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AKŞAMLARI

şartları

VilAyctler için: enelik l 700, 2ltı
aylık 900, üç a)lık 500 k ru~tur
Ecnebi memleketler içın; Srnrlık
3000, a.ltı aylık 1600, üç aylık 900
kur ı t r.

Kuru

Cumll

5 inci

Abone

::Jautin ilan tarifesi

1l>lf!..Ta( İstanbul Saat
Gnzetemizdı;

ırıti~ar

yazılnnn lınkkı

cd n h
mahfu7.dur.

Nüshası

NEŞROLUNUR

sonra yeni

TELEFON:

Y a.zı

iıleri

ı~. ııoı

idare işleri

ls. 3872

ı ıı

her yerde 5 karat

şekilde

, kilde intişara başladı
Nihayet 10 gün sonra
"Son Saat,, memlekeğı günden itibaren ka·
timizde şimdiye kadar
rilerini memnun edegörülmemiş bir şekil
cek yenilikler yapade yeni yazılar, yeni
cakbr. Bu yeniliklerin
tefrikalar, baştan babir tanesi memleketİ·
şa renkli resimlerle her gün, mizde hiç bir gazetenin yapma·
ihtiyaca göre (12), (16), (24), (32) mış olduğu bir te~ehbÜst ·· .10 gün
sahife olarak çıkacak ve yeni şe- daha bekleyiniz!
Donanmamız

geldi

Bugün amiral Field,, do•
nanma · kumandammızı
ziyaret edecek••
Donaamuuz burDn haıp manevralannclu aYdetle top
•dabb suretile ~ amiralini ael•mlam•t Ye Dolmabahçe
apjmda demlrlemiftir.
lngilizler de ayni IUl'etle makaltele ederek don•nma71 aeIA.lamlflanbr. Gelea don Nam ffamf4).. MedıllJ~ P....
teYket, BerkısatTet ile 3 torpido f t iki blbtelNWni• mlrekkept;ir. Yavuz henüz donaamaya iltihak etmecliti için aelme-

•iftir.
Bugün lngiliz amirali Field cenaplan donanma kumandanalllW ziyaret edecek ve merasimle aelimlanacakbr. Ak.tama
kaaımpaşada Deniz harp mektebinde amiral ıerefine donanma
kumandanımız tarafından bir ziyafet verilecektir.

Esrarengiz sahtekarlık
Mezat idaresi, cvclce
haber verilmesine raimcn dolandırılmış!
minde

bir

kadın

tarfından

yapıldığı bildirilmiştir.

Haber aldığımıza göre bu
sabtekirhim yapılacağ vukuundan 15-20 gibı evel mezat
idaresi mnd&ril Ramiz beye
telefonla haber verilmif, Ramiz bey de bunun lzerine
tahriri bir tamim yapıp keyfiyeti blltün m m ırlara tebliğ
etmiş ve berkesın mliteyakkız
bulunmaaını bildirmiştir.

Ayetullah B.

('..~dan bir müddet evel,
mezat idareai nezdinde

r'
~

sahtekarlık

yapaldığını,

~ tediye varakasındaki 10
'«IU•rrıının eveline bir 16 ilive
-ı...erek vezneden 161 O ·lira

fAdıiını

yazml§ttk.
hli.eeıat idaresinin o ~ a nan
'-la vaki olan ihbannda bu
~k&rhğuı evelce Ayonyan
hı
llaınına gelmit olan bir
~ Pa~etlnin Galata paket
~ neaınde ziyamdan mes'ul
~ a_rak 10 •eneya mahkiim
~Dlif, fakat bilihare be~ etlllit olaa Ayetullab

~le Fuat bey fmıiade cUi•
•rkek ve lhaia

h•-.• t.-

Bu tamimden aonra hadisenin vuku bulmut olması nazan dikkati celbetmiştir.
Mezat idaresi vemedanna
iften el çektirilmiş olduğu gibi Emanet mnfettifleri tarafından da tahkikata dewm
~dilmekted ir.
AyeLullah ve Fuat beylerle
Ihsan hanım aahtekirhlı sureti hat'iyede reddetmişler ve
eğer sahtekarlık vaki ise bunu mezat memurlannın yaplDlf olması lizım geldiğini iddia eylemişlerdir.
Bfae haber •erildiğine göre,
Ayetullah Ye Fuat beylerle
Ihsan hanım Mezat idaresi
aleyhine
bir
iftira
ve
tazminat davaaı açmaya karar
Yermişlerdir.

Vemeclara

mit olmunaa

iftm el

~11-

rağmen bu ifte

Yarırı ...

ihtiyarlıktan gençliğe!

fngiliz hava fi/osu Marmarada

Dava, doktor Voro~of
otısı lehinde bir cereyan
almıya başladı...

•

manevre

yapacak

lu Dr. Voronofaa lwwwmile
bir koça tatbik · - paç-

Y ann 6j'leden eYel laıiliz

.. ba•a filOIUll•

..

..

Gazetecilikte
Çalışmak

is/iyen/ere..

Son saat iki hafta sonradan itibaren ber gün 12,
16, 24 ve 3! sahife olarak
intifara başlayacağı
için
kadrosunu tevaie lüzum aörmllftllr. Şimdiki halde bir
musahhih ile bir Almanca
ve bir de lngilizce mütercime ihtiyaç vardır. İngirızce
ile Almacayı aynı zamanda
bilenler tercih edileceklerdir. Arzu edenler her g6n
öğleden sonra saat (S) te
müdilriyetimize
mlracaat
edebilirler.

tebinden

miftlr.

Clllfl N

,,.,,_,.,.r

,erçe11elerl'lfl . .,.,.

••llmfttl
Ba,tar mektebiacl• blrlac:l
ticaret mahkem..m. ba h....ta
'

Bir müddet evel Dr. Behçet Sabit B. bir refikimiz aleyhine 20,000 liralı1' tazminaf
davası açmı,b. lstanbula ge-

Bir dayak
Sirkecide Berut otelinde
oturan Bulgaristanlı İsmail
efendi otel licretinf vermeden
eşyasım almaya tqebbiis ettlji için otel garsonlarından
biri tarafından d&vOlmlttür.

cevap gelmiftir. Bu cevapta
seaıçletmeai için qılanan ihtiyar koçun :ıdndeliği artbğmdan, aıhbati yerinde olduğun
dan balıaec:lllmekteclir.
Mahkeme, vaziyeti tetkik
etmek tlzere
muhakemeyi
tqrinisaniye bırakmlfbr.

Bir

ıarhot

Çemberlitaşta

Mahmudiye
oteli kitibi Halit efendi dün
ıece kendisini
bilemiyecek
derecede sarhot olduğu halde dolaşırken yakalanlDlfbr.

Şehirde hırsızlık ok'.....

çoğalıyor

mu,

çoğalmıyor -?

Anlatacağımız hadise ~
darlann bu huıuataki tekzır
ferine kartı kuvvetli bir dem
olarak paterilebilir.
Resmini g&rdlğünüz a,..bman Beyazıtta Y almp Al•
sokağındadır. Son bir ay ur
fanda hariçten mercliYdiç".:~
yarak ıirilmek auretile
ve ikinci katlan ao~l-~~
pencereleri demir ~
olan birinci kat ayni aldbett-.
bu mazhariyeti sayelinde kartulmUftur.
Bütlln bu hadiselere r~

yakalan~~uy~n (1) ıur-rk :

nanan

ıkıncı ve üÇÖllC

lanna demir parmaklık talaldığını görünce bu sefer .,.rtamanın zil dütmelerİDİ ve _.

aıınnıya =~

freaini
Reamin bir k
ea
manm zil tertibabDID bot ."
açık kalan yerini garmekt~
Apartımamn kiraedan fi
_.__ .... _... binı••
içinde bulua~:.-ı. bir
bir ıece ansızın ~:-!~~

bafka

yere

naldoluUQllS-

endife etmektedirler (1)

rakamım.

Hakikati me,dana ça1c.,._
eak .... allfettitlerba ı,tıld
bta ,alanda biteceldr.

ZU fllllmelerln4

Hralmuma karar

kabahati olmadığı aöylenilmektedir. Zira veznedar, mezat
memurunun •erdiği tediye varakası ile makbuz kAtibinin
kestiği Ye para mıktanm yaza
ile yazdığı makbuzu kU'fllqbrarak kontrol etmiş, tediye
makbuda da yalnız bin altı ylz
oa liradır ibareaini görlblce
tereddDt etmeden parayı ver

Bir aparhmanm ~
tün katlannı IOY•
duldan sonra..

davumaoa.......,kopm
abhl YuİJetİDİD i»a,tar mek-

t

varakumda 4<1610»

faaliyette

• •••
tatmadajı .....
Mld ... ,...,. ileri .....
... abl ...... . .
olclata DOldamaclu . . . ba

birhacl kllm
--uaa~Otıia• HDrada A.mr.ı
cenaplan •e maiJyeti fete-

fine Ada deniz
UaelfaCle
bir çay ziyafeti verllecektii
Y ann aktam amiral ce_,..
lan tarafmdan saat yirmide
amiral gemisinde danah bir
aktam yemeği verilecektir.
Bugtba 6ğleden sonra 14 tea
17 ye kadar halk Kuraj&a
Tayyare gemisini gezebilecektir.

Hırsızlar

Şerif B, _

Şu çarfl kapıdaki sel>ilt bir tıirlıi kal~ıramiyoru:l
Is/erseniz />irim ,, , "'· fora emredeyım. bu uere
ktı/dır.unltırl

·

-

Nt Bil /,ald racaklatf

- l#ı.wla . ~ce. Arna~ ;!~Jl~'~
naiıt ktlldırdılarMl...
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Son Saat

so

Dahilde:
f evzi Pş. Hz.

ınesai
Fasılt1sız haftt1
mest1ısı ıyı neticeler vermiş,.,

Yeni

Büyuk Erk8.nı Harbiye
reisimiz dun şeh
rimize geldi
Büyük Erkanı Harbiye reisi
Fevzi paşa hazretleri dün

.:V.iişür

-

akşam şehrimize gelmişlerdir.
Paşa
hazretlerile birlikte
Ali Sait, Cevat, Ali Hikmet,
Fahrett'n, Şükrü Naili, Hüse·
yin Hüsnü, Salih, Muzaffer
paşalar da bu!unmaktadırlar.
lf!ii:manet memurları Baremin
~tatbik'ne kadar yi:zde 15

m

aktedilmiştir.

rnolis müdürü Şerif B. An·
~ karada Dahiliye,
Milli
müdafaa veka!etlerile temas
etmektedir. Mumaileyhin polis
müdürl [ğünden aynlmak istemediği takdirde askerlikten
istifası
lazım
gelmektedir.
Ankarada buna ihtimal veril·
mekted:r.
~arın Darülfünun konferans
g j salonunda Etibba odası
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Bugünkü borsa
iş bıınlwsırııian ıılııınııştır:
İngili:: 102,5, 75
Fran/·
12.05. Liret !l.IJ4, İsviç

re 2.44.50,.JJolur 47,34,37.5.
/Jalıili

Aıındolıı

• ••. Altın

X!J8.00.

22.65,
Rııııııl
fi.US, 1'rnnıvay 70.0, /Jıiy1111
:201.50,

·ngilterede itsizler

Pirede dok amelesi ere- Bece Saki
ve hazırlanıyor ..
Kabil divanı
Londra, 16 (A.A.) Atinadan çekilen bir telgrafta Pire
doklarında çalışan amele gündeliklerinin tezyidine ve çalışma
saatlerinin tenkisine ait taleplerinin kabul edilmediği takdirde
grev yapmıya karar vermişlerdir.
Almanyada mcıhur bir tehir ifUiı etti
Londra, 16 ( A. A. ) - Berlinden bildirildiğine göre, AJ.
manyanın en meşhur sanayi merkezlerinden dan Barem şehri
civ< rında kain Milpse kasabası bir müddettenberl teahhüdatı
maliyesini ifa edemediğinden iflasına karar v"rilmiştlr.

24 saat içinde 11 sirkat

terede bir milyon iki yüz yedi bin işsiz vardı. Bunların
adedi bir hafta zarfında 25
bin raddesinde artmış olmak·
la geçen seneye n!sbeten yüz
on iki bin noksandır.

val(' ası oldu ...

Moskova, 16 (A.A.)- Seat·
lede beyanatta bulunan tay·
yareci Şestakof Moskovadan
itibaren 10 bin millik
bir
mesafeyi 100 saate katettiğini
söylemiş ve bu uçuş fevkala·
de güç şeraiti hav~lye içinde
geçtiğini ilave eylemiştir.
Bi!hassa Okhctsk denizi
üzerinde sis co'ayısi:e, mün·
hasiren aletler vasıtasile yo·
!unu tayin elti~iııi ve bazen
sathı bahirden
ancak beş
metre irtifada, b:ızen de 1000
metreye kadar yükseldiğini
beyan etmiştir.

A iye mü a.,. ;c erine clb·ıe
Adliye m"ha~irlerine kış
için el ise verilecektir. Vekalet bıı elbise!erin parasını
miibaşirlerin maaşlarından her
ay bir miktar kesecektir.

harbinde muhakeme edilecek
Londra, 16 (Hususi) - Na·
dir han KAbilin eşraf ve aha·
!isi tarafından padişah ilan
edilmiştir.

Ayni zamande esir edilen
Habibullah ta hayvan nakline
mahsus kafesli araba ile Ka·
bile getirilerek cezasının tayi·
ni için divanı harbe tevdi e·
dilmiştir.

