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şekilde ...

yeni yazılar, yeni tefrikalar

ve
battan başa renkli resimlerle

Her giin, ihtiyaca göre

ız, ıı

24, 32
Sahife

olarak çıkacak ve yeni şe
kilde intişara b~ladığı günden itibaren karilerini memııun edecek yenilikler yaYapacaktır. Bu yeniliklerin
bir tanesi memleketimizde
hiç bir gazetenin
yapmamış ol duğu

Bir
Teşebbüs

H!r. Bu te~ebhüs nedır, derhal sövlivep1e~iğin1 i z için ·karier ıınizi n bizi n1azur
görnıelerini ve

Nihayet!

8

kilo daba sabretmelerini
rica ederiz!

:•

taş ...

.

•

Kanalizasyon

•••
cına

sında çıkan

Dıiııkıi Galata.~aray lııgilizler ıııaçıııdan hararetli iki intiba

f

Ekmek nerhi•••
Bu uda v ıl:::.eri11den l<'ı;bit
"edilse)
.
·di eknıeği
0

ucu:::, y1) "Cf l'f.:!İk

Bunu dinlemiyenlcrc
yeni bir misal
daha.•.

7'af~ilıitı kısmı mahsıısıınwzdadır

J

Teşrinisani de

Takviye ..

Kasap dılkklinları

Yeni Yundn fdhfelbahirleri yakında filoyd
iltihak ediyor

hakkında

.reni bir

karar tatbik <'dilecek

Dükk&n dahilinde
de etler açık
olmıvacak

Fransız inşaab bahriye tezgahlarında Yunanistan namına
inşa edilmekte olan iki t.ııh

yapmaktadır.

·a:=i~ciıiki~

,,

Beyazıtta

apartı

Tayyare

manları karşısında

bir fırın

vardır.

Sekbanzadelere ait olan bu
fırında

ekmeğin

14

kuruşa

satıldığı

ilan edilmektedir. Halekmek nerhi 16 kuruş

buki
tur.
Bir kilo ekmekte 2 kuruş
noksan fiatla rekabet yapıl
ması elbette nazarı dikkati
celbedecek bir haldir. Bunun
için meseleyi tetkik ettik ve
öğrendik ki bu ucuzluk bir rekabetten çok uzaktır, hatta
bugün ekmek fiatının 15 kurllftan da aşağı olması lazım
dır.

Evelce

yazmış

bulunması

ve bir çare
için n~ zarı dikkati

celbetmiştik:

yeni gümrük
tarifesi tatbik edilince buğday
fiatının yükseleceğini zannederek pahalı pahalı buğday almı şl ar ambarlarını doldurmuş
lar sonra da buğday fiatı zanlarının hilafına tenezzül edince

ellerindeki pahalı buğday ununu sarfetmeden un fiatlarını
düşürmiye karar vermişlerdir.
Sekban zadeler değirmen
cidir ve fırınlarında ekmeği
ucuz ucuz satmalarının sırrı
da değirmenci olmalarındadır.
Bakınız nasıl :
Bütün fırıncılar değirmenci
lerden, bunların evelce pah.Jllı
unları

buğdaylarla

Şehremaneti

Bu sdbahki sis
Bu sabah limanımızı şis
geç vakte kadar
devam etmiştir.
Maamafi sis hafif olduğu
için vapur seyrü seferleri inti-

yaptıkları

almakta, ekmeği pahalı
aldıkları bu unla yapmakta
ve tabii 16 kUl'llffan aşağı
sat•mamaktachrlar.
Halbuki Sekban sadeler değirnıenci oldukları için ucuz

za mını

kaybetmemiş,

yalnız

mutat olduğu üzere Harem
ve Salacak seferleri yapılma
mış , halk işlerine y etişmek
için sandallarla geçmişkrdir.
~u yüzden Kızkulesi önünde
bir kaza olmasına da ramak
kalmıştır.

buğdayla un yapmakt~ veı
ucuza mal olan bu unla yaptıkları ekmeği ucuz satmaktadırlar. Fakat ne yazık ki ekmek narhının buğday fiatı
üzerinden tayin edilmemesi
yüzünden bu ucuzluk sadece
Tayyare apartımanlan ve civa-rı sakinlerine mllnhaaır kalmaktadır. Abi takdirde her
yerde buetııııı ekmejin 14 kurup ..
IAır.ım plec:ektir.

b....

bundan evel
kasa pların açıkta et satmaları
m menetmişti. Kasaplar bu
memnuiyeti dükkanlarının önüne et ;ısmak yasak olduğu
manas ında kabul etm !şler ve
dükkanlarının içinde kemakiin
açıkta et satmakta
devam

1

kaplamış,

Değirmenciler

alınan

Son saat iki hafta son·
_ radan itibaren her gün 12,
16, 24 ve 32 sahife olarak
intişara başlıyacağı
için
kadrosunu. tevsie liızum görmüştür. Şimdiki halde bir
musahhih ile bir Almanca
ve bir de İngilizce mütercime ihtiyaç vardır. İngilizce
ile Almacayı aynı zamanda
bilenler tercih edileceklerdir. Arzu edenler her gün
öğleden sonra saat (5) te
müdüriyetimize
müracaat
edebilirler.

Sııltanahmetleki taı
yığınlarından bir kısmı

etmişlerdir.

Fakat Emanetin matlubu bu
( Mabad : 2 İci sahitede )

baPa pre

Emanet, kanaliır.asyon bafrlyab epıaeında çıkan taşlan
Sultan Ahmet meydanında

mesi için bundan

toplamaktadır.

yeden bir karar isteailecelr.
eğer Cemiyeti Belediye iDpat
yapmak iatiyen balkuı meydandan bedava taş almalanna
mllsade etmezse o zaman ~
lar Emanetin yeııaffi ile d ' •
d6ktilecektir.
Mamafi Cemiyeti BelediyeDİlı, İllf&ata b ...a•ıı ıa:Cak
prtile iatiyealeria bu Uflerdan Belediy• mllhewfiejnlıa

Meydan taşla o kadar dolmuştur ki
Emanet bundan
sonra çıkacak taşlan nereye
yığacağını dlifilnmiye bqlamıfbr.

Bu taşların iatihlAld de kabil
olmemakbıcbr. Sahlma11 dlifii-

bulun•mamışbr.

Bunun için Cemiyeti Belecli-

dfta YenDeJİ datlnmektedır.
..,.t- tı ı'·rrlr te 'd•

ga.tereceji .uktalda bedaft
almasına miisaade edecejl
-ech1mektedir.

/ngiliz filosu
gidiyor

Gayri maba·
dillere para

Amirali ıerefiae buglln vali konağında bir çay
ziyafeti verilecektir. Amiral
yann merasimi mahsusa ile
Taksim cümhuriyet abidesine
çelenk koyacak ve filo yarm
limanımızı terkedecektir.

Gayri mübadiller koıııaiyOlm
bugün gayri mBbadillere para
tevziabna bqlamlfbr·

lagillz

Çalışmak

isfi..
yenlere ..

tatlar
infaat aahiplerine
meccanen
verilecek

nnlmüt. fakat uldiye m....Eı
pek pabah olduiu için aabn
alacak ldmM eıdiur etmemfttir.
Emanet timdi bu taflan be-

telbahrin önümüzdeki ka-u
evevl zarfında Yunan sularına
geleceğini ve Glivkos siatemindeki dördüncü Yunan tahtelbahrinin de nisana kadar
hazır olacağını Atina gazeteleri yaır.•iıktl'Lllr.
Averof zırhlısı, topçu mek- ''
tebi talebesi de hazır olduğu
hal de, top endaht talimleri

8
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verırse

Nihayet!

1f nn l ek et iouzde
ş inıdiye kador

illeri

ye izin

liğiRden balıaedilmektedir.

''Son Saat,,

itUıre

Eier Cemiyeti Beledi-

lığı nevmiş?

gün sonrft...

ııoı

her yerde 5 kurut

Halka bedava

Rus hariciye komiserinin hasta-

is.

flleri

yaktılar

Kabilde lngiliz sefaretanesini
2peyce zaman evel tedavi edilmek
üzere Almanyaya
gitmiş
olan Rusya hariciye konıi
serl
mosyo
Çiçerin hakkında bugünlerde Fransız
gazeteler inde
mühim dedikodular görülM. Çiçeriıı
mektedir.
Fransız gazetelerinin, Sovyet fırkasından ayrılmış sabık
bir Rus diplomatına atfen temin ettiklerine göre, müsyö
Çiçerinin hastalığı hakikati
halde bir alkol iptilasından
başka bir şey değildir.
Moskova hükümeti, mumaileyhin bu iptilasının önüne
geçmek için Almanyada bir
sıhhat yurduna gönderilmesine lüzum görmiıt ise de bu
tedbir de fayda vermemiştir.
Binaen aleyh pek yakında
mumaileyhin yerine bir diğeri
intihap edilecektir. Şimdiki
halde mösyö Rikofun namzet-

n botilrı

Yası

yazılann hakkı m 1'1fıızdur.

NEŞROLUNUR

JVI. Çiçeriı1

intişar cdı

TU.EFONı

Harp akadembinde
diploma tevzü
Bugün saat 15 te, harp
akademisinde diploma tevzii
merasimi icra olunacaktrı .
'

BuQünkü mu•
hakemeler

Bugün ağır ceza mahkemesi
Zeynel oğlu Dilberi öklirea
Arnavut Tahir ile Feyııiatl
lisesinden Bedia ban•• aldlren küçük rıkret efendiDİD
muhakemelerine devam edecektir.

Yeni bir sulh misr1a!

T eşrinlevel 20

Son Saat

l~gr«11f Habe~I Bir kadını kalça·
M. Meclisi
1

teşrinisanide

davetsiz
içtima ediyor

fftilüyük Millet meclisi reisi
~KAzım
paşa yann öğle
üzeri Ankaraya avd~t ed4:cektir. Müıarünileyh düa gıızete
ci!ere beyanatında dcmiıtir ki:
" - Büyük Millet Meclisi
1 Teşrinisani günü davetsiz
olarak toplanacaktır. Geçen
seneden müdevver kanunlar
azdır. Bu meyanda Belediye
kanunu gibi mühimleri vardır.
Dairei intihabiyelerine giden
meb'uslarımızın verdikleri malümat pek mucibi memmıni
ycttir. Meclis açıldıktan sonra
Ankara valisi Nevzat beyin
istifası meclise arzedilecektir.
Başka münhal ve istifa yoktur.»
N]tibba odalan intihabı dün
~yapılmış,
ittifaka yakın
bir ekseriyetle C. H. fırkası
namzetleri intihap edilmişler,
Tevfik Salim paşa reis olmuş
tur. İntihap dolayısile gazi
hazretlerine ve bazı makamatı
aliyeye tazimat ve teşekkür
telgrafları çekilmiştir .
G]ehrimizde bulunmakta olan
mbeynelmilel sulh konferanaı murahhaslan evelki gün
memleketlerine avdet ederlerken hudutlarımızdan hükumetimize bir telgraf çekmişler,
gördükleri misafirperverlik ve
ııulhperverlik
dolayısile teşekkür etmişlerdir.
A!ırp kralı Aleksandrın kat[DI !edildiğine dair blr şayia

deveran etmektedir. Mamafi
bunu teyit eder haber gelmemiştir.

