık malık göremiyorum.
Antonio dümeni çevirdi ;
şimdi sah ile muvazi gidiyorlardı. Sert bir ruzgar esmiye
b<ı~I dı.

taktı.

rşısı

dğun
ldiği

ikba
G•

mı

7ı.:nu

'ata

Yemi yutan

balık,

sarsmıya

tekrar

başlamıştı.

Birdenbire kayık yana devrildi. Sanki bir devin eli tekneyi
tutup çeviriyordu.
Gemiciler yere yıkıldılar.
Kayık müthiş bir çatırdı ile
doğrulduğu zaman kuyruğile
köpükler saçan balık suyun
yüzünde göründü.
Antonio derhal ayak üstü
fırladı; ve kancayla hayvanın
sırtına
birkaç defa vurdu:
Sivri demir balığın yağlı etine
girmiş,
sular kırmızı kanla
boyanmıştı. Bundan sonra tekrar dibe daldı ..
Antonio derin bir nefes
al~rak başını çevirdi. Arkadaşı direğin dibinde
henüz

'
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ınızd

de

cevabını alınca şaşırıp kalmış

tır.

Maamafi şoförle münakaşa·
yı lüzumsuz gören Tarık bey
parayı vermiş ve soluğu seyrüsefer merkezinde
almış ,
başmemura bu otomobil seyahatinin kaç lira tutabileceğini ıormuştur.

Başmemur bilhesap azami
6-7 lira tutacağı cevabım verince meseleyi anlatmış ve
istirdadını

istemiş,

ne otomobilin numarasını aldığını, ne de şoförü

tanımadığını bildirmiştir.

Buna
merkezi

Saf kalpli insanlar Amerika
tarafından İngiltere

başvekili

ın,ıstır

Valdesi ve ailesi ile beraber sonbaharın iyi havaların
dan istifade için bir otomobil
tenezzühü yapmayı düşünen Tarık bey Calatadan bir otomoHle binmiş, Boğaz sahilinde bir
tenezzühü müteakip
avdet
etmiştir. Fakat bu avdet pek
firaklı olmuş, Tarık hey şofö
re hesabi sorup ta 30 lira

paranın

lneiltere-Amerika ittifakı Çalı sfip~rg~lt;ri
ihtimalini neden hoş
çay 4dlıye ;11
••
••
l ar.?
saıı ıyor.
normuyor
~

rağmen

seyrüsefer

şoförü bulmuş, aldığı

paranın

fazla kısmını derhal
eve götürüp iade etmesini bildirmiştir.

O gece Tarık bey evinde
oturup bu firaklı tenezzühe
lanet okurken kapı çalınıp ta
sabahki şoför arzı endam
edince ve 24 lirayı iadeye
geldiğini söyleyince hayretten
donup kalmıştır.
Tarık bey şimdi otomobile
binmiye yemin ettiğini söylemektedir.
1 •

Makdonalde yapılan
hfisnü kabul karşısında endişededirler. Ufukta İngiltere
ile Amerika arasında bir ittifal{ aktedilmesi ihtimalini görürler, ve bu ittifaka da bazı
ları iktısadi,
bazıları bahri,
bazılan da manevi ittifak namını veriyorlar; saf kalpli insanlara temin edelim: Kendisine bahşedilen sıfat ne olursa olsun hiç bir zaman bir
İngiltere - Amarika ittifakı
vücut bulamıyacakbr.
Nevyorkta veya Vaşington
da yapılan resmi kabuller
münasebeti ile daima hatır
lamak liizımdır ki:
Amerika ınilleti genç ateşli,
misafirperver bir millettir,
kendisinin ziyarete gelinmesinden memnun ve ziyaretçiye sevincinin bütün tatkınlık
larını
göstermiye
hazırdır.
Eğer araştıracak olursanız bu
tezahüre nezaket ile teceasm
hissinin muhtelif derecelerde
kanşmLJ olduğunu
görürsünüz. Nevyork şehrinin tarihi son on iki sene içinde
yığın, yığın tezahürat kaydetmiş, ve bu tezahüratta her
mllletin siyasi adamları hisselerini almışlardır. Hülasa mıs·
tır Makdonalt ta bu tehrd
İngiltere devletinin ilk amele
kabinesinin başvekili sıfatını
haiz olarak, vapurla gelmiş
bir zepliu muvaffakıyetini kazanmıştır.

Hakikatte başkalı-rı da fanfarla karşılanmışlar, topla se·
lamlanmışlar,
fakat kendi
sısından
ayağa kalkmıştı.
memleketlerine döndiikleri zaİtfaiye mütehassısı M. Kuv·
- Ya küçük?
man Amerika siyasetinin bir
nik ten hala haber alınama
Küçük, kayığın içinde demilimetre bile değişmediği
mıştır.
ğildi!
Miıtehassısın gönderilen har·
ni görmılşlerdir. Bunun sebebi
Antonio telaşla ambara dalcırahı bankadan aldığı anlaAmerika siyasetinin hem sevdı. Orada da yok!
şılmış, sefarethanem:zden ge·
Derhal denize atıldı. Her len malumattan da mumaileyhin kı tabiiye, hem de ananeye
istinat etmekte olmasıdır:
tarafı kulaçladı. Nafile!
memleketimize gelmek üzere
Anane, Amerikanın istiklayola çıktığı öğrenilmiştir.
Boğulan çocuğun
cesedi
lini hiç bir zaman ihlal etmeFakat buna rağmen mütebulunmuyordu. Bu sırada ölü
mesini amirdir. Vakıa Amehas'J.9 hıila şehrimize gelmebalık denizin sathında yüzmimiştir.
rika kat'iyetle tayin edilmiş
ye başlamıştı.... Hayvanı kaAlakadarlar M. Küvnikin
noktalar üzerinde
itilaflar
yığa aldılar.
şehrimize gelmeden eve! Av·
aktedebilir,
bazı
mesaide
rupada bir cevelan yaptığını
müzaheretini verebilir, yani
Dedelerini ve büyük dedezannetmektedirler.
mıstır
Huverin dudaklarına
lerini yutan deniz küçük yavruyu da almıştı. Deniz balık
Fakir çocuklara eıda sık sık gelen, büyük Amerik ahların kullandıklan bir taçıların rızkını verir; fakat ara
Maarif müdüriyeti, mektep·
bir ile ( teşriki mesai )
sıra kurbanlarını yutarak fakir
)erdeki fakir çucuklann listeedebilir, fakat ittifak asla;
ı. ulübelerde bekleşen kadınları
sini hazırlamaktadır. Liste
«ittifak»
kelimesiçünkü
günlerce ağlatırdı.
Hiliiliahmere verilecek, HilaliNakleden:
ahmer de buna göre muavenenin içinde "bağlanma,. mana·
c~Mlettin Ekrem
sı vardır.
te başlıyacaktır.

itfaiye

mütehas-ı

ses .vok! l

*

Muharriri: Mori!J Löblan

N
Bir a)rak
sesi ve ...
..