Londra, 16 ( A. A. ) -

Teşrinievelin yedisinde İngil

sa.aite

Ctmhuriyet ·Halk Fırkarsı
oda heyeti idare ve haysiyet
d~vanı için namzetleri i an etmiştir. İdere heyeti azalıkla·
rına Tevfık Salim P~. Tıp
Fakültesi muallimlerinden Tt"v·
fik Rı cep, Haseki kadın hastanesi ba~tabibi Esat, Şehre
maneti Sıhhat işleri müdürü
Neşet Osman ve Gülhane
muallm!erinden Refik M;jnür
Beyler,
haysiyet
divanına
Hi.aliahmer reisi Ali Pş. BurEa hastanesi baştabibi Yusuf
izzettin ve dişçi Hüseyin Taı ·t beyler namzet gösterilmiş
ler<lir.
]em!. kte Esat reisin idare·
~sinde 30 tonluk Yeşil Bursa motörii ayva, :ı:eytin bamu·
lesi ve 16 mürettebat ve yoku
ile fstanbula gelirken Armutlu
limanınc'a batmış ve 7 kişi
boğulmı ş ur.
Niirt meb'usu Mahmut bey
.~şehrimizde bulunan sulh·
çüler şerefine dün akşam Pe·
rapalasta blr ziyafrt vermiştir.
lrnıuhtelit mübadele komisyo!!MJJ nu, içtimalann bila müdden tehirine dair olan son
karar ~ a'<' ında bir tebliğ
neşretmi~t r .
iplomasız dişçilerin imtihanla ı dün öğleden son·
ra di~çi mektebinde yapılmış·
lır. fm.a arıa 57 diplomasız
dişçi dahil olmuştur.
Heyeti mümcyylzeye dahil
bulunan muaıt:m diş tabibi
Hüseyh Talat bey de dün ra·
hatsız olduğunu söyliyerek im·
tihana gelmemiştir. Bu suretle
imtihan yapmaktan imtina eden
diş tabipleri dörtleşmiştir.
mMüflis süt şirketi sindik·
IIDJJ )eri tarafından Esnaf
Bankası
a!eyhike
açılan
alacak davası, dün İstanbul
ikinci ticaret mahkemesinde
rü'yet ve intaç olunmuştur.
Mahkeme, süt şirketinin
tesisi zamanında bankaya verildiği iddia olunan 25,000
liradan mütebaki 10,000 lira·
nın bankadan istirdadına karar vermiştir.

re·

Kömür va pPtrol sanayiinde
ve ziraat ve inşaat malzeme·
!eri ima!Uhanelerinde fasılasız
hafta mesaisine önümüzdeki
sene başlanacaktır.

10,000 mil 100

intihabatı yapılacaktır.

ı

,

müştür.

ir konservatuvar binası yap'tırmak maksadı ile Emanet tMafındım Almanyadan
celbedilen mütehassıs ahiren
şehrimize gelm:ş, ve dün şeh·
remini beyin riyaseti altında
Emanette ihzari bir içtima

,l

#

Moskova, 16 (A.A.) - Fası! asız h1ıfta mesaisinin ilk ne·
fceleri çok müsaittir. İstihsa·
lat artmış ve maliyet fiatı düş·

zammı maaş alacaklardır.

1

,

HAB RLER

Dün 11 sirkat

Slmla 16 (A.A.) - Kabilden telsizle gönderilen bir
perşembe
haberde, şehrin
günü şah Veli han ile, Mah·
mut haı.ı tarafından zaptedil·
diği Arkne mevkiinin ise pa·
zar günkü bombardımandan
sonra düştüğü bildiriliyor.
Bu telgrafta Habibullahın
firar ettiği de haber verilmek·
tedir. Bir çok şehirler Nadir
bana mutaı aat etmişlerdir.
Mumaileyhin dün yeni kralın
intihabı için milli bir meclis
toplamak üzere Kabile gelmesi bekleniyordu.

vak'ası olmuştur:

Kadıköyünde Zuhal sokağında Ekmel beyin evine
sabıkalı Mehmet girmiş, ayakkabı çalmıştır.
2 - Kadıköyünde Badem sokağında 34 numaralı evde
oturan dava vekili Ali Nihat beyin metresi Cenan hanım evden

1 -

alarak kaçmıştır.
3 - Karoköyde çaycı Mavridisin dükkanına gelen birisi
çekmeceden 28 lira çalarak kaçmıştır.
4 - Beşiktaşta oturan Süleyman müstahdem bulunduğu
tütün mağazasından bir miktar tütün çalmış, yakalanmıştır.
5 - Çarşıkapıda çuhacı hanında ku: umcu Artinin odasına
Oırnik isminde birisi girm:ş, 125 lira kıymetinde bir gerdanlık

54

lirayı

çalmıştır.

KadıkC:yilnde Söğütlü çeşme caddesinde Sabiha hanı·
mın boş hanesine hırsız girmiş, 35 metre kurşun lıoru çalmıştır.

6 -

Emin beyin m~.ğazasına mii~teri sıfatile
abani s;rkat etmişlerdir.
8 - Galatasaray civarında Terziyan aparlımanında oturan
Horocyan efendinin hizmetçisi Ester bir pırlanta gö" üs iğnesi!e
bir altın saat çalarak kaçmıştır.
9 - Aksarayda Hüseyin ağa mahalles!nd.;ı Emine hanımın
ev;ne sarhoş naınile maruf Fatma girm!~, eşya çnlar•;en ya1'a·

7 iki kişi

Çakmakçılarda
girmiş 15 adet

lanmıştır.

10 - Aksarayda kürkçü mahallesinde be'<çi Mahmut ağa
nın evine üç kişi girmiş, eşya çalarlarl;En hır,ıı:lardan H.ı.il
yakalanmış, diger ikisi kaçmı~lır.
11 -; Vdad:ı Binnaz hanımın ev:ne Edirneli Şukrü girmiş
on yedi buçuk lira çalmış, yakalanmıştır.

Feci bir fra.mvay Bir kadın cesekazası
di bulundu

Beyoğlunda Macar cadde·
( Deyli
~Telgraf) gazetesi lngiliz
sinde 4 numaralı evde oturan
donanmasının İstanbulu ziyaret 57 yaşında Ermeni Maksut
dün gece saat on dokuzda
etmesi münasebetile yazdığı
vatman Hayrının idar(sinde<i
bir baş makalede :
127 numaralı tramvay araba·
« lngiliz donanmasının İs·
sının altında kalmış, başından
tanbulu ziyaret etmeRi, bir
tehlikeli surette yaralanmış! r.
Mecruh Beyoğlu hastanesine
İngiliz • Türk misakının akli
yatırı
lmıstır.
için müzakeratın başladığı
zamana. tesadüf etmektedir.
Bu misak, eski muahedeler
.;
gibi tecavüzi veya tedafüi bir
ittifak mahiyetinde olmıyacak
ve hiç bir tarafia şüphe uyan·
dırmıyacaktır. Çünkü bu mi·
sakın hedefi Şarki Avrupada
şüphelen~yorlar
sulh ve müsalenıcti takviyeden
Sovyet hilkumetinin P'lrİ!l
ibarı:ttfr.» Demektedir.
sefareti
müsteşıorı mösyö Bt'.se·
Diğer taraftan Ankaradan
dovskiniıı Moshovadan verilen
gelen bir telgrafta «İngiltere
emre riayet ederek Rusyaya
ile muhadenct misakı yapıla·
dönmemesi Sovyet hilkumeti·
nin Pariste çalışan bütün
cağı hakkında burada malü·
nıemurlannC:aa şüphelenme[ini
mat yoktur.» denilmektedir.
mucip olmu~tur,
A]ehremaneti birisi Taksim·
Riv::yete raı.aran ~ov yet
W]de, dığeri Beyazıtta o?mak
hükumeti
Parisle çalışan me·
üzere iki yer altı halası yap·
murları arasında bir tasfiye
tınnak tasavvurundadır.
yapmak arzusundadır ve bu
ırnlalıkesirde mefsedetçuyane
maksatla Fransada bu!uuan
~söz!er söyliyerek Ankara·
bütün memurlarına b-irer liste
da ağır ceza mahkemesinde
göndererek bu listede ya?.ılı
suallere derhal cevap vermemahkfun edilmiş olan Y akup
lerini
istemiştir.
Hoca hakkındaki mahkümiyet
Moskova hükumetinin liste·
kararı temyizce nakzedilmişti.
sinde
tamam yirmi dört sual
Mahkeme bu defa yedi sene
vardır, memurlar bu suallere
bir ay üç gün mahkumiyet
cevap verdikleri takdirde hu·
karan verm:ştir.
susi hayatlarını da bütün taf·
sılab ile anlatmış olacaklardır.
Hftricte:
Sovyet hükumeti ayni za·
manda
Paris sefaretinde bulu·
I[~ as ajansının Tlrmizden
nan
gizli
evrakın Rusyaya nakt -~istihbarına göre, Nadir
line başlamıştır. Bu evrakın
~ 11
Efganistan kıralı ilin
ilk kısmı nazarı dikkati cel1 _...... nıı;~tir.
betmemek için sefaret memurı Baha saka esir olmamıştır. ları tarafından değil, fakat ya·
Nadir hanın zevcesi Sakada
bancı bir kadın vedaatı ve
rehine olarak esirdir.
tayyare ile ııönderilmittir.
ıri'J~ondrada münteşir

S<J v

retleı·

Paristeki memurlardan

Bu sabah saat sekiz buçukta, Beşiktaş vapur iskelesi civarında denizde bir kadın
ce~edi görülnıi:ş, Şirketi Hay·
riyenin 56 numaralı vapur
taifeleri tarafından denizden
Ç'k:ırı!mıştır.

Doktor tarafından yapılan
muayenerle bu katlının boğu·
!arak öldü[::ü
anlaşılmıştır.
Kadının ~ üvlyeli nıecl.u!dilr.
•

tt ı·ısie

Avt1stur,ra
.J

Rlmanyaya bir
türlü iltihak ede.
miyecekmi?
Berlin

gazetelerinin anlat·
Alman gazete·
cilerinden mürekkep bir gu•
rup ahiren Çekoslovakyaya
gittikleri zaman hariciye na•
zırı tarafından da kabul edil·
tıklarına göre

mişlerdir.

Mülalıat

esnasında

Avus·

turyanın

Almanyaya iltihakı
meselesi de konuşulmuştur.
Hariciye nazın buna şiddetle
muarıi olduğunu ve muanz
kalacağını söylemiştir. Bu mu·
halefetin sebebine gelince bu,
hem iktısadi, hem de siyasidir.
Bugün Çekoslovakya ibra·
calının yüzde yirmisini A vus·
turyaya, yüzde kırkını da Al·
manyaya yapmaktadır. Eğer
Almanya ile Avusturya birle·
şirlerse ve Çekoslovlakya ile
aralannda bir ihiilif çıkarsa
bu memleket ihracatının yü:ı:de
altmışını kaybetmek tehlikesi·
ne maruz kalacak, ayni za·
manda da cografi vaziyeti
üç taraftan ihata edilmiş ola·
rak endişe verecek bir şekil
alacaktır. Çekoslovakya bu hu·
susta Fransa ile ayni fikir·
dedir.

Kandilli de

-,

, ,

camı ınşası ıçın
7
Umumi harp senelerinde
zuhur eden bir yangın neti·
cesinde yanun Kandilli camiinin yeniden inşası için bun·
dan bir müddet eve! kqif
yapılmış ve ihzar edilen pilan·
!arda Evkaf müdiriye!i umu·
Londra, 16 (A.A.) - D ili
miyesine gönderilmiştir.
Mailin Berlin muhabiri bildlFakat oradan bir hayli za1 riycr : 25 seneden beri meha·
man geçtiği halde in;anta
ret ve kabiliyeti fevkalades•le
başlanması hakkında b'r emir
Alman milletini teshir eden
gelme :ştir.
me~hı:r artist madam Fras-,
Kandil!i halkı namaz kılmak
Bi'~\'.n Almanyayı kahkaha le
için H:sara kadar gitmekte
glldi.lren bir davayı kaybet·
ve bu wretle müşkülat çek·
miştir.
mekted!rler.
Mumaileyha, btı davayı ya·
Haber aldığımıza göre, İs·
şınm 55 olarak gösterildiği
tanbul EvKaf ınüdiriyeti, kan·
kısa bir tercümei Lalini meş·
dilli halkının çektiği sıkıntıyı
hur nıeyer muhitilm::arifine
naıarı dikkate alarak bu ca·
derccden heyeti t.:ıhririy~ aley·
miin b '.ran eve! inşas.na mühine ikame eylemiş idi.
saade edilmesi İçin müdiriyeYa~u.ın ancak 47 olduğunu
ti umumiyeye müracaat ede·
iddia ve bunu ispat için bir
cektir.
veladetname ibraz eden ma·
dam frits bu kadar ihtiyar
gösterilmesinden gerek bizzat
kendis:nin, gerek mensup oldüğü
duğu tiyatronun uğradığı azim
Moskova, 16 (A.A) - Da·
zarar için tazminat istemişti.
irenden bildiriliyor: Mançuri•
veladetn:ımenin b:ışka b;r kade intişar eden Daily Nevs is·
dına ait olduğu kanaatini elde
mindcki Japon gazetesi harp·
eden mahkeme madam Fritsi
bir miktar zarar ve ziyan
te öldürülen Rusların ceset·
0
tediyt"s nP. malıküm eylemiştir. lerin'n resmini neşretmektedir.
Bu fotograflar, Mançuri ec·
Bir ui biimal
nebi mehafilinde pek el:m bir
Evelce
fzmir
posta
V<!
teltesir bırakmıştır.
1
graf muhasibi mes'ulü iken
bundan üç ay eve! istifa t"den
J..nkaro hayvon t
Kenan bey hakkında posta
bahçesi
idaresi tahkikat yapmalit:ıdır.
Ankara şehremam;ti, An·
İzmir gazetelerine göre,
karada modern bir hayva·
Kem:n bey bir çok sahte
nat bahçesi vücuda getinni·
makbuz ve evrak ile zimme·
ye karar vermiştir. Hunun
tine mühim bir para geçirmiş
için, gerek Amerikada, gerek
tir.
muhtelif Avrupa şehirlerinde
vücuda getirdiği tesisat ilt
~m.1 rağmen intihap edilme·
maruf bir Alman mütebassıı>ı
sinin sebebi, elektrikli sahne
ile muhabere edilmektedir.
tertibatı eayesinde bu tiyatroda neler yapılabileceğini
Anlaşılacak olursa mütehassıs
«Östcrmiye fırsat vermesldtr.
gelip i~e başlıyacaktır.
Frailsız gazeteleri, bu tiyat·
ronnrı küşat resm:nden bahset!er.ı:rken diyorlar ki:
« Pigal ti}·atroJUnda
bizi
&sıl hayrete düşüren şey miK<11ııiilli rıısalarıesiıııicıı
nıarisi, sahne tertibab değil,
alınıııışlır :
sekizde başlıyan temsilin saat
Dıiıı cızıııııi lıııraret <ı18»
bire kadar sürmüş olması
derece, bıı sa balı ı<l 1» dere·
oldu.»
cedir. Bıı yece nizgıir
Bu efendiler bizde bazı
temsillerin saat ikiye kadar
lıafif Şimal,
/ıava
sksrsürdüğünü işitseler acaba ne
riyetle açıktır.
derler?

Kadın ) 3ŞI!