·mısır sefiri beyanatında her
~iki

memleketin mllnasebatının dostane olduğunu ve yakında ticaret muahedesi akte-

t

dileceğini sllylemiştir.
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h Efganıstana
3 .
1

•

avdet eJdemı.yor

Türkiye sefirlisefiri M. Y aşi
danın tayini takarrür etmiştir.
evletlerle ticaret muahedesi aktine memur heyet
reisi Zekai bey Ankaraya gitmiştir. Mumaileyh Amerika,
Romanya, Fransa ve İngiltere
ile ticaret muahedesinin alı:te
dıldiğini ltalyanlarla müzakerenin intaç edildiğini, Polon·
yalılarla devam etmekte bulunduğunu, Ruslarla da müzakerenin Moskovada cereyan

m

fiTilaarlf vekili Cemal Hüsnü
llMJ!Bey Perşembe günü Ankaraya avdet edecektir.
ım!arın saat 14 te Türkocağın
Uda Adliye vekili Mahmut
Esat ve Maarif vekili Cemal
Hüsnü beyler şerefine bir çay
ziyafeti verilecektir.
üyük Millet meclisinin bu
devrei içtimalyesinde müzakere edilecek evrak tasnif
edilmektedir.

m

Berberi erin yerıi
idare heyeti
Berberler cemiyeti heyeti
idare intihabına bu sabah saat
onda başlanmıştır.
Heyeti idareye namzet olanlar şunlardır :
İsmail Hakkı, Mehmet Kemal, İbrahim Kemal, Recep,
Mehmet Nuri, Ziya, Ômer
Lütfli, Ihsan ve Mehmet Hamdi efendiler.

Bugiinkii hava
Kandilli
ıılıııııııştır :

rasatunesirıderı

Dün azamı hararet «17»
derece, bu sabah «.10» derecedir. Bıı gecı rilzgô.r
mı1lehavvil hava
açıktır.

D llfl
·· kll·· maçta seyJf(~.}
· ·ı ef
~:~n:~r~:y:~cub~;~m:~~~ rıe r":l!fÖrdü le1~ ne işittiler?
/ •

sından
vurdular
Üıküdarda Valde bağı kokarısı

Londra, 18 (A.A.) Deyli Meylin Pe,aver muhabiri mahsusu bildiriyor: Beçe Sakinin ne olduğuna dair henüz kat'i ve
sarih bir haber alınamamıştır.
Binaenaleyh, teslimiyetine ve firar ettiğine ait haberler kay·
dı ihtiyatla telakki edilecektir. Nadir hanın tahtı ve tacı elde
ctmeıine rağmen, isyanlar ve iğtiıaşlar devam ediyor. Kendisine son derece düşman olan Khos havalisi kabileleri timdi
Kabil üzerine yürümektedirler.
Muhakkaktır ki sulh ve selametin avdetine kadar Efganistan
daha uzun bir anarşi devresi geçirecektir. Amanullah hanın
avdeti mevzuu bahsolamaz. Çünkü kendisinin ve bahusus zevcesinin alafrangalığı Efgan ahalisinin belki yüzde dol.sanını
aleyhine çev;rmiştir.
Moskova, '18 (A.A.) - Tcrmezden. bildiriliyor: Nadir hanın
kıtaatı Guhistan ordusunu takip etmiş ve Beçe sakinin idareıi
altındaki kuvvetleri Kabilin 2\i kilometr şimalinde mağlup et·
miştir. Bir çok kabileler daha şimdiden Nadir hana itaata
amade olduklarım bildirmiştir.

28

yaşında Ayşe hanım

dün evine giderken önüne Meh·
met çıkmlf, Ayşe hanımı bıçak
la sol kalçasından yaralamıştır.
Mecruh tıp fakültesine yatı
rılmıştır.

Erkeği vuran
Kadın/
Kadıköyünde

Mumhane
caddes!nce 32 numaralı c!ükkiinda müştereken ıcrayı san' at eden
Tı:rnaz ismindeki
kadın'a
terzi Süreyya bey
dük~in l.iraıı yüzünden kavga etmişler, Tumaz makasla
Süreyya beyi omuzundan yaralamıştır. Carih kadın yakalamıştır.

Kabilde İngiliz ve Fransız sefa- Tramvay yüzünrethaneleri hasara uğradı
den bir oliim
Peşaver, 18 (A. A.) Kabilin elde edilmesi için yapılan
muharebeler esnasında şehrin haricinde kain olan lngiii:ı: sefa·
retine ait binalar rücat etmekte olan asker tarafından müh"m
surette hasara uğratılmıştır.
Pcşaver, 18 (A.A.) Buraya gelen haberlere göre hali
firarda bulunan Habibullah, Nadir, hana karşı mücadelesine
devam edebilmek üzere Kohedaman eyaletinde adam topla·
mak:ad r. Takibi için arkasından saldırılmış olan kuvvetlere
karşı şiddetli bir mukavemet göstermek için Babıseraç mevkiini tahkim etmiştir
Yalnız esas bina muhafızlar tarafından müdafaa edilmiştir.
Muhafızlardan 3 kişi telef olmuştur.
•
Fransız ıefareti de yağmacılar tarafından hasara uğracıl
mıştır.

Habibullahın

ailesi esir oldu

Habullahın ele geçirilmesine ramak kalmıştı. Mumaileyh kalenin bir deliğinden kaçıp kurtulmağa muvaffak olmuş ise de

ailesi esir edilmiştir,
Moskova, 18 (A.A.) edilmektedir.

Pangaltıda

oturan Maksut
Ağopyan isminde altmış yaşında bh· ihtiyar, Harbiyede
bir tramvay altında kalmış,
ehemmiyetli surette yaralanmıştı. Bu adam diin gece Beyoğlu zükür hastanesinde -öl
müştür.

Uir çocuk bulundu
Diln gece saat dörtte, Galatada kara Mustafa paşa caddesine bir aylık bir çocuk terkedilm'.şt:r. ismi Feriha Şükrü
konulan çocuk darülacezeye
gönderilmiştir.

KAbilde intizam tedrici surette iade

aponyanın
ğine Bem

ettiğini söylemiştir.
ır

A.

Ankarada
kosu
r
'

Ankara, 18 (A.A.) - Sonbahar at koşulannın llçüncüsü bugün icra edilmiştir. Hava gayet güzel idi, yarış mahalli kalabalık olup Başvekil
İsmet paşa hazretlerile Haı :ciye ve Dahiliye vekilleri de
hazır bulunmıışlardır.

düştü,
harsakları dışarı çıl(tı

J\1erfli,renden

Halıcıoğlunda Turşucu

mahallesinde oturan Hüsamettin sarhot olduğu halde diin gece saat yirmi dörtte evinin merdiven·
!erinden çıkarken ayağı kayarak düşmiiş, karnı patlıyarak
bareaklan dışarıya çıkmıştır. Hüsamettin Balat Musevi hastanesine yatırılmıştır.

Bir eünde 8 sirkat
Dün

sekiz

sirkat vak' ası

odasından

18

lirası

ve saati

olmuştur:

çalınınışlır.

1 - Galatada Yolcu zade
mahallesinde Mustafanın evine
sabıkalı Mustafa girmiş eşya
çalarken yakalanmıştır.
2 - Bakir köyde Mektep
sokağında 6 numaralı Ihsan
beyin evine eskiden hizmetçilik yapan Hikmet girmiş, bir
çok kıymetli e,ya çalarak

Oto.ııohil l<azası
Dün akş11m Bebekten gelmekte olan 2086 numaralı
otomobil Be~iktaşta hüviyeti
meçhul bir adam'l. çarparak
ağır surette yara!amıştır. İfade
veremiyen mecruh Zükfir hastanesine yatırılmıştır.

kaçmıştır.

3- Taksimde Mecidiye so-

Taraçadan düşen kadın
lardan biri öldü

5 - Bakırköyünde bakkal
Mehmedin dükkanından hemşehrisi Tevfik otuz lira çalmlJ, kaçmıştır.
6 - Beyazıtta Kalenderhane mahallesinde doktor Şev
ket beyin evine hırsız girmiş,

Fenerde Tahta minare mabalcsinde 36 numaralı evde
hane rahibi madam Atin dün
sabah misafir gelen Eienl,
Fatma, Seher, Fethiye, Mükerrem Hacer Müeyyele taraçadan, manevre yapmakta
olan
İngiliz tayyarelerini
seyrederken taraça çökmjiş,
hepsi yere düşmüşlerdir.
Eethiye ve Mükerrem hanım
hanımlardan madası muhtelif
yerlerinden yaralandıklandnan
hastaneye yatırılmışlardır. Bun·
!ardan yarası ağır olan Eleni
dün gece Balat Musevi hasta•

eşya çalmıştır.

neşinde ölmüştür.

Şehzadebaşında Ferah
apartımanında Sinan efendinin
odasına kapuau kırılmak sure·

Şarhoşluk ve kavea
Boyacı köyünde sabıkalı balıkçı Muharrem ile Macit arasında sarhoşluk yüzünden bir
kavğa çıkmış, neticede Muhar·
rem, Macidi ıol kolundan hı·
çak.la cerhetmiştir.

kağında

deri tüccarı Nlçan
efendinin evine hırsız ı:,;rmış,
iki entari iki palto çalmıştır.
4- Şehremininde Seyit Halife mahallesinde Ali Osman
beyin evine hırsız girmiş, üç
battaniye, elbise ve çamaşır
ça'mıştır.

7 -

tile hırsız girmiş, elbiseleri
çalmlfbr.
8 - T epebaıında Lüksenburg otel:nde <'!uran Lüinin

Birinci koşu, üç yaşındaki
ve hiç kazanmamış yerli ve
arap erkek ve dişi taylara
mahsus mesafesi 1400 idi.
Birinci Mazhar beyin Yetimi,
ikinci Rasim efendinin Ameri
gelmiştir.

Çin-Rus

karıııklıeı

Moskova, 18 [A.A.) - Tas
saMhiyettar mehafilden aldığı malumata nazaran
son günlerde çiııliler Sovyet
arazisi ve Amur nehri üzerindeki ticaret filosuna karşı te·
cavüzlerini
artırdıklarından
ve Sovyet topraklarına akın
lar yapmıya teşebbüs eylediklcrinden Sovyet kıtaatı ve
filotiliası mukabil
harekete
geçerek Çinlileri
takipten
sonra Çiç.iko ve Lah~sondakı
Çin kıtaatını si'. ahtan tecrit
elmiş ve Çin filotilliisım tahrip
ajansının

eylemişlerdir.