••

Uç defa öten keskin
bir ıslıktan sonra...
Natali ancak işitilecek kadar 1afif bi ses ile sordu:
• - Ya Armel Anili ne olacak.
- Ümidi kendi kendine
5 ön ece 'd Biraz eve! sözlerini
itittim, ke :!eri geçmiş gibidir,
yakında büs'>ütün unutacağına
emi•i n!
Yerden bir yeşil yaprak
alarak d· daklarının üstüne

Cemiyeti belediye katibi
umumisi Tarık hey « 4 » gün
evel garip bir macera geçir-

maamafi

. .1. . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Ar

1

mişfu:

Bir-:lenbire çol'uk bağırdı:
- • Baba!.
kocaman bir
ha ık var .... Koskocaman! ... Bir
tc. ı ba!ıgı .. ..
Bıwkçıların ikisi ele kayığın
k narından sarktılar.
Evet, bu, kocaman bir ton
balığı idi... ihtimal tek başına
dolaştığı söylenen balık buydu. Kadife gibi bir sırtı, kuvvetli kuyruğu vardı.
Antonio heyecandan kıp
kırmızı kesilmişti. Derhal, parmak kalınlığında bir iğne ile
mücehhez oltayı attı.
kayık
Sular
bulandı,
devrilecek gibi sarsıldı. Olta
kopmuştu ...
Tekrar balığın peşine dilt·
tüler. Antonio bu sefer, ıgne
yerine daha iri bir çengel

kayığı

Bir şofor, 6 lira
yerine 30 lira
,, t aıuı,,,
ı,.ı
ucre

koydu, sonra iki elinin baş
parmaklarını bu yaprağın üstüne koyarak üfleai, tiz bir
ıslık sesi çıktı, bu hareketi
üç defa tekrar etti:
- Bir ay!lk sesi işitmiyor
musun?
Üç defa daha ıslık çaldı
ve sonra Nataliye dönerek
anlattı:

-Bu benim çocukiken mü-

nasebetııiz bir çapuldan döndüğüm zaman Gotfurvaya verdiğim işaretti, o, bu ıslığı işi
tince koşup gelerek kimseye
görünmeden şatoya girebilmekliğim için bana yardım

ederdi.
Ve filhakika 11ğaçlıklann
arasından ihtiyar emektar görünmüştü, telaşlı bir tavır ile
bu ıslık sesinin nereden gelmekte olduğunu araştırıyordu,
vakıa sesi derhal tanımıştı,
fakat yorgun gözleri on metre ilerden efendisinin simasını
seçmiyor, karşısında yalnız bir
gölge görebiliyordu, fakat beş
metre kadar yaklaşınca zihninde ani bir şüphe uyandı
ve bu şüphe de birdenbire
kat'iyete tebeddül edince ihtiyar emektar sarsıldı, Ellen-Rok
biçareyi kollan arasına almamış olsaydı düşecekti:

- Jan, diye mırıldanıyor
du, mümkün mü, benim kü·
çük Janım, demek matmazel

Ça)r derdi

Anilinin hakkı varmış.
Ellen·Rok ihtiyarı Natallnin önüne getirerek:
- Gotfurva işte hanımın,
dedi, Puluvanek şatosunun
yeni sahibi. ..
Gotfurva efendisinin intihap
ettiği kadını derhal kabul ederek selamladı, bu sahneyi bir
an evel bitirmekte istical eden
Ellen-Rok ise söze fasıla vermeden devam ettiı
- Gotfurva, faydasız söze
lüzum yok, bilirim beni seversin, yanından ayırmak iste mezsin, fakat mümkün değil,
gene gideceğim. Şimdi beni
dinle: Sana arasıra biraz para
göodereceğim, bununla bir
yerde saklanmış olacağı eski
plana tevfikan mümkün oldu·
ğu kadar tamirat yaptırırsın,
dört, yahut bet sene sonra
geleceğim, o vakte kadar şa
tonun içinde oturulabilecek bir
hale gelmesi liizımdır. fakat
dikkat et, Matmazel Anili av-

İktısadi ittifak mı dediniz?
Dün başlıyan kauçuk ihtilafı
nı ve henüz b;tmemiş
olan
petrol ihtilafını düşününüz!
Müstakbel bahri tahdidi teslihat konferansına sadece İn
gilterenin yüz senedenberi aı
leyhinde, Amerikanın da yüz
senedenberi lehinde çnlışmak
ta olduğu denizlerin" serbestisi
meselesini arzediniz, İngiltere·
Amerika itiliifından geriye ne
kaldığını görürsünüz.
Manevi ittifak mı? Afyon
ticaretinin men'i için üç senedenberi Cenevrede çalışmakta
olan Amerikaya sorıınuz, ticari mcnfaat 1eri mevz~u bah~
olduğn zaman İngiltere ile anlaşmanın kolay olup olmadığını görürsünüz.
Sevki tabiiye gelince, bn
his Amerikanın hiç bir millete
bağlanmamasını amirdir, Amerika o kadar muhtelif ırkların
birleşmesinden terekküp etmittir ki bu milletlerden
biri ile bir ittifak aktederııe
bütün diğerlerini hoşnutsuz
luğa sevketmek tehlikesi ile
karşılaşır. Bundan başka da
uzak iklimlerde yaşıyan milletlerle ittifaktan çekinir:
Amerika sefirlerinden mıstır
Henri Morgentav bir gün
hana:
- Biz cahil bir milletiz,
demişti, bu bir zafiyettir, fakat cahil olduğumuzu biliriz.
Bu ise bir faikiyettir. Binne·
tice fazla alim olan milletlerin
işlerine karışmayız bu, belki
fuzla bir tevazu eseridir, fakat ,
her ne olursa olsun Amerikanın hiç te cahili olmadığı bir
nokta vardır: o, kuvvetinin ve
kudretinin azametini bilmekte
olması dır.