Almanyada gülüne, bi,. dava
bitti

Çinlilerin ötdiir·
Ruslar

Herkesi hayrete l
düşü.ren muazzam bir f iyafro
Ro 'i!d biraderler milyonlarından bir kaç tanesini feda
ederek Pariste muazzam bir
tiyatro y;ıptırdılar ve bu tiyat·
roya da mühim bir kısmını
işgal ettiği
sokağın ismine
muı af olarak ( Pigal ) tiyatro·
su ismini verdiler.
Pigal tiyatrosunun hususiyeti sahne tertibatındadir.
Bu tertibat on altı deko
run peşinden hazırlanarak be·
herinin bir elektirik düğmesi
sayesinde yarım dakikada değiştirebilme.S"ini temin etmek·
tedir, Paris tiy<ılrolarının hiç
birinde mevcut olmıyan bu
tertibat Alman mühendisleri
tarafından yapılmış ve Fransızlan0 hayrette bırakmıştır.
Tiyatronun
küşat
resmi
«Fransız tarihi» ismini tr.şıyan
bir piyes ile yapılmıştır. Bu
piyesin ne edebi, ne de tarihi
hiç bir kıymeti haiz c'.mr.ma·

Bugünkü h<1Va

Son Saat
• •

( ~ ~z'
Emanet,

Eski kayıtlardan

ıtfaiye
•

levazımı

•

'

gümrük verecek
o
c.ıJ

ı m z,

't
!ü} mım

1ı

ı ı.

kab:liııJ1.: ı

ı

1

S.ın:ı "'~') •

.ırıl.ı

lım· tariz

1 cı ln

r-clinim'

cJcrkcn şika

yet tdİ)or. '\lnoın.ılı ce\ap \eırnulrn
ıııi) cccğiz. fştl' crHb•mız:

g<'r;

halelen biz de mü~tekİ) iz.
Muht lif dPfalar ~l'rrk yazı ik, gcrPk
ıc sıınle nnzurı dikkati de celbcttik.
\' ni

Şehremini

bey de günde birkaç

cltfa bu caddeden geı;erler ve bu
Jıali

elbette görmektedirler. Fadat
kim bilir ne sebrple bu çirkinliğin
önüne geçilemiyor. Buna gazeteciler
ne yapsın?

•
ıuallah bu okçulardaı

fstanbul-

Her sene bu mevsimde

dakı binalara arız -0lan bir belli

var-

dır: Ok~ ular.

Mahallelerin ne kadar haylaz çocukları varsa <'lknne bir çatal değ
nek alıp ucuna lastik bağlı~arak kuş
avlaını)

h:ı,lıımaktadırlar.

a

Fakat hu ll\ cılık sokak içlerinde
ve mahalle anılarında -0lmuktn, atılan
taşlar ku.farn dC'ğil C\•lcrin ..:anılarına

isabet etml'ktcdir.
l)üıı meçhul bir
taş

nuştır

oktan fırlıy:m bir

camlunmdıın

benim

ikisiııi kır·

Şu pahalılıkta ve

~u E:oguk

hilir kaı;a

zamanlarda o cam kim
dır?..

Bu ım'-..7.ltU bnhsolmasın. Yal-

nız şu

) arama7.,

rı

nfo.:nıı yumuı ..:akla-

kmı

n" lıyucagım <!ı) e cıımlaıı
avl. m ılarınn niçin Til<'\'<fan 'cri .•·or-

lnr?' .. Poli~in nazun dikkatini celpcylcriın.

Unkapunı s:ıkinlerinde

llüsnü

•

Fransızca hocası
'l ile ıo yıış ara.. ıııdaki çocukl:ıra
pclı: az

bir ücret mukabilinde ve

evlerine

gitmek suretile Fransızca

---·---İtfaiye için
celbedilen bilcümle aliit, edevat Ye malzeme
şimdiye kadar gümrük resmınden
muaf
idi.
Yeni
gümrük
tar'fesi yapılırken
hu madde tarifeye konulma ıf.ı cihet
man~t bund n
sonra itf iye iç· a acağı malzemey g1.1mt · .. resmi vermiye ml!Cbur olacaktır.
Bu mecburiy t birkaç giin
evd itfaiyeye ı: tik mübayaa
ederken anlaşılmışbr.
Emanet gümruk resminin
kemakan affı için hükumet
nezdinde teşebbüste bulunacaknr.

Kandilli yolcuları eziyet çekiyor
kandilli iskelesine ( lntepe )
vapurunun çarparak iskeleyi
hasara uğratbğmı yazmışhk.
Kandilli yolculan iskeleye
vapur yanaşmadığı için Vaniköyflnden vapura binmekte
ve oraya çıkmakta idiler.
Şirket
evelki akşamdan
itibaren Kandilli
yolculan
için bir küçük vapur tahsis
etmiştir. Bu vapur Kandilliden
köprüye
gidecek yolcuları
Vaniköye götürmekte ve lstanbuldan giden yolcuları da
Vanikoyünden alarak Kandilliye götürmektedir.
Kandilli yolcuları, sabah
akşam devam eden bu aktarmadan fevkalade müştekidir.
Şirket küçük bir menfaat için
yollanm eziyete sokmamalı,
bir an evel vapurlarını Kandilli iskelesine yanaştırmağa
bakmalıdır.

Posta ve telgraf
ıslahat rapo•u
Pos.ta ve telgraf işlerimizin
ıslahı için Alman mütehassıs·
lan tarafından verilen raporların tercümesi bitmiştir. Mndiriyeti umumiye bu raporlann tercümesini teksir ettirmektedir. Bunların meb'uılara
tevzi edilmesi muhtemeldir.

derıı ı;osteririm.
Çcmbcrlitaş

Suriye ku.ıathaneai
muallim Zihni

*

Galo

anyoru~

Harbıumuınide Eskişehirde komis.

fon azalığında bulunmuş olan ve
ktıtahyada istinaf azalığında da bultınmuş ol...n Ahmet efendinin \'e
baremi eafinaz hanımın hayat ve
D\etnahndao mt16matı olanların lut-

~

nca

bildirmelerini

adrcsin1c

ederım cieı dim.
Bayazıtta Saraç fstıak
kağında 4

l;cşme so-

No. Ali bey nM'.dinde

Drdeağaçlı Hayriye

•
HaHç şkketi okusun·
vapurları

şirketinin halkı
~Giüneceği ) ok. Bu havada şirketin
'41ettiği vapurlardan bir kısmının et!IaJiç

l'afı açık. Yazın püfQr püfür hava al~ak i'>~n iyi ise dl', bu hal ln~ çeki.
r gıbı değıl. Yolcular hem

lıenı ı laııı) or. Şirket
"1ah etmelidir.

•

Zıyl

ÜŞÜ)Or,

bu ,·aziyeti
Necdet

•

l'icaret mektebi yüksek kısmıudaıı

~ığını

71 ı ınımaralı hüviyet Cüzltrnı ICayheı tim. Ycnisini alacağım,

büknıü

yoktur.
Saliha K:ıdri

Beyoğlu:

*
Muhabere
M.M.H.

oltuyt~umuza·

reınzile yuı

yazan

lnısuata gorüşınek ö~c
id.relıanemiuı. bizzat gelmeniz 'e
.

Bu

:lırir

zııııdır.

müdürümüzle

kooupnanız

O.ÜNDE 10 PARA
Anadolunun her kaşesinde
birer Çocuk sarayının yükselmesi i{ o HIMAYEi ETFALIN hepimizden beklediği
yardım.

Gazi Hz.nin yaih
boya resimleri
Tayyare cemiyeti tarafından
Viyanada peı< ne is bir surette basbnlmtt olan bu resimler
tayyare ıubelerinde ve kitapçılarda satılmaktadır.
.
BOyülderi onar, k6çiilderi
beşer lira ve kartpoatallan
beşer kuruttur.

ŞEHREMANETi BU AKŞAM

~

aaat 21.30 da

Tepebaşı

"'

tiyatrosunda

11111 1

Zehirli

$ehzadebaşı

FERAH sinemada

mımı

•

K4~~=k

Bu akşam Cevdet B. temsilleri
Aynca Alman bale heyeti
Sinemada: Sinema Şampiyonu:
Benlion

•

Panga.·ıı sine111 " tiyatresu
B\J akşam Şem B. temsilleri
FAHiŞENiN ESRARI

Komedi dram 4 pe111•

kurtulmak

Garip, çok garip!

ıcın

Fakat bu benzetme beni
zinda lara at ma itan
kurt
-44- Muharriri: M. Tnrhan
Yuvan, beni görür g~mez,
sanki nzraille kar ılaşmıt gibi
zaneır ~angır titremiye başla
masın mı?

Mankübeski:
- tuhaf -dedi- çarın telaşı.
yahut korkusu nedenmiş?
- Tabii ben de bilmiyordum, o mecliste bulunan kadınlar ve erkekler de bilmiyorlardı. herif, gözlerini fal taşı
gibi aça aça yüzüme bakmayı müteakıp yere kapandı, acı
inlemiye koyuldu. Hepimiz bu
titreyişe, bu inleyişe hayran
hayran bakıyorduk. Meğer
Yuvan, beni elile öldürdüğü
oğluna benzetmiş. tepinmesi
bu benzetmeden ileri geliyormuş.

- Garip, çok garip!
- Fak at bu benzetme beni
zindanlara ablmaktan kurtardı. Kinaz Yuvan, bir mOddet
inledikten sora birdenbire
kalkb, ok gibi üstüme ahldı,
beni kucakladı, «oğlum, oğ
lum)) diye öpüp okpmıya
başladı. [1] Çariçe, bu manzaranın gülünçlüğünil anlatmak,
kocasına bir şeyler söylemek
istedi. Lakin Yuvan: «Allah,
oğlumun yerJne işte bu Kazanlıyı verdi, ölüyü
bunun
yüzünde diriltti, utanmadan
bunu da mı Kıskanacaksın?»
diye karısına bir tekme vurarak yere devirdi.
Ve salonda bulunanlann alık bakışlan arasında beni
omuzladı, maktul oğlunun odasına g&tGrdtl. Orada yahp
kalkacağımı, kendisini baba
tanımakhğımı söyledi.
Mankübeskf, için için söylendi:
Aferin Yuvana, delice bir
zeki oyunu yapmlf. Sevinç
hanımın genç aşıkına baıka
türlü muamele edilemezdi.
Kuşak bey, muhatabının deruni s6ylenmeıinden bihaber
devam ediyordu:
- işte ben, bir ölünün
timsali sıfatile, birkaç ay sarayda kaldım. Maktullln elbiseıini giyiyordum, serpuşunu
taşıyordum.

[1) Tarihte mlithit lakablle
benam olan çar Yuvanın elile
b:>ğduğu
oğlunun
cesedini
kucağına alarak öplip okpdıf .. · f!rÖSt' ren tablonun fotografisi. F ı :a Nur beyin T&rk
t 1 i 1in ikinci cildinde g&rtl1

Sofr da yerim, onun yeri
idi ve onun hizmefnde bulunanlar, şimdi br.na hizmet
ediyorlar ı. Yalnız bir noktada m ktul prensten, yani
aslımdan ayrılıyordum. Prens
şüphe }Ok ki, gezip to:ımakta,
diJcdiği yere girip çıkmakta
hürdü. Ben, saray haricine
adım atamıyordum. Kinaz yuvan bu hususta kat'i bir memnuiyet vazetmişti . Bahçeye
bile muhafıdarın nezareti altinda çıkabiliyordu.
Mankübeski mınldandı:
- Sonıa?
- Orada, çarın sarayında
çok acı ıeyler öğrendim ve
çok şeni şeyler gördüm.
Kazanlı Katrefin, Ali merdanm, Şeyh Ali ile birlikte
saraya gelip Kinazın ayaklanna kapandıklarına ıahit oldum. Babası bizim memlekette henüz sağ olan Adaıoğlunun dinini değiştirip (2] Çar
sarayına aakçı [muhafız] yazıldığım, adının da Adaşefe çevrildiğini öğrendim. Bu dört
Kazanlının

murdar yaşayifla
nndan içime iğrenti geldi, sinirlerim bozuldu. Gerçi onların Moskof uşağı olduğunu
biliyordum. Fakat murdarlık
lannı gözümle görmüş değilim. Görmekle işitmek arasın
daki farkı bir kere daha öğrenmiş oldum. Sarayda yaşa
mak, yurt haini Kazanlıların
her pisliğini bana gösterdi .
-Sonra?
- Evet elçi bey, söztlmll
kısaltayım. Birçok günler böyle geçti, gözümde güzel yurdum tUtöyordu. Zihnimde bir
fırsat bulup kaçmaktan baıka
bir şey dolaımıyordu. Odama
çekildikten sonra
ekseriya
uyumazdım, pencereye almmı
dayayarak ve köranhğa gözlerimi dikerek kaçmak çareleri dilşünfirdüm. bir gece
gene öyle, mumu söndlirerek
etrafı tedkik ederken ve kaçmayı teemmül ederken kara
bir g&lgenin oda penceresi
albna kadar geldiğini ve orada ansızın kaybolduğunO gördiim.
[Bitmedi]

(11 Kazan hüktmetinin Ruelinde mahvolmuam teshil
eden bu d6rt adamm mepma
isimleri, o facia ile beraber
tarihe sreçmipir.