Sovyet kıtaatı bu suretle
tehi keyi bertaraf
ettikten
sonra gene ayni gün Sovyet
arazisirs avdet eylemiştir.

eşrinisanide
[Birinci s:ıhif .. den mabatJ
değildir.

Eme.net, dı.kkiin dahillcrinde c!e olsa etlerin açık
ta bulundurulmasını tecviz
etmemektedir.
Bunun için y~ni bazı mu·
karrerat ittihaz edilmiş ve bu
ararların evvelll Beyazıt dairesi hududu dahilindeki kasaplı<rda tatbiki düşünülmüştür.
Beyazıt dairesi dahilinde ,
ikinci teşrinin birinden itiba·
ren camakansız kasap dükkanı
bulnnmıyacak, bu camakanlı
dükkiolar içinde de açıkta et
satılmıyacaktır.

Etler ya camlı ve yahut telli
dolaplar içinde muhafaza edilecek , müşterilere buradan
çıkarılarak verilecektir.
Bu emri tatbik etmiyen
kasaplar icrayi ticaretten menolunacaklardır.

Dün ıtadyomu dolduranıar
Galatasaray takımı sahaya
çıktığı zaman oyuncular arasında maruf merkez muhacimimizi göremediler ve sordu·
lar :
- Nihat hasta mı?
•
Hayır Nihat bey hasta değildir ve idare heyetine mah·
sus odada oturuyor, yahut ta
koridorların birinde
dolaşı·
yordu.
Bilenler bilmiyenlcre anlat-

hrkaı;;

namzetleri kazanarak

heyetler şliyle teşekkül etmİf•
tir:
Heyeti merkeziye:
Reis: Yusuf Ziya B. (G.S.).
2 inci reis: Ahmet Fetgeri
B. (Beş.)
Aza: Kamil (F.B.) Hikmet
(Sül.) Salihattin (Hil ) B. !er.
ihtiyat aza: Orhan (Sili.)
Abdullah (A.0.) Kemal (İst.
Sp.) B. !er.
Futbol Heyeti:
Reis: Hamdi Emin B. (A.O.)
Aza: Sedat Rıza (G.S.) Galip
(F.B) Kemal (İst.Sp) Rüştü
(Beş,)B. !er.
Güreş ve Halter H. ti:
Reis: İamail Hakkı B. (K.K)
Aza: Dürrü ve Seyfi (F.B)
B. !er.
Atletiım, voleybol, basket·
bol heyeti:
Reis: Adil (G.S.)
Aza: Fehmi (Beş.) Ali (Hil)
Sedat (Beyk.) Ekrem (Vefa)
B. !er.
Denizcilik Heyeti:
Reis: Hayri Cemal (A.O)B.
Aza: Vamık (G.S) Rıza
(Üsk.) Kadir (F.B) B. ler.
Tenis heyeti:
Reis: Tevfik B. ( F. B. )
Aza: Ferit (Nışantaşı) Nus·
ret ( G. S. )
Boks heyeti:
Reis: Eşref Şerif B. (G. S)
Aza: Enver, Nuri (Sül) B. !er
Bisiklet:
Reis: Şekip B.
Aza: Eahri (Beş) Saip lÜsk)
Yeni heyetlere muvaffakiyet teme ni eyleriz.

tılar:

- Bugün Galatasaray kulübünde idare heyetinin inti·
habı vaı-, Nihat bey onun
neticesini bekliyor.
İdare heyetini tayin için
yapılan intihap ile Nihat beyin
maça iştirak edip etmemesi
arasında ne münasebet var?
Futbol işlerini ve kulüp
mücadelelerini uzaktan yakın
dan takip etmekte olanlar bu
noktayı merak edenleri de tatmin ediyorlardı:
- Nihayet futbol kaptanı
ikinci reis Daver beyden memnun değil, o, idare heyetinde
kaldığı müddetçe
oynamamağa karar vermişi
Ve filhakika takımımız ıu
şekilde meydana gelmitti:
Rasim
Bürhan Vahi
Suphi Mitat Şakir
Kemal, Rifat, Necdet, Latif,
Rebii
Oyun başladı, lngilizlerin
muhacimlerinden biri ayağına
gelen topu kesemedi. Seyredenler derhal:
<ialatasaraylıların
- Bunları yeneriz, daha
kongresi
topa vurmasını bile bilmiyor·
235 azanın iştirak ettiği
Galatasarayın kongresi çok
lar, dediler ve hemen o dakihararetli
oldu ve sabahın saat
kada i!Ave ettiler:
onundan saat 16 ya kadar
- Fakat bizimkilere de ne
devam
etti. Neticede idare
oluyor?
heyeti intihabına ieçildi.
öyle,
oyuncula·
Cidden
İhrazı ekseriyet eden yeni
rın
arkalarında Galatasaray
idare heyeti şudur:
forması vardı, simaları da taReis: Nec:nettin Sadık B.
nıdıktı, Fakat bu takım biıim
2 inci reiı: Adnan İbrahim B.
kulüpten değildi, o, derece
Umumi kaatip: Eşref Şefik B.
şuursuz oynuyorlardı.
Buna
Muhasebeci: Tal 'Yahya B.
rağmen birinci haftaym bir
Veznedıır: Ali Haydar B.
bire müsavatla bitli.
Bu akıamki Boks
İkinci devre başladığı zaBu akıam Beyoğlunda Fran·
man seyredenler Mitatin çıkıp
ıız tiyatrosunda Galatasaray
yerine Nihadın geldiğini gör·
boksörlerile takviye edilen
düler ve kulakları delik olanşehrimizin
bazı boksörlerile
lngiliz
boksörleri
arasında
lar da derhal haber verdiler :
mühim maçlar yapılacaktır.
- Kulüpte reylerin tasnifi
Boksörlerimiz
şunlardır:
bitmiş, Daver bey üç reyle
1 - Dorcnzo
idare heyeti haricinde kalmış,
2
- Necmi (G.S.)
yani kabine değişmiş .. Ve Ni3 - Küçük Kemal (G.S.)
hat bey artık oyundan hariç
4
·- Melih (G.S.)
kaim ağa lüzum görmemi, ...
5 - Selami
Hadisenin atı noktalarını
6 - Saranga
tetkik etmeği sonraya bıraka·
7 Kemal
rak seyirciler Nihat beyin sahaya çıkmasını memnuniyet RI
ile karşıladılar.
il
vatandaş
Madem ki İngilizlerle bera29 Teşrf.nieyel Ciimhu~
bere idik, Nilıadın iltihakı ile
riyet J'ıl d6niinılfdiir
kuvvet: en ecel<, galebeyi temin
O gün Himayeietfal rozeedeceklik. Fa a hakikat ü- lı
mide tevafuk etmedi.
ti alarak aziz Cümhuriyetin
t;-m~!ini kuvvetlenclir.
Seyirciler tı!kımımızın daha
fena oynamıya başladığını görünce bu defa da yeni intihaingilız lırası
bın Nihat bey haricinde diğer
İngiliz lirası bu sabah bor·
oyuncuları memnun etmemiş
sada pek fazla muamele gör·
olması
ihtimalini düşünerek
mllş ve 1028,S kuruşa kadar
üzüldüler ve nihayet 2 ye
yllkselmiştir.
karşı S ile yeııildiğimlzl gördüler, hem de her vakit yenebileceğimiz bir takim kar~ı 1
sında ...
iş lıwılrnsırıda11 aluınıışlır:
Hayır dün İngilizlere karşı
İngiliz
1029,
Frarık
oynıyan takım hızım Kulüpten
12.35.
Liret 9.35, lsviçdeğildi. ..
A. E.
re 2.45.25, Dolar 47,31 2;İ,
.!f.
Dalıili 98.50,
Altın goo.

lI

B_ugiinkii borsô

Mıntaka

kongresi ve yeni , A:ıadolıı
23,
Rıııııt1'
heyetler
1 6.65, Tramvay 70.0, Duyııı

Dün sabah lstanbul Mmta- 1 '20.1.25,
_)
ka kongresi toplanmış ve Halk " ' " " ' - - - - - - - - - - -
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~z "4"'#-hW:\.)l_u~ Q
Bir san'atkarın mektubu
A'·uıınıry• hattı havai te<ısat ııı ck
telıın den mezunum.

sisatında

Hottı havai te-

17 sene çolıştım . Belgrat-

taki Türk sefirinin ısrarile Türkiyeye
geldim.
Bozuyük kereste fabrika sına girdim.
Oroda tesısa t noksanlarını, yanlışları,
Al man ustanın aczini müdüre anlattım .

Bir a ralık A lınan usta hır ay

sonra a vd d etmek üzere memlcke
tıne ı., t. Be

d etinde

de cumoile•~ "n avı;al. 1 tırılmak

t krar

<ızcre

i şiınd•n çıkanldım

avet ız .ılı ve ru ın. Bu-

T urlcç yi
gü n b ~ hır

Cerdını tanımadığım lıu

m m leket te

s Calct

E!ımde

ı inde kal dı ••

mukrıı:. e;

i ş tem ini :.:çi n

vasaık

sü tunıJ ncla

kan

satırın neşnnı

var. Bir
iki

rica edrrim.

l·:vkdf

fen ni ye sel'k

h e} eti
Kamı!

m emuru

vasıt 1sile

ef.

Hı>a

*sualler..

Haklı

D edet ıle ınir)'ollıırınıızm Haydarpaşa i~letıııesindeki

gayri Tnrk me-

hakkında

murlar

bir müddet

eve!

İntişar eden ba.zı yazılar üzerine

mafor hareket memurlu ğunda

semüs-

tahdem [Pülnayan] isminde bir Er-

meninin

vazifesine

nihayet veril -

melde iktifa edilmiştir.

Halbuki bu

kü9(1lr. memurun çıkarılma•ına mukabil daha pek çokları mevki ve messe refrazJır.

n etle

En meş hurlarını

1ayıyorum:

idare işleri müdürll

«Doyacıyan >,

~ınan rıhttnı scrmüfettişi «Franeova»,

modam

hareket

müfe ttııi

cKalidis»,

«Goha» ,

cHaçik> ve i14ahır.

müdürü

Depoda ve

rüesanın cenahı

rerle bu

merkez

depo

sü-

himayesine

wığınınış daha bir çoklorı vardır.

Bu kadar senedenberi
ların

hil\ bun-

İşlerini

görecek

birer Türk

yetişmedi mi?

