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. . . . zi Hz. bugün Ankaraya avdet ediyorlar
Yalovanın imarı

Göz kongresi...

Ezeli bir dert...

1

Amster.- Yeni bir müdüriyeti umu- Halk, eksik mal almakdamda han- miye .teşkil ediliyor
tan ne zaman
gi • meselekaplıcaları
kurtulacak?
••
mıl~
teşkil edilmiştir.
ıerı m Uza•
~
inşaat
1
800 odalı
k ere ettı-f' edile~~ktir.
ıç.ı~ İsvlçre~n
kısmını
Şoför,

makinist
ve körlerin
-vaziyetı••

.

.Yalova
ve müessesab müdüriyeti umumiyesi nabir müdüriyet
Bu müdüriyeti umumiye
faahyete geçmek Uzeredir.
Gelecek seneye kadar Y alovada bilümum
ikmal
Yalovada
bir otel inta edilecektir. Bu
?tel
bir metrdotel, lokanta ve oyun
ıdare ı~ın. de iki mütehassıs celbi tekarrür etmiştir.
5?.tel;n ınşası yakanda münakuaya konulacaktır. YaJovada
P1a1m nşasma ilk baharda başlanacakbr.
y Gelecek s~ne gerek Seyrisefain idaresi, gerek Şirketibayriye
alovaya dogru ve sık seferler tertip edeceklerdir.

Bu komisyon1;1n bir sene zarfında bu hususu tetkik etmesi
her azanın kendi düşündüğünü gelecek kongreden evel reis
.M. Patriyc bildirmesi kararlaştırıldı.
. Bütün dünyadaki körlerin himaye edilmesi meselesine ge1
~nce : Bu hususta vazedilecek beynelmilel düsturun gelecek
0
ngre heyeti umumiye.sinde tesbiti tekarrur etti.
\tc

Çatalca cinayeti

Birinci ka- "':.,- ~~-~~
rar yenı•
verildi
Şimdi de

aııl

dava mevzuuna
Qiritildi

latanbul ağır ceza mahke:ıeai, bir müddetteD beri Çaha ~da. vukua ıelen bir katil
dısesınc ait davayı rü'yet
ttınekt
P.1 e d'ır.
•id· •ktul Sabri isminde birifcr~r. Rasim ve Seyfettinle
tn an Lütfü ve Hanife H.
Yc~~nunlardır. Fer'an maznunitakı d~·cip olan cihet katle
dum eden hadiselerdir.
S atilden evel kavga olmuş.
hc~cp te bir atın bir arsaya
•glanması imiı.
h « ay, sen ne bakla bunu
hUraya bağlıyorsun? » diye
tıi~lıYan bir kavga, döviif ve
pa~et katille neticelenmiş.
ha ~. maktul maznunlardan
ş· Dgtsı tarafından öldürüldü?
tılllldi bunun tesbiti için çalı. ıyor.
L Son muhakeme cdsesi hayli
qara
tr
b
~ re ı olmuş, evvela atın
aglandığı arsanın kime ait
oldua..
hususun da soz
.. soy
.. 1e•
6..

K

v

llılnıiftir.

h. Müddei vekili, mahkemeye
ır tasarruf senedi vermiş, bu

._.sanan maktule ve varislerine

Davadan bir safha
aidiyetini ileri sürmüttür. Maznunların vekili, buna itiraz
etmiş.

«Bu nasıl olur? Biz, arsanın
bize ait olduğuna dair senet
gösterdik. Hem bize, hem onlara ait olamaz. Ya bizeattiri,
ya onlara» demiş, meselenin
'tahkikini, hakikatin Çatalca
müddeiumumiliğinden sorulmasını istemiştir.

Mahkeme, «Mahal münazaalarmda her iki taraf ta ellerindeki senetlere istinatla tasarruf iddiasında bulunurlar.
Bazan iki taraf ta kastı mahsuru olmıyarak «Mülküm» daiyesile bu mhalle girer.
Bu, tasarruf iddiasından
münbais
bir
hadisedir ki
katil hadisesi hakkında esas
ve tefeauat itibari'e tesiri yoktur.» ~sbabı mucibesile bu
cihetin tahkiki talebini reddetti.
Bunu müteakıp, maktul6n

l

t

kalmadıµ;ından...

Dr. llakkı Hayri bey
Amsterdamdaki göz kongresine iştirak eden doktorlarımız
tehrimize avdet etmişlerdir.
Kongre~in mesaisi ve kararlan hakkında Cerrahpaşa bastabesi göz. mütehassını Hakkı Hayri bey şu malumatı vermiştir:
- Kongre 8 gün devam etmiştir. Kongreye Gülhane doktorlarından Niyazi, Ankara nümune hastanesinden Vevfik beylerle hen iştirak ettim, bizden üç gün sonra da fakülteden
~iya bey geldi. iştirak eden aza miktarı 1400 kişiyi müteca•ııdi. Muht~lif mevzuların bu 8 gün zarfında konuşulabilmesi
için kongre muhtelif şubelere taksim edilmiştir.
• Her şubeye bir cemile olmak üzere her milletten bir reiı
ın~ihap edildi, bu meyanda bizden de Niyazi bey bir şubeye
r~• oldu. Kongrenin belli baş!ı kararları meyanında bilhassa
1
tanesi şayanı kayittir.
Bunlardan birisi bütün dünyada körlerin himayesi• diğeri de
:;ne bütün dünyada ıoförlerin, şimendifercilerin gemicilerin ve
8eY>'•recilerin rü 'yet hassalarının ayni tanda tesbiti. Bunun için
Ynelınilel düsturlar araşbnlacaktır. Bütün dünyada bu dört
~es1e1' ..ıüplerinia rü'yet kabiliyeti ne olabflfr? Şim_di7e kad.r
er .Y~rde, ~e~ me~le~ctte başka bafka h ...aıar aramlıyrdu.
B~ ışın ~evhıdı m~nasıp görüldü ve bir komisyon teşkil edildı. Komısyona Vefik beyle ben de ithal edildim. Reis İsviçreli
M. Patridir.

r

Beyazıt.

lstanbulun bir çok yerlerinde mal NtanlarJa mal alanlar
arasında ezeli bir dert vardır.
Eksik ölçü , eksik dirhem ve
bozuk terazi derdi.
Emanet, bu müzmin derdi
izale edecek bir tedbir taharrisilc mcşguldur , fakat bu
tedbiri bir tilrlfi bulamamak:.
tadir. lstanbulda kullanılan bütün ölçDler Emanetin kontrolüne tabidir. Fakat bu kontrol müfit olamamakta, Emanet tarafından tam olarak
damgalanan bir dirhemin ve
ya
bir kantar
topunun
damguu: tarafı bilibara kazıtbnlmakta ve her
dirhemden bu suretle bir miktar

Aksaray
caddesinin
~aş tara.~ı

Bu sene
maalesef ikmal
edilemiyecektir
Aksaray
Şehremaneti•in bir müddet
evel cidden çok güzel bir felcilde tefti ettiit' lMeJt caddesinin Aksaray polis karakoluna kadak temdidi için faaliyete
ve Valde camisinin karşısından
karakola kadar mevcut olan
binaların hedmine baılanmış

tı.

Yalnız bu
zıt

caddenin Beya-

meydanından

başlanması

lazım gelmekte, bunun için de
Beyazıttan itibaren Hasanpaıa
karakolu da dahil olduğu

f

caddesiıwe;·

bir parça
halde Koskaya kadar sağ ta-

raftaki binalann yıkılması icap
etmeltedir.
Eolanet, bu binaların istimlaki için 450 bin lira tahsisat
kabuİ etmiş ve bu para bütçeye de konulmuştur. Fakat
munakale suretile başka yerlere sarfedildiği için maalesef
bu sene istimlak icrası kabil
olamıyacaktır. Emanet bu sene
ancak Aksaraydaki adayı istimlak ve hedmedebilecektir.

13 köyde

Heyeti ihtiyari· c~ızi ı~ız.
ye mahkemeye Bu akşam Ankaraya avdet
veriliyor
Kastamonu, 30 [Hususi] Bura .jandarması köy kanunu
mucibince köylerinde ağaç dikmediklerinden dolayı 13 köy
heyeti ihtiyariyesini mahkemeye vermiştir.
Vilayet idare heyeti vazifelerini ihmal eden bu 13 köy
heyetinin lüzumu muhakemelerine karar vermiştir.

c·emiyeti belediyede
Cemiyeti belediye bugün
saat 2 de toplanacaktı, fakat
Reisicümhur Hz. nin Ankaraya
avdetleri dolayısile öğleden
evel 1 l de içtimaa başlamış·
tır.

yarasının

bıçaktan mı,

yoksa

tırpandan mı hasıl olduğunu
Tıbbı adliden sorulmasına ka·

rar verildi. Vak'a yerinde
bulunan biçak ve tırpan da
Tıbbıadliye gönderilecek, evvelce maktulün muayenesini
tesbit eden rapordaki tarifata
göre yaranın bunlardan hangisile açıldığı tesbit olunacak
ve bu, failin de daha kat'iyetle tesbitine yarayacaktır.
Bıcak kullanaom mı yoksa
tırpan savuraam mı l.u İfİ yap-

bj'ı anla.tılacaktar.

ediyorlarSevgili Gazimiz iki aylık
misafirlikten sonra bugün
tehrJmiıi terkederek Ankara-

çalınmaktadır.

Bu damgalı, fakat eksik
diremleri ubıtai belediye memurları da farkedememektedirler.
Çünkü her dirhemin veya
her ölçünün her zaman ayn
ayn tetkikine imkin görülmemekte neticede de yalnız istanbulda yapılan ab%il itada
her gün binlerce lira, muka·
bilinde bir şey abnmadan,
balkın cebinden çıkmaktadır.
Baskül metro ve arfınlarda·
da ba~ esnafın halk aleyhinde bile yapbğa ıık sık gi>rülmektedir.
Şimdi emaaet, bu bUeklr-hldara manl olmak için bir
tedbir aramaktadır. Meselenin
tetkikine başlanılmışbr.

Otomobil kaza- Kain biraderin
ları

gene arttı

Şoför Nevzadın

fehdidi---

idare ettiği
1772 numaralı otomobil Vefa
sakinlerinden 10 yaımda Hüseyine çarpmışbr. Ağır surette yaralanan HU.eyin hastaneye yatırılmıf, Şoför yakalanmııtır.

'f Ortaköyde oturan kömür amelesinden Etem dün
3156 numaralı kamyonun altında kalmış, sağ
rılmış,

bacağı

kı-

Senjorj hastanesine ya-

brılmıştır. Şoför yakalanmıştır,

şehremininde 1brabim ça·
vuı
mahallesinde
oturan
Ahmedin evine dün gece
kain biraderi Bekir taarruz
etmiş ve evdekileri ölümle
tehdit etmişse de yakalanmıştır.

Tutulnn sabıkalılar
Çarşuyukebirde Meryem ha•
mmm parasını çalan .sabıkalı
Hakkı ile uzun zamandanberi
aranan Kürt Süleyman dün
gece yakalanmışlardır.

ya avdet buyuracaklardır.
R~iaicümhur Hz. aaat 16 da

Doi"abahçe rıhhmmdan Söğütlü yatma rakiben doğruca
Haydarpaşa rıhtımına çıka·
caklar ve merasimi mahsusa
ile teıyi edilerek maiyetleri
erkinı iJe birlikte hususi trenle Ankaraya hareket edeceklerdir.
Vali vekili Muhittin B. ve
Kolordu kumandan vekili
Gazi Hz. ni vilayet hududuna kadar tefyİ edeceklerdir.
Gazi Hazretlerinin rakip
olacaklan hususi tren saat
17 de Haydarpaıadan hareket edecektir.
Gazi hazretlerinin avdetleri haberi üzerine Ankarada
İstikbal bazırhklanna baılan
~

ve taklar kurulmuştur.
Ankara, Gaziye kavupcağı için büyük
bir sevinç
içindedir•

-

-

Ne ağlıyor~un vlJldel
Biz.im Byibe de tramvay yapılacakmış di)'orlar.
Y itpılır da ıu yavruCdkları fiğnerM: diye ağlı
yorum/
Merale etme~ tranıv•y b~• geHna,. bıil..
onhu

a

Mtllln

y.,uM

girerler,,

Tefrinievet

1930 bütçesinin 150.000.000
lu(acağı tahmin ediliyor
ütün vekaletler 1930 senesi
bütçesini hazırlamakla meş
guldürler. Vekaletlere verilecek labsisat heyeti vekilede

m

kararlaştırılacaktır.

Bu münasebetle her Vekalet
1930 yılında
yapacağı
işleri heyeti vekile içtimaında
izah edecek, tahsisatın ciheti
sarfını bildireceklerdir.
1930 bütçemizin (250) milyr.n liraya· baliğ olacağı tahmin edilmektedir.
i~ ~iman komisyon.cu ş~b

m

rımızde bazı tuhafıye tiıc

carlarından

anupaya

para

toplamış ,

kaçmıştır.

ş bankasının

Konya şubesi
dün merasimle açılmışlır.
lftiivkafın ıslahı için Ankara~ da toplanan komisyonu
nıahsu mesaisini bitirmiştir.
gnkara Postası filmi dün
~gazetecilerle sair davetlilere gösterilmiştir.
RJillvri kazasının Celaliyc
~ köyünde müthiş bir yangın olmuş ve bütün köyün
harap olmasına sebebiyet vermiştir.

~irkeci ile Hayderpaşa a~rasında feribot nakliyatı

için tahsis edilecek 2 vapur
iiç aya kadar şehrimize gelecelıtir. Bunlardan başka ihtiy:ıt o'.mak üzere bir vapur
daha getirilecektir. Feribot
iskeleleri de bu müddet zarfında inşa edileceği için nihayet 4 aya kadar feribot nakliyatına başlanacaktır.

ll

cabında

biAtün Yunan emlakine vaziyet edildiği vakit gayri mübadillere yapıla
cak tevziat için şimdiden bazı
tedbirler ittihaz olunmaktadır.
Dün Vilayete bu hususta
hükümetten yeni bir tebliğ
gelmiştir.

Bu tebliğe nazaran Balkan
harbinden sonra Yunanistanı
terkederek Türkiyeye geimiş
olan eşhasa ait olup ta Yunan
Hükümeti tarafından işgal
edilmiş
bulunan emval ve
emlakin
devairi
aide&ince
tahakkuk
ettirilen bedelatı
icareleri yekünunun tesbitine
lüzum görülmüştü.
Rdliye vekaleti evrak mül(ğldürü Rüştü beyin muhakemesine dün Anakarada baş
lanmış, iki şahit dinlenmiş ve
görülen lüzum üzerine Rllştü
B. tevkif olunmuştur.
,
ün lsveçlilcrle ticaret, seyri sefain ve ikamet mukaveleleri imzalanmıştır.
rnJetrola kolza yağı karışhr
g makla maznun bakkallar aleyhine ikame edilen
dava dün ikinci cezada görülmliş ve talik edilmiştir.