Bir misal olmak üzere otomobil srgisi münasebeti ile
neşredilen istatistiği ele alınız,
Amerikanın 1928 senesinde
4,200,000 den fazla, İngiltere
nin ise 400,000 den eksik
yapmış
olduğunu
otomobil
görürsünüz. 4,200,000 den fazla otomobil yapmıya muvaffak
olan bir memleket 400,000
tane bile otomobil yapmıya
kadir olmıyan bir müttefiki
neylesin?
Bu vaziyeti hiç olmazsa bir
İngiliz anlamıştır, bu İngilizin
adı sir Sesi! Raystır, kendisi
İngilterenin Amerikaya gönderdiği sefirlerin en iyilerinden biri olmuştur, bu zat
1916 senesinde lort Nevtona
gönderdiği, ahiren neşredilen
detimi katiyen haber almama-

Geçenlerde gazetemizde,
el'an açık ratılan saylann kötülüğünden ve halka çay diye
anten otu satıldığından bahs•
etmiştik.

Dün, ötedenberi çay me•
söyliyen bir
zat idarehanemize gelip bize
raklısı olduğıınu

şu izahatı verdı:

• - Çaylann sanki açık safena da paketle sahepsi iyi mi? Onlann içinde de öyleleri var ki,
çaydan başka her şeye benziyor.
Nedense piyasada eskimis
kokulu nefis çaylar kalmadı. Dirhemine
elll, albnış
para veriyorsunuz, gene haş
ladıktan sonra güzel bir çay
kokusu bulamıyorsunuz. Kaba•
lı paketler doldurulurken bunlan dolduranların başlaruıda
kontrol memuru yok ya, onun
için bu paketleri herkes istediği gibi doldurup piyasaya
çıkanyor ve artık iş bir talih
ve baht işi oluyor.
bir kaç sene evel, bazı çaycıların temiz çalı süpürgelerini
kıydırarak çayların içine kanş
brdıklarmı gene gazeteler yazmıtlardı. İhtimal el' an bu usulü yapanlar vardır. Çay gibi
gayet pahalı satılan bir şey
zaruri ihtiyaçlardan olmasa
bile sıkı bir kontrol ister. »
tılmaları
tılanların

dikkate

şayan

demiştir

ki:

bir mektubunda

«Amerikalıların liıtüfkiirlık

larma

hiç
onların İngiliz liıtüfkarlığına inti7.ar etmiye hakları vardır. Bunun sebebi Amerikalıların İn
gilizce konuşmakta olmaları
münasebetile bizim onları Auglo-S:ıkson ırkına mensup zannetmekliğimizdir, hakikati halde Amerikalılar bizim için bir,
daha doğrusu l:ir çok ecnebi
milletlerinden teşekkül etmiş
bir küldürler. Bu milleUerden
hiç biri bizim hakkımızda hususi bir muhabbet beslemezler, bu mi~eUer içinde bizim
ırkımıza
mensup
olanların
is- l--"Tden nefre" etmeleri ' '"
tir o·: seb !i er varc' ı B •
ı ı
·-ıh bu -dkikati ~·-··
la " Am~rikalılı:rı kardeş,
y ... ıut akraba addetmemek ve
onlara kendilerini sinirlendiren
bu sıfatları vermemek lazım
dır, bizce Amerikalılar İngi
lizce konuşan yabancı bir
millettir. ,,
Bu mektup İngiltere ile
Amerika arasında bir ittifak
akti ihtimalinı düşünerek bi·
huzur olan saf kalpli insanlara emniyet hissi vermelidir.
Maten : İstefan Lo:ı:an
hakkımız

Rok

intizar etmiye
yoktur, faı at

şin.di

dar yolda yavaf
Natali

lıdır,

yavaş

uzaklaşıyordu,

EUen-Rok ihtiyarı kucaklı
yarak iki yanağından öptükten sonra Nataliye dündü:
- Yaptığım hatalann bir
kısmını tamirde bana yardım
eder misiniz, mesela Kastelserano köyüne giderek Dolçi
ailesini bir defa ziyaret etmeniz çok faydalı olabilir,
bundan başka size bir liste
göndereceğim ki bazı adresleri muhtevidir. Bunlara da
birer defa uğramanızı isterim.
Natali başı ile muvafakat
cevabı verdi, gözleri yaşlı,
yüzü, söylenmiye vakit buluna·
mamış bir aşk dalgası ile
doluydu:
- Adiyo Natali.
- Gene görüşeceğiz!
- Beni istiyorsunuz değil
mi?
- Evet, istiyorum, ve seviyorum!
Bu son 'sözleri oldu, Ellen-

peri,an.h, arkasından koşup
onu tutmak istiyordu, ne için
aynlacak'ardı.
fakat
bunu
yapmadı ve yanı başında titremekte olan ihtiyara döne·
rek:
- İhtiyar dostum, mtnk
etme, ded~ o kadar bekl'; e·
cek değiliz, bir kaç ay scı· .a
gider Janı getiririm. Şimd ki
halde şatoyu tamire başlıya·
lım!

Ve dönerek

ağaçlann

yap·.
rakları arasında gözden kay! o'
makta olan sevdiğine bir daıı•
baktı ve derhal Lort Bayr~·
nun Korsan adını taşıyan kı·
tabının bir fıkrasını hatırtadı;
•Bu adamda ne gibi bir
~ uvvet vardı ki herkesin iti•
maciını ve muhabbetini ceıbe
diyordu?... "

So11

-~

Son SUt ...

Kaçakçılık

UN GOL
Neye
cası

1.

_ı

J
., •
aegı sın,

neaen çı
-
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- Öyleydi beyim ama, aen
bizi kaylrmıya söz •erdikten
aonra fş değişti. Kızıma, bundan sonra yan bakanın gözü•il oyanm.
Suphi, bu tegafftl veya teeahlllin eblehane olmaktan
ziyade kendisini ahmak görmekten ileri geldiğini anlıyarak tehe~riine kapıldı ve
barbar bagırmıya baıladı:
- Be hey hayasız kadın
kızına ders verinin, beni baştan çıkartmak için neler yapmak lazım geleceğini öğredirain.. O da ~ir çocuk gibi saffeth kucagıma oturur yüzümu ısırır, kulagımı emer, memesini ağzıma sokar. Sonra
karııma
geçip doğruluktan
~m? vurursun. Bu ne kepaze'k 1· t h
Ka dıo, bu t e ı e ı e evYiirü nasıl tadil edeceğini,
dilşiinürken Esma içeri girdi.
- Ana, ıen dur - dedi Suphi beye ben cevap vere••

v

hı

cegım.
v

•

Bu gelif ve ortaya atılış,
kadar kadım da
mütehayyir
etmiıti. Suphi,
anasından al.tığı derae ittiba
ederek çirkin bir rol oynadıiına kani olduğu kızın
kendi başına münakqaya girınek isteyişinden, kadın da
kızının ne söylemiye ve ne
Yapmıya geldiğini takdir edelllediğinden dolayı hayret içinde kalmışlardı.
Esma, müdahalesinin uyandırdığı tahayyüre karşı tamalllen bikayt, yürüdü, Karyolalbn demirine dayandı.
- Suphi bey _ dedi _ neye
bağırıyorsun?
Adeta hakimane bir tavurla vaki olan bu sual, delikanlıyı büsbütün veleh içinde hıdelikanlı

raktı ve mırıldanır gibi cevap
' \'erdi:
- Ananı azarlıyorum.
- Ne hakkın var?
Suphi, tam manasile keke-