Bunlara

yol vemıck

1

1-lindistan
ft1m bir iddre

hurriyefine
kdvuşacak
3 Tetrlnievel tarihli "Reichspost" tan:
Büyük Britanyanın şimdiye
kadar Mısır ve lraka karşı
kullandığı siyasetin , Amele
fırkas ı hükümeti tarafından
tebdili, İngilterenln şark siyasetinde daha büyük bir merak tevlit etmekte ol duğu müşahede ediliyor.
Görünüşe
göre Amele fırkası hükümeti,
Hindistana Dominyon Statüsünü, yani tam bir idarei muhtariyeti bahşedecektir.
"Daily Telgraf,, ın bildirdiğine nazaran, bu hatve 1 teş
rinisani tarihinde toplanacak
olan bütün Hindistan kongresinden eve! vuku bulacaktır.
İngiliz hükümeti, İngiliz Hindistanına bu hakkı bahşet
mekle, kongrede Hint milliyetperverlerinin mukabil bir
hareketine mani olacağını ümit
etmektedir. Hint şekli idarelerini hazırlamakla me~gul
olan Simon komisyonunun mesaısı gelecek sene başında
nihayete erecektir. Böyle bir
teahhur ise arzu edilmemektedir.

M. Mazaril{
Çekoslovllkya re
isi cumhurunun
beyt1nt1fı

kapitüla•yon

dev rinın

M. Mazarik Berliner Tagblat

heykeli gibi

haşımızda

adamlar hil.IA anlamadılar mi? Anla-

gazetesinin bir muhabirini kabul ederek uzun beyanatta
bulunmuş ve ezcümle damiş
tir ki:
"- harpten sonraki Avrupa, beynelmilel ihtilaflan sulh
ve müsalemet yolu ile halletmek uğrunda mühim batveler

madılarsa

atmıştır.

Meş'um
canlı

birer

dikilen lııı aJarnlann mevcudireıleri
fecaatine

daha ne zamana
cdcecgiz ?

talıammlll

Artık

yabancıların

izzeti nefsi

buluııduğıımuzu bu

millimize sahip
niçın

çıkarılacak

ıalı:ılkümünü

derccedı:

çek miyecek

kadar

çekılp

günü

gitmiyerck

beklemekte israr

ediyorlar?

Z. K.

*

işçi arıyorum
Bir

marangoz

kalfaoına

ılıliyaç

Vardır

Topanr Sanayi ml'ktchı altında
llüscyiıı

Marangoz

,...

iş arıyorum
20 yaşındapm,

Yeni harflerle mükemmel okur, yaıt&rıın. ller işi yapanın.

Sirkecide Salkım öğüt No. 79
terıi ,\vraın va!llıtasilc

,...

Haydar

fı'.uhabere
Daktilo dershanesi
'I'
alat beye:

müdürü

M.

Musalıhibhk ir,in tahrir müdü-

-

l'iinıüzle görüşmcnız lazımdır.

'f

Teşekkür

"1upıeU olduğum şiripcnçeyi ehcm~'Y•tlı bir anıoliyattan <onra o:ıbeş
gı:;,,
ı.. _

....lat

\f

1ş

z [ı 1
ar n< a

•nıı

bıııuı
k

taı11a1ncn

.

l)'I ederek

tekrur iade ı·ılrn doktor
Ekrem heye alenen ızlıan

l ilr edt"rtllL
Üskü<ial'
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Afet

BU

Avrupanın

sulh ve müsalemeti dört büyük milletin iradesine bağlıdır ki bu dört
millet te İngilizler, Almanlar,
Fransızlar ve İtalyanlardır. İle
ride i<Je, Avrupanın mukadderatına kat'i surette tesir edecek devlet Rusya olacaktır.
Şimdilik Avrupa muvazenesinin anahtarı Fransa ile Almanyanın elindedir.

Demokrasi ne demekilr?

orta talı'llim var.

AKŞAM

saat 21.30 da
Tepebaşı

tiyatrosunda

Eğer

demokrasi demek, bütün insanların müsavtı ise, ben
bu mana ile demokrat değilim.
Ben komünizmin ve diğer
müsavatı mutlaka tecrübesinin
düşmanıyim,
zira cemiyette
meratip silsilelerinin bulunmasına taraftarım. Fakat, benim
fikrime göre, her bir vatandaşın sesi dinlenilmelidir ve
herkesin hukuku muhafaza
edilmelidir.•
Mıutakbel

harp uzak mı?
M. Mazarik, yakın istikbal-

de yeni bir Avrupa harbinin
vukuuna inanmamaktadır.
Onun fikrine nazaran, Fransa - Prusya harbi ile umumi
harp arasında 45 sene müddet geçmesi, Avrupa devletlerinde harp etmt!lc için kafi
para bulunmamasından ileri
gelmiştir. Şimdi ise Avrupa
devletleri mali .cihetten tamamile bitkin haldedirler ve Avrupanın önünde harbi intaç
edecek sebepleri sulh ve müsalemet yolları ile bertaraf
etmek için geniş fırsat vardır.

Zehirli
Ti 11111111
. llakşam ·tilılt
ıçın
Yaptlnııştır.

D ü11

Teşrinist1nlde

Çekoslovakya reisicümhuru

••moru daha gelmedi mi?

Sabri hoca

,

BILLll

DtıDWll~

K~;:k

iHTiRAS
FiLMiNDE

f'ıat1ard a ten-

Dilber bir

kadının ruyası

koşun!

Giyinmeden
.,

Evinize ugur doğdu, M•sihin
vekili geldi...
-46- MuhMriri ı M. Turhan
Ben, bu adamın hemen silaha davranacağını ve ya boğazıma · sanlacağını .zannediyordum . Bulunduğumuz yer,
ıssız ve hayli muzlimdi. Her
hangi bir mücadelenin sırrı,
bu sükün ve bu zulmet içinde defnolunabilirdi.
Fakat
meçhul ziyaretçi, öyle bir hücumda bulunmadı, kollarını
göğsüne kavuşturarak benim
ta yanına sokulmaklığımı bekledi ve ben elimi omuzuna
Loyup ta :
- Arkadaş, anlaşalım
deylnciye kadar hareketsiz
kaldı . Ancak bu temas ve
bu hitap üzerinedir ki yüzündeki sargıyı açtı.
- Tanıdınız mı esir efendi - dedi - ben metropolitim.
Kaçak bir esir ile değil, taç
taşıyan haımetlilerle bile anlaımıya
tenezzül edemem.
Zincirinizi kırmışsınız, ömrünüzün kırılmasına sebebiyet vermeyiniz, başınızı eğip mahpesinize dönünüz. Ben, cilretinizi
affediyorum.
Evet, bu adam Sensinodua
reisi idi. Klnaz Yuvandan belki daha nafiz bir şahsiyetti.
Bütün moskof eli, bu kudretli
papasın önünde diz çöküyor,
onun elini öpmek haşa sümme haşa Allah ile musafaha
etmek kadar kıymetli ve meymenetli sayılıyordu. Rus arın
ağzında bir gem bu!unduğunu
farzedersek o gemin merbut
olduğu dizginin bir ucu Yuvanııı, öbür ucu da işte bu metropolitin elinde idi.
Kendisinin saraydaki nüfuzunu da gözüm!e görmüştllm,
kızlar ve kadnılar, onun lfuvvetli bakışlan önünde kızııh
yorlar; prensler, asılzadeler
ona bir uşak gibi hizmet ediyordu; bu adam, bana o cevabı vermekte haklı idi. Fa.kat
ben, yanıbaşında halas müjdesi
fısıldıyan
şu kapıyı
ardımda bırakıp dönecek değildim. Metrcpolit değil, bizzat çar Yuvanla karşılaşsam
gene dönemiyecektim. Ya ölecektim, ya öldürecektim. Ve
behemehal esaret hayatıma
nihayet verecektim. Binaenalcy, Sensinot reisinin çalımlı
sözüne karşı sükünctle mukabele ettim:
- Eger - dedim - duvardaki gizli methalden çıkma
mıf, bir hırsız sessizliğile şu
kapıdan kaçmak üzere bulunmamış
olsaydınız
azametli
tavrınızı tabii bulurdum. Lakin
çar hazretlerinin haremsarayı
hümayunlarına deliklerden girip çıkan bir metropolit için,
herkesle anlaşmak lazımdır.
Zinciri kırabilen bir esirin
icabında kafa dahi kırabile
ceğini, kemali hürmetle size
hatırlatmak ise borcumdur.
Kudretli papasın dudaklannda hafif bir tebessüm belirdi: papaslar - dedi - ervahi
tayyibe gibidir. Her yere 1gö- ·
rünmeden girerler ve çıkarlar.
Başıma gelince: onu kıracak
el, her halde sizinki olamaz.
- Ervahı tayyibenin yüzlerini sardıklan, duvar taşlannı
oynattıkları, ceplerinde anahtar taşıdıklan işitilmemiştir.
Bu itler, ancak ervahı habiseye yakışır. Sarayı velveleye
vermekliğiml, esrannızı meydana atmaklığımı istemiyorsa·
nız benimle anlaşmak tenezzülünde bulununuz. Bu, sizin için

de, benim için de faydalı olur.
Metropolit, inat mı edecekti,
yoksa beoim kurtulıı:ıaklığıma
delalette mi
bulunacaktı?..
Maalesef burasını takdir etmekten acizim. Çünkü, vaktin
darlığını
düşünerek
onunla
uzun boylu çene çalmayı muvafık görmemiş ve sözümii bitirir bitirmez herifi altıma almıştım.

İki yumruk, senııinot reisini
bayıltmıya

ve beş dakikalık
bir zaman da, elbiselerimizi
degiştirmiye kafi gelmişti. Eli,
ayağı bağlı, ağzı da tıkalı olan
muhterem papası sellimlıyarak
kapıyı açtım, dışan çıktım.

Geniş

1

mantonun altında tam

bir ınetrepolit kıyafeti taşı
yordum. Zünnar belimde; salip boynumdaydı. Hür hava,
cliretimi yelpazeliyor; serbest
sokaklar, ayaklarıma bir rüzgar hiffet ve sürati veriyordu. Nereye gideceğimi bllmiyordum. Fakat tereddütsüz
yürüyordum.
Koca şehir ağır bir uyku
içindeydi. Çar korkusu bütün
memlekette bekçilik ettiği için
ne hayırlı, ne hayırsız tek bir
kimse göze ilişmiyordu.
Saraydan haylı uzaklaştıktan
sonra kenar mahallelere geldiın,
bahtıma sığınarak bir
kapıyı

çaldım. Perişan

kıya·

fetli bir Rus, uykusunun ağır
lığını göz kapaklarında taşıya
taşıya karşıma çıktı. Boynumdaki - metropolitlere mahlUS
olan - elmaslı salibi görür
görmez mecnun bir hayretle
ayağıma kapandı ve müteakı
ben içeri haykırmıya başladı:
- Koşun, giyinmeden koşun.
Evimize uğur doğdu.
Mesihin vekili geldi.
Onbeıı gün sonra o evden
bir mujik kıyafetinde çıkıyor
dum.
Metropolit
efendiden bana intikal eden entarinin
ceplerinde
birçok
para vardı. Salibin elmaslan ve
bu para, beni evine almış
olan adamın itikadını t&.kvlyeye hizmet etti ve ben, o ev
için hakikaten uğurlu oldum.
Herifi zenginlettim, mukabilinde hürriyetimi kazandım. Bir
haftadanberi de Kazana dönebilmek için yolda bulunuyorum. Köy köy dolaşarak ileri
doğru gidiyorum. Burada da,
gene para kuvvetile, sığınacak
bir yer buldum. Alesseher,
yola çıkmak niyetinde idim.
Sizi görmek bittabi habnmdan
geçmiyordu. Likin, oturduğum
evin avlusundaki çitin ardın
dan etrafa gÖz gezdirirken
adamlarınız arasında hasmımı,

beni yurdumdan aşırıp Moı
kovaya gönderen kepaze herifi gördüm.
[Bitmedi)

Bahri feslihaf
efrdfinda ..
Eksenç Telgraf gazetesine
Amerikadan bildirildiğine göre, deniz silablannın tahdidi
meselesinde Fransa ile İtalya
kendi aralarında anlaşamıya
cak olurlarsa Amerika hilkimeti bu iki devleti kendilerine bırakarak Amerika - İngil
tere ve Japonya ara~ında bmi bir anlaşma tesisine taraftardır.