•

Kandilli

rasatanesinden

Dlln azami hararet «l 6»
derece, bu 1abah «13» derecedir. Bugece rüzgar poyraz,
hava bulutlu ve yağmurludur.

işe başladı
. İzmir, 29 (A. A.) - Maliye vekili Saracoğlu Şükrü bey vali
kooperatifler meselesini tetkik etmiş ve verilen
izahatı tasvip eylemiştir. Bunun üzerine Adakide, Torbalı, Ulueak ve Kuşadasında tesis edilen kooperatifler faaliyete geçıle temasında

mişlerdir.

l)()ı·t

Bir müsademe

1

Bcrlin, 29 (A.A.) - Komünistlerle bir müsademe vuku
bulmuştur. Bir kişi ölmüştur.

1

Yunan meclisi
Atina, 29 (A. A.) - Ayan
ve meb'usan
meclislerinin
açılması tarihi 1 teşrinisani
c_ılarak tesbit edilmiştir.

lzn1irde ziraat bankasının ,·eni binası
fzmir, 29 "( A.A. ) - Ziraat
bankasının
gazi bu!varmda
inşa ettirdiği yeni bina bitmek
üzeredir. Bankanın kasaları
yakında Avrupad;.n gelecektir. Tefrişatın hitamını müteakıp pariak mer:ısimle resmi

l

küşat yapılacaktır.

Tayyare bayramı
varidah
Tayyare Cemiyeti İstanbul
vilayet şubesi teşkilatının yüksek gayret ve mesaisile bu
seneki Tayyare bayramı varidatı, geçen seneye nisbetle
çok fazla olmuştur. Kaza şu
beleri meyanında Beyoğlu birinciliği kazanmıştır.

Karadenizde zuhur eden timal fırtınası elin şiddetini
muhafaza etmektedir. Mamafi bu şiddet büyük vapurlann
seyrüseferine tesir edecek kadar ehemmiyetli değildir. Büyük vapurlar mutat seferlerini
kemakan yapmaktadırlar.
Yalruz küçük vapurlar Karadenizde limanlara iltica etmiş bulunmakta, Karadenize
çıkacak küçük •apurlar da
boğazda havanın •ükünetini
beklemektedirler.

"' HikMüsfnntik

~1akcl()llalcl
işsizlik mesele·
sini hal/edemi·
yecek mi?
Londra, 29 (A. A.) M. Makdonald Amerikaya hareketinden eve! amele fırkası konferansına gönderdiği bir telgrafnamede kabinenin parlamentoda takip edeceği mesai programını bildirmiştir.

Bu telgrafta, işsizlik meselesine karşı alınacak tedbirler
hakkında biç bir ima bulunmadığı bildiriliyor.

fırtınası bitti
İzmir, 29 (A.A.) Birkaç
gündenberi devam eden poy- '
raz fırtınası durmuştur.
Fırtına esnasında bir balık°Çı
sandalının batmış olduğu haber alınmıştır.

firlına

alınmıştır:

•

lzmlrde yeni kooperatifler

İzn1ir<le poyraz

Karadenizde

Bugünkü hava

geçmiştir.

Londra, 29 (A. A.) M.
Baldvin muhafazakaran fırka
sının idaresini yeniden deruhte etmiştir. Mumaileyh, fır- '
ka teşkilahnın yeniden tensik ini düşünmektedir.

müddei
umumisi ve Ta.
vas hekimi

lzmlre gitmit olan Müskirat inhisarı umumi müdürü
Zekai B. bugün şehrimize
avdet edecektir.

İzmir, 29 (A. A.) - Birinci teşrinin dördüncü cuma gunu
Manisada mebus intihabı yapılacaktır. Heyeti teftişiye faaliyete

muhafazakarları arasında tensikat yapılacak

m

Zekii B. geliyor

Münhal mcb,usluklar için
intihabata başlanıyor

Iııgi liz

Nahiye şubeleri arasında da
Eminönü, istiklal, Küçükpazar,
Amavutköyü, Galata, Büyükdere , Kızıltoprak , Şişli ve
Fındıklı şubeleri en yüksek
dereceleri ihraz etmişlerdir.
Dr. Nazım Hamdi beyin riyasetinde bu sene yeniden teşekkül etmiş olan ( İstiklal )
nahiye şubesi idare heyetinin
dün Beyoğlu Halk fırkası
!Derkezindc aktettiği içtimaa
lstanbul vilayet şubesi müdürü Hasan Fehmi bey de işti
rak etmiş ve yüksek muvaffakiyetlerlnden dolayı kendilerine bilhassa teşekkür etmiş
Tavşanlı
tir. Bu içtimada ayni zamanda
Tayyare bayramı gi:nj roı et
tevziinde en ziyade muvaffak
olan Fethi ve Enver Ef.lerle
Müddei umumilikten: İstan
Gülizar, Saffet, Maryam Kalonbulda, Kadıköyünde bulunduyan, Azodui, Marika Pasu ve
ğu anlaşılan ve fakat adresi - Suzan hanımlara tayyere şek
meçhul olan Tavşanlı müddei
linde zarif birer ağraf hediye
umumisi Rüknettin beyin der-· edilmiştir.
- hal vazifesi başına hareket
etmesi, Tava" hakimi Cevat
beyin de
berayi mu&yene
tıbbı adli müdürlğüne miıra
caatı.

1-\dJivede

SON HABERLE

Yeni bütçemiz

l

'

ı{~llllı

Faillerden yalnız birisi
firar edebildi.••
Dün gece üç mühim cerh vak'ası olmuştur.
1 - samatyada oturan balıkçı Recep ile ayni mahallede
oturan yemişçi Todori dün gece sokakta birbirlerine tesadüf
etmişler, eski bir alacak yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır.
Kavgaya Todorinin karıs ı nın ve karde~inin de müdahale
etmek üzere geldiklerini gören Recep hemen sustalı çakısını
çekm i ş, Todo~iyi <imt zından e.hemmiyetli surette yaralıyarak
kaçmıştır. Carıh yarım saat sünra yakalanmışbr.
2 - Karagümri:kte lirmeni kilisesi §Okağında oturan tütün
inhisarı memurlarından Necip efendi ile seyyar mendilci Aptu!lah arasında bir mendil parası yüzünden kavga çıkmış, biri
ekmek bıçağı, diğerl sostalı çakı ile birbirlerinin muhtelif yerlerinden yaralamışlarc!ır.
3 - Dün gece saat 22 de motöreü sabıkalı Laz Ali ile denizde sandalla öteberr ~ak:ı Mustafa Galatada Topçular caddesinden geçe~lerken sarhcşh ıkla ~ralarında k:ıvga çıkmış , Ali
sustalı çakı ıle Mustafayı üç yerınden ağır surette yaralamış,
kaçmıştır. Mecnıh hastaneye yatırılmı.~tır.

rf elılik e) İ

<i()S]ıık

Yunanlıların bize karşı
aldıkları tavur böyle
bir şeydir
Yunanlılara verdiğimiz son
nota hakkında Atinada çıkan
Hestiya gazetesi şu müfaleaları yazıyor:

-Son Türk notasının metni,
mt'Zkôr notanın tevdi edildiği
ilk anlarda basil ola~ intibaı
maalesef teyit etmektedir.
Görülüyor ki muallak meselelerin halli için takibi icap
eden yol hakkında Türkiye
ile Yunanistan arasında anlaşmak imkanı yoktur. Yunanlstanla doğrudan doğruya müzakere imkanlarını itilafgiriz!iği ile izale eden ve şimdi de
hakem teklifini kat'i surette
reddeden Türkiyenin bu vaziyeti karşısında Yunanistan Cemiyeti akvama müracaat etmek
ve Türk - Yunan itilafına
icap eden seyrin verilmesini
istemek mecburiyeti karşısıncla

1 ınünasebatını

ı

bu!unmaktaclır.

Eski itiiiiflar dairesinde,
yani Yunan emlakine vaz'ıyct
edimesi şeklinde tecelli eden
bundan evelki şeklin ;14i i- • af

qya kaybeden
var mı?
Dün polisler tarafından Üsküdarda bir kadın atkısı, Kadıköyünde
bir gümüş saat,
Unkapanında 14 parça yatak
ve yorgan, Beyazıtta bir kol
çantası, kol saati bulunmuş,
polis ikinci şube müdirlyetine
teslim edilmiştir. Bu tşyanın
sahipleri aranılmaktadır.

Çalarken tutuldu
Dolapderede Fesliğen sokağında 54 numara:ı madam
sofyaom evine dün gece sabıkalı Ahmet girmiş eşya çalarken yakalanmıştır.
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dostane
bir
surette
idame edemiyeceğini Türk
hükumeti daha
teslim
eder.
Böyle
bir
vaziyette emlak meselelerinden
ıniitevellit yara eski halinde
kalırsa - ki böyle bir hal karşısında Yunanistan ilanihaye
eli bağb duramaz - iki tııraf ta
sulhu takrir etmekten çok
uzak harekata kapılabilirler.
Onun içindir ki beynelmilel
münasebetlerde
hasıl
olan
nıüşkiliitı izale ve asabi hareketlerin önllne geçmek için
tesis edilen Genevreye müracaat etmek bedihidir
Yunanistanın Cemiyeti akvama müracaatını icap ettiren
usule ait bütün vesaik mevcutlur.
Fakat bu müracaatın gecike•
ın ~ ·ı , T"
urk'ıye ve y unanistan
b atınCJa
•
ınunase
aşılması imkansız bir hal alahilecek derin bir uçurumun ortayıı çıkınasımı meydan vermemek ar1u~udıır.

Yeni bir tayyare
iıtaıyonu
Brüksel, 29 (A: A.) _ Kıra!
Brüksel tayyare istasyonunun
açılma merasimine riyaset etmiştir.

i:jtİrak t:denlere
nıa<lalya \'e diploına
Galatasaray sergisine işti
rak etmiş olan milli müesseselere diploma ve madalyalar
bugün saat 16,5 ta Beyoğlun
da Türkuvaz salonlarında merasimle tevzi edilecek ve bir
de çay ziyafeti verilecektir.

Sergiye

·-
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Başpapaslığa
şimdilik

dört
namzet var

Rum

baş padazı

evelki gece
ölmüştür.
Cenazesi alelüsul
teşhir edildikten ııonra çarşamba günü Balıklıya gömülecektir.
Şimdi Rumlar arasında yeni
bir baş papaz intiba bı meselesi

met beye işten
el çektirildi
Kadriye hanım davamda
ismi sık sık geçen müstantik
Hikmet beye işten el çektiri!·
miştir.

Adliye vekili Mahmut Esat
B. bu işten el çektlrilmenin
Kadriye H. meselesile alikadar olup olmadıj;ı halıkınJa
şu beyanatta bulunmuştur:
«-Şunu iyi bilmeli ki inkıla
bın yarattıiı eserler ve zihniyetler etrafında çok kıskanç olan
Türk milletinin bize tahmil
ettiği kanuni vazifeleri büyük
bir hassasiyetle yapmağa çalı
şıyoruz ve yapacağız. İcabında .
bu kanuni salabiyetlerimizl her
kim hakkında olursa olsun yenf•
den kullanarak derhal hareket~
geçecek kadar gözümüz pektir
pektir. Kadriye hanım işinde
müstentikler kanuni vazifelerini yapmışlardır. Kanunsuzluktan şikayeti olanlara, - bu
şikayet kimin hakkında olursıa
olsun - Gilmhuriyet mahkemelerinin kapıları açıktır.
Medeni dünyanın hangı Adliye teşkilatı müstantik kararına rağmen mahkemece beraat ettirilen - mevkuf ve ya
gayri mevkuf - bir maznun
için tahkikat hakimini mes'ul
tutmuştur?

çıkmıştır.

istihbaratımıza nazaran bu
makama geçmeğe dört mitrepolit hazırlaıımaktadır.
Bunlar, Terkos mitrepolidi
F otios, Sarc!eon mitropolidi
Y ermanos, Niksar mitrepolidi
Amvrosiyos ve Kadıköy mitrepolidi Ağatamgelos efendilerdir.
Bunlardan kazanmak ihtimali en çok Terkos mitrapolidinde bulunduğu ve batta Sardeon mitrepolidinin Terkos mitrnpolidi lehinde namzetlikten
vaz geçmekte olduğu söylen- '
mektedir.
Başpapazın vefotı müstakil,
gayri müstakil bütün ortodoks
kiliselerine telgrafla bildiril-

Kadriye H. işinin her hangi
bir vatandaş işinden nsıun
tutularak, gazete sütunlarına
sermaye edilmesinin manasını
anlamıyoruz. Çünkü bu gibi
adli hadiselere bizde ve bütün
medeni memleketlerde her
vakit tesadüf olunur.
Hikmet beye hakimler kanununun 18 inci maddesi muci1
hince işten el çektirlimişlir.
Fakat gerek bunun ve gerek
yapılacak tahkikatın Kadriye
hanım meselesiyle
hiç bir
münasebeti yoktur.»