istiyor
Cezayir gazetc 1 rinin birinde okuduğumuza göre teaddüdü zevecat aleyhinde m uf
bir kalem tar fm n y~ ı ış
o an bir makale g n'ş l f ı
Cezayirliler ar nda m
r \
tesirler yapmış ve Ce
de eski kayıtJardan kurtu m sı
icap ettigi ·n bi anaat h !inde genç dimağlara yer] mesine sebep olmuştur. Cez.,y'rliler arasında mühim les'rler
yapan makale Kur'anı Kerimin teaddüdü zevccah öyle z:ın
nedildiği gibi mubah kılmadığı
nı bilakis yasak ettiğini ispat
etmektedir. bu makalede deniliyor ki:
ga:ete ile bir mecmua.
«Kur'anı Kerim iki, liç dört
tun. Sonrada11 öğre11dmı,
kadın alınız ve bunlan hofll·
ğer bu çocuk okumıya dd•~·
nuza gidenler arasında seçiniz meraklı imiı. Gazeteci
muharrir/erden gıyaben ~~
buyurmuftur, fakat ayni zamadığı hemen Jıemen ~:
manda da, eğer zevceleriniz
muı. Benim on sene evel IRfiiMO
arasında tam bir müsavab
zah gazetelerinde ya:dıg,ıdi
temin edemezseniz yalnız bir J>ütün !Jaııforı okumUf ol
kadın alınız, demiş, bir ayet
ğu gibi merhum ômer Sıfllt.ım
sonra da tam mOsavatm hiç bir f eltinden Alalmwt y;
kad ır hepimizi tanivor. .,,
zaman temin edflemiyeceğini
Or/ırm Seyfinin. Faruk."'dkaydetmittir. Hazreti Muhammet Sardanapallardan Arapla- fizin birçok manzumtlerı dit!
berinde, Reşat Nurinin ( Çara intikal etmit olan teaddndil
lı kuşu ) mı, Aka Gündu:tda
zevecat bundan daha sarih
( Bu toprağın kızları ) nı
bir surette menedilir mi idi?»
üçer, dörder defa oku!11~...
Son dört. beş sene ıçıı~,
Makalenin sonunda bilyiik
edebi
ımmakaşaları birim klaGazinin Türkiya da muvaffadar o da Jıalırlıyor. Ya nıs
kiyetle başardığı ıslahattan
edebf
değil, ilmi, içlim~~J!:
takdirle bahsedilmektedir.
yasi neşriyatla da al~
Şuraaım da kaydedelim ki
olduğu sö:lerinden belli.. Yt-:
Cezayirliler arasında teressüm ni harflerle okuyup Y'!Zlll'JI":
eden ytnilik cereyanlanna
kemli kendine ilerlt/Jlı t;.,
Kendi
gibi okuyup gaznııgan
karşı Fransızlar • · amamen lalara ~lam dileni oğrenmı
kayt durmaktadırlar, o dereyenl~re delışelli kı:ıyor,
cede ki bu yenilik cereyanlaGazeteyi ancak ara sıFlli
nm iat:emec:likleri bile zarııe
bnıkaswm eltnde iken 9
dilebilir.
gözile suzen ve mecmua .
kitaba omrıinde ba~ını çevır
t..ve!ce tahmin edildiği vechile

MAJİk Sinen1asında
gösterilmekte olan

GRETA GARBO
ile KONRAD NAGEL in
temsilleri

CASUS KADIN
Filmi b6tün temaşageranın
takdir ve alloşJannı kazanarak 110n derece rağbet
ve muvaffakiyet görmekte
olduğundan ahalinin talep
ve ısran üzerine mezldir
filmin bir hafta daha iraesine devam olunacaktır.

miye11, fakat begfendili!}t de

islem~n
Jwm
ırvahlara, böyle bil
tramvay biletçisi ~in ke1W
mıireccalılır. Hele ımUd ıRek..

kimseye vermek

lepleri yeniden lc.drisala ,,_,.,,
lasm. okuyup yazma siJ.~r
berliği- memleketle yeniMn
okur yazar ve okudu~nı.,.
ya:dığmı anlar efradı cetli•
deye bu sene de terhis tetltte
relerini 11ersiıı, görecehitı ı
ki o zaman dalıa bôyle ,,;.
okuyan kondökUJr~er, ne. 4r1,.
şıinen şojôrler yeti,ect/dİİ'•

KiJn4flı

ıVJELEK sinemumda
ghterilmekte olan
MARI ASTOR ve
JILBERT RO.ALND ID

Enduliis gulu

rağbet ve muvafkazanmaktadır
filınin lraesine meşhur

filmi azim

ANKARA POSTASI
Rejisörü: ERTUGRUL MUHSiN
Şehzade başında
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HİLAL

ALEMDAR

fakiyet

Ba

AıRNOLDl

ZlKRlN orkestra-

alle cazbandı

rk

surette iftira

parlak bir
etmektedir.

Sinemalannda birden dün gösterilmeğe başlanan bu ilk
milli ve muazzam filmiD gördüğü rağbet cidden fimdiye kadar hiç bir filme müyesser olmamıştır. Bilhassa gece
her iki salon hıncahınç dolmuş ve yüzlerce kişi yer bulamayup avdet mecburiyetinde kalmıtlardır. izdihama mahal
kalmamak üzere lutf~p tam oyun saatlerinde teşrif edilmesi
.ALEMDARDA: gündüz 2
ve 4.30 da gece 9~15
HİLALDA
:
cc
2,30 ve 5
de « 9,30

Son sinema yıldızları müsabakasınaa çn zıyade rey kazanan
meşhur ve parlak arlist JOHN GJLBER bu akp.m •

ASRI SİNEMADA göst:J11:ek
QÜNRH YOLU

muhtqmn filminin mümeuilidir.
Bu akpm dahi JURNAL DORYAN gazeteaiain 9iae...- M'tistler milllabalram kefide edilecektir.
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yere ölüme sürüklenen insanlar
Bütün. dünya anlamak istiyor:

'
.ô.

Aınerikada adalet fabrika patronlarının oyunca~ı ınıdır?

Yeni (Sakko ve
vanzeti vak"aları
Eski bir cinayetin · dedikodusu tazelenivor:
Bir tane de yeni
hadise var
v

1 •

Avrupadan Amerikaya
yaean telfraflar

J

etti ve bunlann aleyhlerinde bazı şahit·
)er de buldu.
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1916 senesi temmuzunun 22
inci günü Sanfranseskoda askeri bir geçit resmi esnasında bir bomba patlıyarak
1O kişinin ölmesine sebep ol-

Amerikada biri de eski olmak üzere iki mesele bugünlerde tiddetli deni kodulan
mucip olmakta ve adalet işle
rine likayt görünmiyenlerin
nazarı dikkatlerini celbetmektedir.
Bu meselelerin her ikisi ile
de Sakko ve Vanzetti davası
arasında garip bir benzeyiş
vardır. Bilmeyiz iki üç sene
eve! bütlln cihanı alakadar
etmiş olan bu Sakko ve Vanzetti davası karilerin hatırla

muştu.

Resmi polis mücrimleri hiç
air zaman bulamadı, Fakat
Sanfransesko gaz ve elektrik
kumpanyasının hizmetinde bulunan hususi bir taharri memurü yaptığı tahkikat neticesinde Tommoney, Biling ve
Vayngbn isminde üç dost
ile bunlann ailelerine ittiham

rında kalmış mı?

Bir müddet eve) Amerikada
bir cinayet irtikap edilmiş ve
bu cinayetin faili olmak üzere
Sakko ile Vanzetti adını taşı
yan iki İtalyan itçisi zan altı
na alınmışlardı. Alt yhlerinde
kat'i delil yoktu, yalnız kuvvetli ıüpheler uyanmıştı. Buna
rağmen Amerika
hakimleri
bu adamlan mihkum ettiler
ve iddia edildiğine göre de
bu hükmü verirken Amerikada komünistlik cereyanının
önüne geçmek istiyen büytık
mali gruplann tesiri altında

Maznunlardan Tommoney amele aleminde mühim bir rol
oynamıştı, patronlar tarafından müşevvik telakki ediliyordu. Bilhassa gaz
ve elektirik kumpanyasının bu
adamı sevmemesi için birçok
sebepler vardı.
Muhakeme neticesinde bu
adam idama ve ailesi efradı
ile arkadaşlıin da muhtelif
cezalara mahküm edildiler.
Fakat biliıhara idam cezası
müebbet hapse tahvil edildi.

Yalancı ıahitler
Muhakemenin
hitamından
az sonra bu adamların mah-

küın

edilmelerini mucip olan
tahitlerden bir tanesinin hadise esnasında Nevyorkta bulunmadığı anlaşıldı, diğer bir
şahidin ise bu adamları mühakemeden eve! bir defa bile
görmemiş olduğu kendi itirafı
ile sabit oldu. Fakat bütün
bunlara rağmen netice değiş
medi. Maamafl mahkümlann
arkadaşlarından biri müdafaa
vekili lle el ele vererek çalıt·
maktan geri durmıyordu.

Son delil
Bu sırada mahkumlann tamamen masum olduklannı kati surette isbat eden başka
bir delil bulundu. Bu bir fotugraftı. Bir değil, üç fotograftı ve geçit resmi esnasın
da üç mııhtefif fotografçı tarafından merasimin safhalarım
tesbit için yüksek binanın üzerinden alınmıştı.
Bu fotograflarda Tommo\ neyin ailesi efradı ile birlik-

•

kaldılar.

Zakko ile Vanzettinin bu
ıerait altında idama mahküm
edilmeleri o zaman bütün dünya işçi alemini galeyıına getirmiş ve Amerikaya yüz binlerce telgraf çekilmesini mucip
olmuştu. Fakat Amerikalılar
bütfin bu müracaatlara ehemmiyet vermiyerek mahkumları
dektrlk sandalyesinin üzerine
oturttular. Mahkumlar da son
dakikalarında gene masum
olduklarını söyliyerek can verdiler.

talımı

aşikardı.

Mahkümun arkadatı ile vekili davanın yeniden rüyeti
için çalışmıya başladılar ve
hemen iki mania karş11ında
kaldılar.

Bu

manialardan birincisi
Kalifurniyanın kanunu, ikincisi de mahalli siyasetti.

Dava yeniden
görülmiyecek mi?
Filhakika Kaliforinyanın kanununa göre « kaziyei muhkeme » teşkil eden bir davanın yeniden rüyeti mümkün
değildi. Buna mukabil " vali ,,
eğer arzu edene · mahkumu
affedebilirdi.
Halbuki Amerikada valiler
siyaset adamları idi. Siyasi
adamlar ise büyük para müesseseleri ile iyi geçinmek
mecburiyetinde bulunuyorlardı.
Binnetice 1916 seneıi ile
'1929 ıenesi arasında geçen
13 yıl içinde Kaliforinyaya
gelen üç vali de mahkumların
af istidalarını reddetmiılerdi.
Arkadaıı Tonneyin masumiyetini isbat etmif, fakak
adaletin siyaset ve para tarafından
idare olunan elini
kımıldatarak kararı bozduramamıştı.

Fakat

.

bu son aylar içinde

bu mahkumları n ulıakeme
eden hakim de hata ettiğine
kanaat getirerek af istidasına
iştirak edince mesele tekrar
alevlenmiş,
senatoya kadar
intikal etmiş ve ayan azasın
dan bir zat Kaliforniya elektrik ve gaz şirketinin siyasi
manevreler çevirdiğini söyle·
miştir.

Maamafi mahkumlar el'an
hapisanededirler.

İkinci mesele
Amerikada umumi bir ali·
ka uyandıran ikinci meseleye
gelince: Bir kaç ay evci şimali
Karolin vilayetinde mensucat
amelesi ile fabrikalar arasında
bir ihtilaf çıkmış bu ihtilif
bir greve müncer olmuştu.
Burada da vali fabrikalan iltizam ediyordu. lhtilif epeyce
sürdü ve bu arada da fabrikaların
hizmetinde bulunan
hususi bir polls memuru meç·
hul eşhas tarafından katledildi. Polis memurları katili bulamadılar. Fakat şliphe üzerine
16 ameleyi tevkif ettiler. Mevkufların aleyhlerinde en küçük bir delil bile mevcut
değildi. Yalnız bu adamların
grev esnasında amele kasasını
idare etmiş oldukları anlaşıl
mıştı.

Şimdi fabrikaların

diier amele arasında bir den teıkil
etmesi için bu
adamların
mahkumiyetlerini iltizam etmelerinden ve hakimlerin de
tesir altında kalmalarından
korkulmaktadır.

Bu korkunun tesiri ile Avrupalı birçok muharrirlet tarafından Amerikaya telgraflar
çekilmiş, meşhur ricalin naza·
rı dikkati celbedilmiştir.
Bu hususta çalışması için
kendisine rica edilenler ara·
sında sinema san' atkarı Çarli
Çaplin de yardır.

K[ıclııılara mahsus oto·
nıobil kuliipleı·i

Yeni meselelere
gelince
Şimdi değil yalnız Amerika:ıın bütün dünyanın alikuuıı
celbeden aon hadhıeleri aala-

te hadise mahalline iki kilometre uzak bir binanın çatısı
ilzerinde oturmakta olduğu
görünüyor ve iyi bir tesadüf
neticesi olarak bu binanın
karşısına isabet eden başka
bir binanın üzerinde bir duvar
saati de o sırada saatin ikiyi
bir geçmekte olduğunu gösteriyordu. Halbuki sui kast
ikiyi altı geçe yapılmıştı_. Maznunun bir dakika içinde iki
kilometrelik bir mesafeyi katedemiyeceği de muhakkak olduğuna göre masum olduğu

•

\

Arkadaşı Tomnıeyin maıumiyetini isbat etmiş, fakat adaletin siyaset ve para tarafından

idare olunan

eliııi kıımldataruk karurı bozdııranıauııştı

Amerikada, lngilterede ve
Fransada olduğu gibi Almanyada da kadınlara mahsus bir
otomobil kulübü teıkil edilmİftİr. Kulübün her biri ıah
sına mahsus otomobil sahibi
olan binden fazla azası vardır.
Alman gazetelerinde okuduğumuza ·gör~ bu kulübün

azasından

30

kadın

ablreO
beynelmilel otomobil kulübü•
nü görmek üzere Ber!indeD
Parise gltmiye karar verınit•
!erdir. Bu seyahati kendi
otomobilleri ile karadan yap•·
eaklardır, ıeyahat gidip gelme alb fıUn aürecektir.