Gamülcaneden
kovulduktan
sonra bir
fikir,,,
Ytız

elliliklerin elebqılımıı
dan Muıtafa Sabri bocayı Giimülcllneliler
Glimlilcllneden
kovmuşlardır. İakeçede çıkan
« Yeni Adım " gazetesi buna
dair yazdığı bir bat makalede
şunları söylemektedir:
«Bu makalemizi Gümülcüneden aldığımız bir mektup münasebetile yazıyoruz. Bunda
kariimiz diyor ki: Mustafa
Sabriyi Gllmülcilneliler kovdular, bu hususta sİzİll fikri-·
nlz nedir?.•
Kariimlzin bu sualine " iyi
yapmışlar" demekten başka
bir şey söylemek icap ederse,
Gümülcüne ahalisinin Gümülcilnede bilumum hocalan bat·
!anadan defetmeleri lAzım
geldiğini de İfaret edeceğiz.
Muıtafa Sabri, Gümillcllne hocalarının halka gizliden gizliye qılamak istedikleri tereddi
ve tedenni diisturlannı, terakki ve tekimUI aleyhtarlığını,
atikir bir surette qılamak
yolunu tutmUf, mitekebbir
bir adamdır.
Onun hocalarla
arasının
açılması, Gümülcllne hocalannın hak dinini kabul ederek
Mustafa Sabrinin tariki küfürde kalması demek değildir.
Bunlann ikisi de ayni yolun
yolcusu, ayni viranenin kurt
yemiş bir direğidirler. "Aralarındaki kavga Nemnıthık davasıdır. Halbuki Gümlllcline
halkı Mustafa Sabrinin arka•ıından attıkları küllü tenekeyi;
Gümülcllneli hocalann da arkalarına
bağlamalı,
onlarm
"Allah birdir. dediklerinden
bqka bir ııkleriDe iıwıma·
malıdır.

Mustafa Sabriyi Gümülcüneye getirmek için bilümum
bocalama onun faziletinden,
ilminden, yllrllylltllnden, edasından balıaederek çal'flYI, pazarı ayağa kaldırdıklarını

G6-

mü!cüne ahalisi unutmallllfbr.
Fakat biraz sonra Mustafa
Sabri ile bu bocalar aruında
menfaat meselesi mevzuu bahsolmıya başladı, Mustafa Sabri de Gtımülcthıede öteki bocalar kadar milletten lokma
koparmıya bqladığı dakikada
iş değişti. Bilümum bocalar
onun aleyhine olarak ayaklandılar. Dün onun diyanet, fetanet, fazilet sa'1ibi olduğun
dan bahsedenler, buglln onun
amelinin bozukluğunda'.l, dininin zayıflığından bahsediycr
!ar. Ayni manevrayı boca
Sabri de yapıyor. Dün GümOlctblelilerla ae kadar cliyanetperver oldujundan, bmıla
nn climlelİDİD çolaju, çocutu
ile evi, barkı batta kedilerile
cenabı hali tarafından cennete
aevkedilecetinden babaeclen
bu Ferit pqa feyb&lia!Amı,
bugün c6mleahıin küfribtden,
olduklanndan,
cehennemlik
Kemalist
buhmduldannclan

y·--

Tayyareler
~h

mua.uQm

rt1ltülerl Ue hauayı 11ırtar

l11pt1R1hdı Rf!'f'JR IQfjJ<Jf
aklıma ualtffle bir m~ ga-

:uıiesine gaUftr# oldu6um fil
sözü g«H-ıli:
« Çaylak ta1111areue baltnuf.
bakmış. bu da bizden ama,
niçin seldm vermeden gepl11or1>
Demiş. » Evet çaylak efendi,
o da sizden ama siı ner«Je.
o nerede? Halta sizin ahu
habamz olan kartal nerede, o
nerede?
Bııgüri değil siz, masallardaki ralımeili zümrıit anka
efendiniz sağ olsa idi, hava•
/arı, engin deni:ler gibi dalgalandıran tayyarelere o bila
şaşardı. l 'akıa sizin şal uuı
sayılan mer/ıunı zümrı l a/11'
ka, yedi kal yerin dibinddt
yedi kal gôğıin yüzüne çıktı
ama, bu çıkış, kavuklu ilam•
di efen dinin rüyada Begaal
kıılesiııiıı tepesinden Gala~O
kulesinin tepesine uçması gıll
masalda kaldı. Halbuki b
gün bulutları hallaç panıuJıı
gibi dlc!ik didik ayakları aJlt.
na atarak onlara çok yükseklerden kuı bakııı bakall
~izim _ ta.yyarelerimiz -~
ıse gııneşrn
ve ayın !JW""'önünde, gök yüzünün gıJMli
lik kraliçesi olan sarı ~
Zühre hanımı ıaçlarındalt,t
tutup buraya kaçıracaklar.
Eğer tayyare, havada keıt-.
disine benziyen çaylağa, hMf'"
ta kartala seldm vermetklt
geçiyorsa kabahat tayyaretil
değil, çaylakla ve kartaldaJ
dır. Zira e/raf aelam durın.
lı ki. kumandan aeldm oersın.
Bildkis, bakıyorum, havaların
bu ulu ve dehıetli knmandanları fezayı uHuldatarak yddı
rını gibi geçerlerken bütüll'
kuşlar çil yavrıısu gibi birbirlerini kovalıyor, kaçacak delik arıyorlar.
Behey korkak budalalar,
tayyare sizin nenize ııeldm
versin?

o.nan Cemal

Rusların Paril teferdl.
müdqan baklanda
Soeyet htık6meti. Paria •

faretanainde cereyan edm
badlseclea llOllft Paria Hfaretinin sabık mtı.teıın Besedo·

vakmm cbıayetle itham edilerek baklanda takibatta balanulmasını Moekova mllddei
umumfliğine eaıretııültir·
Moskova hnk6ıaetİDİll Parfle
mDracaat ederek ~
nin tabtelhıfz Rwıyaya ~
derilmealni iatemeahıe muhtr
mel nazan ile bakılmakta•

Müheyyiç nqriyat
davuı..
2 inci ceza mahkemesi. lı
tlf8 meselesi hakkında Pzeteler tarafından vuka balan aepiyaba ııallleyyif cıldıı

iu iddiuile ikame edilea aaruyetiae bqlll .....
edecektir.

QDlll

Fuat bey gidiyor_._
Brlikael çocak LCMiilwt
iftirak etmif old Him&Jtıl etfal cemiyeü reisi ve
eli meb'uu Fuat 8.

ıc.lıfaı

.,..en

fdırimizden Aııbta,. gidecektir.

Dllnyada yekta olan

EDUARDO BİANKO nun
Arjanün orkestruuun her g8D

.

OPE~A SlnemasındA

211 ıeamı!annda kazanmakta olcluiu muvaf·
fakiyetleri tarif etmek gayri kabildir. Bu milli p~e
mif heyeti muaildyeyi terkip eden mef}ıur solo kitarist ıle
mahir briek•rlar umnm umiini hayret ip.de bırakarak
dreldi allaflanm cell11brıekhd •
Dilber ve ..~ pera •it vb ·~
.S.BHBR VAKTi wli ffW cWıl
Saat 18l ve

.

SİNEMA HABERLERİ
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•
anı !filiın ''Şiraz,, ve ''Atı an.Z
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Avrupa ve Amerikalıların, Şark haya-:
bilhassa Hindistana karşı duydukları
alakadan
ist ı fade ederek yeni bir teşebbüse girişmişlerdir. Hindis•
tanda H:ntlilere filim çevirtmek.
Şimdiye
kadar vak'aları Hindistanda ve diğer Şark :
memleketlerinde
geçen kurdeleler yapılmamlf
değildir.
Fakat bunları o memleketler halkından olan san'atlı:Arlara
oynatmak fikri henüz yenidir. Ve İngilizler IJte bundan istifade ederek Hindistanda büyük bir stüdyo inşa ettlrmlt·
!er ve faaliyete girişmişlerdir.
Hindistanda Hint san'atkarları tarafından ilk yapılan fi.
lim (Şiraz) dır. Bunu ( Atılan Zar) adlı ikinci ve büyük bir
kurdele daha takip etmiştir.
Elyevm Londrada gösterilmekte olan ( Atılan Zar )
Kurdelede en bllylk rolD ( Sita Deni ) isimli Hint alrteris
büyük bir muvaffakıyet kazanmış, bütün münakkltler taraoynamaktadır. Blltüa sinemacılar bu kadında harikulade
fından beyenilmiştir.
bir san'at kabiliyeti bulunduğunda mllttefiktirler. ( Atılan
lngiliz
ve

sinemacıları

tına

j

lar ) da yalnız ( Sita Deni ) değil umumiyet itibarile blltüıa
llllD'atkirlar muvaffak olmutlardır.
İkinci Hint filimi ayni z.tmaada sinema operatör buğünlla
de bir fahı eseri addolunmaktadır. Bir lngiliz sinemacıamm
Hadeslne göre timdiye kadar bu derece net, bu derece parlak
kurdele yapılmamıştır.
Filhakika dercettiğimiz resimlerden ( Sita Deni ) yi gösteren
ortadaki fotografa dikkat edecek olur1anız güzel yıldızın gözlerinde sinema operatörünün ve sinema makinesinin hayalial
glSrmek mümdlbıdlir.
Hindistanda yapılan Ingiliz fllimlerl bütUn dünyada rağbet
görmektedir. Bu itibarla bu memlekette uyanan sinema hare•
ketinin süratle inkif8f edeceği zan 't'e Umit olunmaktadır.
Dercettiğimiz resimler u Atılan Zar ., filiminin mnhtellf
sahnelerini göıtermektedir.