1edi:

Ne hakkım mı var? Burıu anana sormalı.
- Ben de soranın. Çünkü
hGtün kavga, beDİ!ll yorgamm
içi0 oluyor.
- Hayır, küçük hamm. Bellİnı seninle alakam yok. An-

ilene kızdım, ona çıkışıyorum.
tnz
Hakkın yok efendi, a na-

k

ko-

sigara
?

lfıyoraun.
- Muharriri: M Turhlln
mın babasa değilsin, . kocaaı
değilsin, neden çıkıfıyonun?
Suphi, billihtiyar karyolaya,
kilime baktı. O evde bağırmak
hakkını, şu iki parça eşyadan
aldığını söylemek istedi. Fakat
baıit bir iyiliği, onun yqmda
bir kızın batına kakmayı,
ulüvvü cenabına sığdıramadı.
Onun sinninden ve onun halinden umuJmıyan bir cür'etle
ve ayni zamanda manbki bir
kuvvetle yüzüne çarptığı bakaret amiz hakikati kabul edip
te susmayı da erkekliğine
yakışbramadı. Makul bir söz
bulmak için mahcubane ve
· ·
d··uıiinur
·· k en Esma
. mu·•t eezıyane
gene ağzını açtı.
- Bir karyola, bir keçe aldım diye çalım satıyorsan al
malını, götür evine.. Ben burada dırıltı dinlemem. Anladın mı beyfendi l
Bu ağır söz, anayı da çileden çıkarmıştı. Sağmal ineği,
henüz sütüne kanmadan ürkütmek istiyen kızına - d e li
bile olsa - cezalandırılmasını
vacip gördü :
- Sus kahpe - dedi - hızır
gibi imdadımıza koşan bir
beye naııl dil uzadıyorsun?
Alimallah dilini kerpedenle
dibinden kopannm f
Suphi, ayağa kalkmııtı. Hiddetinden zangır, zangır titremekle beraber küçük Esmaya
verecek cevap bulamıyordu.
İzzeti nefsinf kurtarmak için
hayli bir sıkıntıdan sonra, bulabildiği çare, kendisine candan, yürekten taraftarlık et•
m1·ye h a zır1anan anaya hücum
etmek oldu :
- İçimizde -dedi- auaacak
biri vana 0 da sensfn. Kızın,
yazifesinf yapıyor, senden aldığını bana satıyor, bari ıesi
ni çıkarma da iş, istediğin fekilde bitsin.
Kadın, yeminler ederek,
antlar içerek Esmanın kendi
başına edepsizlik yaptığını ve
terbiyesini vereceğini temine
çalııırken delikanlı bastonunu

mubabirjmizden:
Yunan tayyare cemiyetinin
menfur. markumı hamıl iki
ytlk 81fara klğıdmı kaçı•e bunlara
~vu ~ yapan Dunun beym
~biller k6ytlnden Himmet
ile arkadapan jandamanuzın sıkı takibabna maruz
kalmıılar ve Sındırjı, Bigadıç ve Adalı nahiyesi tarafına
kaçmışlardır. Takfp miifrezemiz bu haydutların peşlerfni bırakmamış ve Adalı nahiyesinin Taşkesf ği ve topalak
kö leri
d
. Y
arasın a Yuva deresınde gece vakti bir müsademeye mecbur etmiştir: Yunan
tayyare cemiyetine hizmetle
vatan
h.
d k
ımıza
ıyanet .e en açmçılar bir denk sıgara kiğıdmı bırakarak ve gecenfn
karanlığından istifade ederek
firara muvaffak olmuşlardır.

7.

Takip müfrezemiz, izleri
ilzerinde tiddetle takip etmektedir, Kaçakcılardan kılavuz
H
im met müsademeden sonra
köyüne

giderek

-

'

Ne oldu?
Cesedi ancak şimdi bu1lfldik.
) . ; Vak'a saat kaçta cere-

evini

taharri

etmiı?

.._ Dokuzla on arasında.
.._ Şcnon cesede yaklaştı ve
Uayene etti. Nöbetçi poiise:
• ._ Her tarafım aradım. hO~e~~i meydana çıkarabilecek
~ ~r feY bulamadım. Yalnız

'-.eairıde derin bir bıçak ya-

var
~o~

bı

Pekala.
ter taharri ile mildi~ avdet etti. Derin bir
~ia ~ie Jı6millü olarak b11a~ apı a müthiş bir kala~lldi ,V~rdı. Nöbetçi polfsi
nı~ ga!bubetl eanum(ltoJ) .. ralıçemn ıerdanlığınm
ilci~ Un en karanlık bir yeridiıer:~omobildeki polis katle"ttdi.
çalmdığmı
bab•

tit!:rek

t' k

ın

Odrey
, ....... ..Cnflt»

11.u

....

bırakarak.

-

«Peter» le «Pol» dörder
şilin getirdiler. Harbert, Cenni
Elizabet, Holga:
Genç kız masanın başına
oturarak tashih ettf.
- Olga.. ne ise.. Zanned'!rsem artık tavuklan satmak
icap ediyor. Bot yere para
aarfedip duruyoruz. Mefrutat
ve tavuklar otuz lira oa fllia
bir para tutuyor. Ba miktar
aenin masarifabm 6dediktea
aoma beni Londraya kadar
rltiirebilir.
- Nereye fidecebiniz?

-

LondrayL.

-

Orada

tanıdığınız

bir

ldmae var mı?
- Hayır•• Fakat zaran yok.
Sea bau bir PJ getir ve
paruuu al.
- Londra korkunç Lir yerdir Mia. Katiller, latibarıar,
.utler hep oraü.. Hatta
.., ,y ..ırz ...

...11,1 '

etmiş

ve bir

torba derununde 86 yapraklı
126 defter sigara kağıdı ve
300 dirhem kıyılmış tütün
bulunmuştur. Bunlar adliyeye
teslim edilmiştir. Kaçakçılardan diğerlerinin hüviyetleri
zabıtaca tesbit edilmiştir.
Pek yakında .zabıtamwn
eline düşeceklerdir.