Fişenklerle uçan 111otOrs6.z tayyare
Her Opelin Fraııklurtta on binlerce seyircin.in.
huzurunda yaptılı tecrübeler ne netice verdi?
TecrGbelerl . . .eren' raimler

•
Geçen eylll ·~ .....,_.. fcliı ~ haber wenlDer:
• Fapınkle .ateMrrik otomoWliia mucidi methur Her Opel ıeae
a,.Iİ _... Wr tayyare imali ile IDeflU)dllr. Be melAI pek
,.Jmada aetlce verecektir. »
Aradan birkaç gibi pzmeden ikinci bir telıraf aldlk: « Her
Opel yeni tayyaresini 30 eylllde tecrlbe edecektir. »
Telpaflar bu teet&beôa ta&41lbm da vermekte ıedkmeclller:

•Her Opel t~ ,.,...., ,..t icat tanare ile bir millik
bir •eaafe katettiktm ...... 1ere taiftlr. Fakat yeni tanare
0 kadar slrlJtl ft laJ'8IDb Jllpllialdıachr ki yen iacliji . . .D
Her O,. baypa bir Wcle bul. . .• Ye t~ için deıtaal
faaliyete ıirifmillerdir. •
BUp dercettipnia rt!limler lla pyam dikkat teci'Obenia
nud yapaldıjuu .Wermektedir. TanareJİ hareket ettiren

•

arb-·M .,. kOTWm ...-.. lmmchr. BuracWd filCIMllJE~

atet verihMlde ve oalana patla,. ile tayyare UL..ı.•lillı~~
im •lmaldachr. Mahaza çok iptidai tekilde olu bu ~
bap için faJUI kahal ve illtifadedit, denema. Her Odl~
tecrllbelerinde çok daha bly&k muvaffalnyetler ~
mobili bile heals istifadeyi mucip bir tekemmGI tarmı
etmemiffr.

en büyük hava gemjşi, İngilterenin (R 101) işaretli kabi
. sevki kendisinden beklenen ınuvaffakiyeti gösteremiyecek mi?

l)ünyanın

'i iki muazzam kabili sevk
.. ıt>n İnfa etmektedirler, demiftik. D6nyanm en b&yOk
hava remileri olan bu balonların
resimlerini de dercet·

kü Pazar g6d Kadingon tay.. , otomobil ve otJSbtuı tarafından
yare karaplıma 700 bin se- aaldolunmUfhar.
yfrd ıitmiftir. Bunlar 400 bin
Londra, 14 [A.A.)-(R 101)

miştik.

rapteclilmiftir.
Bu telgraflardan ağrendiği
mize pre ileri ailriilen iddia·
lar tahaklmk etmemif, makudı mahsusla uydarulclaklan
anlqılllllfbr. Fakat Y•Pılan bu
kliçilk tecrübe balonun kudreti
kabiliyet ve mukavemeti bakbacla - . ltir fikir v~ye

Buglln telgraflar bunlardan
(R 101) fn tecrübe edildiğini
bildirirlerken ıene bu bahse
avdet ediyoruz.
Balonun inıası haberinin
intİfU' tarihi ile ilk tecriib eIİDİD icra olunduja glln ara. . . bltlD .dtı,ap ~

Bundan bir

mtıddet

lsariıerimise haber vermif,
ıllialeı Almanlaruı

evel

ln-

(Graf Zep-

lin) ine mukabele olmak n- . (R 100) ve (R 101) ip-

...... .._.............

hfl ıilllclir? 8a ..... ......

herler ve makaleler çıktı.
(R 101) kendilİDden beldeaea muvaffakiyeti ,Weremiyeceji, bunun ln,m.ıer tarafmdan da ••'•P'daiı icl1U1 lalç
fllpheaiz bu haberlerin - ...
)'UI dikkati itli. Bu ftf barla
yapalacak tecrlbeler berl es
tarafmclan merak " al&ka ile

den mltalea lel'Cletm•melde
beraber ( R 101) in henllz

tam bir tekilde muvaffak olIDUf addecHlemiyeceiiai, ba
blballl ancak ( Graf Zeplia)
tarafmclan yapdan 1eyahatlere
mlma.U bir HJallatten liorDa
ortaya ablabilecejini 16yliye-

Tecrtbelerin ta&illbm bftcliren telıraflan burada aynen
tekrarlayalım:

M .. slümanlığı· kabul
•

eden lngiliz lordu

.

edilmektedir.

Resimlerimiz ( R 101 ) fil
lauid .... . - . yem9'
dpra ........

sl*M•

teclir.

( R 101 ) 100 1olca tafD'.

beldelliJorda.

Londra, 14 (A.A . / - Dünyamn ea btıyGk havai remflİ
olan (R 101) ipretll lnpfz
kabili sevk balonu uçut tecribel~ yana Lonclra tebri
tızertncle yapdacaktır. Gemiyi
yalandan flrebilmek için ehin-

kabili sevk balonu Kadfngton
tayyare karargibma dönmlftlir. Balon memnaniyetbahf
bir tecrilbe UÇlllUDClan 10nra
bilAanza bağlama
direğine

•
Ad
J
• d
H3Zfetı em (JeVf)fi e

Petrol ile ifliyen ilk hava pmiaidir. lçeriıinde bly&k yemek, cigara ve dana Aloalan,
IOn aİitelB bir mutfatı, lika
kamaralan varc:lar. Motlrlerl
( Roll Rayı ) markalıdır. Kardingtonda h&k6metin fmallt~elerinde yapılmqbr. Bunun
qi olan ( R 100) Gaarantl
Yorlqayirde bava kumpanyuı
Da1Dll heaabma elyevm ima

oldu~~bi
=.~ı=ıa=v~a~t~az~y~i~kı~i~le~i~~~~~Elbise giymiyen, pişmiş
yen otomobil
yemek nedir bilmiyen çocuk
ln.ınterede bir kAn
koca kızlarını böyle
büyütiiyorlar
İngilterede son ~manlerda görülen bazı ve-

kayi garabet itibarile Amerikadakilerden hiç
te geri kalmamaktadır. Mis Diyana Huges
isimli bir çocuğun büyütülme ve terbiye verilme şeklini bu meyanda sayabiliriz.
Mis Diyana Huger elyevm 4 yaşındadır. Evi' nin içinde elbise namına bir şey giymemekte
pişmiş yemek me
ktedir. Okadar ki yaşayıt tarzım
devri iJ. mukayeae

etmek imkAm

Resmirnb
ftj - - - ,.-..-.._...__

~-~--

s,,n s .at
San Seat

Asılac~ak

ilik .
./ f bey l v du u.ı~ü vaHt beraber ya rlıgı ve çok
s~vdigi Mehrüiıa hanımı hınç

kırı"l r iç:ndc
ır.

bı: unca F

k

t es-·r o.du.

ı

Nen v r yavrum, Meh. rübanc nı 1
- Sorm-ı Vefa, dı.:nya gözt.m :ıindan gor'":ıüy r .. Hö ..
Hö. Hl.. Hı ..
- p k }avn•
,. r i ~ı
böyle a~ p tm
ı:ı::m
yok .. Seni a aar s ;d"gi ni
bil ye; n . Söyl dt ,.J ni de
b"r ça~ nı b mı~a ç lı.;al~m.
- Hö. ho .. o ..
- Canım 1 rüba, bana
güzel
güzel cevap
v recek yerde hala aı,.l.vo n.
lı.s~nı çıldırtn: _ nı:1. .Je olduysa söyle.
- Nasıl söyliyeyim Vefacığım, di!im varmıyor ki •.
- Bukadar feci b:r şey
demek.
- Feci, çok feci... Hem
senden aynlmak icap ediyor.
Hem de ..
- E.. e ..y ..
- Ah.. Keşki bu hal başıma geleceğine Allah canı
bu brnj lakırdıla
n bırak ta anlat bakalım, ne
var ne oldu?
- Berbat bir ~ey Vefa ..
Nereden başlıyacağımı bilmiyorum. Hö .. hö .. hi. hi.. bugün
Raif geldi ..
- Raif te kim?
- Kardeşim.
-Ey ..
- Annemin çok hasta olduğunu söyledi.
- Allah şifı:lıır versin. Vakıa fena bir haber ama, ne
yapalım, hastalık sağlık biz
insanlar için. Eğer mutlaka
senin yanında bulunmanı istiyorsa }l"İt, birnz kal!
- Mesele bununla b:tmiyorki Vefa. Raif buradayken bilsen bana neler yııptı. « Anne
miz ölse de, bunda da tek
kabahatli sensin .. Bu Vefa
bey den"len herife kaçıp nikfıh•ız yaşaman lıadınıo namusuna dokundu, akibet yiıreği··
ne indi » dıye üzerime yürüdü.
Az kaldı beni dövecekti.
- Bütün bu sözlerinin haklı ve ya haksız olduğunu münakaşa edecek bir zamanda degiliz ama birader bey bana
herif demekle haddini tecavüz
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- Kusuruna Bakma. Tabii
teess!jründen ağzından çıkanı
kulağı işitmiyordu. Ah zavallı
anneciğim.. hö.. hö ..
- Mehrüba, ağlama her
hasta olan ölmez ya.. Git
bak, belki seni görünce daha
çabuk iyi olur.
- Vefa, ben gidersem bir
daha gelemem. Baksana o
&liırse sebep ben olacakmışım.
Doğrudur. Annem, kızının
böyle yabancı bir adamla
gayri meşru surette yaşama
sına tahammiil edecek hir ka« Soıı S:ıat » ın tefrikası

Kara
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dın d.ğildi. Ah, yarabbim öyleyken ben bu işi niçin yaptım. Vefa, artık duramam, muhakkak gidip anneme senden
aynlacağım, bundan sonra hep
nun dizin"n dibinde yaşıya
cağımı bildirmeliyim ki kadın
c.ap.ız biraz s kim bulsun ..
- Peki, bi<t n bun.arı yaptık• n
m a
e buraya gele ez misin?
- Hayır, ann r.:ıe hasta
yat,
da
djğim
bir
z 'cTJ
r· Jön.m(m. Bu bir
Y •.ıın d
_ tir. Seni ıı ' adar - vd;~pmi pekala bilırs n.
Onun için bu ayrılık bana çok
güç gelecek.. Beraber gezindiğimiz günlen hiç bir :ıaman
unutmıyacağıcı..
Allaha ıs
marladık ..
iki taraf ağlaştılar, öpüş
tüler.
Fakat
Mehrüba
enJce hazırlayıp yatak odasına lıoymuş olduğu çantalarını alıp

gideceği

sırada, ye~

mek odasmın kalın perdesi
arkasından çok saçlı, zibidi
kıyafetli bir genç çıktı, Mehrübaya doğru yürüdü, elini
sıktı:
· '
- Tebrik ederim Mehrüba
hanım -dedi- rolünüzü sonuna
kadar muvaffakiyetle oynadı

mı alsaydı.
- Canım

t
lı

Te rl

nız.

Yakında

çevireceğimiz
anne sevgısı

sesli filimdcki
için aşıkır.J feda eden genç
kız vazifesini mükemmel yapacağınıza kani oldum.
Mchrüba baştan aşağı değişmişti. Demin harap, bitkin
bir halde hıçkıran sanki o
değild !. Sevinç içinde gülüyordu.
O vakit z..bidi kıyafetli genç
şaşkın şaşkın baka kalmış
olan Vefa beye döndü:
- Sahi, dedi, İstanbulda
teşekkül ed,n sesli füim kumpanyası rejisörü Sedat..
Mchrüba hanımı angaje etmek için ona hakiki bir s.ıh
ne oynatıp tecrube ettik. Mıı
mafı ~iz de müşfik iişık rolünü p~k güzel ifa edecek gibi
görünüyorsunuz .. lstersen,z..
Adam sözGnü bitiremedi.
Vefa bey bir clile zibidi gencin öbür elife Mebriibanın yakasından tuttu:
- Haydi çabuk defo!un
buradan, beni belaya sokmaı

yın.

Diye haykırdı. Onlar merdivenden inerierken kendi
lıendine acı acı söyleniyordu:
- Bütün
fedakarlıklarım
gözüne dizine dursun Mehrüba
Artist iği benimle yaşamaya
tercih ettin !.

. . . .

Hakikaten yakında lstanbulda yapılmış "Ar.ne sevgisi"
diye bir sesli filim seyredecek miyiz ..
Yoksa bu, Mehrübanın sırf
Vefa beyden ayrılmak için
tertip ettiği bir hile miydi?
Orasını zaman gösterecek.

Ahmet Hidavef

işsizlik ...

Dedesini ôldü- Yankesecilerin
ren Şevki idamd ışıne
• •
yardmıyd
mahkum oldu
başladı!
Kastamonu 15 ( H. M. ) Ağır ceza mt1hkememiz dün
yeni bir idam kararı verdi.
T osy lı Ali oğlu Şevki ismini
t.ı.şıy an
idam mahkumunun
cür 1 şudur:
Tos anın Kızılca k y·;,den
Rec
ağa bun an ik: s n
evel ihtiyarladığından b-hislc
menkul ve gayri me kul cmvalini berlıayat olan oğlu ile
diğer vefat e~cn oğlu .. ramnda taksim etmiş ve evelcc
vefat eden üçüncü oğlu Alinin oğluna, yani torunu Şev
kiye bir şey birakmamıştır.
Şevki buna çok içerlemiş
ve iki senedir dedesinden bir
intikam almak için fırsat beklemiştir. En nihayet bir gün
dedesinin tarlada yalnızca çalışırken görmüş ve göye koşarak av tüfengini omuzlamış
ve bedesinln tarlasına ıtoşarak

Jfiitl'rcirni: (Jnıl'r l(r=.ı/

- Tabü işimizi kendi eJilığının lazım
olduğunu farz
mide yapmazsak böyle olur.
ediyorum.
Şunu iyi bil ki «kin korkudan ı' Toger kapıdan çıkarken
habnna bir şey gelmiş gibi
doğar.....
birden bire döndü ve:
- Ne demek istiyorsun?
- Demek istiyorum ki bir
- Geçen günkü taharri
insan diğerinden korkmazsa
memuru sizi görmek istiyor.
ona karşı kin tutmaz:
- Niçin daha evelden ha- Hangi kitapta okudun
ber vermedin? Çağır gelsin ..
bunu?
ihtiyar ağır ağır çıktı. He-..- Kafamdam çıkardım. Bu·
nüz bir kaç dakika geçmişti
nu söylememe sebep te komki kapı açılarak orta yaşlı bir
şumuz mister (Malpas) tır.
adam içeri girdi. Elindeki foDeli gıbi yalnız y~ıyor. Tek
tografi uzattı.
başına koca bir evde oturu- Kızı takip ettim.. İşte
yor. Acaba bu adam kir.ı?
fotografı.
- Ben ne biliyorsa•
- ismini biliyor musunuz?
de biliyorsun.
- Odrey Bodford ..
- Kim olduğunu fanediyorsun?
Bodfort mu dediniz?
- Senin buradan çıkmakEminsinizya!.. Annesi var mı?

işsiz kalmış

bahanesi ile elinden
alb lira aldıhtan sonra
i~tidasını bir zarfa koyup kendisine iade etmek ve :
- Gel seni müdüre götüreyim de işe başla, teklifi ile
dairelerden birine götürüp biçareyi kapıda bekletmek ve
bir aralık dışarıya çıkıp :
- Sen bekle! Şimdi müdür çağıracak, diyip sıvış
maktan
ibaret olan
bu
usul şimdi pek revaçtadır.
Son günierin •yankesicilikleri hep bu tarzda olmaktadır.
İkinci ~ube müdürlüğü, yankesicjler;n habasetlerine mani
olaıak üzere l:at'i tedbirler
beş,

Tallit Mümtaz

almı~ bulunmakta<lır.

ec~!isi

25 S~tndıl(!
Müflis inşaat

zavallılara iı;ı

bulmıık

ederek öldürmüştür. Ağırceza
mahkememiz 323 tevellütlü bu
olan dede katilini idama mahkum etmiştir.