Rusyada icki
, me·
selesi ve bir

miştir.
~

mübalağa
Moskova gazetelerinin yazdıklarına göre Rusyada 1928
senesinde 1arfedilen içkinin
miktarı 1927 senesinde sarfedilen miktardan yüzde yirmi
derecesinde fazladır.
imparatorluk
hükümetine
vermiş oldukları parayı ala·
mamanın bıraktığı acıyı bir
türlü unutamamış olan Fransız
gazetelerinin bu kısa haberden çıkardıkları netice ise

Yeni başpapaz intihabı için
uzun müddet intizar edilmiyecek, Fenere tabi mitropolitlerln reylerine bakılmıyacak
bir kaç gün zarfında buradaki mitropoliller tarafından
intihap yepılacaktır.
Mitropolitler arasında büyük bir faaliyet mÜfahade
edimektedir. Rum cemaeti mehafili kazanmak ihtimalinin
Terkos mitropolidl etrahnda • şudur:
Rusyada sarhoşluk bir elektemerküz
etmekte olduğu
tirik cereyanı süratile teamfikrindedir.
müm etmektedir. Millet mahCidden ıayanı hayret volmak üzeredir.
İnsanın bazen Fransız gazebir mezar tatı
tererinin mübalağalar diyarın
Balıkesirde çıkan Türk Dili
da çıkmakla olduklarına inana·
arkadaşımız,
hayrete ıayan
cağı geliyor.
bir cür'et ve küstahlıktan
bahsetmektedir.
Refikimizin
Zaji
Gc·nanın Ayvalı dere köyünden
Seyriscfain idaresinde algeçen
bir muharriri bu
dığım
tekaüt aylığımın cüzda•
Köyün mezarlığında dikkat
nile İzzet yazılı tatbik müh·
ve ibretle görülecek bir merümü kaybettim, bu mühürle
zar taşı bulunduğunu duymuş,
kimseye verilmiş senediın,
keyfiyet Gönan kaymakamlı
borcum yoktur. Çıkarsa bük•
ğına haber
verilmiıtir. Bu
mü olmadağım ilin, bu)anıll
mezar taşının üzerinde şu
ibare mahkiıklur: «Türklerin
Seyrisefainin köprü bq aıe·
zulmü gadrine maruz kalarak
murlğuna tealim etmesini rfcıı
şehit olan Samsunlu çerkeıı
ederim.
Bekir beyin ruhuna lillahilfaSeyrisefain mütekaitlerindell
tiha. »
İzzet
Bu Bekir B. vaktile vali
Rahmi beyin oğlunu dağa kalBugünkü borıa
dırıp babasından fidyei necat ı
lngiliz 1005,50,00 Frank
istiyeo ve o havalide yapma12,31,5; Liret 9,22,00; İsviç•
re; 2,49,75; Dolar 48,28,12,5;
dık fecaat bırakmayan meş
hur bir şakidir. Gönan kay- , Dahili 97,00; Altın 878,00;
Ana dolu 22,60; Rumeli 6,50
makamı bu hiyanet ves asını
Tramvay 71,50; Düyun 195,25
kırdırmıştır. Taşı dikenler hakI} ltnn~.:.ı~ın<l<ın ~dııınıı.·tır
kında tahkikat yapılmaktadır.
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a ...
Aleni
Anadolu frenleri
soygunculuk yolcuları
ve 1

Hangi dükkana girip te bir
teY alacak olsanız, fiatlar atelj
pahası gibi. Bu pahalılığa iti·
raz ettiniz mi? cevap hazır:
- Gümrükler çıktı efendim.
Halkın bilgisini tezyif eden,
devletin itibarını da sebepsiz
yere yıkan bu yalancılık, daha,
ne vakte kadar devam edecek.
Geçen gün Mahmutpaşada
bir dükkana girmi,, bir gaz
ocağı
alacaktım.
Fiyaatta

ı

yeni biletler

iki İstifa
Salahiyettar
zatın tekzibine
rağmen vakidir

Fikri değiştiriyordu.
Ya bulacaeı iz onu bir
mezar ha ına götürür·
se ne y p caktı?

Bir rezaletin
1927 senesi Centvrede toplanan sild/ıları a:altnıa konferansını, Amerikalı bir s:lülı tacırı nasıl aldm bıruk
rniş, gıirdıinüz yal
Camm sevdiğimin parasıı
Nelere kadir değilsin seni
Dün ya yıizıindeki sılıi/ıları
azaltmak, yolıııl büsbıilıirı,
kaldırmak isliye11lt'rin akılları
varsa, bıı emellerine nail olmak için ortudarı eııveld parayı kaldırsınlar! l'oksa iki
silıi/ı f abrikalorıı bir araya
gelip fe haydan ka:amlnıış
yıı: elli, iki yıiz bin doları
tekrar /ıııya .çıırfetıiler miydi.
dalııı büyle pek çok Ce,;eııre
konjeranslıırı kısır kalır. I'aranm yıi:wıde o sıcaklık ı>e
insanlıırm !J &:ıirıde o fail• sı-

Anadolu demir yolları idaresi, banliyö hattım 3 mınta
Geçenlerde maa~larının tenkaya ayırın:ş ve bu mıntaka·
zil edilmiş olması dolayısile
lar dahilinde her hangi bir
bazı lise muallimlerinin istifa
istasyona seyahatı ayni ücrete
ettiklerini yazmıştık. Bu habetabi tutmuştu.
r:miıi dün bir gazete salahi-28- Muharriri: H. Turhan
Mesela 2inci mıntaka için üc·
yettar bir zata atfen tekzip
Hediyeler, birer yeni elçiye ' uı,ııdarak sevgilisini felakete
ret vermiş olan bir yolcu, biletietti.
teslim olunurken ve an'aneye
atmalanndan dolayı btslediği
nin üstünde o mıntakanın ilk
Bu salahiyettar zat maa.,ıa
uyuştuk. Yalnız ocağı alırken ı istasyonu da yazılı olza son
uyu!~~ kımı::lar içilirk~n. pren- 1 hınç, müthiş bir ~adap ve rın tenzil edilmediğini ve hiç
azgın bir tehevvür hal.ne gelses ıgnelenıyorınlL} gıbı muhunun yedek ebevatı olaca·
istasyona kadar gitmek hakbir istifa vaki olmadığını
azzep, kızgın saç üstünde
mi ti. Mücrimltrin d:şlerini,
ğını söyledim. Dükkancı hayır
kını haizdir.
Fakat idare
söylüyordu.
oturuyormuşcasına muztaripti.
tırnaklarını birer birer söktü- '
yoktur. o evelce idi! dedi. Ve
hangi istasyondan biletin sa·
Son Saatin şıarı yanlış haher
recek, bütün mafsallannı ayrı
o sırada, Alman yahudisi
tıldığını
kontrol ede bilmek ' Bir. an eve! saraya gitmek,
suratlı bir herıfi ileri sürerek :
tahıkat yapmak ve yaptırmak, ııyrı kırdıracak ve her halde "Vermemektir. O salahiyettar
için gıdip gelme biletlere bi!- İşte bu zat, dedi, bu
Bulga?J~ !"Y~ eğeri sıkıştırmak, yaptıkları işi itiraf ettirecekti. zat kim ise malumu ola ki caMı.ıJa ıııııkabıl bıı yıınııışıık·
fan: <•birinci mıntakad.:n üçünistifalar v<ıkidir.
lık ııarkeıı dalıa brıyle ıııre
scvgllıs nın o.ü veya diri olPren es bu azm ile odaocakların
komisyoncusudur.
cü mıntakaya» dcyecek yerde
G
'atasaray
lisesinin
ticaret
lwnferaıısııırrı /;arşı silıilı fııb
duğuna d.ıir kat'i bir haber sın ln ha;ıl han! dc!aşıyor
Sorunuz kendisine bakalım,
«birinci mıntakadan Maltekısmı muallimler;nden Faik
rikııcılıırı bıyık altından kıs
böyle yedek edevat var rnı?
almak i' tiyacile çırpınyordu.
Y mıavol başının avdetin bek~
peye» !.aydını koymu~tur.
Şevket, tarih muallimlerinden
kıs gıılerler.
Altı" kı..bbede toplananların
:vordu.
Herif derhal dükkancıyı teYolcu bu cü1Jll yi görünce,
Muzaffer
beyler
istıfa
etmiş
Para bıı, laf de[jıl' .. P,ırra!.
yit etti ve ben, içime şüphe
elçiliğe Mamuk beyi intihap
. Göstereceği şiddetin boheüçüncli mıntakanın son is·
lerdir
ve
bu
istlfalarin
sebebi
edecekl
·· h esız:
· o1maki a
Parrıı!.
girdiği
için malı almadım.
,
en· şup
m h 1 müsmir olacap.-ına. ve
tasyonuna gidemiyeceğini zan·
maaşların
tenzili
meselesidir.
ı\'aıııııs ııe iffetile tarıırınıtş
Sonra, Galatada, diğer bir
ocraber kendisinin ona rey
k yb olan sevgilinin ızini bula·
netmektedir. Halbuki bu zan
eski kraliçelerden birinin bir
mağazadan aldım.
vermesi maslahatın icabına
cağına emin ıdi. Ancak bu
yanlıştır. Yolcu elindeki bi·
/ıikıİ!Jesini aııialırlar:
.
Ve bana lazım olan yedek
boyun eğmekten değil, hain ' izin bir mezara müntehi ol!etle üçüncü mantıkanın son
Iiıılııncafjız
karşısrndııkınin
eşya da verildi. Şu halde tiherifi
Kazandan uzaklaş·
ma ı ıhtimali hatırına gelince
istasyonuna, pendiğe ~adar
lııilılll tekliflerini lam bir socaret aleminde, vasi bir dotırmak fikrinden ileri gelmişti.
tepeden tırnağa kadar titriyorgitmek hakkını haizdir. idare
ğuk kanlılıkla rcıidettiklen
landırıcılık hükümferınadır. Bir
Kuşak beyin kaybolu~unda
du. Aziz: sevgi iyi güzel, delikeyfiyeti bütün memurlarına
Ankara, 30 ( Telefonla ) taşçı adi bir taşı kıymetli bir
bu adamın parmağını seziyor
kanlıyı ölü bulursa ne yapayeniden tamim etmiştir.
Telsiz telefon şirketi müdürü ! sonra 11111/ıatabmılıııı:
_ Eğer bir milyon lirıım
mücevher gibi sabyor ve pove onun .hir müddet memlecaktı?
Hamdi bey burada şirketin
olsa idi sen gorıirdıinl
lis yakaliyor da yukarıya mi·
kette bulunmaması halinde
Mücrimleri asmak, onları
muhtelif
işleri ile meıjgul olSo:ıirııi duyar ılııyıııa: afalsaliai kaydettiğim dolandırı·
1 gaibin daha kolaylıkla meyda- 1 bu cinayete sevkeden haini
maktadır.
laıııış ve gıilııııişlıır.
cılıklar hakkında niçin takibat
na çıkarılacağını umuyordu.
- ne behasına o:ursa olsun Mumaileyh şirketin AnadoMilyonla. nıilyıır~ll oyıırı
yapılmıyor?
E!çiliğin, vatana muhabbeti
parçalatmak, yüreğinde açıla- 1 !uda abcne temin edebilmesi
olnııız ııe silalı falırıkacılıırı
telaşları
Yoksa sebep birinin seyyar,
hayli şüpheli görünen ve Iscak matem yaras·nı ifoş mı
için de teşebbüsatta buluna·
rıııı kasaları ı/a büyle mi/ynnöbürünün dükkan sahibi buAtina, 27 Har. nazırı
tanbu!dau yardım istemenin
ed cekti?
caktır.
Hamdi
beyin
burada
ki
larlıı, milyarlarla do;ı.ı oldıı~
lunmasından mı?
M. Mihalikopulosun Midilli
de esasen aleyhinde bulunan
Sevinç H. bunu, bu acı ihmesaisi
daha
bir
ay
devam
ça
öle tııraftıı lwaıl ıll'H 1f·
Bu gibi şikayetler için ma·
seyahati aleyhinde muhalif
bir aclama tcvdiindeki garabeti
timali dü ününce kadınları
eclecd.tir.
Jııırp yıizıiıııleıı..iı!suıı~ığıı~ r1:
lum bir kanun mercii bulun·
matbuat pek şiddetli makaledüşünmemiş değildi. Ancak
isticvap elmekkn f,.xığ o!nıak
lesi dviııııız. Sıla/ılaıı a.ııll
maması, halkın pek ziyade
ler yazmaktadır. Bu gazeteler
onun nüfuz ve şeref uğnında
derecdcrine geliyordu. Bir
mıık isliyeıılerin iki sene_ cı•:l-_
zarar görmesini mucip olmak·
bu seyahatin dost ve ko'llşu
siyasi akidelerinden de fcciamezar ile karşılaşnıakt2n ise , Yunanlılar
ki konjcrwıs!arım yıı~ . tllı
tadır. Vaziyeti, ehemmiyetle
Cümhuriyet (Türkiye Cümhukarlık yapacağını umuyordu.
scvgilis:ain bir giin avdet ede- ,
biıı ılolıırla çorbaya çıw:rell
alarınt
nazarı dikkate vazediyorum.
riyeti) tarafından bir sui tefehlstanbuldan yardım geld:ği ve
ceği ürn"dini tl4ınııık kendbifııbrikııcılar için demek, ıca•
Asmalımesçit: Kemal Zeki
hüm tevlit etmesi ihtimalini ' Moskovanın tehd:di ehemmine daha munis geliyordu.
bıııda Nr milyon dola:t'.ı bıı
yetini kaypettiği zaman M:ınazarı dikkate vazetmektedir.
Elle temas edilmiyen, gözle
:ıılıi konfaanslarııı l'.e~ını. al-:Muhtelit
mübadele
komslmuk
beyin
«bu
işi
ben
yaptım»
görünmiyen
hakikati~rden
teMuvafık
gazeteler
de
sükut
tısı
m birden. bir cııı ıçınde yıl
Yahu bu işe kim bakar
yonu
bugünkü
içtimaında,
ge·
ı·ııi'rıı.~ıı qibi darııııı dagırı
Dikkatli bir kaç kariimiz şi ile manidar bir vaziyet aldeınek için elçiliği biisnfi ifag•fül kolaydır. O da, ı.;:,.~pk
.ı
•
'fi
çen perşembe günli tarafeyn
mışlar, yanlız «Hestiya» gazekayet etti. fakat aldıran olya ça!ışacağına zahiptl.
beyin
ya adığı11a inanJrak
ı•lt1Jt'k işten bil~ de~ı_.
.
rnür:ıhhasları tarafından talep
/~le nnıın içın, sılrı/ı Jabrıtesi Yunan H:ır. nazırı M. Mimadı.
Mahaza, ruhundaki eza büümit İçinde yaşamak istôyorve c!ermeyan edilen hususatı
/;,ıiıırı.ıdıı bıı iıol l'e sıcak pıı
halakopulosun Midilli seyahaŞu Kadıköy iskelesinin, ak·
yüktü; tahtının üstünde in'cdu ve bu istişvap neticesinde
r11, sıııi/ıları a:ııltııııık. !falıut
ı:ı::i;r.akcre edecektir.
tini müdafaa ederek ada ahatamları gelip geçmiye mani
feci bir hakikat meydıı:~a
memek için dişini sıkıyordu.
/ııı.ç/ıııtıııı J;ııldırııııık istiyen_Geçen İçtimada mural...!ıas
lisinin bazı şayialarla ( Yavuolan kalabalığına bir çare
Nihayet işler bitti, Sevinç haçıktığı tııkdırde aşkının yet m
l,.rde
de bıı yııııııışak y11z
larımız, Yunanlılar larafınJan
zumuzun adaları işgal edeceği
nım da alelacele ayağa kalktı;
ve yl:r ğ uln C:ul kalacağını
bulmak mümkün olmıyacak
ıııırkeıı dıılıa /ı6yle çok. konuazıyct ediimiş olan
Türk
mı?
etrafında çıkan şayialar ) ha- Elçiye selamet dilerim
düş[nilp
ürküntüye tapı'ı, faııııslar tuplcıııır. ııullel!er
em!i.kini iade ettiklerini iddia
leldar olan maneviyetini tak·
Bu yetişmiyormuş gibi şim·
Diyerek ve başka söz söyyordu.
de dıılıa çok kıırl nıasulı dıııetmiş~erdir. Bugün
mezkür
di iskelenin tam kapı ağzıua
viye edeceğini yazmaktadır.
lemiyerek içtima salonundı:n
Sevinç H. <ıgrenmek ihtilerler.
.
em ii"in iade edildiğini ispat
kadar otomobiller yanaşıyor.
Xe ise. şiıııcli, o.7lar y~mış.
çıktı. Yol boyuna hep kaybayacının ve o ihliyacm tatmietmeleri Yunan murahaasiaBu işe zabıta mı, seyrüsefer
içmiş. mııra!lorııııı. e;mı~ler,
Ian sevgiliyi düşiinüyordu. Evrıinden bir matem doğması
rından
istenecektir.
/ıi: çik11lım kereıırlıne.
merkezi mi karışıyor, kim alaler, dükkanlar, kendisine arzı
ihtimalinin zıt tes:ri altında
kurıunun
Köroğlu
kadarsa bir defa vaziyeti tettazimat için yerlere eğilen
ter dökerek, lıuhr olar geBir tashih
ktk etsin.
tihanları
yığın yığın başlar, gözüne
çirerek odayı arşınlıyordu.
Dünkü nüshamızda «Büyük
Yaya kaldırımı üzerinde otogörünmiyordu. Bütün cihan,
Bir
taraftan,
gidenler:n
Erkek muallim mektebinde
Liman» vapurunda kaybolan
mobil beklediği ve burasını
açılan muallim muavini kur- , o dııkika için sanki silinmişti
berki bir sür'atle vaz!feierini
çantasına
ait yazıda
posta
geçit
yeri yaptığı nerede
ve hadelcalarında ancak bir
suna devam edenlerin imtiyapıp
avdet etmeyiş'.erine
Samsundan Rizeye» kelimeleri
ırörülmüıtür?
hanları ikmal edilmek üzere·
kyızıor, diğer taraftan da on- 1
sima, bir vücut ve bir hayat
bir tertip hatası olarak «Sam- ~
dir .. Çarşamba günü yapılacak
teressüm ediyordu: Kuşak
!arın çabuk dönmemelerini isRıdvan
Londra 29 ( Hususi ) sundan
Pireye» şeklinde intişar
bey. Yüreği kanıyor, göğsünde
imtihandan sonra kimlerin
tiyordu. Dakikaların ağır yüSabık R~ınen veliahti prens
etmitir. Kaybolan mektupların Karolun dostlanndan sabık
kazandığı belli olacaktır.
sızılar dolaşıyordu.
rüdüğünü zannederek hiddet·
Ma'lara etıket koymalı
adedi de 39 değil,36 dır.
yüzbaşı Ferditi, Bükreşe gl·
Sevgilisinin ne olduğunu
lenirken saatin ve bütün saat·
Bundan bir müddet eve!
Tashih
deriz.
derken
Gros-Beşkerek orma•
yarın
tespit ve hatta tahmin ede·
lerin ansızın durmasını, zamaEnıanet bütün esnafı, sattık
nında,
esrarengiz
surette ölnın felce uğrayıp iJlememesini
memek
beynini sarsıntılar
ları malların üzerine etiket
dürülmüştür.
içinde bırakıyordu.
arzu edecek kadar da hissi
kuynıaya mecbur etmişti. Bu
Posta ve telgraf umum müSevinç H. Sarayına adım
garabetler gösteriyordu. Onda
Usul halkın aldanmasına bir
dilrü Fahri bey yarın AnkaraGelecek programı
atar atmaz, başından tacını,
korkulu bir rüyadan kurtultereceye .kadar mani olıyurdu. ya gidecektir.
VILMA BANKİ ve
~
W
sırtından maşlahını çıkarmamak için uyanmak istiyen, faFahri B. dün de Yeşilköy
flbukf son günlerde bu mec·
VALTER BYRON un
U"U
deki telsiz istasyonunu teftiş
dan evel yasavolbaşıyı (1] hukat gecenin kara yüzünü görtemsilleri
lstanbul posta bqmııd!l~ı~uriyet tatbik edilmemiye etmiştir.
yetinde
muhabere memıırlugu
zuruna
çağırttı.
Kuşak
beyin
mekten
çekinerek
gene
gözleatlandı. Zabıtai belediye me·
evine gidip halayıklarını, uşakiçin
yeniden
bir ımtihan aç~ı:
~uru beyler bütün gün soBir muallime
lannı, seyislerini saraya getir·
rini kapıyan bir adam hali
m••tır· Bu imtihana 16 kışı
l aklarda satıcı kovalıyacak
se si ı. fil mı·d·ır
·--.
vanlL
vazifeıinden affedildi mesini ve Bulganla Aydeğerin
girmiştir.
~rına biraz da bu işle meşgul
de bu meyanda bulundurul·
Mustarip, aynı zamanda müMahkum
komünistlerden
0
:1e:>OR:::=:cıı=·=·::ırcc:===::ııc:n1
·&alar halka büyük bir hiz·
masmı emretti.
teredditti. Zihnine yapışan bu
Ahmet Kayanın zevcesi Ha•
Onümiizdekl 2 Teşriaieve! Çarşauıba akpmı
met. yapmış olurlar, kanaatin- cer H. muallimlikten affedilElemi gibi gayzı da fevetereddüdün döğurduğu eza ise
d ev·ın.
Ferit
Golo ıuvoreıi olarak
ran halindeydi. İhanetlerini af
yüreğindeki ıstıraptan daha ,
miştir. Bunun sebebi, kendisidelalet
müessir ve daha üzücü idi.
ile cezalandırmıya
nin uzun zamandanberi muBU AKŞAM
eden
alicenap
genci,
meçhul
[ Bitmedi J
alimlik ettiği halde Bulgar
1
bir
musibetin
kucağına
dütabiiyetini değiştirmemiş olSiıVl~'.ll /!, tHlıV/J1
Birinci teş
şürdllklerine
hükmettiği
o
masıdır.
i
rinin birinci
iki halayığı didim didim di·
salı
günü
dik lem ek istiyordu.
akşamı saat
On, onbet gün evel kendi• •
21 buçukta
Filmi irae olunacaktır.
sine kurulan pusuyu teshile
Bir mektup içerisindeki bir
sergısı
yalnız mualMELEKTE Maestro Zirkin Amoldi
ve ELHAMRA (
çalıştıklanndan dolayı zaten
miktar Bulgar parasının zıya
Diyarbekirde cc30" ağustos·
da
Maestro
Lemişin
12
kişilik
orkestraları
icrayl ahenk ,~
hıncı vardı. Onların bu sefer,
ından mes'ul tutularak mah·
ta açılması tekarrür eden yer11111111
ta yüreğine, belki ruhuna el • kemeye verilen üç posta meedeceklerdir.
_
li mallar
sergisi, herkesin
Hamiş:
Bütün
filim
kamilen
bir
defada
gösterilecektir.
muru yapılan muhakemeleri
(1] Y asavolbqı , muhafız
istifadesini temin için ( 29 )
Fiatlarda zammlyat yoktur. Mezkür iki gala suvaresi için
ııetic~'.nde beraet etmişlerdir.
teşrinievele
tehir edilmiştir.
kıt'a kumandanı demektir ve
tlmdiden her iki sinemada satılmaktadır. Biletlerin
biletler
3 perde
Kaybolaıı Bulgar paralan biBu aergiııin çok parlak ve
« yasavol • yaaacı " fransu:ca
evvelden tedariki tav.iye olunur.
Temsilden sonra tramvay
zim paramızla iki buçuk lira
muvaffak bir tezahür olacai1
«ırarde• kelimeslaiu tam mu·
tutmaktadır.
lemin edilmiştir.
temin edilmektedir.
kabifidir.
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Kadınlar niçin iyi tayyareci olamıyorlar?
O o o bil
ilan.makta erkeklere tefevvuk eden cinsi
lati
hava sporlarındaki beceriksizliline sebep ne?
FıLtbolde
Şnayder