[ Muayene saati 11 den 13 e kadar ]
Cilt hutalılduı Muallim Miralay T allt Arif her
Bevliye «
« Kaymakam Fuat Kamil «
«
ı Kallk, buğaz, bunıa .c
«
Sani Yaver «
Puar
Dahili
.c
•
Abdnlladir •
.c
: Göz butalıldan
«
«
Niyazi ismet«
.c
Sinir
«
.c
«
N. Şakir
«
Puart..ı
Masaj Ye tedavi
•
«
Semsetti~ «
«
ı Harici lautalıklar
«
«
Murat
«
.c
Kulak, bujaz, bunın «
«
Sani Y av~ «
s.la
ı Doium ve kadın • Miralay Refik MIDir •
•
Dahili
« Kaymakam Süreyya
•
: BeYllye hutalıklan «
«
Fuat Kimil •
•
Çarpaba ı Cilt
.c
«
Mjralay TalAt Arif 41
41
«
Gaz
•
« Kaymakam N. lsm~t
«
Sinir
.c
«
«
Na. ~ 41
Perpmbe : Doğum 'ft kadm
.c Miralay
Refik Mlnir «
«
Harici hutahklar
« Kaymakam Mim Kemal «
«
: R6ntken
«
«
Şükrü Emin «
C•mart..ı :
«
:

5-6 kuruı diişta
ıs

rilndenberj tatbiloaa
batlmn yeni gthmtlk tarifai
ile beraber pirinçten alnan
rllaumun kilo batma 10 kunt
azaldığun JUIDlfbk.

Pirinçten alman
istihlak
reamf, yeni tarifenin tatbikı
fle beraber kalkmlf,
bunun herine pirinç piyasasında bir tenezznl görtllmllt
ise de, ilga edilen istihlak
vergisinin miktan ile muvazi
olarak kilo batına 1O kuruş
ucuzlaması icap eden pirinç,
ancak 5-6 kuruş kadar ucuzlamıştır.

Bunun sebebi, ttıccann iatedikleri gibi hareket etmesi,
birbirleri ile anlaımak suretile piyasayı istedikleri şekilde
idare eylemeleridir.
Bu yüzdendendir ki, Hükumetin istihlak vergisini lağvet
miş olması,

ucuzluğu

balkın

1

•

Odolün Vasfı .MOmeyyizi

macun veya su ları n dan telrlll
eden ,ayanı hayret hususiyeti agızda
.sıhhi tesirle~ saatlerce ifa eden g~
yet ince . antlsepttk bir tabaka bırak•]
mak hasaaeıdlr. Sair hi~ bir diş suya
veya macanan haiz olmadıf ı bu hassa
sayesinde Odol her gün muntazaman
istimal edenlere aıızlarının, dı,ıerl ~ti·
rUten bUtUn tabammUr mlkroplanndan
gayet mUeulr bir •urette aıyanet edU•
inekte oldafa emniyet .-ve kanaatbalJ
vermektedir.
Odol, hakikaten· pek mtlkemmeı bliı
dit suyudur •
Her ;,erde eatıbr

temin edememiftir.

Hezbahanın
tişi bitti

tef-

Uzun müddettenberi mil ikiye müfettişi Sabri B. tarafın
dan mezbahanın
bilumum
muamelib hakkında yapıl
makta olan teftfşat nihayet
bulanış ve rapor Ankaraya
gönderilmiştir.

İsfdnbulun
ihtiyaçları
İstanbul meb'usları, ıehri

Tra~ bıçakları
nın

adet
tastiknamesi
114

Tnı olduiunuz GiUettc bıçatı
114 DUl9)'mtdcn ıcçirilmiftir bu sc~pdcn buıun bıçaklar ile
ma,umh olarak ,.... ol!Dlktaı
CJnlQ olabilininia. ·-~

~

~

Piynko tehiri

I-Illaliahmer san'at evi
eşya piyankosuntın keşidesi 15 Teşrinisani929

Gillette
po.isi öldürerek

Diyerek çıkb ..
Bir kaç dakika sonra kadın
elinde çay tepsisife içeri girdi.
Hesabı görerek parasını aldı.
Misis Grafit çıkarken ağlıyor
du.
Her ıey tamam olmufhı.
« Odrey » bu eski aile yordu·
na aon selimlanm yolluyarak
kapıdan çıkb. Yolda annesinin
mezannm bqmda diz ç6kttL
ve uzun uzun ağladL
bununla beraber çok mükedder değildi. Kendisini istaayoDa 16türecek olaa arabay biaerkea muntazam rfybualt orta yqb birisi Gmllll!!M clolamda. Kız dtında. Adam silerek :
- Affedeniniz mis « Oclrey ».. lamim .c Vilt » tir. Bu
akfAm avdetini&de aizinle bil
kaç kelime konuşabilir miyim?
- Maalesef avdet etmlye-

cep..

- Bir daha avdet etmiyecek misiniz?.•• L6tfen adresinizi
veri.ımisiniz.

Si& bnd' ' ' eldeıl ~wsinenis
ne yüft . ."JıWlecejimbi
,.

1 11

tarihine tehir edilıniştir.

Su!h koneresi murahhnıların'o ziyafet
Bugün aaat 20 de, Tnrk
Matbuat cemiyeti Reisi Mahmut B. tarafından Perapalasta
Atinadan gelen sulh kongresi murahhasları ferefine bir
ziyafet verilecektir.

sergısi

•

Hilaliahmer İstanbul merkezinden

mizde icra ettikleri tetkikat
neticesine ait olarak hazırla
dıldan raporu
kısım kısım
vekaletlere verecekler ve ihtiyacatın tatmini için alakadar
vekHlerle de ~örli~eceklerdir.

Genç ressamlar

\

Tei sair dit

beklediği

I

- Biraz daha durursam
küçilk hanımın sopaya de el
atacağını anlıyorum. Öyle bir
zahmete girmemeleri için gitmek lizım.
Dedi ve hakikaten dayak
yemiş gibi müteessir bir halde evden çıkb.
(Bitmedi)

deki paraları masanın üzerine

hanesinde

saklanmış, fakat yakayı ele
vermiştir.
Jandarmalarımız

ger..ıanıığını
çalmışlar,

L;141

kağıtları/

Balıkesir

aldı:

ıl:ı Üt<•rcirni: U11ıer }'azıl

Pirinç...

Yunan tayyare 10 kuruf ucuzcemiyefinin
lamak lazımlıen

bağırıyorsun?