1

Yakında açılıyor

şirketinin evrakı um11nıf vaziyete

getirtiliyor

dafr nutuklar

Bir müddet eve! iflasına
karar verilMi.ş olan Relin in1aat şirketine ait hesapların
tetkik
ve tesbitine
masa hey'c ince devam ohmır.aktadrr.
Bu şirket

muamelatına

ait

Ankaraıla
bulunduğu
anlaşılan yirmi
beş sandık

olup

evrak, btanbula geiirilm~kte
dir, Bu evrak masa heyetince
tetkik olunacaktır. Memleketimizde birçok mühim binalar
inşa eden bu şirket, bir anonim ~irkettir. Matluat bir buçuk milyon lira kadar tutmakta isade bunun ne lıadan tahakkuk edeceği henüz belli
değildir.

Anadolu demir yollarındaki gayri Türkler
Anadolu - Bağdat demir yolları idaresindeki üçüncü, dördüncü sınıf memurlar arasında
bulunan gayri Türklerin ihraç edileceği ve daha yüksek
mevkideki bazı gayri Türkler
hakkında da bir ihraç listesi
hazırlanma!. ta oldu1 u yazılmış·
tı. Bunu hisseden gayn Türk
müfettişlerden biri i s!lfa ederek Mısıra gitmiştir.
Hayir

beş

sene evel öl-

müş.

D

Son günlerde şehirde yankesicilik vukuatı ı;ek ziy Cle
artmış bu ·nmaktadır. Bi hassa
yankesiciler n
pandoflacılılı,
man · l\Cll' c namını verdikleri
ye ş.~lcin cüzdan dı.: 'rerek
pay ma tek:'fi tarzındaki usul
bir çok sadec..il rin canını
yıı.km ktad r.
M mlekett ı ··zıık buhranı
y ke•icilcre e ki bır u li n
tatbikı fırsatıı ı da vermiştır.
Yankesicı r.n hu u-ule verdiklui isim zarfçwktır.

zavallı ihtiyarı arkasından ateş

-

:4

•

- Kardeşi filan?
- Öğrenebildiklerim bundan ibaret.. Annesinin 1915te alınmış bir fotografını da
ele geçirmeğe muvaffak oldum.
Leysi Marşalt ikinci resmi
de büyük bir dikkatle muayene etti.
- Allahım birbirlerine ne
kadar benziyorlar.. Kız ne
işle meşgul?

-Tavuk besleyip yumurta
ve piliçleri satmakla geçiniyordu. Evelki gün Londraya
gitti. Bir daha avdet etmiyecekmış.

Milyoner bir kaç dakika
bir tavur ile odada
dolaştı. Nihayet taharri memurunun önünde durdu.
- Güzel mi?
Fevkalade.. Daha bir
çok havadis get~ebilecektim.
Fakat, Dik Şan<!nla karşılaşmanasız

Ay sonunda B. M. meclisi
tekrar faaliyete geçeceği cihetle, İstanbulda ve vilayatta
biiiımuın meb'uslar Ankaraya
avdete başlamışlnrdır.

B.

M.

uecl:;;·niıı küşadını

müteakıp B ;vcki! fcnıd pa;;a
Hı. bir nutak irat edecekleri
gibi Hariciye vel:ili Tevfik
R!!-ş\\i beyin siyaseti hariciye,
Dahiliye vekili Şükrü Kaya
beyin de dahili i leri.roiz hakkında iıahat vermeleri kuvvetle muhtemeldir.

Avrupftya moför ta' Ichcsi gönderilecek
Üç sene kadar eve! Galatada kotu hanında dört bahriye
mühend:si tarafından te.sis
edi!en motör, makinist ve
elektrik mektebinin imtihanları bir aya kadar bitecek ve
ınektepten 22 efendi makinist
diploması alacaklardır.

Bu efendiler kara ve deniz
yapabileceklerdir.
Mektep müessisleri, yetiş
tirdikleri makinistlerin Avrupa
fabrikalarında staj görmeleri
hususunda bazı fabrikalar ile
makinistliği

anla~mışlardır.

Iııcir

ve sef.tali ...
~

İki genç hanımın dava ınd ki sebep incir çekirdeğini

doldurmazmış! yaşlı uıtın davın

,.,

o

e

- Bakar mı~nız,
ef ndi.
Bizim davamıza sıra ge1di mi
acaba?
Ok.ukça genç iki kadının
müştereken sordukıan bu •male kc r ~ı, kendisine yalvarılan
pos bıyıklı adam Gr ı rın dindeki celpnameleri aldı, şöyle
bir göz attı, sonra duvardaki
dava listesini tetkik ederek
cevap verdi:
-- Daha sıranız gelmemiş.
Sıranızın gelmesi için daha
bir kaç dava var. Sizin davaniz nedir?
Niçin sordun, efendi?
- Gizli, kapalı bir sebeptense herkesin ahvali hususiyesını ara:jtırma ktan hoşlan
mam. Tereddüdiinüzde haklı
sınız. insan öniine gelene davasını anlatmazya. Hele kadın
kısmıl

Bu sözlerle beraber pos
bıyıklı zat arkasını döndü,
azametle yürüdü. Fakat hanımlar, ellerini uzatıp kolondan tuttular:
- Yok, efendi. Gizli, kapaklı bir şeyimiz yok bi:ıim.
- N~ıne lazım. Mademki
bir defa tereddütle sebep sordunuz ...
- Yok, yok. Saklıyacak
olduğunuzdan sormadık.

- I-ler ne ise, ben ... Muhakemeyi de
dinliyebilirim.
Mademki gizli, kapak;ı bir ~ey
değil. Muhakeme aleni o:ur.

Siz.

yorulmayın.

Hanımlar,
liiş,ü!er,

fiskos edip güaralanndan biri dedi

ki:
-

Bizim muhakememiz olmıyacak ki.
- Niçin bekllyorsul"tz öyle
ise?
- Şey,... Banştığıınızı söylemek için. Bu hanım, benim
komşum, kavga ettik. Ben
ona bir incir çekirdeği doldurmıyacak şey için münasebetsiz söz söyledim. Öfkelendi, dava açtı.
- Pek ala, böyle olmalı ya!
Hanımlar gülüştüler. Davalarını anlatmıya teşne idiler :
- Sebep şu, efendim. ikimiz ayni kumaşı beğendik,
manto yapmak için. Halbuki
kumaş bir mantoluk kalmışh,
başka örneği de yoktu. Ben
kendime yapmak istedim bunu
komşum razı olmad1° ve.....
- Anlaşıldı. Hakikaten incir cokirdeği doldurmuyacak
Müsadenizle dücüneyim

Kim bu?

sır.

Bilmeyorsanız hiç sorma·

Diyerek dalgın bir tavurla
odadan çıkb. Mister Seysi

yınız..

Polis müdiriyetinin en
zeki müfettişlerinden birisi.
Hususi olarak bazı esrarengiz
vak'aların meydana çıkarılması
için Hindistıından celbedildi..
- Ne gibi bir iş görmek
için oraya geldiği:ıi öğrene
bildin mi?
- İşte dünyada bir şey
varsa oda budur. mamafi bunu da hallederdi .. Fakat zihni
kıraliçenin

gerdanliğile

meş

gul...
- Kızın adresini alamadı
nız öyle ise şimdilik işiniz
onu bulmak o!sun. Kendisile
arkadaş olunuz. Ne kadar para isterse veriniz. Ama korkut~amağa çalışınız. Buraya
ge'i••bilseniz daha eyi olur
m'·ter Vilit ...
- Bu işi yapamam mai
lord.
- Sana be~ yüz lira var.

na gelince.-

r

-

tıın.

-

•

Marşalt..

longa

Yalnız

kalınca

şez

uzandı. Düşünmeye baı

ladı. Beş kıtada kendisine linet etmiyen kadın yoktu.
Onu kurban ettikten sonra
elinden gelen her türlü çapkınlığı yapmıştı. Y olısa ondan
korktuğu için kin beslemiyorHayır
"Toringtondan•
du.
korkmazdı. Fakat yalıoız kin ..

-V"Silik,,
"Dik Şanon,. muavınıne otomobilin kırık çamurluğunu
göstererek:
- Ehemmiyetai:ı..
Dedi. Muavini "Siril,,
- Başka bir arabaya mı
çarpdınız?

- Evet azizim!.. Cidden
nefis bir müsademe.
İki arkadaş fazla koııuşrııa-

1

lıir s !:- p. affınız;.. n: gru, n.
Ha: . kı b nim davam öyle
degil. Kora bir şetta i c 1 irdcğini her halde do!dJrur !
Hanıml~ , m~ralt tt;ler •
- Ya, a'inan nP tuhnf N-_sıl şey. Kuzum siz de n'. tsanız, a bize.
- Yook, size anlatmak de-.
mek yedi mahalleye tellal çı
karmak demektir.
- A, bize hakaret edlvorsunuz ga'iba. Biz o kadar aı;
:ıımızı tutmayı bilmez, geveze
insanlar mıyız siınki!
- Kadınlığınız hasebile affınıza mağruren!

- Aa, sahiden alay ediyor
bizimle. Hadi, yürü, konuşma!
Pos bıyıklı adam, bıyık altından gülüyordu. Hanımlar,
surat astılar, büsbütün sinirlendiler. Bir aralık aralannda
şöyle dir söz geçti :
- Sakın deli olmasın?
· - Yoksa aklında bir hoş
luk varmış gibi yapıp ta perde
arkasından söz mü ııtıyor. Malum a, ihtiyarlar delikanlılar
gibi atılgan olmazlar. .ı.>osdoğ
ru maksatlannı söyliyemezler!
- Sonra da kadınlan büsbütün gücendirir, ürkütürler
böyle hoşa gitmiyecek kaba,
saba alaylarile!
- · Pinponl
İki hanım, mahkemede davadan ferağati tespit ettirip
güle güle gittiler. Yaşlı adam
da onlardan sonra çok kalmadı. Davası olduğunu söylediği halde, dava falan beklemede'l, ayrıldı.
Acaba har.!mlann zehaplı.rı
doğru mu idi?
Belki evet,
belki hayırl

Ölümün sırrı?
Avrupanın

ispiritizme ile
uğraşan muhitleri bugünlerde
( ölümün sım ) serlevhası albnda çıkan bir kitabın dedi
kodusu ile meşguldürler.
Bu kitap Mösyö Vitrihin
eseridir ve hayatın ölümde::n
sonra da hiç olmazsa bir
müddet daha devam ettiğini
ispat etmekte, bu vadide bir
çok misaller saymaktadır.

Yahudilerin
sayısı

Almanyada bir yahudi ta·
bir istat!stiğe göre dünyada takriben
15 milyon Yahudi vardır,
bunların en zenginleli Ameri·
kada, en fakirleri de Y ~men
dedir.
rafından neşredilen

--

dan • Şanon., un apartuma,una
kadar geldiler. "Dik,, cebin·
den çıkardığı anahtarla kapı·
yı açarken;
"Elton., !arın akrabaları o·
hıp olmadığını biliyor musun?
- Hayır.
- Belki "Silik., bilir. Saat
albda burada bulunmasını
söyle:niştim. Salimen şehire
gelip gelmediğini öğrenmek
isterdim.
"Silik,, hayretle
sordu;
- Kimin?
- Birisinin... Nehirde bu!u.mın cesedin kime ait ofdu·
ğunu anlayabildiniz mi?
Muavin başını salladı;
-Galiba ;<Afrika» dan gel·
miş. Cebinde bulunan Sigara·
!ar « kap » a aitti. Zan;
nedersem "İnglllcreye,, yen
çıkmış. Geçen
iki
h:ftıı
Afri! '1dan Bulvayo ile Bıılr.10"'
r-:ıl Kesil vapurlzra ~idi.

[Hıı ırı"tli)

Dönen göz

GOL

JôLGUN

Ne

yaptın

Kadını

-
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Kız,

bir kolunu karyola demirinde asılı tutarak, susuyor;
anası, beht içine bu umulmaz
hadisenin ıahihan cereyan
edip etmediğini düşfinilyordu.
İkisi de tek bir kelime söylememişler, delikanlıyı ancak
samit baluşlaııla teşyi etmiş
lerdi.
Sokak kapısının kapanması
üzerine ana, kızın üstüne
atıldı :
- Ne yaptın kahpe , ne
yaptın yumurcak?
İtabile saçJannı yakalamak
istedi. Lakin Esma, ömrünün
ilk isyankar vaz'ını takındı ve
anasının ellerini tutarak susturucu bir sesle haykırdı :
- Uslu dur,. artık beni dövemezs' n
Kadın bu asi tecellüt önünde şaşırdı:
- Kafir deli -dedi-beni de
illi kovacabm. Galiba tek
ha,ma evde kalıp kendine uYar oynaşlar bulmak istiyorsun.
Esma karyolar.ın kenarına
ilişti ve ağır ağır cevap verdi
- Benim aramama hacet
Yok,
sen oynaşları elinle
Lakin
bulup getiriyorsun.
balık,

ürküttüğün

kurbağaya değmiyor. Bundan
sonra bana danış ta öyle çalış.
Şimdi, ana-kız, bir ticaret
ltıeselesi Uzerinde
müzakere
'le münakaşe eden iki ortak
gibi konuşmıya, hırlaşmıya ve
tedricen uzlaşmıya başlamış
laı dı. Kııdın, o güne kadar
dilsiz bir teslimiyetle her
trnrine münkad olan on üç
Yaşındaki kızının ansızın gÖ'i-

lcrdiği tecellüt buhranına ve

nefsini satmak keyfiyetinde
rey verip münakaşaya giriş
tııe~ine içjn için mütehayyir,
onunla konuşuyordu.
I<ız, ne Orhandan, ne Suphiden tam bir fayda elde
~dilemiyeceğini ileri sürerek
1kisinin de artık ihmru edillnes!ni ve başka müşteriler
'bulunmasını istiyordu. Ana~,
hu noktai nazarı makul görllıeklc beraber zihninde yaşı
Yan bir ukteyi hal etmek için
•ordu:
- Beylerin ikisinide salt
Para alamayız diye mi yürütliiıı ? Başka düşiindüğün de
0
ltnalı.
- Orhanın bana el atar
:tınaz köpek gibi solumasın·
-.ı, pis pis bakmaya başla
~taından iğrendim. Suphinin
:• kucağına çıktığım halde
0
~ Un

gıbi

kalışına

kızdım.