lıerc(ıilik
kılpası

•

- •Fenlandiya ile Fransızlar arasında ki atletizm maçı - Italyanlar
•
ıçın
hala uğraşıyorlar/ - Zagrep afakında esrarengız bir balon
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Motörsüz tayyarecilik en fazla Almanyada teammüm etmiş bir spordur. Bu memlekette on
binlerce genç bu tehlikeli işleuğraşırlar ve ekseriya feci akıbetlere uğrarlar. «Gilder» ismi verilen
motörsüz tayyareler şekil itibarile motörlülere benzerler. Yilksekçe bir yerden botluk içerisine
bırakılan bu tayyareler muvafık ruzgarlardan istifade ederek yükaelirler ve aonra ayni ıekilde
ııüzüle süzüle yere inerler. Motörsüz tayyarelerin uzun mesafe rekoru 1927 aeneainin mayıaında
( Ferdinand Sehulz) isimli bir Alman tarafından tesis edilmif, 14 saat havada kalan (FerdiBugün, medeniyete betiklik
Bu itibarla bu gibi meziyapan eski dünyanın yani Avyetlere ihtiyaç gösteren tayrupanın kadınları, yeni dünya
yarecılik te, elbette kadınlar
aayılan Amerikadakilere niserkeklerden fazla muvaffak
betle, tehlikeli işlerde geri
olacaklardır.
kalıyorlarmış. Bu fikir, AvruAmerika kadınlarının Avrupalı, Amerikalı bütün insanlapa kadınlarından daha ziyade
nn ittifak ettikleri bir fikirdir.
bu işe alaka göstermeleri
Misal olarak tayyareciliği ileri
meselesine gelince: Elyevm
aürüyorlar. Diyorlar ki:
Avrupada, tayyarecilik daha
Avrupada, adetleri pek çok ziyade askeri bir mahiyettedir.
olmamakla
beraber, elliye
Amerikada ise, bu işle uğ
yaklaşan kadın tayyareci var.
raşan yüzlerce
ıivil
ıirket
Buna mukabil
Amerikada,
mevcuttur, ve tayyarecilik bir
bugün filen
tayyare idare
nevi ıpor haline gelmiştir.
ederek pilotluk yapan kadın
Harpten ve harp gibi şiddet
ların miktan dehşetli bir yeitlerinden
kaçınan kadın, Avlı:ün tutuyor. Fakat ister yeni,
rupada sırf bundan dolayı halater eski dünyada olsun, kava işlerinden uzakta kalmıştır
dınlar, erkekler kadar emniyet
ve kalmaktadır. Avrupada da
ve ceıaretle
tayyare idare
olduğu gibi bu itin mahiyeti
edemiyorlar.
değişirse, eski dünya havalaHalbuki otomobil idaresi
huıusunda kadınlar erkeklerrının kadınlar tarafından idare
den daha fazla muvaffak oluedilen tayyarelerle dolduğuna
yorlar, daha az kazaya sebe9ahit olabiliriz.»
biyet veriyorlar.
Bu, neden bllyledir? Bu
ıuale, alakadarlar şu cevabı
vermektedirler:
«Filvaki otomobili idare eden kadırıların erkek şoför-.
lerden daha fazla muvaffak
olduklan muhakkaktır. Hatta
blitün sigorta kumpanyalan
da kadın ıoförlere erkek şo
förlerden daha fazla kolaylık
gösteriyorlar. Çünkü kadınlar, J
erkeklerden daha ihtiyatlı hareket etmek itiyadındadırlar.
ihtiyatlı bulunmak ise, cümlei
asabiyeye hakim olmaktan
ileri gelen bir şeydir.
Fakat az zaman ıonra bunun aksine şahit olacağız; zira
tayyarecilik büyük kuvvet sarfını icap ettiren bir İf değil
bilakis nefse hakimiyet, aoğuk
ka ı!ılığı icap ettiren bir sahadır. iyi terbiye edilmit bir
kadın iae, erkekten her zaman
daha ziyade aoğuk kanh, daha fazla ihtiyatlıdır.

Futbolda hercailik
Bizim fntbolcülerde mevcut
olan hastalık, aynen Fransız
oyuncularında da mevcuttur.
Bir gün dünyanın birinci aınıf
takırrıları arasında mevki alabilecek kadar parlak bir oyun
oynıyan . bir takım, ikinci bir
maçta ve hiç bir ıebep mevcut
değilken, beşinci ıınıf bir takım hiuinl verecek surette
hareket etmektedir.
Takımlarda ıörülen bu hal,
aynen oyuncularda da ferden
fert mevcut imiş. Bu halin
sebebini bir türlü arılıyamıyan
Fransız gazeteleri:
- Acaba bu halin sırn nedir? Bizim takım ve oyuncuların bu hercayiliği nereden
ileri geliyor? Diye kendi kendilerine sormaktadırlar.

ftalyanlar hala
uiraııyorlar
Şnayder kupası ile İugillz

/1,
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eden spor: A1otörsiiz tayyarecili/t,
nand Sebulz ) bir başka defa yanında bir yolcu bulunduğu halde 9 sRat 21 dakika yere
inmemiş, böylece bir başka şekilde yeni bir rekor yapmıştır.
Bu adam bilahare gene böyle bir uçuş esnasında yere düşerek parçalanmıştır. Almanyada
motöraüz tayyarecilik için açılmış yüzlerce kulüp vardır. Buralara mukayyet ıençler (Ferdinand
Sehulz ) lin rekorunu kırmak için çalışmaktadır. Resiml«!rirniz motörsliz tayyarelerden birkaç
tanesini gllstermektedir.
tayyarecilerine intikal eden
ıürat rekorunu tekrar elde
etmiye çalışan ltalyarılar, yeni bir deniz tayyereıi yapmış
lardır. Bu tayyare, denize indiği zaman suyun üzerinde
durmak için yalnız kanatlanndan iatlfade edecektir.
Altına, aynca, ıandal ıek
linde, ıu üzerinde yüzmeılni
temin edecek hususi tertibat
konmamıştır. , Bu tayyarenin
• saatte (650) kilometrelik bir
sür'at vereceğine muhakkak
nazarile bakılmaktadır.

fenlnndiya .. Fransa
atletizm maçı
Bir kaç güne kadar Fenlandiya atletleri, Fransız milli takım atletleri ile Pariste kartılaşacaklardır.

Meşhur koıucu Paavo Nürıııl, F enlandıyalılar arasında
5000 metre koşusuna iştirak

edecektir,

Nürmi,

makine

adam likabile
lettir.

anılan

bir at-

Zagrep afakındn esrarengiz bir balon
Yugoslavyanrn Zagrep ıehri
afakında geçen gön yuvarlak
bir balon görülmüf, hiç bir
taraftan beklenmiyen bu hava
ziyaretçisi bir hayli merak
uyandırmııtır.
Balonun her
an yere inmesini bekliyenler,
bunun kendi halinde ve rüzgarın önünde serseri, serseri
dolaştığını görünce meraklan
büsbütün artmış, nihayet bir
ağaca takılan balonu iplerinden çeke, çeke yere indirmek
mümkün olmuftur. Fakat hadiaenin ıarlp tarafı ıudur ki
balonun içinde hiç kimse bulunmamıştır.

içindeki işaretlere nazaran
bu balonun Fransaya ait olduğu anlaşılmış ise de Fransız
askeri idaresi bu hususta kendisine sorulan ıuallere menfi
cevap vermiştir:

Balonun bazı noktalannda
kan bulaşıkları vardrr.
Bundan da, balonun bir ka·
za geçirdiği ihtimalleri hatıra
ıelmiştir.