Aanamın babası değilsin,

O:ülbcmede meeeanen muayene Qünlcri

HAik

Şapka Mogazaıı

•

H.ORELLI

Herkesin tabiatine muvafık şapkalar rekabet kabul
etmez bir aurette yalnız mağazamızc!a bulunur.
. . - Galata Karaköy No 1

kapanfJor

Türk ocağında açılmı, olan
genç ressamlar sergisi yarın
kapanacaktır.
Şahsı

meçhul cebinden çı
bir kağıda adresini
yazarak kıza uzattıktan sonra:
- Çabuk olunuz mia yoksa
treni kaçıracaksınız.
Dedi ve ayrıldı. Araba
epeyce ilerlemişti ki köşeden
ani olarak çıkan bir otomobil
beygirlerin tirkmesinf ve arabanın civardaki hendeğe yuvarfanmuını mucip oldu. Kaza vuku bulur bulmaz otomobil
ciardu. içinden bir adam atladı. Bu « Dik Sanon • du. SGratle arabanın yanına kOflu.
Kızı dOştilğtl yerden kaldırdı.
NazikAne ve mfttebessimane:
- Affuaw rica ederim iDİi.
Hamdolaun bir teY olımd•nu:
yal.•
kardığı

- Tetelddtr ederim.,. Bir
feyİm

yok..

Yalnız treni

ka-

çaracapn.
Odreyia ,azelliii Şuonun
içinde derin bir allka uyan-

Oradan da
Londraya
gideceğ:m. Arzu ederseniz beraber geliriz. Hiç olmazsa tren
yolculuğunun zahmetinden kurtulursunuz.
Kız evveli cevap vermedi.
Neden sonra :
- Trenle gitmek mecburiyetindeyim. Çünkü hemıire
min istasyonda beni beklemesi
'
muhtemel.
- Bu üvarda mı oturuyorsunuz?
« F ontvel • de
ufacık
bir köşküm vardı. Orada taYUkçuluk yapıyordum.
Fakat aon zamanlarda pi. .er kayholauya, tavuklar yu-

mutlamaauya bqlachlar.
- Ve liz ele ba ifitm .az
ıeçtfaiz. Hemtireab, Lonclracla mı otaıayol'"
- Evet.. «Glryou cadclellDde••
- -Ne

cbrmlfb.
- Barinhem
istaayonmaa
piiyonunuz dejilmi?.. Benim
ele orada iti• varclL Sizi oraya kadar gltlreyi&
Diyerek arabacıya par...-df. 8erDeree ofOID. . . .
atlad.ae•. . . . . . +Mira W
ele ı •tadır.. ti!! s• . . . . •

-

it

__
Zevıg

,1

yapıyor?
•

IU-..:..

weter , _ ...

Eltoa) la beraber oturuyorlar.

latuyaaa selmlflerdi.. Tren
kellmık

Wi. (Ş...-)
ba trene bindirdi. Kw
- TeteJ. 1\ ilr ederim mi.ter.

1

lwe

a l • Odre7 Bedfoıd... Sizinki-

mi .....bUir

.ı,im? Dedi.

G enç kız nazikane selamladı. Şanson, tren g6zdell bJ·
boluncıya kadar bekledi. Sonra
otomobiline atlayarak Londraya doğru yol verdi.

iV

Leysi Marşalf

Soğuk bir güodil. Leyı iMarşalt pencerenin 6nibade durmuş "Portmen,, meydanım .eyrediyordu. Bu 11rada kapı
wruldu.
- Giriniz..
•

İhtiyar hiz.met~I ~~

deate mektupla ıçen . bir
Dudaklarmda mnatehzi
•
tebessümü dolaflJOrdu.. "l.ey•ıe

c-T...,.. . . . . . . . .

clnya da ayni m1ıtfa ~
dala& genç daha terbiyeli b...
adam bulablBrim.

Dedi.

Evet... Fakat oalar ~
. . . . . yapbilml yapa•"•·
-

Ve Mil onlara 1t1mateclemalia. Daha dofrusD tedakat
ubn alın•u.

..

Le,m

_

ldcldetle ........

..mdeki mektuplardaa birili.. aldı.

San S"at
Son S..t

Sahife

6

Bahçekapıda

v

lstanbul dördancü

v

ERTUG:RUL MAGAZASINDAN·
BAZI DAİRELERDE
il

YE

Münasebetille

Hakiki büyük tenzilat

Istaııbul vila):eti sıl1lıat ''e içtimai
nıııavp,rıet müdü1~iyeındg11:
Tababet ve şuabatı ~ana'tlarının tarzı icrasına dairl219 numaralı kanunun 14 üncü maddesi mucibince tesis edilecek etibba odaları üçüncü mıntaka heyeti idare ve haysiyet divanı azası intihabatı teşrini evelir. 18 inci cuma günü saat on üçte darülfünun konferans salonunda icra olunacaktır. Kanunun 15 inci maddesi Türkiyede icrııyı san'at selahiyetini haiz serbest ve ya memur
bilumum ctibbanın (Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler ) odalara dahil olması mecburi olduğu
ve etıbba odaları tıizamnamesinin beşinci maddesinde oda azalarının mahalll içtimaa gelerek
rey vermesi İcap eder. Mahalli intihapta ikamet etmiyen ve ya mazereti sebebile isbatı viicııt
etmiyen zevat İır z ılarile musaddak ve ayrı bir zarf içine konmuş ve kapanmış rey puslalarını
bir mektup derunünde ve ayni günde ve intihap reyinde bulunabilmek üzere oda reisine hitaben gönder;nesi musarrahtır. Tabip, diş tabibi ve dişçi beylerin intihap günü olan 18 Teşrini
evel 929 cuma günü saat on üçte Beyazıtta Darillfilnun konferans salonuna teşrifleri ehemmiyetle rica olunur.

Eczacı ve dişçi ınekteıJleri

n1Üdiriyetinden:
Pratisiyen ditcilerln imtihanları 16 Teşrinievvel 929 çarşamba günü S< at ikid, icra edileceği
cihetle dişçi efendilerin saat ikiden evvel mektepte bulunmaları ian olunur.

İstanbul sıhhat

müdüriüaünden:
J
1
'ı

Etlbba odaları kayt ücretlerile aylık taksitlerini oda heyeti
idaresi işe başladıktan sonra alınacağı ve 18 teşrini eve! günü
yalnız intihap yapılacağı ilan olunur.