Küçük hal>erler
Holllvut ve Nevyorkta birçok filimler imal
etmiş olan Fransız vazıı sahnesi Rober Florey memleketine avdet
etmiştir.
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( Dolorea Del Riyo ) nun ( Ronald Driv ) ile birlikte yaptı~ı
«Hristiyanlar» isimli bir filim ikmal edilmiş ve Nevyorkta erkAııı
matbuata gösterilmiştir. Kurdelenin çok güzel yerleri vardır.

· 'Dünyanın
•

Almaı1lar

Birkaç güne kadar
(Hayat güzeldir) isimli bir kurdeleyi çevirrniye başlıyacaktır.
* Meşhur Fransız vazıı rahnesi Leon Sperre yarı sesli yeni bir
filim yapmaktadır. Bu
filimin adı ( İkileştiği
niz zaman )dır. Bu eser maruf san'at adamının üç yüz yetmiş
birinci kurdelesidir.
Film Dar) filim

*(

şirketi

stüdyolarında

Emil Rolflnın yeni bir
eseri
çekilmektedir.
Bu eser ( Kadınların
saadetine )dir. Senaryo Noel Ronar tarafın
dan yapılmıştır. Kurdelede en büyük rolü
ykpan maruf Alman
san'atkftrı ( Dita ParJo) dur.
Çekoslovakyada
Masarik Doborno darülfünunu profesörlerinden biri tarafından
yapılmış
olan timi
kurdele ilk olarak gösterilmiştir. Bu filim
( Nebatatın hayatı )
ismini taşımaktadır ve
kendi nevinde hakiki
bir şaheserdir.

*

Greta Garbo 't'e Nils Aater tarafından vtkuda -getfrileo ·•
tek sancak,. filimi ahiren Nevyorkta gösterilmlf ve hl-o
yük muvaffakiyetler kazanm1Jbr.
~Bir

en büyük yolcu tayal'esi:''Do.X,,

100 ) 0lcu taşıyan, bir kaptaııı ve iki makinisti bulunan
~:iç katlı bir tayyare yaptılar
7
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ldğı
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eld;
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d

Dünyanın

en b6y(lk yoku tayyaresi ahiren Almanlar tarafından (Dornier Airoraft kompani) şirketi nam Ye buabma
imal edilmiftir.
(Do. X) ismim tqıyan bu muazzam hava gemiıi son hafta-

!ar zarfında ilk tecrübelerini yapmlf, tamamen arızasız bir tekilde ıeferler icra11na bqlamıştır.
(Do. X) belıeri 52S beygir kuvvetinde altı motörle müteharriktir. 154 kadem wıunluğunda, 34 ton ajırlığındadır. Bir

kaptanı

ve iki pilotu vardır. Kaptan kendisine mahnl
ten tayyareyi idare eder, pilotlara emirler verir.
Tayyare esas itibarile üç katlıtfır. Birinci katta kaptaD
[ Mabadi 5 inci ıaahifede ]
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',reni bir

n ·ıtere radyo i asyonları koner erden sonra te sizle a o e eri e
resim. var ·ye başladılar

nıal{ine
Parazit/eri izale
ettiği iddia
olunuyor

lngiiterede Daventiri istasyonu birkaç gilndenberi konserlerini mutattan biraz erken bitirerek telsiz ile resim verme teerüıdııri
yapmıya bqlamıştır. Londra iıtaıyonunun bu hususta tatbik ettiği usul Berd sistemidir. Bu sistem tamamile tekemmül etmediği
için verilen resimler biraz titrek olarak çıkmaktadır.
Amatörlerin resim almak için kullandıklan makineye gelince bu, alelide bir telsiz makinasına bağlanmlljl fotoııraf kiiıdmı
muhtevi küçük bir cihazdan ibarettir, maalesef buda henüz tekemmül etmemiştir. Fakat ümit ediliyor ki yakın bir atide hem
seai, hem de resmi getiren, hatta binlerce kilometre uzakta çevrilen bir filmi gösteren makineler icat edilecektir.
Avuıturyalı bir telsiz mühendisinin Alman gazetelerinCle bir çok dedi kodu uyandıran keşfi bu hususta b6yllk Omitler
vermektedir, fakat daha birkaç sene beklemek lizımdır.
Resmimiz Daventiri istasyonunda bir aktrsin nasıl şarkı silylediğini ve resmi~in ne gibi tesisatla verildiğini göstermektedir.

İı1giliz ve Fransız
istasyonlaı·ı
lstanbuldan niçin diğer
istasyonlar kadar iyi,
pürüzsüz ltitilmiyor

lrinclcri haciz

nı

..

tına Alındı
Fransız gazetelerinin anlatÜklarına göre Holandalı Filips
fabrikasının Pariste açılan
beynelmilel sergide teşhir edi!ınek üzere gönderdiği makinelere bir F ransıı: fh'ketinin
t.lebl üzerine hacb vazedilllıiştir.

Bunun sebebi şudur: Fran•ıı tirketinln iddiasına göre
Fu·ıpı fabrikası bir Fransı"
Patentesini ücretini vermeden
kuUanmlflır. Şimdi F raıısız
fabrikası Holanda fabrlkaıınm
aleyhine, Holanda fabrikası da
Franaız "şirketinin aleyhine mil•
t._kabil birer dava açınıı

bulunmaktadırlar.

bqlamıştır.

şehrimiı:de

'

Filipı tirkcönin mA•

Bükreşt

Karilerimizd.en bir çoklan
bize ıehrlmizden Fransız Istasyonlannın neden işitilmemekte olduklannı soruyorlar.
Bunun iki sebebi vardır, birincisi iklimin müsaadesizliği,
ikincisl de Fransız istasyonlannın zayıflığıdır. Fakat buna
rağmen yedi ve sekiz lambalı
(Şanjör dö frekans ) sistemi
makineler ile Tnluz istaıyonunu mükemmel, radyo Pariyl
de kafa ağntuııyacak surette
dinlemek kabildir. Franaamn
diğer

iltaıyonlarma

ırelince

bunların

arumdan Marokn da
almak imkan dahilindedir.
Fakat bu tıç lıtuyonun
haricinde
olaolan
almak
mümkliıı değildir. Yahut ta
kendi heaabımıza biz alamadık,
alan
bulunduğunu
da
işitmedik.
Eğer buna
muvaffak olan varsa ve bize
bildirirse memnuniyetle yaza-

Bizce esnafın düıünceıı ma·
kinelerinl mümkün olduğu kadar as kAr ile satarak gittikçe
artacak oı- faı:lıı devirden
istifocte etm.k olmalıdır.

Geceleri esrarengiz bir tekilde
çalıtan istasyonu bir
türlü bulamıyor
Fransız

Diğer taraftan karilerimize
turaaını da haber verelim ki
Fransız istasyonlarının kuvvet-

gramxıfon

.

ıta.

rıp kaldı

rız.

leri yakında artacaktır. Değil
iki bin kilometrelik uzakta bu·
lunan,
İııtanbuldan
hatta
Fraosanın
cenup
vilayetlerinden bile şiklyetleri mucip olan bu zayıflığın sebebi Fransada muhtelif istasyonlann adedini ve kullanabilecekleri elektrik kuvvetinin
derecesini tesbit eden eski
bir kanun el'an meriyet mevkimde bulunmakta olmuıdır.
Maamafl Fraııaızlar mevcut

ıonra

Paris zabıtası şaşı

gazetelerinin anlattıklarına göre iki haftadanberi Paris civarında gizli bir
ren yeni bir kanun layihası
mürsile istasyonu türemiftir.
hazırlam19lardır.
Bu istasyon resmi ve müsaaBu kanun layihası meclisten
deyi haiz huıusi telsiz istasgeçip te tatbik edildiği zayonlannın faaliyete geçtikleri
man istasyonların kuvvetleri
zaman çalışmaya başlamakta
artacak ve o vakit Fransız isve intizamsız bir şekilde gratasyonlanndan hemen hepsimofon pilaklan çalmaktadır.
nin İstanbuldan dinlenmeleri
Bu telsiz ist~syoounun nerde
kabil olacaktır.
lngiiiz iıtasyonlanoa gelince
olduğunu bulmak için ı.abıta
bunlann kuvvetli olmalanna
nın yaptığı tahkikat timdiye
rağmen lstanbuldan iyi işitil- kadar akim kaldığı için Pariı
m.emelerinio ıebebi doğnıdu
askeri kumandanlığının muadoğruya iklimdir. Maamafih çok veoetinin istenmesine lüzum
kısa mevceler ile çalışan ingörülmüştür.
gillz istasyonlan kısa mevce
Askeri kumandanlığın yapaalan makineler ile iyi bir sncağı şudur: Muhtelif mahaller• !te işitilebilmektedir.
de dinleyici postalar kuru--------------------- -istaayonlarımn kuvvetlerini ziyadeleştimeleri11e müsaade ve-

kaldıktan

hmire gideceklerdir.
F"ılips fabrikası ayni zaman•
ela da ıehrimize ıon slste'?
omkfnelerinden mühimce b11
istok gi!odermiştir.
F alı:at işittiğimize göre fab·
rikanıo İstanbul mümessili bu
makineleri, burada sarfiyatın
a:ı olduğuna
bakarak
450 llra7a satmak arzusu.odadır ki Avrupadan 150 liraya
mfikemmel makineler getirtmek
müıııklln olduktan sonra burada ayui kabiliyette bir maki·
nere 450 lira verecek müıteri
pracapdan çok şilphe ede-

lunmaktadır.

Radyo yüzünden çıkan dava

Romanyalılann

tesis ettikleri yeni istas) on
bu haftadan itibaren işleıniye

ile iki memur göndennıttll'.
B11 memurlar kısa bir ıuüddet

ile itler beş
lambalı son sistem bir makine
•
çıkarmıştır. Bu makine iddia
edildiğine göre paraziti imkin
nisbetinde menetmekte ve
Amerikanın yüksek tulü mevçlerle
çalııan
istasyonlarını
dinlemek kabiliyepni haiz bu-

kurnıakta

başladı

tış teşki!atı yrpm:ık ınal:5.ı~ı

cereyanı

istaıyonu
dıriar.

mıya

Hıı.ber aldığımıı.a göre Filips ticarethan si İstanbula sa-

tık fabrikası doğrudan doğruya

lngilizler Londra civannda yeni bir telsiz

Yeni idM}'on çah.ı

Bir radyo tirketi Iıtruıbu'd
ıubc nçıy r

Avrupa gazetelerinde okuduğumuza göre dört ve daha
ziyade lambalı ilk makineleri
şehrimize de gelmiş olan Bal-

Bu makinenin fabrikada
toptan fiyatı on bir lngiliı:
lirasıdır ki, bizim paramız ile
takriben 115 lira eder, fakat
bu makineleri teaadüfen bir
tirketimiz getirtmiş olsa beherine 300 yahut 400 lira iatiyeceğine
şüphesiz
nazan
ile bakabiliriz.

nya . . . . . .