Ayni zamanda geçen g1in
bazı uçuş tecrübeleri yapmak
lizere havalanan Fransız baloncusu Nogreden o günden
beri haber alınmaması, bu
balonun ona alt olması zaa•
nını hasıl etmiıtir. Fakat ba·
!onun içinde bulunan iki kiti
nereye gitmiştir?
işte asıl halledilmiyen nokta burasıdır?.

Bokı maçı
İspanya
boks şampiyonu
Ara ile İngiliz yarım orta a•
ğırlık şampiyonu Jak Hut yakında, Londrada bir maç ya• pacaklardır.

Alh gün

kOfUIU
devam
etmek
üzere Brükıelde bir bisiklet
Altı

gün

müsabakası yapılacaktır.
Bu koşu yarın başlıyacaktır.

En ıan' atkir
futbolcu

Dünyanın en san'atkir
bolcuıu kimdir? Bu sual,

fsvcçtc yazın
ıon etlcncelc r l n i, son
ıpor faaliyetlcrini gösterir resimler

fnt·
bil·
tlin dünya millet ve sporcula•
n arasında ciddt mUnakaşala
ra sebep olmuştur.
lıpanyollar, meıhur kalecileri Zamorayı, ltalyarılar mua·
vin oyuncuları Plttoyu, Belçikalılar
milli
takımlarının
merkez muhacimi Reynıoıı
Breni, Almarılar, meıhur nıu
hacim Hofmanı, Çekler kaleci·
!eri Plani kazı,
Avusturya·
lılar Uridiyi, Ürügvaylılar zell"
el Andradı, Arjantinliler ıol
muhacimleri Orsiyi, İngiliılel'
merkez muhacim Dini, İskoç:
lar ıol muhacim Mortonu ileti
sürmektedirler.
Macarlar iae en aan'atkit
futbol üstadının Peıtede bU"

lunduğu iddiaaındadırlar. BıJ

oyuncunun iHıi Jorj Orrtu''
İfte bir dava ki içinden _çı"•"
bilene qkolıun.

Rltı ay gece allı ay gündüz
Eskimolar
'

nasıl

yaşayorlar?

-

olan yerlerde
..

,

,l

"

-
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•

ekteplerde hepimiz okuduk: Eakimolann kimler oldujunu, nerede ve nasıl yapdıklarını
' ~ağı yukan biliriz. Altı ay gece ve altı ay glindliz olan bu memlekette, buzlar arasındaki
ınsanlan, onların aile hayatını gösteren bu tayanı dikkat resimler size o malümatı
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hatırlatacaldardır.

daima adetlerinin çoğalmasını istediği çocuklarına iyi bakabilmek, on lan iyi giydirmek, ya~.: •
gündüz geline iyi yerlere götürebilmektir. 180 glio sliren geceden aonra yaz ve glin uz
gelince hep birden kayıklara binerler, denize açılarak Grinlant sahillerinde dolaşırlar,
kendilerine 180 günlük münasip bir sayfiye yeri ararlar.

Eskimolar kutbun çozülmez buzları üzerindeki ayılan avlarlar, birer kiıllik deriden yapılmış
•llDdallar içinde balık tutarlar ve bunların etleri ile açlıklarını, derileri ile elbise ihtiyaçl~rını
Harp nedir bilmiyen, Cemiyeti Akvamı tanımıyan, balolardan, danslardan haberdar olmıh:n
gidererek yaıarlar. Altı ay süren gündüz onların ayni zamanda yazıdır. Kışlaklarından çıkarak
Eskimolar bastıkları toprak üzerinde Avrupa denen ve her gün yeni bir kıyamete sa e
buzdan dağ eteklerine, ovalara yayılırlar ve gece ile beraber gelen kışa kadar burada kalırlar. . olan · bir parçanın bulunduğunu akıllarına bile getirmiyerek işte böyle rahat, asude Yatarlar.
!vli olmıyan Eskimo yoktur. Aile hayatına taparlar. Bir Eskimo için hayatta gaye kansına ve
Resimlerimiz Grinlantta son yaz esnasında alınmıştır.

Yerden 30 metre yüksekte ınuazzam bir çarşı

---

Balırııııu!ıit Üzcriıı(le güzel bacak 11ıi.isabakası

Gördllğünüz çaqı Amerikada, Nevyork tehrinde dünyanın en büyük binalarından birinin
yedinci
katındadır.
60 metre uzunluğunda ve beş
metre geniıliğindedir. Müşteri
ler asansörle gelmekte, gece
gündüz elektrikle aydınlatılan
bu yerle gök arasındaki dükkanlardan alış veriş etmektedirler.
Çarşının içinde bulunduğu
bina hakkında karilerimize bir
fikir vermiş olmak için bunun
hükümetçe mülki teşkilatta
bir mahalle ve bir kasaba
değil bir kaza addedildiğini
eöylemek kifidir.
Amerikalılar terafından ( 1tıklar fehri) ismi verilen bu
bina ayni zamanda yüzlerce
evi, bir tiyatroyu, iki ainema
salonunu, büyük bir garajı,
" n tane bakkal dUkkinını ve
saireyi de ihtiva etmektedir.

İngilizler ''Ren,, i

nasıl

Uzun vapur yolculukları can
sıkar. Bunu herkesten iyi bilen Bahrımuhit gemicileri Avrupadan Amerikaya ve Amerikadan Avrupaya taııdıkları
yolcularını
eğlendirmek için
türlü türlü vasıtalara mürcaat
ederler. Yaratılıştan neşeli
olan bu adamlar için dakikada bir eğlence mevzuu bulmak işten bile değildir.
Resmimiz büyük transatlantiklerden birinde bir güzel
bacak müsabakasının nasıl yapıldığını gösteriyor.
Vapur
süvarileri bu müsabakanın hakem heyetini tetkil etmektedirler.
Müsabakaya iıtirak
edenler çehrelerile tesir icra etmemek için bir yelken
bezinin arkuına çekilmişlerdir.
O şekilde ki heyet azası için
bacaklardan bqka bir ıey
görmek imkinı yoktur.

tahliye ediyorlar,

. •
• ·
l'l.en, Ah,.. nJann harbi umumi salibi mlittefflderce ifsal altında bulun1urulan arımaı
.~en
Ina..:ıı-ı
......er tarahn.dan tahliye edil-'
~ye baıı
tahliyenin ne tekilde ne ıerait altında ;rapıldıfmı vuzuhla aalıyorua. ngilizler kendılerini Ren halkına aevdinaltlerdır. Bu itibarla t
•Ytıllflara eık eık t~dif olunmaktadır. Ruimlerimia bu latibalan tubit ediyor.
•

r-··

:hl.dyeı. Se•naam
on ...,...

bakınızl

eJ e~ı npiz
mecmualanaa bakarak bu
fh
aahaelerfne,
~eri yaprtaa
acı v a

fie

·Bu ela ı·ekor Klem no
Macit b'P.y lal-.ırd,~ı burada
kesip, fırsattan istifade ile
tekrar gazetesine snnlmak istedi. Şüküfc de bu kadar vurdum duymamazlık karşısında
işi daha fazla uzatmayı abes
gördü.
- Neyse, dedi, başka şey
den bahsedelim. Bugün cuma,
malum ya, ne yapıyoruz?
- Ne yapacağız.. Sen öğ
leden eve! çıkmasını pek sevmezsin.. Halbuki ben göbeği
min fazla büyümemni için biraz yürümiye muhtacım. Öğ
leden soma beraber, bir yere
çaya gideriz, olmaz mı?
- Pekala!..

Şükiıfe

H. karanuk yE'mek
odasına hakikaten bir demet
çiçek gibi girdi. Dün akşam
terzisinin getirdiği yeni mavi
elbisesi gerek biçim gerek
kumaş itibarile yüksek bir
şaheserdi. Kocasına gece gözile belki iyi farkedemez diye daha evel göstermemişti.
Kalbi, ondan medihler, tebrikler işitmek ümidile doluyordu.
Fakat Macit bey, gazeteyi,
yüzüne büsbütün örtecek derecede bumuna yaklaştırmış
kim bilir hangi tefrika ve ya
havadisin satırlan arasında rüya görüyor gibidi.
Şiikfıfe üç dört dakikalık
bir süküttan sonra sordu:
- Seni rahatsız etmiyorum,
değil mi kocacığım?
Macit bey gözlerini gazeteden ayırmıyarak cevap verdi:
- Kat'iyen yavrum!.
Şüküfe, baktı ki Macit aldırmıyor, bir iki sandalyenin
yerini değiştirdi, batta bir tanesini devirdi, bu sefer yanı
na gitti ve tekrar sordu:
- Seni rahatsız etmiyorum
değil mi cicim?
- Hayır dedim ya!..
- Hayır dedin ama başını
bir kere kaldmp yüzüme hile

*

ı

bakmadın.

- Yüzüne bakmıya ne hacet, fotografın kalbimdeymiş
gibi seni ezberden hatırlıya
maz mıyım?
teşekkür
- Nezaketine
ederim.
- Bizim gibi eskimiş kan
kocalar arasında bu kadarlık
nezaket bile fazladır.
- Doğru eskidik,
fakat
ben sana hala ilk evlendiği
miz zamanki nazarla bakıyo
rum.
Giyinip
süsleniyor,
mümkün olduğu kadar fazla
hoşuna gitmiye çalışıyorum,
halbuki sen bana hiç aldırmıyorsun.

- Şüküfel
- Şüküfesi filan yok, şurada on dakikadır neler ya- 1
pıyonım da bir defa gozunun
ucile bile bakmıya tenezzül
etmiyorsun.
- Görüyorsun ki meşgulüm,'
1
okuyorum.
- Y .. A.. Okumak benimle konuşmaktan daha mühim
bir meşguliyet öyle mi?
ı
Macit bey mükalemenin bukadar alevlendiğini görünce
ateşi saçağa sardırmamak için
gazetesini dizlerinin üzerine
bırakb

kansını baştan

aşağı

süzdü.
- Nasıl memnun oldun mu?
- Memnun oldum ama ..
- Amması ..
- Ben senin bu derece
zannetmilll.İyop
olduğunu
yonkm.
- Neden miyop olayım.
Son Saat,. in

'ı efrikası
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Bir buçuk saat sonra Matit
bey, biraz yorgun, fakat yanaklan al al döndü gtldi. Şü
küfe bir taraftan so rayı kuruyor, diğer taraftan ahçıya
yem':ği hazırlaması ı t• nbih
ediyordu. Sonra kocasına döndü:
- Dışarda ne var ne yok?
Diye sordu.
- Ne olsun, biraz soğuk
var amma sağlam hava doğru
su .. Ha .. Tam, Harbiyenin önünde kime rasgeldim biliyor
musun? ·
- Kime!.
- Senin Lamiaya.•.
- Ya.. Konuştunuz mu?
- Hayır, fakat görme, öyle
şıklaşmış, öyle şıklaşmış ki ..
Şükufe gürültülü bir kahkaha salıvermemek için kendini güçlükle tuttu:
- Demek sen böyle kadmlann şıklığına dikkat edebiliyorsun hal
- Tabii.. Kör değilim ya ..
Hatta üzerinde siyah ipek
mantosu
olmı:.sına
rağmen
içindeki elbisesini bile gördüm.
Ço~
biçimli
mavi
bir robu va • .:lı.. Ha~.paya ne
de yakışmış ..

Yirmi sene
melerinde iş
sonraki ahvali
nasıl görülüyor nasıl görü.yor?
Birkaç ay eve! fngilterenin cinayet mahkemelerinden
biri, bir katili üç beş dakika
içinde muhakeme ve mahküm
ederek mahkemeler için bir
sürat rekoru teıis etmişti.
Geçen hafta da gene bir
İngiliz mahkemesi başka bir
sahada, başka bir sürat rekoru daha tesis etmiştir.
Geçen sene memleketimize
de uğramış ve buradan gitt:kten sonra ölmüş olan bir
İngiliz san'atkan, Lui Fuller,
ıc:ıt ettiği ziya ve gölge dan.sının ingilterede imtiyazını almış ve ölümünden sonra bu
imtiyazdan istifadç hakkını
Sorcr isminde bir dostuna
bırakını~tır.

Bu «Sorer» istifade hakkı
kendisine bırakılan dansı baş
ka bir kadının oynamakta olduğunu görerek hadiseyi bir
mukavelat muharriri vasıtasi
le tesbit ettirmiş, sonra mahkemeye müracaat etmiştir.
Mahkeme bir taraftan vasiyetnameye, öbür taraftan da
mukavelat mubanirinin vesikasına bakmış ve derhal Sorere hak vermiştir. Ayni zamanda bu dansı oynamaktan
vaz geçmesi için de yabancı san' atkara tebligatta bulunmuştur. Yabancı san'atkar bu
tebliğe rağmen dansı o akşam da oynamış, fakat ertesi
gün mahkeme bu hadiseden
haberdar olunca san'atkarı
tutturup huzuruna getirmiş ,
üç gÜn hapse mal:l-.üm etmiş
ve derhal hapisaneye ı;ör,der

- Be adam, dedi, o elbiseyi Lamiayla beraber ısmar
ladık. Benim!;;nin aynl.. Sabahleyin tıpkısını giyip karşına
geldim, farkına bile varmadın,
Çünkü benim üzerimde idi.
Macit bey yaptığı zafı tamir etmiye çalıştı:
- Sahi, sahi. Şimdi hayal
meyal hatırlıyorum ..
- Haydi canım, zırva tevil
götürmez. Siz hep böylesiniz,
kanhnnızdan başkasının elbiseleri, daha doğrusu kendileri size hoş göriinür. Ma!ümya
komşunun tavuğu.