Büyük Tayyare piyangosu

F
h

te
ki
du

11

Teşrinisani

Büyük ikramiye

80

45,000

hi~

da
bir
çan

gayet büyük
ve parlak dürbünlü zarif fotograf makinelerimiz gelmiştir.
Muhayyer ve teminatlıdu, tecrübeleri yapılarak teslimi teahhüt edilir.
Merkezi Asmaaltı, Y aldı%
han şubesi, Eminönü, 51 numara Mehmet Ruhi bey mü-

1929

lira

Belsoıjukluğu
olanların

Ayrıca:

20,000 15,000 12,000 10,000
ikramiye ve 10,000 Liralık bir mükafat.

yiyi
ya

1.lin
kad
H
zırla

Sc

1

raha.ı~ı.r:lıklan tc:Javı oh.nııır.

Ticari J\tuhasebe işlerinde beş senelik rnuvaff akiyetli bir faaliyet deyresi ya~ayan
genç bir l\tuhasip İş arıyor.
Dilsiz hanında Muhit mecn1uası vasıtasile
( C. L.) rumuzuna nıüracaat edilebilir.
.
- - 'felefon İstanbul: 4118

Galata ithalit

rşısıı

ğun
ı:a

Cinsi eşya
Adet
Nevi
Müstamel Kamyonet
1
Kap
Müstamel değirmen makinesi ve aksamı 55
«
Pamuk ıı;;ıensucat
4
S.
Boyalı pam.ık mensucat
3
4C
Örme pamuk fanıli koUuğu
1
«
64 ,

Kilo
1790
3450
659
537 •
35

Kuruçeşme antreposu bili sahip eşyasından olup balada cins
ve evsafı yazılı 64 parça eşyanın 15-10-929 tarih:nden itibaren
yirmi gün müddetle müzayedeye konulmakla 4-11-929 tarihinde
saat 14 te mahallinde satılacaktır.
--~-------
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Zam yok!._...
Meıhur

Standard

Fiatlanlıı kat'iyen zaııı

yoktur

14 ve 16 lir4ya
Beyoilunda 370 numaralı

BAKER

f,~ağazalarından

tedarik edebilirsiniz. En
mükemmel karyolalardır

Doktor Feyzi
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edilir.
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atları ikuzasındanılır.
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Gazoz şişeleri
üzerindeki kapsolumuz
(,azoz k.ıp>ol
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Şube aceııt;ı.sı: :\\Jhııııı,!iyc

hanı altıml.ı

n;ıları

ya-

verildiği
nıevat .ı.

raporu

takdim

p-~

Gazoz şişeleri üzerindeki
etiketimiz
\t!

rııkc:lcrıwı..:e

etm 1 11 ıır1c-.

.!:ı~ı~f ftj'*ane: lleroğlunda, Aia
0 lırtmnda
c
Telefon: Beyoğlu 5:l-t

j

t

TrailzJ~ ,~:,nci ı;o3ta>ı
(A. 'KARA) \'ar~ m 17 tcşrını
c\·d l'crşcıııbc <'k~mıı GJ!at.ı
rılıtınııııJaıı

lıard;ctic

: Zt1n

gulcLık, lııdoO!ıı,

Sinop, Sanı·
.,
·un , Cııyc, 1'atsJ, Ordu,
Gırcsıııı . Tr:ıbzon , fü/c ve
! lopa 1 ya gidecek ve d.ımı~·c
Pazar iskcksilc [ llızc, Of,
Sürıııc·ııc, Tr,ıbzoıı, l'ul.ıth.ınc,

Girc~uıı,

Tirebolu

Ordu ,

Patsa, Samsun, Sinop ve ine
bolu! ya ıı~r<l\"arak gclee.:ekti~.

İzınir sürat postası
(GÜLCEl\!AL) ,·apuru 18
cuma 14, 30 da
Galata rıhtımından hareketle
cumartesi sabahı izıııirc gidecek ve pazar 14,30 da lznıirden
hareketle pazartesi
sabahı gele.:ektir . \' apurda
mükemmel bir orkestrc ve
,azbant mevcuttur.
t·.şrinevel

TAVlLZADE

MUSTAFA

ve biraderleri tapurları
Muntazam A~valık ekspresi

~e,~!~;t

~er~embe akşamı
Sirkeci

rıhtımından

mutat

iskelcl~rc

sonra cuma günü

hareketle
ugradıktıın

Edı~ıııit

ve
Ayvalıga mm· a<:alat \'e pazar
günü A }'\'alıktan hareketle
pazartesi lstanbula avdet edecektir. Mahalli müracaat:
Yemiş Tavilzade biraderler.
telefon lst : 221 o

Zayi
Şoför

ebliyetnamemi ve nüfus tezkeremi zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin
hükmü yoktur.
Feriköy camiiterif ıakağı
18 No. lı hane
Kadri

Operatör
Ahmet Burhaneddin
Cerrah pala

ha.ı.tuneı;i opı·-r.ıt- 'n1 ı.:

,\luayor,.·lıııııe: Beıoğltı, Rus scfur«

kaı~ıo;ında
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~"Urİye Çl~lSl
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3-1-8
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ADEMİ İKTiDAR

ve Bel gevşekliğine
Bu mliefslr deva Seroin
haplarıdır.

Deposu lstanbul Sirkecide
İskenderiye oteli ittis ılinde
Ali Rıza Eczanesidir,
Taşraya 150 kuruş posta
1: gönderilir. İzmirde Ecıa
d !polHında ve ırgat pazarın
dlki Eczanede bulunur,

..... . - - - . - . - . - -..
Kod n hulc. kiar.t
hekimi: Doktor

il"

dıkkat

1
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köprü b.ışınd.a. Bcyo~lu 2 362

,.Jo ha,ı.ı.la 1 <}ııyc
111

""'"·

rn•·.ı

BALAT

(

aır~ı~a
1

:ı·a" " ır

~

cadık ı 1
günlerı fı ln

t3 C~mazive ·evd
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kahvehanesi vardır. Haricen
v• dahilen yağlı boyalı mabiye otuz lira kira ile Hasan
efendinin tahh işgallndedir.
Oda ve hala kiracıya aittir.
Otuz iki bin lira kiymeti mu·
hammenesi olup iştirasına talip olanlar daha ziyade malumat almak istiyenler hisseye
musip kiymeti muhamminesinin •;,10 niıbetinde pey akçesinin ve 2688-929 dosya numarasını müstehsiben lstanbul icra daireıi müzayede şubesine müracaat etmeleri ve
21-11-29 tarihinden saat 14
ten 16 ya kadar ihalesi icra
kılınacağı i!an o~unur.