~;n, ürkütmeden okşamayı
~ tn er İ'sterim. Kendimi me~:a koyduktan sonra gönlü)
o!sun eğlendiremezsem
~ık değil mi?
-ı1~ bu cevap üzerine alık
d luzına bakh. Onun birb...~llbire
gösterdiği tahavvül
..l:ı •
~ 'Ql&ızin vehleten konutbir
körün aıısızm
dftlrrn_ıye başlaması I< adar ken- ili i'cap ediyordu. Hili,
.:::olanın kenannda yan o~~ bir vaziyet muhafaza
tiJa11 ~ı~ının fikrindeki fU in' - ' dilındeki fU inkitaf, met~ biı- •ihir gibi onu alıklat"

ta"''•.

~du.

Ol~ son IMSzGnG aöylemiş

..

gieterfıeeai&e

,.ta-

t'i.:..._~en pejmGrde ada-

-...... kirli

eteğinde veni bir

'Muharriri: M. Turhan
leke, anumın gözüne çarph
ve kadın, bütün bu maceranın
sımrıı o lekede okumuş oldu.
Filhakika, kızın gayri tabii görfinen heyecanları, tehevviirleri,
olgun bir kadın ~bi görUşleri
ve düşllnüş1eri, tabfatin şu
kirli eleğe sürdüğü lekenin
şahadet ettiği çağ değişikli
ğinden ileri gelmişti, Bu deği
şiklik,

belki ta'cil olunmuştu.
Fakat vaki idi ve artık küçilk
Esma, her hangi bir kadın
gibi mütehassis olmak hakkını,
yahut kabiliyetini kazanmış
demekti.

Kastamonu, 15 [ H. M. ) Diba burada, çarşımn ortaımda berber Hacının kahvesinde çok gillünç ve giilünç
olduğu kadar da garip bir
cerh vak'ası oldu. imaretten
Kabr Hasan naınile maruf birisi, Ovah pazarındaki manaY
dükkanında, T opalb sakinlerinden Çorba adını taşıyan
bir kadınla rakı içmişler. Hasan kadına gece beraber kalmalannı teklif etmiş, Kadın
kabul etmemiş ve dükkandan
çıkarak bir tarafa kaçmak istemiş, fakat Hasan peşini birakmamıştır.

Kadın çarşı içinde koşmıya
başlamış, Hasan da onu kova-

lamıştır. Çarşı · içinde 10 dakika kadar koşan kadın en
nihayet boş bir kahve bulmuş
ve oraya girerek kapıyı kilitlemtştir.

~

İki ahbap çavuşların,

Çllrşı

içinde kovala·
yarak yaraladı

kahpe!

Galiba yalınız kalıp kendine uyar oynaşlar
bulmak istiyorsun!

tuttuğun

Sahife 7

Son Saat

18 T eşrinievel

Es-

mayle anasına karşı -ayrı ayrı
sebeplerle- ta~ıc~ ıkları iğbirar
aylarca deyam etti. Ne Orhan
ne Suphi, onların evine gitmeyi düşünmüyorlardı, Zaten
öbürlerinin de kendilerini aradıkları yoktu, Her iki delikaniı ilk günleri sıkça ve
bilahare
seyrekçe
olarak
başlarından geçmiş olan garip macerayı yadederler, hazan kızar ve bazan gülerlerdi.
Git gide böyle bir tahattura da aralannda yer vermemiye başladılar. Anayla kızın
cisimleri gibi isimlerini de
sanki unutmuşlardı. Şu kadar
ki ikisinde de bu maceradan
•
silinmez birer iz lcalmışlı.
Suphi bey, bir fahişeyi ıslah
etmenin tohumsuz mahsul almak, Ye kerhanelere temiz
düşünceler sokmanın su yüzünde paydar nakı~lar yapmak kadar muhal olduğuna
inanmış; Orhan bey ise fahişelerle müm:scbette cür'etin,
atılganlığın ve gençliğin ) apacağı tesirin bira~ da para cazibesile teyit ve tarsm olunması
lazım geleceğine kanaat getirmişti. Bu fikri kazanç, kendilerinin aldanmadan doğma
elemlerini telafiye kafi geliyordu, ve onlar, eskiden olduğu gibi parası peşin verilen
bir gecelik muhabbetler tedarikile meşgul bulunuyorlardı.
. Bir gün gene boyle bir aşkı
muvakkat ardında dolaşan Orhan bey, o aşkı ihzar edecek
tellal ile şehrin tenha bir mahallinde pazarlığı bitirip avdet
ettiği su·ada Esmanın anasile
yüz yüze geldi. Hala üç ay evelki çarşafı ve çarpık iskarpinleri taşıyan kadın, peçesini açarak - kendisini kiraren viıalile
kamyap etmiş olduğu - erkeğe
manalı bir tebessüm gösterdi.
Orhan, birçok şeyler vadeden bu
tebessüme karşı iptida kayıt
sız kalmak istedi ve yüzünü
çevirdi. Müteakıben Esmayı
hatırhyarak içinde bir istek,
kuvvetli bir istek yayıldı. yarım kalmış bir zevkin iniltisini yüreğinde işidir gibi olarak
billihüyar kadına gülümsedi.
Esmamn anuı bu gülümseyiş üzerine hemen yanqb:
Maşallah
beyefendj
-dedi- bizi bu kadar unutmak
olur mu?
- Ne yapalım, öyle icap
etti.
- Ne kusur ettik ki öyle
diyorsun. Tavuğuna kış, çocupna pis demedik. Elini bı
raktık, eteğini öptOk. ~ene
yaranamadık, erkek değil mi•hliz. bepiaizln yGreji tqbr.
- Canım, kuru sitemi. .az

elinde bıçakla
kapıyı kırmıv ve içeriye girmiştir. Bu sırada meşgul olan
kahveci neye uğradığını şaşır
ın~, diğer iki kişi mücadele
ederken pencereden atlayarak
Hasan da

kaçm1ştır.

Kahvede uzun müddet mücadele olmuş ve neticesinde
Hasan Kadını muhtelif yerlerinden yaralamış, Kendisi de
oldukca ehemmiyetli sandalya
darbeleri yemiştir.

T. M.

Sigortacılar

karda!
Prag gazetelerinin anlattık
larına göre bugünlerde Çekoslovakya zabıtası bütün memleketi heyecana garkeden bir
meselenin tahkiki ile meşgul~
dür, vak'a şudur:
Pek çok iş yapan hayrt sigortası simsarlarından birinin
şimdiye kadar yüzlerce cinayet irtikap ctm:ş olduğundan
şüphe edilir, ve tahkikata sirişilince anlaşılır ki : Bu adam
ölmesi beklenen ihtiyar akrabaya malik ve cinayet irtikabına müstcit insanlara giderek
bu ihtiyar akrabayı kendi
lehlerine hayat sigortasma vazetmekte ve sigorta yapılınca
cinayete alet olacak olan adama bir paket arsenik hediye
ederek bunu nasıl kullanılması
:,. .. p edeceği hakkında da talim ~ vermektedir.
~ a nta bu adamı tutmuştur,
zP.h r enerek
öldürülenlerin
yüzlere baliğ olmasınd"'n şüp,..
he edilmektedir. Sigortacı ile
birlikte iş yapan kardeşi zabıtam n tahkikata başladığım
öğrenir
öğrenmez
intihar
etmiştir.

Ya bizim ihfiya·
cımız ne kadar?
Berlin gazetelerinin haber
verdiklerine göre, Berlin talebe yurtlanndan birinde ahiren beş tane oda boşalmış,
bu heş odaya ise tamam bin
tane talip çıkmıtbr.
Bu münasebetle Ber!in gazeteleri, talebe yurtfarınm liakal on misline iblağ zaruri
olduğunu mlldafaa etmektedirler.
ebeliğini

bırak

ta

Esmadan
haber ver, ne yapıyor ha1pa?
- Sana çok kırgın. İyi bir
yüz görümllttl getirmezse yilztlne bakmam diyor.
- Öyle ile çok bekler.
- Şaka aöyliyorum beyim,
Zavallı kız, •enin adlDI birgün
bile ağzından dlif&rmez. Bulup ıetfrmiyonua diye batı
etJal , .., durur.
(Bitmedi)

l-Ialiç...

Mahallelerin tahdidi
Bu

Hemen doldcalt
vaziyette değil
dir, deniliyo

iş

biraz müşkülleşti,
fakat bitiyor•••

Mahallelerin
hudutlarını
tahdit ve tevhit etmekle mctgul olan komisyon faaliyetini
ikmal etmek üzeredir. Malüm
olduğu üzere bu komisyon ilk
faaliyetini lstanbulun sur dahilinde yapmış ve sur dabfUndeki 300 kllsur mahallenin
hudutlannı teYSİ
ederek ve
mahalleleri birleıtlrerek bu
yekônu .•114» de iDdfrmiftir.
lkmci k111m faaliyet şehrin
Beyoğlu kısmında başlamış ve
bitirilmiıtir. Elyevm Boğazın
Rumeli kısmında çalışılmakta
dır. Heyet azası bu kısımdaki
faaliyeti esnasında bir takım
müşkülata tesadüf etmiştir.
Maliim olduğu üzere bundan evel yapılan numrotaj esnasında milliyetimize ve şive-

mize uymıyan mahalle ve ıo
k&k isimleri değittirflmiş, yeni
konulan isimler de birer levha
halinde ıokak ve caddelerin
muhtelif yerlerine asılmışb.
Fakat harf inkalabını müteakip, Arap harfleri ile yazılmıt olduğu için Emanet bu
leThalan kaldırmış, yeni harflerle olanlannı ise henüz koy-

Halicin dolmakta olduğu ve
kısa bir zamanda adeta yBra•
yerek karşıdan karşıya geçmek kabil olacaiJ hakkındaki
neşriyat üzerine selahiyettar
bir zat bir muharririmfze pnları söylemiıtir:
« Çok mnbaliğa

edili-yor. Haliç taranmıya mOhtaçtır, fakat hemen doluverecek
bir hale gelmiş değildir. An•
cak sahillerde biraz birkinti.
vardır.))
\

durmamıştlr.

Komisyon azası ifte bu yeni sokak isimlerini bilmediği
için hudutlann tevhit ve tayininde müşkülata tesadüf etmiş ve Emanete müracaatla
malumat istemitfu.
Emanet, komisyonun işini
teshil için sokak isimleri tebeddülabru gösterir harita ve
planlan komisyona verecektir.

Zayi
Taksimde cüzdanımın içinde
iki nüfus tezkeremle bir Ame· ·
rika pasaportum ve evrakı i
hususiyemi zayi ettim. Herkim 1
buldu ise Beyoğlu tunel mev· •
Jevi tekkesi yanında Şahkolu
camlişerifi imamına bıralıırsa

Manif.atura Ceza \rar!

memnun edilecektir.

Piyasada. görü- Ev lağım/arının
len buhranın
kanl1lizasiyona
sebebi nedir?
raptı yasak,,,
Yeni gümrük tarifesinin tatbikından
sonra manifatura
piyasasında bir tenezzül hasıl
olduğunu sebeplerile beraber
yazmıştık. Bu tenezzül birçok
manifatura tacirlerini, evelce
fazla mal getirdikleri için miiş
kül mevkie sokmuştur.
Dün bu mesele hakkında
konuştuğumuz bir manifatura
taciri bize şun!arı söylemiştir:
«- Bizim para kazanmak
hırsı ife tarifenin tatbilnndan
evel fazla mal getirdiğimi~
hakkında

yapılan

neşriyat

doğru

deJUdir .
Esasen
bir manifatura taciri hemen
her zaman fazla mal bulundurmağn mecburdur.
Manifatura p~yasasmda görülen müşkülatın sebebi sadece bankalaıın krediyi kesmiş olmalarıdır.

Şimdi hiç bir tacir manifaturaya ait eşya getirmemektedir. Herkes elindeki malları
satmağa bakıyor.»

Yeni pullar lngi/izlere bastırılıyor
Posta ve telgraf idaresinin
yeni harflerle posta pulu bastırmağa karar verdiğini yazmışbk. Yeni pulların tabedilmesi, şimdilik pulları basmış
olan İngiliz şirketine verilmiştir.

Şirket

yeni

pullardan 20

milyon basacaktır.
Pulların ilk partisinin bir
aya kadar teslimi mukarrerdir.
Yeni pullarla şimdikiler arasında şekil ve renk itibari ile
mühim farklar bulunmaktadır.
Yeni pullar gelince derhal
mevkii istimale konacak, Mamafi eski pullar önümüzdeki
temmuz nihayetine kadar kullanılacaktır.

Şerif

B. polil müdür-

Döyçe O. Bank -,
Tarihi tf.!<;iı:;i: ı QOo
Miics!'isleri: Drc dner hn•ık A.
Şaflııneoşer bank Fcrayıı, Nasiy9ual bnnk für Döyçlnnd

- Kanalizasiyon tesisatına lstanbul cihetinde de yapur
sulan veriJmiye bqlanılmlfhr.
Yalnız lağımlar hennz kanalizasyona raptedilmemektedir. Bu, ancak kanalizasyon
tesisatının kabulü kat'i muamelesi yapıldıktan sonra kabil

Merkezi: Berlin; şubeleri: H.ım
burg, İswıhul sGaht2 ve htan-

buh, İzmir.
Galata kısmı telefon: Beyog)u:
247. 24J, 684,685

İstanbul kııımı telefon: İ11ıanbu1

2842, 2843.
Depoc:u: ı . ıanlıul Tütün günı
rü@. Telefon: İtttnobul !l~~·

Bıllımum lınnka mııan clab ıcra 'c huswıi knı;nlar iarl" o)nuur

olacaktır.

Bir kaç bina sahibi, binalarının lağımlarını kanalızasyona

rabtetmişlerse de Emanet bunları hem bozdurmuş, hem de

(Jılerator

bina sahipleri aleyhine dava
ikame etmiştir.

Ahmet Burhaneddin

Cumhuriyet bayramına doğru

Cerrahp:ış:ı ha tanec:i opcr.ıtôrO
Muayenthnnr:
oğlu, Rus sef:ırc

Be'

tane~i karşı ında 348 numaralı
suriye çarşı 1 apnrtım~mı 8 n ınarada.

Cumhuriyet bayramı ayın
29 uncu Salı gUnüne tesadüf
etmektedir. Bu gün bilumum müeesseıat ve devair
tatili faaliyet edeceklerdir.
lf Cümhuriyet bayramından
bir gün evel mekteplerde tarih muaailimleri
çocuklara
cümhuriyetin faziletleri hakkın
da izahat vereceklerdir.
'f Cümhuriyet bayramında
Hariciye vekaİeti tarafından
Ankarada büyük bir balo verilecek, sOfera ile Türk ve
ecnebi pek çok zevat bu baloya davet edileceklerdir.
lf- Cümhuriyet bayramında
Ankar&de Reisicümhur hazretlerinin huzurunda büyük
bir resmi geçit yapılacaktır.
Bu resmi geçide '<600» kişilik
bir yekiin ile İstanbul polis
taburu da iştirak edecektir.
Bu polislerimiz hazırlığa ve
talimlere başlamışlardır. Ayın
25 inci günü Ankaraya hareket edeceklerdir.