Macit Bey Şükufenin sözünü kesti:
- Bırak Allah aşkıca şimdi
bunları,

açlıktan

Şu ahçıya

bayılacğım.

sayle de ...
Nakleden

Rhmet Hidavet
f'.luharrıri: l".ı.orıs Löblan

Gittikçe vazihleşiyor,
içeriye · do~ru yaklaşıyordu.
1 res;mde

yoktu,

şüphesiz

bu,
pençeleşe pençelete

hayatla
sonradan gelmişti.
Maamafi Natalf fotografa
bakınca Ellen - Roku da Jerikoyu da yavaş yavaş unutuyordu, şimdi nazarlannda sadece sevimli Anilinin nitanlısı,
eline kan bulaşmamıı
genç Jan dö Puluvanek vardı

1

Fransann herp ve sulh senelerini idare etmiş olan esbak Başvekili mösyö Kleman- ·
so geçenlerde hastalandı, gazeteler derhal alakadar olarak
sıhhati hakkında her gün ufak,
tefek fıkralar yazmıya başla
dılar; esbak Başvekilin bu alakadarlıktan memnun olduğunu
zanendersiniz. Klemanso iyileşip te ayağa kalktığı zaman bu
yazılardan haberdar olunca fena halde kızdı.
Benim ölümümü neden bekliyorlar, dedi. Aceleye lüzum
yok. Başladığım işi bitirmeden
ölmek niyetinde değilim;
İhtiyar nazınn başladığı şey
hatıratını

yazmakbr ve doksan

hüsur yaşında olmasına ıaj
men her gün muntazaman çalışmakta ve cihanın siyasi vakalannı da muntazaman takip
etmektedir. Bu münasebetle
geçenlerde dostlanndan biri
sormuş.

Ahvali aleme ne dersiniz?
Mösyö Klemanso, bahçede
imiş, bir gül ağacının yanında
durarak bir gül koparmış:
Yavrum, demiş, yiJ"mi
seneye
varmaz,
Almanya
Fransayı böyle tutup kopracaktır!

Bu cümlenin Fransız gazetelerinde bir bayii endişeyi
muc~p olduğunu yazmıya elbette l"zum vo~<tur!

Maarii müsteşarının
seyahnti

« Bu şek;lde bir dava
bizde dört senede intaç edilemedi» demektedir.

Maarif müsteşarı Kemal Zaim bey ile müzeler müdürü
İsmail Hakkı bey bugünkü
trenle şehrimizden Avrupaya
müteveccihen hare!, et edecekTerc"r.

Dip omat kıme

Amerzkalı

derler?

muharrire}·e çay

miştir.

Vak'ayı anlatan bir ecnebi

gazetesi:

Şüküfe artık dayanamadı:

ASRİ KO SAN
A''ak · sesleı~i ...

Ellen - Rokun ince uzun
boyu, kuvvetli adeleleri on
beş sene eve! daha çok genç
bir delikanlı iken çıkarmış olduğu bu resimde bile hissediliyordu, hatta daima hal<.iın
duran kuvvetli nazarian bile
seziliyordu, yalnız bukünkü
Ellen - Rokun ducbklarının
kenarından sızan acı mana

İngiliz mahke-

Bugüııkrde k~ndis'nc'e:1

s:k
bahsedilen lrg :tere Hariciye nazırı geçen.ude Alwam
Meclisine gidenler arasında
meslekten yetişmiş diplomatın pek az bulunmasından şi
kayet edince yanında bulunanlardan biri sorar:
- Sizce diplomat kime
derler?
Henderson biç düşünmeden
cevap verir:
doğdukları
- Kadmlann
tarihi bilip te yaşlarını unutana.
sık

iWalı.ye vekılımiz
Maliye vekili
Saracoğlu
Şükrü Beyin bugün Gülcem 11 var uru ile İzmirden şeh
rimize muvasalatına intizar
ecli mektcdir.
ve Jan do Puluvanekin hayatı da bıİ resmi çıkarttığı noktada hitam buluyordu, onun
konan ve katil Jeriko ile
dalgaların

arasından

serküzeştça Ellen
bir alakası yoktu.

fırlıyan

- Rokla hiç

Natali bu genç delikanlının
resmine bir dost güzü ile
bakıyor ve yalnız onu düşü
nüyordu, Fakat bir aralık
gözleri salonun bir köşesine
açılan gizli dehlizin kapısına
ilişince
hayalden hakikate
intikal ederek:
- Bir kaç güne kadar buraya geldiği zaman her şeyi
hatırlıyacak diye düşündü, o
gün karşısına ilk olarak çıka
cak sima belki de nişanlısı
olacaktır? Nişanlısı ...
Bir saniy& durdu. Sonra
tekrar etti:
~ Nişanlısı Armel Anili ...
içinde müphem bir üzüntü?
Bir yes hissetti, artık burada

Bugün eğle den SGr.ra Tiirkmuharrire
Vuts prefine bir çay ziyafeti
verilecektir.
Amerikalı muharrire Amerika hül:ümetinin tavs· yesi üzerine Ar.karaya gitmlş ve
rica:i hükümelim:zle temasta
bu!unduktan
sonra
avdet
ocağında Amerikalı

etmiştir.

Aıiyehanım

davası
Ağır

ceza mahkemesi bugün Aliye hanım davasına devama başlamıştır.
Bu celsede bazı şahitler istima edilecektir.
daha ziyade kalmak istemiyordu, dışarıya çıkarak birazda harabelerde dolaşacaktı,
fotografı yerine koydu, fakat
kitabın altında eline başka
bir resim geçti, bu da jan
dö Puluvanekin resmi idi, fakat daha küçük yaşında alın
mıştı, gülüyordu, mesuttu, yüzünde biliihara açılacak vahşet dalgalanmn hiç bir eseri
yoktu, Natali bu fotografı da
birincisi ile beraber yerine
bıraktıktan sonra sahanlığa
doğru yürümeğe başladı, bu
dakikada harabelerden kulağına hafif bir gürültü aksetti, bu bir ·ayak sesi, bir
yaprak hışırtısı idi.
Natali bulunduğu noktada
hareketsiz kalarak dinlendi,
şimdi
ihtiyar Godfurvanın
Harici parmaklık önünde
birkaç ayak ızı gördüğünü
söylemiş olduğunu hatırladı ,
bu· izler acaba neyi ifade
ediyordu?

Kaynanalar arasında ..
Bir hakaret

davası

Dava edilen ise küplerden, kapılardan
bahsediyor.
İki kaynana arasında bir
dava. Biri kızın, öbürü delikanlının inası. Kızla delikanlı

evlenmişler,

geçinip gidiyorlarmış. Fakat, iki tarafın anası
biribirlcrinden hiç mi hiç hoş
lanmazlar.
Nihayet delikanlının anası
kızın ıması aleyhine bir dava
açıyor. Ke"ldisine soka!< ortasında, elaiemin karşısında
hakaret edildiğini, olmıyacak
şeyler isnat olunduğunu iddia
ediyor.
- Halbuki, diyor, beni
he:-kes bilir. Terbiyeli bir
kadınım. Hatta bu hanım açtı
ağzını, yumdu
gözlerini de
ben gene karşılık bir şey
söylemiye tenezzül etmedim.
Muhakeme esnasında rzi.s
iyi bir nasihat verdi:
- Barışsanız olmaz mı? Bakın aranızda akrabalık ta var.
Biribirinizle
uğraşacağınıza?
Fakat, davacı Hanım hqı
nı dimdik tutarak cevap verdi:
- Kat'iyen. Beni sokak
ortasında kepaze etti. Bunu
yanına bırakamam doğrusu!

- Eh, pek ala. Sen bilirsin.
Sen kalk hanım. Söyle bakalım, niçin hakaret ettin?
- H;ç hakaret eder miyim,
Beyefendi. Bunlar hep iftira.
Bu hanım benimle uğraşm'.lyı
km·muş.
Bundan zevk duyuyor. Halbuki ben kötü lakırdı
söyliyccek bir kadın olmadı
ğım
gi!:ıi
şununla, bununla
uğraşmal.tan da hoşlanmam.
Kaldı ki böye !.ısım, alıraba
iie uğraşayım, ne lüzumu var!
- Lüzumu yok ama işte uğ
ra~mı.şsın. Bu hanımın iddiası
na bal; ı 1 ırsa ...
- Or.un iddiasına bakmayın. Aslı esası yoktur. Siz benim
sözüme halim. Ben daima doğ
ruyu söylerim. A, iki elim yanıma geldiği zaman ne cevap
veririm ben sonra yalan söylediğim için!
- Peki, bu hanım yok yere mi dava ediyor
- Yok yere gibi bir şeyi
- Gibi bir şey mi, yoksa
hakikaten yok yere mi?
- Sahiden yok yere sayı
lır. Mesela yerli küpleri yerinden kaldınp başka yere koyuyor, gelin, güveyin oda
kapısını söküt> kiler odasına
Aytk sesleri gıttikçe vuzuh
kesbediyordu, Natali geri dönerek pencerelerden birine
yaklaşıp dışan bak:b ve o
ande:
- A ! diyerek geri çekildi,
maamafi dıtardan görünmemek
için azami ihtiyat ile tekrar
yaklaşarak bir defa daha dı
şarıya baktı, hayır aldanmamıştı , gördüğü Bonifastı ve
yalnız da
değildi , yanında
bir kişi daha vardı , fakat, o,
pencerenin tam altına geldiği
için yüzü görünmüyordu , çok
geçmeden Bonifas ile beraber
büsbütün nazardan kayboldu;
ayak seslerinden kulenin merdivenine doğru geldikleri ve
nihayet merdivenin basamaklannı

çıkmıya

anlaşılıyordu

başladıklan

, bu vaziyette
Natalf için pencerenin kenannda perdenin gerisine saklanarak beklemekten başka yapılacak bir şey yoktu, burası
gelenlerin perdeyi çekip açma-

kapı yııpıyor, onlan kapısız,
kilitsiz bırakıyor.
Ben bu hallere öfkeleniyor,
« yapma, hanım! » diyorum.
Bana buğzediyor. İşte davanın
sebebi!
Öteki, ayağa kalktı, elini
uzattı:

Aman, kendini mazur
göstermek için ele olsa insan
böyle şeyleri söylem;ye çekinir. Ben ne küpe el sürdüm,
ne kapı söktüm. A, nasıl lakırdı bunlar ayol!
Bu dediklerine bir tane
çahit bulamaz. Halbuki sokak
ortasında bana söylediklerine
muteber şahitlerim var benim.
Çağınn onlan. Gelsinler de
Allah için söylesinler!
- Ben seninle kötü, kötü
konuşmadım ki şahidi olacak
bu laflann; kimi çağırtırsan
b()funa yoracaksın!
- Sen görürsün gelsinler
de boşuna mı, dolusuna mı!
Reis, ihtarda bulundu. İki
tarafta münakaşayı kestiler
Şahitleri

celbedeceğiz.

Dinliyelim bakalım.
Muhakeme bu kararla

kaldı.

Mısır talebesinin
nümayişleri
Beynıtta çıkan El'Ahrar gazetesinden:
Londradaki Mısır talebesinin kongresi:
Lonclra gazeteleri, orada içtima eden Mısır talebe kongresinin, ellerinde 50 Mısır
bayrağı olduğu halde, Londra
caddelerinde 13 otomobille
seyreden nümaNlerini tasvip
ediyorlar.
Deyli Telgraf gazetesi de
mezkur kongrenin Mısır kıra
lına takdim edilmek üzere,
mesruti idarenin iadesini mutaz~mmın 51 murahhas tarafından imza edilen arizalann
metnini neşretmiştir.
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n11ıayı-

11PlıJnr,ıni hu lrre İ!Stiklii.l radJ.-.

"inJ.; :-;aa s ka~ınJ.ı
apınımanın

1 nunıaralı

!ıJarinoz

iizcrın•lc hirinı:ı

ınat,aZJ"I

katuıa

nakil rtnıi~tır. ('uma ve va1arJaıı ruatlJ
h<r gnn , .. ı 9·1:.! "' 1.1-.lO dan
'10 ye hJar ha•tabrıııı h~d
ı·ıl.:r.

malan prtı ile iyi bir ihtifa•
ğahtı, alelhusus kumaşın yıp
ranmıt bir kenarından dışar
sını seyretmiye de müsaitti.
Bonifas ile arkadaşı sahaıı•
lığa çıkmakta gecikmedilef•
Natali Bonifasın yanındaki
adamın Forvil olduğunu gördü, her ikisi da birer köylil•
daha doğrusu birer oduncıl
gibi
giyinmişlerdi. Boaif••
içeri bakar bakmaz perdelerİ11
arkasını muayene etmek za~
metine bile katlanmadan:
- Kimse yok, dedi.
Forvil:
- Ben kimseyi bulamıyac••
ğımızdan esasen emindiın. el~
di, Maksim yalnızdı, Matın•ı
Anili ile Gotfurvanın peiiıı•
takılarak çekilip gitti, aııl•f'
lan Natali bugün odasıııd,ıı
çıkll!amıştır.
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zaten örtmemiş,
hanın kendisini takip edeceği
müliihazasile açık bırakmıştı.
İçeride yanan mumun ölgün
şuleııi, oda kapısının aralığın
dan süzülerek ve cıvık toprak
sahından sürüne sürüne geç~
rek sokağa kadar düşüyordu.
Suphi bey, bir liihze tereddüt
gö~terdi
ve sonra kararını
mevkii fi'le çıkarmiya az·
mederek içeriye girdi. Ne Orhanın, nede hain ananın sesi
işidilmiyordu. Pazarlık mı bitmişti, yoksa iki taraf ta münasıp bir fiat üzerinde uyuş
mak için düşünceye mi dalnııştı? .. Eğer, pazarlık bitmiş
lıe Orhan bey, satın aldığı
mahluku didiklemiye başlamış
olacaktı.

Suphl bey, kulağını inciden
ıessizlikten müşmeiz oldu. Ali
tahsil görmüt, bik kaç eOıebi
lisanı öğrenmiş ve o lisanlarda
hayli tetebbilatta bulunmus
olan arkadaıının beş - on lira
mukabilinde masum, fakir ve
natüvan bir çocuğun ismetini
hetkederek
edecek kadar
süflilettiğinin ta"hak kuku halinde nasıl bir vaziyet alacağını ve ona ne suretle muamele edeceğin\ sıkıntılı bir
tııüliihaza
olarak zihninden
geçirdi. Böyle bir süfliyeti
kabul eden adamın - öz kar~a. ta olsa- yüzüne tükürmek

itti

atıındı.