llorııuutı ga1.nıunu ıçm .. k nı1.11 rdt·nler kap..;oJ

Hak teri yoloğc.
Kan

zemini çimento ve ikisi çiçekli
çini koridor üzerinde zemini
çiçekli vaktile hamam ve mut
pak dairesi olarak kullanılan
iki göz mahal bir hala zemini
tahta harap oda zemini çimento diğer mahalli vardır.
Harem
kısmında
altında
yekpare bodrum ve· mütpak
bodrum iki taraflı sofa üzerinde iki oda diğet sofada
mermcc musluk ve bir sandık
odası bu hatta iki hela ve
iki sofadan yukarıya iki merdiven vardır. Üst katta bir
sofadan camkanla bölünmüş
bir oda bir.i ufak dört oda
bir hela diğer sofada iki oda
bir küçük oda ve bir hela
vardır. Dahilen yağlı boyalı
ahşap hane harap olup içinde
elektlrik ve terkos suyu tertibatı vardır. Üst katta bir
aralık kısmen yanmıştır. Hanenin etrafında bahçe üç
kuyu üst katta bef şahniş
bahçede büyük bir havuz
deniz tarafında rıhtım olup
mahiye kırk lira icarla Aptullah efendi kiracıdır.
Sahilde : Selamlık kısmında
etrafında deniz tarafında taruası rıhtım üzerindedir. Üç
tarafı Uzeri sakafinin saçağı
ile mestur zemini beyaz çını
tarzda olup içinde bir çini
taşlık üzerinde iki oda bir
koridor ve bir kahve ocağı
mahalli bir hela ve bir aralık
eğreti merdivenli çıkılır. uşak
odası muhtevi harapça ise de
tamir edilmektedir.
Ve bu da ahşaptır. 95 numaralı mahal ahıap lokantanın ve yemek. pişirilecek mahallin zemini çimento olup
bahçede bir heli tulumbuı
kuyu ve elektirik Yardır. Mahiye yirmi lira kira ile Bekir
efendinin tahtı itgalindedir.
93 numaralı kirgir bakkal
dükklnın zemini çimento ve
bir aralığı
ve elekterik
tertibatının muhtevi
mahiye
yirmi beş lira kira ile H iristo efendi lşgal etme !etedir. 81
numaralı gazino isk.eleye müttasıl ve lebi deryadır. İki
kısımdan mürekkep olup birinin zemini çimento diğermin
kırık kırmızı çinidir.
yan tarafta bir oda bir
beli ve bir kömürlllk deniz
cihetinde ve deniz üstünde

HAKİKİ 8()ı\1()N'fi vA.ZOZLARININ
ALAMETİ FARİKASI

. ··~

Doktor FETHİ

icrasından
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'

ı.~ı:afet ve taharetılc ıııü~teril....rinin

·ullhur takJ.ırı olan otelimtıe bu

Evsaf ve müştemilatı : 101,
103 numaralı haneler biri birin aynı olup her birinin
önünde yarım duvar üzerine
demir parmaklık ve ön bahçede ~kıl tatlı geçit birinci kat
çi!QeDto somaki merdiven var·
dır, Zemin katları ve bir tarafı kagir ayrıca bahçeye kapısı
vardır.
Bu katta zeminleri
kara taı ve mermer birer
koridor ve bir musluklu taşlık
üzerinde iki oda bir heli
merdiven altı kömürlük zemin
elvu çini bahçeye kapısı bulunını bir mıtfak üst kat merdiven altı müsadif kömürlük
birinci katta mermer antire
bir sofa üzerinde üç oda bir
bela merdiven altında zemini
çinko hamamlık ve diiir
ban-eye geçit merdiven üzerinde musandıra, ikinci katta
bir
sofa
üzerinde
dört oda bir hela çinko döşeli
gusulhane merdiven üzerinde
musandıra daha üst kat çatı
arası olup bir sofadır. İşbu
taksimat her iki hanede vardır. 101 numarada terkos elektrik tesisatı ve havuz ve
taş tavuk kümesi o:up zemin
birinci katta Eşref efendi m, hiye on bet Lira kira vp-.
mektedir. 103 numar::d, k
kuyu olup hissedar Melek hanım sakindir. 95 numarada
bitişik iki tuğla yan divan ve
önünün kaplaması birinci kata
kadar mevcut harabedir. 83 •1•
numarada bahçede üç ahtap
bela bir kuyu temamen harap

---

Karyolaları

.. Jer.
Adre-s: Babııti Çagaloğht yoh.u~u

ldiği

.7~nu.

Tokaılıyaıı

80kak K

.

müdiriyetinden:

ikbal
1 c1t

Bepığlu
ııwktep

Qümrüğü

~

Arı

dikkatine

Fenıun ~n evıı uı;ulile kut'i
olaark C'ki ve ycııı belsoğokluğu,
ımıgı, idrar darlığı, bel g~•·~ek
liği '~~ ıneı;ant> 'ı• hilcümlc le adın

iş ar;ıyor

Bir Muhasip

naıarı

frengi

Dr. Horhoroni

ak~

İrfan hanımın Mlnaa efen·
diden borç aldığı bin bet
ylb; liraya mukabil birinci
derece birinci sıra numarasile
ipotek irae eylediği Hatköyde Siltlice mahallesinin Kara·
ağaç caddesinde kain atik 53,
61, 63, 65, cedit 83, 95
97-2, 97-3, 97-4, 97-5, 83-1,
97-1, numaralarla murakkaın
elyevm ma bahçe üç bap hane ve iki bap diıkkin ve bir
bap gazinonun dört hisse
itlbrile bir hissesi tekrar sekiz hissede iki hissesi muma·
ileyhanın uhdesinde olup bor·
cun verilmemesinden dolayı
ihaleyi evvellyesinin icrası için
otuz gün müddetle müzaye·
deye konulmuştur.
Hududu: Şehir
emaneti
buz fabrikası lehi derya,
iskele meydanı ve değirmen
ve furun ve münhedim bakkal
dükkanı anaları elyevm Halil
efendi ve sairenin kahve ve
ciğer ve ahçı dükkanları ve
Kara Agaç caddesile mahdut
elli bin yirmi altı metro terbiinde arazi dahilinde emliki
gayri menkulenin yeni numarlarında tebeddül elup bervechi zir
yazılmıştır. Kara Ağaç caddesinde 101, 103 numaralı haneler yüz doksan altı metro
terbünde ve doksan beş numaralı lokanta elli metre ve
doksan üç numaralı bakkal
dükkanı elli dokuz metro büyük köşk iki yüz elli yedi
metro bahçe kısmı dört bin
yüz otuz üç metro mürabbaındadır.
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