Telefon: Revcı~lıı 1615

l>oktor Fevzi r\hınet
l'rı:n i, bel oğııklıı~u, ... ilt, prostns, ınrı turn .. iil 'l:e k Jın lasta

!ıl larını en on usullerle az bır
n\mandıı ınıı .ut ~r>ıtle aeda\'
·der.
Adres: Babıali Çsğalo• lu yokuşt
köşe başı nuurnra -43
T 1 c~ n f.;ıa ..,ul :wn

Doktor FETHi
CeıTohpnş:ı Hastanesi
B:ıkteri) oloğu

Kan ( V:ı crman teamülü ı
idrar, Lnlgam cerahat tahlilleri

ile hnttıılıkl.ınn hususi aşıları ) n
pılır. Tclefoalo mnlumat veriIJig
takdin.l tahlil edilecek me'l:at al·
<lrıılar.ık bil ılı mı raporu takdim
.di ir.
hıa' ench e: Beyo~lunda, Aga
.::nmiinm kar~ısırıdn
,.-ı ...
T lcfon: B ., C'ğlu .,._,.,.

Yüz bin iiralık taş
Rangondan Taymis gazetesine bildirildiğine göre Mogok madenlerinde bulunan bir
(Safir) işlenmemiş olduğu halde
bir Amerikalı
tacire
(100,000) Tnrk liraama aablmıştır. Bu taşın emsali kıy
metli mücevherler arasında
en bilyDğtl olduğa zannedilmektedir.

1

Kadın hastabkları

hekimi: Doktor

CEMRL ZEKi

L.f tıhk}arı
l ler türlu- kadın rıu1'l
s
ıu ciddi sıırt'tte teda' i c1~r : c~ •
uıd1.: başında l•',.pjyc ca' . ~ L 1'
numara. ÇarşnnıbA t,tünlerı u '
rayn parasız bal.ılır.

Mahmudiye oteli

kalıyor mu7
.Elektrik 'e terkosla milc~~:ı
Polis mDdUrO Şerif beyin 'C I
neufet \ie taharetile aı~teriJeruun
Ankaraya azimeti mumaileybin L"Cıemen
ıonra'Y
mazharı ta kdi.
n olan oteliınize bu
askerliğe avdeti ile alakadar
~ mu"h./.~ç
defa wüceddedcn bao~o ına~lli_le
addediliyordu. Alınan maluU
lU •
ıek ) ataldı odalar inşa e~şur•
mata nazaran
bu seyahat
F elemeak btlkiameti, memleBinaenaleyh aile iltaıneune de
Clmhuriyet bayramı mlinueketin ortaama kadar blyOk
800 derece dveriflidir. Kbven nebetile Ankanda yapılacak
hir körfez halinde ilerlemif
retle abonman kaydedilir. Rahatınıeruime iştirak edecek olan
olu Züzdene denizini kuru111 ve üuahatini arm eden ze-.·apolia taburuna ait buauşatla tarak bunda yeni yeni köyler
tı kiramın ıqrifleri kendi menfaallkdardır. Şerif fe,U. cOmbute9aine karar ftnlliftir.
atları ik(iawadandır.
Ameliyat
bqlamır,
d6rt
MAdre9
riyet bayramına kadar Aakaneye
kadar
hitam
bulacak
ve
Sultan
Mahmut
~
racla kalmua ve yahut gelip
tekıv Amir..,. si ılll _..
aıllcı
.. M ...-ektir.
ele - - Wt- IJ
"9~T--eJclo~~a-.!J~4o2"•"'İllliW
tar
toprak
tmaeldlr.

lülfinde

k ./.

g.,

. .,

'l-...

-·.

---T etrlnlevel 1S

8 Sahife

AMATÖRLER!
Gazel g6ııler gidiyor! !onbahar aylarından müetakbel saadetiniz için
hatıralarınızı teobit edinia. hunun içın d e ınuva ffaki yetinı•i temin edecek
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taklit bıçaklarda sakınınız.

Hli':i 'Gi ,... ADh'Iİ iKTiDAR
Pa·-is ( Saint l..ou i~) ' ı· ı -rcker)
k i l i ı ıık l eri n ci~ · n ınu 1 u n

f)r. sı·rKı NECİP
Bı..;)ogt ı. n ı l a t~ı kld ı ·;ıJ cl• ·s ııı Jı.
111 n u nıaıa lıı t ~ tikl ;f l n p : ı rt n uır ı ı nın
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Tababet ve tuabab sana'tlarının tanı icrHına dair1219 numaralı kanunun 14 üncü maddesi mncibiıace tesis edilecek etibba odaları üçüncü mıntaka heyeti idare ve haysiyet divanı uası intilaabab tetrini evelin 18 inci cuma günü saat on üçte darülfünun konferans salonunda icra olunacakbr. Kanunun 15 inci maddeai Türk.iyede icrayı san' at selahiyetini haiz serbest ve ya memur
bilumlllD etibbanın ( Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler) odalara dabll olması mecburi olduğu
ve etibba odalan nizamnameainin beşinci maddesinde oda azalarının mahalli lçtimaa gelerek
rey Ytormeti icap eder. Mahalli intihapta ikamet etmiyen ve ya mazereti sebebile isbab vücut
etmiyen zevat imzalarile musaddak ve ayn bir zarf içine konmuş ve kapanmış rey puslalannı
bir mektup derunünde ve ayni günde ve intihap reyinde bulunabilmek i:z~re oda reisine hitaben göndermesi musarrabtır. Tabip, diş tabibi ve dişçi beylerin intihap günü olan 18 Teşrini
evel 929 cuma günü saat on üçte Beyaı:ıtta Darülfünun konferans salonuna teşrifleri ehemmiyetle rica olunur.
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'AJPPEL
Seyri scfAin

ırl

Merkez

acenıısı

G.ı l at~

:

kcıprlı başında. Beyoğlu 2 36 2
Şube aceııtası · .\Lıhmudivc

h~nı altında

lstanbt: ' 2; ıo

İzmir sürat postası

•

(GÜLCE.\IAL) 'apuru 18
teşrinevel .:uma 14 , 30 da
Galata nhtıınından hareketle
cumartesi sabahı lzınirc gidc.: ~k ve pazar 14,30 da lzınirden
hareketle pazartesi
ıbahı gdeçckr:r . \' .ıpu :-,b
mukeınmcl bir orkc,trc ı c
ubaııt nıc v rnttur.

Bozca ada

A
rşı.

postası
(GELiBOLU) vapuru 1.6
tc ,~nevel Cumarte~i 17de idart
rı htımından h.ırekctle [ Gclı
lıolu , Lilp eki , Çanakkale ,
!ınroz, Boz.: a.ıda] ya gidec ~ k

ı"

CÇarıald;.ılc, Lapseki, Cle-

ı ,bolu]ya Lı ğra.a .ık

gel

~d;ı ;r.

;t:n

trıta!ya posta>ı

'at
' ~

zel
(
~

ma

Di
!
rnız

de

( KO!\'ı A) vapl' nı
rmevel Pazar ı o da

20

t<ş

C. a l.ıta

rıhumından lıareketi e [ lwıı r,
J{ullük, Bodnıın, Rado,, Fe•

hiye,

Finike ,

Aııt.ıh· a

Çanak kale, c; elıbolL1 ]
u/ln varak ge !,!cckti r.

v.ı

en

Mükemmel yazı
makinesi
llusu~iJt•

FRANSll.

hüklİın t: lİn i n

dahi takrlir vt"

trrcilı ettiği nıakinc

Hafif, metin ve sai}löm
l ler ciheti taalıhlit olurıur ~~ııl":;:;/;;r

İ~tanbul sıhhat

müdürlüüünden:
Etibba odaları kayt ücretlerile aylık taksitlerini oda beydi
idaresi işe başladıktan sonra alınacağı ve 18 teşrini eve! günü
yalnız intihap yapılacağı ilan olunur.

Büyük Tayyare piyangosu
Yedinci tertip dördüncü ketidc:

11 T eşrinisaı1i 1929

Büy k

1 y.ı

gidecek ' c dôn:.ışte nıcıklır
i kelelerle birlikte " Andifilı .
K.ılkan , Dalyan , Marmar; ,,
'-akız,

Dünyanın

ikraıniye

45,000
Ayrıcaı

20,000
ikramiye Ye 10,000

lira

15,000 12,000 10,000
Liralık bir mükafat.

İstanbul

dördüncü icra dai-

resinden:
Madam Hrisoninin, sakit
hanedan efradından Seniha
ha~mdan a!acağı olan mebalığın temini zımnında haczolunan Üsküdarda Altuni Zade
mahallesinde Kuşu Y oiu caddesinde
numaralı sırf mülk
emlakin birinci ihalesi yapıl
mak üzere otuz gün miizayedeye konulmuştur. Hududu:
ıl ı:;
CeP.~si Kuşu Yolu caddesi
sağ ~ tarafı
Sabuncu zade
Ziya bey ve sairenin bahçesi ve bazen Yusuf paşa
veresesi bahçesi ve kısmen
bağlar başı küçük Çam : ıca
caddesi arkası Avadis, Şirin
yan, Nikoli ve sairenin bahçe·
!eri ve bazen Saraf Haci bey
bahçesi sol tarafı Bayram ağa
arazisile mahdut kayden kırk
altı bilmesaha otuz dört dönüm üç evlek terbiinde kıs
men yıkık taş dıvar ve kısmen
dikenli tel ve saire ile mahdut kısmen mezrü ve kısmen
çam, mazı at kestanesi dişi
servi ve kısmen tarla ve kısmen
eşcarı müsmire ile miizeyyen
arazi denınunda iki su haznesi tonoz kemerli iki bostan
harap bir havuz vakfa ait
maslak olup hakkı mürur olarak bir masura su alınan işbu
arazi derununda alt katı kagir
üst katı ahşap tahminen iki
yüz otuz arşın murabbaında
iki katlı muhtacı tamir eski
yağlı boyalı pencereleri pancurlu köşkte iki sofa altı oda
iki hela ve saireyi havi olup
hekçi 'Sıfatile yani efendi sa~i ndir mamüştemilat arazi ve
köşkün tamamı on bin lira
kiymeti muhammenelidir.
Almak ve daha ziyade öğ
renmek
isteyenler kiymeti
muhamminenin
yüzde onu
nisbetinde pey akçesini ve
312-10 doıya numorasile İstan
buldördUncU icra memurluğuna
müracaat etmeleri ve 25/11/29
tarihinde saat on beşe kadar
birinci ihalesi yçılicağı ilan
olunur.
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Elektrik teknisyeni
aranıyor

Devlet matbaası
müdüriyetinden:

dünyanın

BELSOG UKLU(i U

gııklugu

Tdnel mcı danında KODAK şirketi fotograflarınııJa tamaıııilc
muvaffak olmanıı için daima rmirlerinizc aırı:tdr ıiir

Devlet matbaasında mevcut elektrik motörlerl, otomatikleri,
frenleri, kavis lambalan ve bilcümle elektrikle müteharrik
makinelerin muntazam işlemelerile icabında tamir ve tesisatını
yapmaya muktedir teknikum san'at mekteplerinden mezun bir
teknisyene ihtiyaç vardır. Talip olanlar veıikalar:nı hamilen
Devlet matbaasına serian müracaat etmeleri.

Radiuın 1-,ıı·aş Bıçaklarırıı arayınız.

e in Germany) yazılı

Beyo~luoda

~

...
=
.=

Kullanınız

Her yerde arayınız

o

E

-2

Makine ve Filin1lerini

~

::o
..._

~A.

Her verde

Q

~

~

~

KOD K

~

Ki Ki

-

;:s
ı...
;:s

en maruf markası:
Parisin "A. KLAVERİ., nin icatkerdesi zayıflatıcı
ve listiki mayokemerleri, lüks korsaların son
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
nınız. Bütün Türkiye için yegane mümesslleri
Beyoğlu No 437.
HOVAGİMY AN BİRADERLER

•

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum müdürlüeünden:
Boş

kamineto ispirtosu şişelerinin 200 gramlıkları temiz
olarak üç buçuk ve kirlileri üç kuruştan ve 400 gramlıklarının ·
temizleri dört buçuk ve kirlileri dört kuruştan toptan ve pc ı a ·
kende olarak inhisar idaresinin Kabataş anbarında miibayaa
edilmektedir. Satmak istiyenlerin mezkür anbara müracaatlan.

FiatlL kitap listeleı~i
neşre.dilmiştir
Devlet matbaası müdürli1ğiinden:
İlk mektepler için kabul edilmiş
olan kitapların fiatları komisyon·
ca tesbit edilerek f iatlı kitap lis·
tesi tabı, bilcümle mekteplere ve
kitapçılara tevzi edilmiştir. Kitap alınırken fiatlar için bu listelere müracaat edilmesine ebeveynin nazarı dikkatini celbederiz.
Ortamekteplerle liselerin fiatlı
kitap listeleri birkaç güne kadar
tevzi edilecektir.

Bir ırıulıasiıJ aı·ar11y<)f
UsulU muzaafaya tamamile vakıf bıılunan ve yaşı otuzdan
fazla olmıyan bir muhasip aranıyor. İsteyenlerin ~,,hsillerine ve
eski hizmetlerine ait vesikalarını mustashiben Pazar günü saat
on beşte Ankara caddesinde An .. .blu ajanın ilanat şubesi
muhas ı: besine muracaatları.

İstanbul vihi . -eti defterdarlığı ilanları
•,.-anal ksi e <.lettcrd arııgından :
Çanak kaleden altı mil mesafede Adalar denizi cihetinde
kısmen karaya düşmıiş olan Amasya vapuru pazarlık suretilo
satılmak üzere bir ay müddetle miızayedeye çıkarılmıştır. Talip
olanların 22 hşrinievel 929 tarihine müsadif Salı günü Çanakkalede ve izahat almak isteyenlerin İstanbul Defterdarlığına
müracaatları.
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Karyolaları
hatlarda kat'iyen zam yoktur.

14 ve 16 liroya
Beyoğlunda

BAKER

370

numaralı

Mağazalarından

tedarik edebilirsiniz. En
mükemmel karyolalardır
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