Mamafih, bir nokta şayanı

dıldı:atti. Pa:ıarlık bitmişse ve

beşeri simalar altında behimi
bir fecia başlamışsa hain sahne vaı.ü, o insafsız ana niçin
dişan çıkmıyordu? Acaba, şe
naatini, evladının manı.arai
sukutunu gözlerile görmek ve
Onun acıklı inleyişlerini başı
Ucunda durup ta dinlenmek
derecelerine kadar mı tevsi
ediyordu.
Suphi, şenaatin bu hadde
kadar çıkarılması ihtimalinden
adeta elektiriklendi, kanşık
bir takım hislerin sevkıne uya~ak örtülü duran oda kapısını
•lti ve bilii ihtiyar haykırdı.
. - Tu, Allah cezanızı versınl

O Sırtını kapıya dönmü~ olan
b rhan bey, solumıya benziyen
uhranlı bir sesle :
d·ll; Ne yapalım - dedi - şimı
~öyle uyuşabildik!
b' elıkanlı, o murdar yatağın
1
~ kenarında, kızını satmak
1
Slıyen kadınla dudak dudağa
~~lıniştl. Yavrusuna münasip
ır fiyat bulamayınca nefsini
Ortay
Zaf a atan kadın - mahzuzu
d ~~ ve mahzuzu safa - şık
,e 1 1 anlının bıyıklarını emiyor
eıınd
•
h en geldiği kadar ona da
•ermek için kıvranıp duYordu
s .
hı upbl, hayran hayran, bu
8
tıı Yoksulu, yahut hissen mağ
ııı~' çifte bakıyordu. Ne umb· ftu, ne görüyordu? Masum
kıtın met'um bir itilaf netltııeırce·~ın
de hırpalandığını görk dyı umarken, o ane kadar
a ınlıgı
• goze
- çarpmıyan ananıo
1 oryan inhinalanna, iltlva~na tabit oluyordu. Bu,
h k'te_hcen olmakla beraber
•r.ıiki bir aürpriz idi.
b ahaza, fU manzaraya uzun
h0 ru nigeran olmak, her
laa ded çirkin bir feydi. Aratın aki samimiyete ve ho;kdalık alemlerindeki mütae ete rağmen o güne kadar
~e Orhan ona, ne de kendisi
rhaoın böyle pek açık vazil'etlerine mahrem elmamışlardı.

D

r:'t

Suphi, tesadüfün yarattığı
sahneyi daha fazla görmek istemedi. Esasen ilk hayreti geçmiş ve gözü manzaranın oynak
uryanlığından bulanmıya baş
lamıştı. Binaenale.)'h, hazları

nefeslerinde soluyan erkekle
kadını kendi alemlerinde bıra·
kıp geri döndü, tekrar sokağa çıkacak ve arkadaşını orada bekliyecekti. Artık on11
kızmıyor ve yapılan işi müfrit
bir irade zafına hamlile için
için gülmiye bile başlamıştı.
Fakat Orhanın ahenksiz kişne
meyi andıran soluyuşile, kadının kesik kesik inleyişile
teşyi oluna oluna eşiği atlarken hatırına yataktaki çocuk
geldi.
Anasile misafirin kendi dizi dibinde oynaştıkları, öpüşüp gülüştükleri, sarılıp sarmaştıklan bir sırada kızcağız
ne yapıyordu?...
Gözüne, hamlei ulada yapı
şan hayret ve
müteakiben
manzaradaki sekalctin uyanuzaklaşma

yüzünden

duyğusu

ciheti tetkik
edememi~ti. Acap, odadaki
mumun ziyası gibi çocugun da
gözleri bu sahneye münatıf
mıdı?

Suphi

•

nankörlere
en tabii bir iş
gibi gelir ..

Muharriri: M. Turhan

dırdığı

şe)r

zor

Bazı

Ve ihtiyarsız haykırdı: Tu
•
Allah cezanı versın
..•
Kapıyı

Sahife 7

Son Saat

bu

kapının

dışarısından

Fransada küçük bir şehrin
posta idaresine geçenlerde tek
bir isimden ibaret bir mektup gelir; işin fenası bu tek
isimde çok fena bir yazı ile
yazılmış olduğu için okunamıyacak haldedir.
Yalnız ilk harfinin bir «h»
olduğu anlaşılmaktadır. Posta
idaresi bu mektubu ne yapar
dersiniz?
En basit şey tutup hıfzedi
len evrak arasına kaidırmak
tan ibaret olmak lizımgelirse
de, anlaşılan J;OSta memuru
fazla vazifeşinas ve işi de biraz
az olacak ki hu adresi okunniıyan mektubun sahibini bulmıya karar verir ve şehirde
sık sık mektup almak vaziyetind ebulunan adamlar arasında
isimleri (H) harfi ile başlıyan
ların bir iistesini çıkaı·arak
hepsini de birer , birer dolat·
mıya başlar, nihayet aradığı
adam ile karşılaşır. Hadisenin
garip noktası şudur:
Posta memuru bu adama
sorar;
Bu m<:}<tup sizin midir?
Adam şu cevabı verir:
Kimin olacak, elbette
benim, üstünü okumadın mı?
Bu mukabele karşısında
posta memurunun çektiği zahmete acıyıp acımadığı malum
değil İse de posta unıum müdüriyeti bu hadiseden haberdar olur olmaz gayretli memurunu taltifte liecikmemiştir.

3 Teşrinevel Perşembe
Qünü
•••
çıkıyor

•

nüshasından bazı yazı serlevhaları:
Meınleket sporu neden taraldu etn1iyor?-Bıldırcın avı-Balkan
oleınpiyadını Yunanlılar kazanıyor!.. Türkiye ve Avrupada haftanın spor h<u·eketleri- Nasrattin hoca ve spor- ~1otörsüz de
uçabiJeceğiz .. - ı\laçlar ve sesli filim- Sinen1a artistleri yazı Spor
yaparak geçirdiler - Spoı·cu aşkı ( ronıan )-Spor her şeyden
üstün ( Hik:ol ye) Kin1 oln1ak isterseniz?... (ikramiyeli musobeka)
~esim...
~esim...
~esirrı ...

ilk

3 '!ı~sızlı!la ~.~;rv~i}
Gillette traş biçaklarının ima..
linde yapılan
•

"' son t«TUbC'krck, bunllruı'
uthtm ShC'fficld çrhğindeo zna.,
müJ ve yUzkruım ptk •cılln ~
lrmmas• hMebil< bir bıçU!a tno-/
uaddıı def•lar Jn&nttrih bir Sik
ttttr ıraı (')unablmes.t rnril
cdılml$tır.

Yola çil<maıclan evvel_ ~ir I*)
d(rblbr cdin.iı.

•rı abnaDıD

meraklı bir bakışla bu noktayıanlamak istedi ve kızın yozganını çenesine kadar indirerek gözlerine serbest, bir
fürcei temaşa verdiğini gördü.
Küçük mahluk, derin ve hayretten de, korkudan da iiri
bakışlarla anasının sevilmesini, öpülmesini seyrediyordu.
Bu görüş , Sııphinin gözünde, yeni bir zaviye yaratmış
oldu. Maruz kaldığı süfli sürprizin mahiyeti de, hasıl ettiği
intibalar da değişmişti. Artık
manzarayı, umulmaz bir itiiaf
ile ansızın kucaklaşmış bir
çiftin hayvani bir musavelesi
olarak değil, masum bir bakiri ıdliil için müeerrep bir
ders olmak üzere telakki ediyordu.
Filhakika, henüz on üç ya~ında bulunan ve esasen anasının müfsit, muharrip ve mudil telakkileri altında bütün
varlığı sarsılan bir kızcağız
için ~u açık deraguşların iradeşiken bir ders teşkil edeceğinde şüphe yoktu.
[Bitmedi}

Panaiya sokağında berberlik edeıı Sotiri
Aslanidisin işleri son zamanda
iyi gitmemiye başlamış.
Daha eve! de Neoklis M!halidi isminde dir aclama kırk
beş lira borçlanmış.
Sotiri borcunu vermeyince
evelki gün berber dükkanına
gelen Neoklls, Sotirinin, müş
terilerini oturtup traş ettiği
koltuğu almış ve bu suretle
biçareyi en mühim kazanç
vasıtalarından mahrum etmiftir.
Bunun üzerinedir ki Sotiri
evelki gün Ada vapuruna atlamış ve Sarayburnuna gelince kendini denize fırlat

Taksitle
f)aktilo

;\ıı:u l'ılılt:o ,..aaı:ı·Hft• hanın1Jara ve ı.,.,ft·rc ~·sn,.,fı •ııl'• 1
Mtt ııcra.ıtJc kısa lıır :raıucuula <laktılo lıHıı•tıur.

Yeni talebe kaydma

baş'.aıımıştır.

Hakiki adiu

Tıraş Bıçakları

kullanınız

Fiatça ehven cinsce dahi ecnebi bıçaklarından üstündür
Kanaat hasıl etmek için bir tecrübe yapmak kafidir

Her yerde

l O adedi ()0 kuru~ u. Son defa piyasaya çıkarılan ecnebi

RADiOM .MADE İN GERMANY yazılı
Taklit bıçaklarından sakınınız

S<ttılık

Telefon İstanbul 4197, Telgraf İstanbul Mekikçi.

karşısında dervişler solı.. gı

1924 ssnesindanberi Türki~ede tescil ettiğimiz halis lsYaç çeliğinden mamul

Tel: Beyoğ u 2878. Posta kutusu: Galata 313, Telgraf: RADİU.M - İstaabul

Mekikçi
oteli

Yerli malları kullanmak
memleket borcudur

Pabrikası: Galata Okçu ~1usa caddesinde ikinci ekmekçi fırını
ittisalinde 106 numaralı Radium ticarcthoneıidir·

Muhterem müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere bu sefer mağazamızda taksitle her nevi son model sobalar sahyoruz.
Adres: İstanbul yeni postane kar,ısında No20

Şahinpaşa

evvelin birinci güaünden itibaren Ekmek on alh kurut
on paradır. Francala da te·

Vatandaş

Biçare borçlunun cesedi bulunamamıştır.
1

fiatına

Tetrini-

beddül yoktur.

miştir.

etmelerı.

Sirkecide

Her nevi muharrik kuvvet tcıiıata yapar.

işte bu yüzden vukua gel- ı

--------;:-:-----:------·--

1--Tall<

Şehremanetinden:

ATİE

Dünkü nüshamızda intiharını
kaydettiğimiz Sotirinin ölümü i

ve üç yüz metro mik'ap meşe ve kayin kerestesi ve beş bin
kantar mahlut hatap ve iki yüz kantar kömür hark ve imali
müzayedeye va:ı: edilmişti. Müzayedesi teşrini evelin on altıncı
ça~şamba .. S:~~ü ~aat onbeşe kadardır talip olanlann İstanbul
evgaf .mudurıyetinde orman ve arazi idaresine müracaat
para

Eekmek Fiyah

mıştır.

Avcı koru ormanlarının Darlık ve dereli mıntakasından iki
sene müddetle kat ve nakil edilmek üzere elli bin kilo şimşir

ilanları

Şehremanetinden; Balat atelyesinde bulunan 4 ton kadar
demir satılmak için açık müzayedeye konulmuştur. TaHplerin şartnameyi görmek için
her gün müzayedeye gf1111ek
için ihale günü olan 20 Tet·
rinlevel 929 pazar günü levazım müdUrlügüne gelmeleri.

Beyoğlunda,

Orman ve araz·i vakfiye müdürlüğünden:

Peşin

Şehrem1Jnt,ii

Bir berberin hayatına maloldu

l\o 1 S

iıılındt:

\.t:

ıu ı

hane

Taksimde Sıraservilerde 18
numarada 11 oda ma bahçe
• denize r azır kagir hane satı
h .hr. Görmek için Kuloğlu
K.ık No 28 de papaz oğluna
ı Jracaat.

LAS'fİKÇİ HÜSEYİN HÜSNÜ ve
ŞERİKİ TİCARETHANELERİ

Toptan ve perakende

Muhterem mütterilerimizin kıtlık IAatlk, potin , ıapka ve
L!!>usambaya ait JAz.ım olacak qyal•n celp ve ihzar rdllml ·
__I Fiatlar her yerden ehven ye maktudur

..
1l Sahife

Son

..........._....___________

••

~aat

OKSlMENTOL (PERODfH) Oksiirıik-8ogu hastalıklarınd•. VE:LUi A SABUNU en tıhl dir KEfALJIN

•

DOKTORLARA SORUN/Jl
sAF TRI KA1..!i N

'IE:RF:HLit.EllE, SIRACA L/LARA, llh'll
VE KE/11/!l ZAYITJ..IKLARINA, HAtrlL~
V' SÜT ViREN llADINLARA, ÇOCUlllARIN 8iİYÜl'fE5İHE, KE/lfll< lflRIKL/Kl.A
RiNA HASTALIKIJAll KALKANl.ARA . •

tiOMPAİME, l\A~~.TOZ VE GRANÜL!!

Günde 3 edfll yehot

3 lcetilt

~..:e· 1t.ı ı :

?\le h.cz

nıstl'.

acui<lar•

b.ı ~ında.

küprü

n

( ı.llat.ı

Heyoglu '2 ı b2

~ube acuıt<sı: ~1•hınudİ\e

hanı aitıııda.

Yüksek orman mektebine kaydü
kabul şeraiti

cümhuriyeti tabaasıncılan olmak.
Müddeti tahslllyesi üç seneden ibaret olup leyli ve meccanidir.
Sinni on sekizden aşağı ve yirmi beşten yukarı olmamalıdır.
4 - Hi'11ü ahlak eshabından olduğu ve hiç bir giına cezayı müstelzem ef'al ve barekitta
bulunmadıjını mübeyyin mahalli zabıtasınca musaddak heyeti ihtiyariye mazbatasını hamil olmak.
5 - Her türlü ileli emrazdan salim ve bilhassa kuvvel semiye, basariye ve lisaniyesi tam ve
nevakısı saireden beri meşi ve harekete ve ıükuba ve nüzule mütehammil olduğunu müşir tabip
raporunu ibraz etmek.
6- Tam devreli lise mezunu o'mak ve yahut o derece tahsilde bulunduğu maarif
vekaletinden musaddak lise şehadetnamesini hamil bulunmak.
7- Mektebe kayt olduktan sonra mektebe dahil olmak için olbaptaki şeraite tevfikan katibi
adilden musaddak kefalet senedi ita etmek.
8- Mektebe kabul edilmek lçin üç kıta vesika fotoğrafı ile sıhhat raporu, aşı tahadetnamesi
hüsnühal mazbatası, ve enson bulunduğu maarif vekaletinden müsaddak lise tabadetnamesi ile
nuhıl teskeresi yanında bulunmak.
9- Taşradan gelecek bikes talebenin masarifi rahiyesi mektepçe temin edilecek ve derslere'
1 2 3 -

(;ihaıı'.:'ümul

En1perıneablize

teşrim:vd

rüzuı\rın

Calataıla K:ıroıkiiydc
ı::u.lde.'!;İ
kar-;;ı~ınJ.ı

\ oy\·oda

EKSEL.SIOR
lugıliı:

biçinıi

ıuüııtehap
çeşitlerde

gaycL

muhtelif

\ re

!kostümler ve pardesüler
ve muş.\ınha daire~ıınde hanınılara mahsus
f:ayet müntehııp ve soıı moda

muşcambalar

ipekli

dahi

,·ardır

TEHIY,\ TT.\

baılanacaktır.

TESHii.AT

10- Taliplerin bir teşrini evvel 929 tarihine kadar Büyükdere Bahçe köyünde kiln mektep
Rektorluğuna müracaatlan,

Ticar,eti Jaa riye
ll\.Md
de

i

ınekte

D

eo

c

tedrisata iptidar edileceğinden talebe kayt ve kabulüne
olup sefainiticariyeye kaptan ve makinist yetştirir ve
derecesi yüksektir. Tahsil müddeti ikisi tali ikisi ali olmak üzere dört senedir. Ali birinci sınıfa
liseyi ve tali birinci ıınıfa lise dokuzu ikmal eylemiş veya o derecede tahsil gördüğü alelusul
tastik edilmiş talebe alınır ve liselerin onuncu on birinci sınıflarından münakale suretile talebe
kayıt edilir. Talip olanların teşrinievelin birinci gününe kadar istidalarma atideki evrakı rabt
ederek Ortaköyde Çırağan sarayı itisalinde kain mektep müdürlüğüne müracaatları lazımdır.
1 - Hüviyet cüzdanı 2 aşı şabadetnamesi, 3 mektep tastiknamesi vaya şadetnamesi.
2 - Maznun ve müttebim olmadığına dair polisçe musaddak hüsnühal ilmühaberi.
3 - Veli ve veliyelerinin müsaddak imza suretleri ve 6 - 4 adet kartunsuz vesika fotografı.

Tütün

inhisarı

umumi
idaresinden:

Tütün inhisarı idarel umumiyesince küşat edildiği evelce
ilin edilmiş olan kurs için şimdiye kadar müracaat etmiş olan
taliplerin · kısmı azemı vesaiki lazımeyi ihzar ve ita etmiş olduklarından şehri halin gayesine kadar atide mürakkam vesaiki Ortaköyde kurs müdürlüğüne ita ve vermemİf olanların
müsabakaya kabul edilmiyecekleri ilan olunur.
1 - Müsaddak nüfus tezkeresi sureti ve ya aslı.
2 - Mektep şahadetnamesi va ya orta tahsili ikmal ettiği
ne dair maarif idarelrinden müsaddak resmi vesika.
3 - Mahalle ve ya kariyesi ihtiyar hey'etinin polis ve ya
jandarma dairelerinden müsaddak hüsnühal şahadeinamesi.
4 - 4 kıt'a vesika fotoğrafları getirmeleri.
Leyli ve Nehari

Kız ve

f<'c,·ziati

Liseleri

ana ilk ve
erkek
•
tali sınıfları
Bütün sınıfları teşkil edilmiş tam devreli lisedir. Kayıt ve
kabul işlerine her gün saat 1Odan 17 ye kadar devam edilmektedir. lTeşrinievelde sınıf yoklamalarına ve 5 Tı:trinievel
Cumartesi günü derslı-re başlanacaktır. Telefon İst. 1995-3496

demiryolları
limanları Umumi

Devlet

ve

idaresinden
Haydarpaşa·

Pendik Banliyö

hattı yolcularının nazarı

İznıirc

alınır,

İstanbul Nafıa

Başmühendisliğinden:

yük

katine :
1 - Haydarpaıa·Pendik Banliyö battı katarlarına mahsus
(11) numaralı fevkalade muvakkat tenzilatlı yolcu tarifesine
tevfikan ihdas olunan mıntaka ·biletlerinin 1 eylül 1929 tarihinden itibaren satışına ba,Ianmıştır.
2 - Mezkur tarife mucibince ( Haydarpaşa-Göztepe ) kı•
mı birinci, ( Erenköy·Küçiikyalı) kıemı ikinci ve ( Maltepe-Pendik ) kısmı da üçüncü mıntaka itibar edilmiıtir.
3 - Yolcular gidiş biletlerinin müşir bulunduğu mıntakanm
münteha istasyonuna kadar devam edebilecekleri gibi gidiş ve
d6nüş biletlerinin dönüş kısımları üzerinde muharrer muva1alat iıtasyonunun tabi bulunduğu mıntaka dahilinde de istedikleri istasyona kadar seyahat edebilirler.
4 - Mezkür tarifenin ihdaıında ( Kızıltoprak ile Suadiye )
arasındaki istaaiyonların kurblyeti ve yolcu kesafeti nazan
dikkati' alınarak yolcuların iki mıntaka ilcreti vermemeleri
için ( Kızıltoprak - Suadiye ) kısmı da ayrıca bir mıntaka olarak kabul edilmiştir.
5 - ( Kızıltopı ak - Suadiye ) mıntakaıına ait biletleri hamil
yolcular katarların seyri istikametine nazaran ancak Kızıltop
rak ve Suadiyeye kadar gidebilirler.
Keyfiyet mı:!ıterem halkın malumu olmak llzere tavzihan
ilin olunur.

alınmaz.

H E.P S-1 il O E 1

. USTUN

MÜKEMMEL BiR
KASIK BAÖI
J. ROUSSEL Kual<
bağı

bütllıı tıp alemince azim taktlrlere
mazhar olmuıtur. Zir

vilayetinde döşemesi ve ayakları betondan 86 metre
tulde Nazilli, keza döşemesi demir, ayaklan taştan 89 metre
tulde dalma ve döşemesi, ayakları betondan 72 metre tulde
Kalaba köprülerinin inşaları kapalı zarf usulile münakasaya
konulmuştur.

Münakasa 15 teşrinievel 929 Salı günü saat 15 te Nafıa
vekaleti müsteşarlık makamında mliteşekkil komisyon tarafın
dan icra kılınacağından taliplerin münakasa, müzayede ve
ibalat kanunu ile olbaptaki şartname tarifatı dairesinde hazır
lıyacakları teklifnamelerini mezkur saatten eve\ vekalet müsteşarlığına makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ve şeraiti öğren
mek üzere lzmir, Aydın •e İstanbulda Nafıa mühendislerine
Ankarada Yollar umum müdürlüğüne müracaat etmeleti lizım
gelir.
Proje ve şartname 20 yirmi lira mukabilnde Ankarada Yollar umum müdürlüğünden alınabilir.
Münakasaya iştirak edeceklerin ehliyet vesikalarını berayı
tetkik yevmi münakasadan sekiz gün eve! Ankarada Yollar
umnm müdürlüğüne tevdi eylemeleri mefruttu.

ancak bu bak ile em·
Diyet ve rahab la'Dmt

elde edilir. Bap ,kusum olarak tatbikini Jeıııiıı içıiıı

Yalnız

Parlsteki

~
Şubui, Beyoğlunda Tllnel mey·
danında klfn mağazasında sabi·
maktadır.
Mafıazamızı ziyaret ve yahut
kutrunuıu
bildirmek suretiyle
aipariıinizi

posta

vasıtasilc

icra

ediniz. Fiatlar: Adi bağ 4 TL
çift bağ 7 TL Lüks kuvvetli bağ
8 TL çift bağ 12 TL. Lüks
ekstra kuvvetli 10 TL. çift bağ
15 TL
Beşiktaş

sulh mahkemesinden:
borçtan dolayı mahcuz furuhtu mukarrer terziye ait bir
adet dikiş makinası 5 -10-929
tarihine musadif olan cumartesi günü saat 11 de Beştktaş
bayat pazarında bllmüzayide
furubt olacağı talip olanların
memuru mahsusuna müracaatlan llin olunur. ·

,_I iirk halıları kıılJaııınız
1

Beynelmilel bir şöhreti haiz İZMİR de [KADAYIFÇI ZADE BİRADERLER HALI KUMPANYASI] mamulatından en
nefis: (İSP ARTA, LERGAM, GÜLÜSTAN, TAHTA, UŞŞAK,
DEMİRCİ, GÖRDES) cinsi büyük döşemelik halıların yegane
satış mahalli depomuzdur. Yaklaşan kış mevsimi için ehemmiyetli stok yapılmıştır. Geçen sene olduğu gibi bu sene de
muhterem halka bir hizmet olmak üzere toptan fiatlar üzerinden perakende satışa başladım. Halkın istifadesini nazan
ddikkate alarak piyasa Hatlarından "o 15 tenzilatlı olduğu
gibi fiaUarımız maktudur. Mevsim hasabile düğün yapacak
erbabı ihtiyacın, getireceği salon ölçülerine ve zevklerine uygun her çeşit halı bulunduğu gibi rekabet edilmiyecek derecede ehven ve hatta İzmlrde bile tedarik edilmiyen müsait
Hatlarımız karşısında mütehayyir kalacaklarına eminim. Verilecek hususi ölçü ve renklere göre sipariş kabul ederim.
Yerli mallarımıza rağbet buyuran muhterem halkın bir defa
depomuzu teşrifleri menfeatleri iktizaındandır,
Çar~uyı.tebir

han No

Zincirli
3·~

Ahmet Tahir

BUYUK EMPERYAL oteli

l

,.
~

c
o

N

l'. ••ıolf•<•ı
KONSERVALARIDIR
· •<>o•~•
·'.&il

()peratör
Ahmet Burhaneddin
Ccrrahpaia htt~tanr'.'ii op,·ratörü
\foııyeııclıunc: Jkyoglu, Ru> sefor"·
tanesi karl'ı.,ınJa ,l.J.8 nuınnrulı
~urile çar:;-ı-;ı
apartınıunı 8 ıHı ..
ınarada.

'l'elelc11ı: lk\'o~lıı

1tıJ.'i

Döyçe O. Bank
Tarilu te>1sı: 1906
Miıessislerı: Dre•dncr bunk A.
ŞaOıavenşer bank Ferııvn, r\a•iyonal bank für Dö,·çfand.
~lcrlı.eıi: llerlin; şubderi: Ham.
burg, İstanbul «Galata ve İstan
bul>, lzmir
Galatıı "'"'"' telefoıı: Beyoğlu:
247, \!4.3, 684,685
İ•taııbul kısmı telefon: lıtanbııt
2842, 2843.
Deposu:lstrnbul Tütün giim·
rüğü. Telefon: İ•tanbul 3227.
Bilıimum banka muamelatı ic.

Bütün mobilyeleri yeniden tezyin ve tefrit edilmiştir.
TEMİZLİK, EMNiYET, EHVENIYET, ve KONFOR
itibarile emsaline faiktir.
oteli

\"t!

lınıir A~keri krua.thant·~i nıü!ltecıri

ÖMER LÜTFi

ENZA~IAMMEVE
Muhterem ahalimizin sıhhatini nazarı itibare alarak fevkalade dikkat ve itina ile işlemeğe baıladığımız ve sıhha
tini sevı>n ve koruyan münevver halkımızın mazharı rağbetini
çok az bir ıamanda kazandığını ispat eden fevkalade

Büyükada
teveccühten
firması

albnda

VOTKA

ve

dolayı

çıkarmakta

ROM

rakısının
timdiye kadar ŞIRAK

KONYAK,
BÜYÜKADA

olduğumz

uda badema
firması altında piyuaya aevketmekte olduğumuzu muhterem ve kıymetli miifterilerimize arz: ve devamı teveccühlerini rica ederiz.

BUY(JKADA MOSKİRATFabrikaları
Galata-Beyuıt sokak numara (35-37) Tel. Beyo§'lu

1240

. • Dl·A

,,-T4... .,t.

Doktor 'FETHİ
C.:errahpa~a Hastonesi
Bakteriyoloğu

Kan

( Vasserman teamülü
balgam cerulıat tahlilleri
ıle haııalıkların hususi •~ılıın yapılır. Telefonlıı malumat
verildiği
tak<lir<le tahlil edilecek ınc,·ot al·
drularak bilıllıara raporu takdim
idrıır,

edilir.
Muayenehane: Bcyoğluıı<la, Ağa
canıiinin kar~ı!\ında
'l'defoıı: Beyoğlu
534

İstikbal
BİÇKİ

MEKTEBi

Ahiren Paristeıı gl'lcıı istikbal
Biçki mektebinin ıntıdün'<İ ını•ktedini
Snınatyada J\1ercancı Kirkc.ır soka~ııı

da 13 numaralı binaya nakledip her
giııı talebı• kaydı devam ctmcktf'dir,
Ye mekıl'biıı bir de atöliyesi olup
ınaka!'>ttlrı tnrafından hanınılara. nıah

!;US en son n1u<lel üzt·rinc sipari?at
kabul edilir. Mektebin 1Cl"~İtı, <likı~
bilenlere tlç, bilıniymlere ahı, lıi~ bil·
ıniycıılt·rc
bır ~cnede öi;rctllcrck
\taari(
\ l'rilir.

tarnfıııdan

ınuSJ.tldak <liploını

Doktor Feyzi 1\hn1et
Frengı, bel•oğukluğ•~ cilt, pros
tas, zafı tena•ül ve kıı<lııı hasla·
lıklarını en son usullt:rle az bir
zamanda nıü:;ait ~craitle tedavi
'·der.
Adres: Babıali Çağaloğlu yoku~u
kö~c başı ııunıara

4:l

Telefon: lsıanbul :ı899

lleı oğlunda Tramvay caddesinde lngiliz sefareti yanındadır.

dik-

akşamı

,.c

Aydın

Teşrinievelin on ikinci cumartesi günü
başlanmıştır. Mektep nehari ve meccani

Tütün eksper kursu

de Galata

A}Yaiık sürat posta>ı
( MERSiN ) vapuru l
teşrinevel salı ı 7de Sirkeci rıh
tımından hareketle [ Gelibolu,
Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit , Burhaniye , Ayvalık ) a
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte Altınoluğa
uğny;ırak gelecektir.
Gelibolu için yalnız yolcu

mağazasında satılır.

Büyük elbise

ıı

kalkarak [Antalya,
A!.\iye, Mersin] c gidecek Ye
dönüşte [ Taşucu , Anınıor
Abiye, Aııt:ılya, Kuşadası
İzmir J c ugrıvarak gck.:cktir.

Hafif ve giyinn1esi kolay
\'uluız

salı

1

lzmirdcıı

lrnrşı

tesirine
muhafaza eder.

~o3tası

rıhtımından k;ılkarak ÇarşambJ

sabahı

geln1iştir.
Yiicmlu

ı 7 ıo

( M. Ş. l'.\Ş:\. ) \·apunı

gabardin

PARDESÜLER

'fıirkiye

sürat

r.:ersın

(~IANDLEBERG)

l tan bul

SÜNNET

Doktor M. Talip Beye
S-6 giln eve! haber verilmesi. Sirkecide Nemli Zade
hanında Numara 1. Telefon:
. . . _ . İstanbul 1486

4m-•

Kadın hastalıkları

hekimi: Doktor

CE!1AL ZEKi
Her türlü kadın ı-ahııtsı•lıklıırı
nı ciddi surette tedavi cJcı-. i;id•·
zade ba~ında Feyzi) c cadde<i 17
numııra.

Çarşnmba günleıi fıık•

raya para~ız bakılır.

26 Rcbiül&hir 1348
(;üneş

Ogle
ikiııdi

5,54
12,05
15,20

Akşam
\'.ıtsı

1ııııoaL

Selim R11lr1