Yeni istuyonun mevcc uzunluğu 90 metredir. Kuvveti
ise şehrimizden hoparlör ile
mükemmelen ~itilecek derec.,
de fazladır.
•

Bet lömbalı olAn bu
makine elektrik cereyanı ile işlemektedir

tenvirat

Ro

!arak gelen sesin tiddeti tesbit edilecek, sonra alman
neticeye göre postalar dairevi
bir ıekilde yekdiğerlne yaklqtırılarak çember kUçllltelecek, bundan sonra da mahdut
bir daire içinde taharriyata
batlanacakbr. Yalnız eğer bu
gizli istasyon alınan tedbirleri
görerek o vakte kadar faaliyetine nihayet vermez ile..

İyi bir radyo

ma-

k inesi nası/
a/ınır?

Kadıköyünde oturan bir ka-

rlimlz iki makine görmilf, ikide beğenmiş, fakat hiç
birini tercih edememİf. Bize
markalarını s6yliyerek kendi
hesabına içlerinden bir tanesini aeçmekliğimizi rica ediyor. Biı: de bu meıı 'ullyeti 1ı:erimize alamıyank karilmile
intihabım kolaylaştıracak bir
usul tavsiye edeceğiz:
Her iki makine de bir yere
almına11 m"·LAI
etirilerek
g
._..
bir istasyon lherinee ayar
edildikten sonra ayni zamanda dinlenmeli, ve bu tecrilbe
muhtelif iııtaayonlar üzerinde
tekrar edilmelidir.
Sise ııQre t~ edilmesi
liıım gelen iııtaayOolar şun!ardır:
D&ventiri, Londra, Tur Eyfel
Kaıiimlz bu 09 btasyonu
diollyeblliree dl~ islaayonlan kolar~ıkla mnkemmden
lşitebil~nden emhı olabilir. •
Fiata gelince, Radyo tlrke!i~ kararım tatblk edip bu
ışı elloe alacafı .zamana kaıini

~ir J olmak
clıır ıııaaJesef

Jngilizler
V4 radro aletlerfni
arada cemeden yeni eir r11akine imal etllıışlerdır.

/ngıli::,/erirı

soyulmıya

9A1"ealzdJı'.

raII

meŞ?'!'

operet san 'atkdrı F,,velin Ley .A11ıerika} ·~
gitrnektedir. Orada fı
linı yapnılı,k, radiyoda
şarkı söylenıek ve tenı
sı"l "ernıek il'in muhte'
)
lif ınukaveleler i11ıza

lanııstu·.
___:.:.___.......'._'.:._,:.__ _-:--=--:::;:-

Dünyanın en büyu.
"k

yolcn

tayyoreşı

( 4 üncü sahifeden mabat J
, 1 ve tayife
rası manevra oa. 5.
,
d ikinci kat
kamaraları var ır.
• mahsustur.
yolcu kabine1erıne
Üç.. cü kat pllotlarındır.
(!Yo. X) 100 yolcu t~şı~.
içinde bu yüı yolcunu_? ıstırarhatlerinl kabil oldugu ka•
dar temin edecek esbap ve
vesait ihıar edilmiştir·
Tayyare yalmz çelikten yapılmıftır. lngiliz ve Fraru.ı:ı:lar
Alınanların bu yeni muvaffa-

1

I

kiyetini .zahirde takdir e ka ıılaşmışlardır. fakat bu mem•
leketler gazete ve mecmuala•
da yapılan sitayişkArane
:~ at altında bealenen lllf·
•edi y kin ve luakançlığı hl~..;

•e _e

mek mOmkün değildir.

}
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"Pepe,. kapısını açarken
anahtar deliğinde imzasız bir
tehdit mektubu buldu :
« Bu gece oturduğun kulübenin karşısındaki fınna kırk
alhn bırakacaksın 1»
Haydutlar bir müddettenberi, kasabanın etrafındaki
tarlalarında oturan halkı kasıp
kavuruyorlardı. İstedikleri pa·
ra verilmezse o adamın tarla·
lannı tahrip ediyorlar, mahsullerini yağma ediyorlar ve ku·
lubes'ni ateşliyorlardı.
Delikanlıların içinde cesareti
ile meşhur Gafarro haydut·
ları yakalamıya yemin etmiş,
geceleri elinde tüfek dolaş
mıştı. Bir sabah cesedini hen·
değin kenannda buldular.
Karnı delik deşik olmuş, ka·
fası ezilmişti. Katil bulunama·
dı.

Herkes, karanlık basar bas·
maz çatısına giriyor, kapısını
sımsıkı
kilitledikten
sonra
hodbin bir korku ile komşu
lannı düşünmüyordu bile ...
Hakim ve maiyetindeki za·
bıta memuru, bütün şikayet·
lere rağmen, bu işin önünü
'alacak ciddi bir tedbir bulamıyorlardı.

Esasen, Pepe, beyhude şi·
kayete gidecek kadar budala
değildi. Bu şikayetten hiç bir
ıey çıkmazdı.
Meı'ele kendisinden

hemen
o gece içinde istenilen kırk
altım verip vermemekteydi.
Vermese, evlat gibi üstnne
titrediği çatısını alevler içinde
yanıp kül olurken görecek
karısı
ve üç çocuğu ile
açıkta kalacaktı.

. Haydutlar, her halde, iki
beygirle sütlü ineğe de acı
mıyacaklardı. Verse, üç batın
danberi ailenin kam ve teri
ile yuğurulan topraktan sökü;>
te ayırdıklan altıncıldarın mü·
him bir kısmı heba olup gidecekti. Yatağının altında bir
kavanoz içinde gömülü duran
bu parayı kendi elile çıkarıp
haydutlara nasıl versin ?
Pepe kavgayı, kan dökmeyi
ıever bir adam değildi. Bununla beraber , karısını ve
çocuklarını gözünün önüne getirince gözleri yırbcı bir hay·
vanın gözleri gibi parlıyordu.
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Gecenin karanlığı yer yer
örtülü ovayı çoktan

a

Bazlıkla

yı

kaplamışb.
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Pepe, kulübesinin kapısını
iyice kilitledikten sonra, tuğla
ve balçıktan yapılmış fınnın
karşısında, küme küme ıtır çi·
çeklerinin arasına yüzü koyun
uzandı. Ağızdan dolma tüfeğinin namlusunu fırına çevirmişti. Parayı almıya gelecek
haydutları bekliyordu.
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Vels

- Tabii.. Herkes gibi ben
de büyüdüm. Hem sahi "Dora,, ben çiftliği sattım.
- Neden? ..
- Daha doğrusu o kendi
kendisini sattı. Sen hayatta
sıkıntı çekmemişsin de bilmiyorsun. Kiler her boşaldıkça
onun bir kısmını feda etmek
mecburiyetinde kaldım ve bu
suretle tamamen elimden çık·
mış oldu.
"Dora,, nın halinde "Üd·
rey,. i yanında görmekle memnun olmJdığı pek bariz bir
surette gözüküyordu. "Odrey~ e:
- Ve sen de buraya geldin.
Dedi ve ilave etti:
- Ailemizden bize yadigar
kalan çiftliği satmakla zannedu" m doğru bir şey yapmadı·
nız. Çünkü o, annemizin orada
vefatile bizim için daha kıy
metli olmuştu.

Tali olursa bu Sikdgodd po/ispara bir saatte ter bir zenciyi

l-Iarp tehlikesi var

mı?

Alman milliyetperverleri
Sovyetlerle ani.: şmak
niyetindemiş!

aranl
~fuharriri:

Olıır mu(

hafif ve tatlı bir rüzgar esiyordu.
Saatler geçti. Haydutlar hakatletmişler
kazanılabilir!
la görünmüyorlardı. Adamcağız
hareketsiz upuzun beklemek·
Amerika gazetelerinin yazŞikago gazeteleri, polis müten bıkmıştı. Anlaşılan gelmi·
dıklarına göre, Lüçon kasabafettişlerinden Karo! ile maiye·
yeceklerdi ...
sında baytarlık ile meşgul
tinde çalışan dört polis tahar·
Birdenbire kurbağalar susri memurunun cinayet ile itolan
Bovade
isminde
bir
zat
ham edilerek tahtı tevkife
tu. Yolda iki gölge belirdi.
ziraat
meşheri
piyanko
bilet:
alındiklarını yazıyorlar. Bu poPepe bunlan ilkin iki iri çolerinden bir tanesini k~idelis ı:n•murları, Grcnadl isminban köpeği sandı. Haydutlar
saat
evel
satın al·
de
bir zenciyi öldürmüş olmak·
'
sinden
bir
dört ayak üstünde sürünert\k
ı mış ve bu bilete birinci ıkrala mqUehe"1dir.
ilerliyorlardı.
Sonra ayağa
miye çıkmıştır, birin~i ikramiİddıa edildiğine göre bu
kalktılar.
yenin miktarı ise iki m iyon Grenad:nin siyasi hasımlarından
Pepenin çene kemikleri
biri bir intihap esnasında raTürk
lirası
kıymetindedir.
kibinin
ortadan kaldınlmasını
zangır zangır titremiye baş·
Amerika
gazetecileri,
ye
i
istem;ş
ve polis müfettişi!adı.
bulunmuş·
iki adam etrafı gözetliyorlar, milyonere bundan sonra ne ne teklifatta
yapacağını sormuşlardır, şu
tur, poliş müfettişi teklifatı
kimse olmasın diye hendeğin
cevabı vermiştir:
kabul edince arkadaşları ile
içine, duvar diplerine bakıyor·
birlikte polis müdüriyetinin
« - Bu tali bana, değişresmi otomobiline binerek
!ardı. Bir iki defa yerde yüzü
kadar
esaslı
bir
zenciyi
otomobil ile şehir hatiri
emiyecek
koyun yatan Pepenin yanına
çok i'ıc!etler edindikten sonra ricine çıktığı zaman takip etkadar sokuldular; fakat göpek geç olarak geldi, binaenmiş ve arkasından
kurşun
remediler: Yapraklar sıpl'r
aleyh hayatımı en küçük bir yağmuruna tutarak öldürmüş·
oluyordu.
surette bile tebdil edecek tür. Mamafi polis müfettişi bu
Haydutların her ikisi de,
iddiayı kat'iyen kabul etmedeğilim, olsa olsa eskiden mektedir. Maktulün arkadaştanınmamak
ıçın
başlarını
Iarı ise bilakis ellerinde iddibattaniyelerle örtmüşlerdi. Bat- alamıyarak karşısında tahas·
sürle
zaman
geçirdiğim
ufak
alarmı ispat edecek vesika
taniyelerin altından tüfeklebulunduğunu söyliyorlıır.
tefek bir iki eşya alacağım.»
rinin ucu gözüküyordu.
Namluları görünce Pepenin
cesareti kabardı. Hiç şüphesiz
bunlar Gafarronun katllleri
idi. Ölmemek için bunlan öldürmek lazımdı.
Haydutlar fırına doğru ilerlediler. Biri eğildi: Fırının
içini elile araştırmıya başladı
Tam da hedefi Fakat Pepe
bir türlü tetiği çekemiyordu.
Haydi onu vurdu, ya öteki?
Diğer
haydudun karşısında
nu~uımıya teşabbüs edilmiştir.
Alman milliyetperverlerinin
boş tüfekle kalacaktı!
Ateş
Viyanalı gazetenin temin et·
Almanya tarafından galip devetmese, parayı bulamadıkları
tiğine göre,
Alman ordusu
letlere tamirat adı altında
için kulübesine kundak sosilahlı
po:is
kıtaları miHive
tazminat
verilmesine
muhalif
kmadan gitmiyecekleri mu·
hakkaktı ..
yetp,.rverlere müzaheret edeoldukları ve bu maksatla tazAlnını soğuk bir ter kaplaceklerdir. Bilhassa Alman kominatın şekli tediyesini tesbit
dı? Ne yapmalı?
mün:stleri bu darbei hüküeden Yung p!anının aleyhinde
Bu sırada arkadaşının bemete muhalefet ececekleri için
bulundukları ve nihı:yet bu
ceriksizliğine sabırsızlanan i·
kan ı.lökülmesi ihtim:ıli vardır.
planın kabul edilip edi'meme·
kinci haydut ta fırına yaklaş·
Viyeııalı gazele, Alman mil·
sini tayin için arayı umumiyemasın mı?
liyetperverleri
iktidar mevkiine
ye müracaat edilmH;ni İ.>te·
Fırsat bu fırsattı: haydutla·
ge!dik!cri takc!irde tazminatı
dikleri malumdur. Milliyctperverıniyecekleri, Fransa da bu
rın ikisi de bir hizaya gelmiş·
verlerin bu talepleri mutedil
tazmin:ıttaıı vaz geçemiyeceği
ler, adeta tek bir vücut
fırkaların şiddetli bir muh?.leiçin afüle bir harp tehlikesi
olmuşlardı.
fetine mar.ız kaldı~., cihet!e
görmektedir.
Gök gürültüsü gibi bir tü·
kabul edilecek değildir.
fek sesi! Pepe fırına doğru
Viyana gazeteler:nin yazDayak ve ~asp
atıldı.
dığına göre, milliyetperverler
Ahmet
Ziya isminde birisi
Kansı
gecelik fıstanile,
bundan ümidi kesmişler ve
dün gece Balıkpazarından ge·
elinde lamba, kapıya fırladı;
çerken
önüne sabıkalı Muam·
maksatlannın tahakkukunu tekomşular koşuştular ..
mer Himmet, Sigor çıkmış
min için şimdiden başka çaHaydutlar üst üste, kan
kendisini düvdükleri gibi elinrelere tevessülü düşünmiye
içinde yatıyorlardı. Kurşun
de bulunan altı metre kumabaşlamışlardır.
şıda alarak kaçmışlardır.
ikisini birden vurmuştu.
Alman milliyetperverlerinin
Etraftakiler, korku ve tederpiş ettikleri çare, bir darisviçrcde zelzele
cessüsle cesetlerin yuzune
bei
hükumet
yaparak
idareyi
!imha tuttular.. Hayreti!!
Ayın on beşinci günü isviçele
almaktır,
bu
gayeye
Bunlar hakimle zabıta merede beheri ikişer saniye dedoğru
şimdiden
yurunmiye
murundan başkası değildi.
vam etmek üzere yekdiğerini
Nakleden:
başlanmış ve Sovyetlerin mütakiben beş defa zelzele ol·
muştur.
CelAlettin Ekrem
zaheretlerinin temini için ko-

«Son Saat" in tefrikası: 6
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Annemizden kalan her
şeyin kutsi ve kıymetli olduğu
hususunda tamamile fikirlerine
iştirak ederim. « Dora » fakat
elimizde bulunan o çiftliği satmayıp ta açlıktan ölmelimi idim?
Emin ol ki ben buraya gel·
mekle senden çok bir şey istemiyorum. Yalnız bir hafta
yatacak yerle yemek ver.
Dora, kaşları •.sabiyetle ça·
tılmış bir halde odada dola·
şıyordu. Arkasında gayet ağır
elbise vardı. Parmağındaki
yüzükler ve boynundaki bir
dizi inci « Odrey » in bütün
hayatını saadet içersinde geçirmesine kifayet ederdi. Dora
dolaşırken birden bire Odreyin önünde durdu. Ve :
- Yukanda
davetlilerim
var. Ne yapacağımı ıaşırdım.
Seni bu kıyafetle onların kar·
şısına çıkaramam ki.. Şimdi

sen Pomilberideki otelıer
den birine git. Ve Pazartesi
günü gel beni gör. O zaman
uzun uzun konuşuruz.
- Çok doğru söylüyorsun.
Fakat ben Pazartesiye kadar
bekllyecek vaziyette değilim.
Zira cebimde para yok.
- Hakikaten çok fena. Senin birdenbire gelmen beni
müşkül vaziyette bıraktı. Maamafi biraz bekle. Gidip Martinle görüşeyim.
Dedi ve çıkb. Odrey hemşiresinin sözlerinden müteessir
olmuştu. Çünkü onun kendisini bu ıekilde kabul edeceğini tahmin etmişti. Yanm
saat sonra kapı açıldı ve Do·
ra girdi :
- Martin burada kalmanı
arzu ediyor. Haydi benimle
yukarı gel 1
Odrey yerinden kalktı. Dar
bir merdivenden yııkan çıktı
lar. Dora bir kapı açarak
Odreyl içeri ıoktu. Oda kıy·
mettar etyalarla tefriş edilmifti. Dora glllerek :
- Londrada arkadquı fa·
lan yok mu?

Udrey elindeki çantayı bir
tarafa bırakarak :
- Hayır, • dedi • senden
başka hiç tanıdığım yok.
- Bize geldiğini bilen var
mı?

- Hiç kimse!.
- Odrey belki sözlerimden
fena bir hisse kapılmışsındır.
Beni affet.. Sen bir meleksin..
Zaten anneme benim İçin her
felakete katlanacağını vait
etıniş'.in.

- .....

Merdivenlerde ayak sesleri
kahkahalar işitildi.
~ işte davetliler gidiyorlar.
Haydi biz de Martinle Sitenfordun yanlarına çıkalım. Mar·
tini hiç görmedin değil mi?
- Bir defa fotografını görmüttilm.
- Biraz bekle misafirleri
yolcu ettikten sonra gideriz.
Diyerek çıktı. Misafir salonuna geldi~ zaman iki erkek
ke11disini bekliyordu. Uzun
boylusu sordu:
- Nerede?
-- ~llç.Cik yatak odasında ..
Ma..Un ıiyab bıyıklarını ok-

1.,ütünüm var ama ..
Sigara kliğıdım yoktu. "Ne olacak, dedi, sana da birkaç yaprak veririm, tüfünflnü püfilr pilfilr içer3fn.•,,

...
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Maznun, üzerinde kaçak cı
gara kağıdı bulumluğu için
mt!hkemeye verilmişti. İnkar
etmiyordu:
Evet, fakat ben bunun
kaçak cıgara kağıdı olduğunu
hiç bilmiyordum. Zaten öyle
kaçal·<;ılık yapacak adam da
değilim. iş, giiç sahibiyim.
- Bunları nasıl elc!e ettin?
- Efendim, çok bir şey
değil,
on iki kağıt zaten.
Otuz iki diye dava ediyorlar
ama o kadar yoktur. Biri, iki
saymışlardır. Belki yanlışlıkla!
- Bunları nereden buldun?
- Anlatayım, bir motörciye
rast geldim. Baktım, sigara
kağıdı bol. Oh, dedim, benim
tütünüm var, kağıdın eksik.
Sende ise kağıt dolu, « Nolacak, dedi, sana da birkaç
yaprak vereyim.
Tütününü
püfür
piifür
içersin. » « Hayhay, eyvallah»
dedim, aldım, cebime koydum. Hem kaçırmadım ki ben
üzerimde buldular.
- Üzerinde bulundurmak
bile yasak alduğunu bilmiyormusun?
- Ne bileyim? Bilsem bir
tekini bile elime almaz, parmaklarımı
yakacakmış
gibi
yere :ıtardım. Bir tek cıgara·

ey·

nı~ dumanını

savurup ta keyi!

yapardım.

Müddei umumi ceza istedi.
Maznun, şöyle söylüyordu:
- Aman efendim , bana
ceza vermeyiniz. Ben namuslu, kendi halinde adamım, zateı.
cıgara kağıtlarını da aldılar.
Karar müzakere olundu,
bildirildi:
- 165 kuruş vereceksin.
Bir daha kaçak şeye el sür·
mel
Maznun çıktı, koridorda da
bir nllbet başından geçeni
anlattı ve ilave etti :
- Ya, birkaç yüz cıgara
kağıdı almış olsaydım?

Etrafı

dakilerden biri hesap
etti, «Şu kadar olurıa bu ka·
dar olursa bu kadar ceza
vereckesin» ·dedi.
Adam fezla kağıt almadı·
ğından
memnun,
paketini
çıkardı:

İşte, dedi, bu sokakta
satılanlardan. Her dükkinda
var, oralardan alıp içmeli,
daha iyi.
lnhisarın tütünil, kağıdı bu.
İnsan öyle kim olduğunu ne
i' yaptığını bilmediği insanlar
dan tütün, kağıt almamalı
Böyle dükkandan alıp rahat
rahat içmeli 1

-

V atikan hüku- Dilenci zengin
metinin nüfusu? de olabilir ...

İtalya ile aktettiği muahededen sonra müstakil bir hükumet halini almış olan papa·
lık makamı ahiren bir nüfus
tahriri yaptırmıştır.
Bu nüfus tahririnin netice·
sinden anlaşıldığını göre, Papalık hükumetinin 518 tane
tebası vardır. Bunlardan 389
tanesi ırkan İtalyandır. Bizzat
Papa da bu rakamın içindedir, mütebaki nüfustan 113
tanesi İsviçr!!li Fransız, beşi
Alman, ikisi lspanyol, biri Kanadalı, biri Hollandalı, biri
de Belçikalıdır. Bunların hepsi
de katolik'ir.

Nevyork Heralt gazetesinin
göre, zabıtanın bütün takibine rağmen hayatının
hiç bir devi"inde dilencilikten
vaz geçmemiş olan Popiç is·
minde seksen yaşında bir ih·
tiyar kulübesinde ölü olarak

10 liraya bir yüzük

Her türlü kadın rahatsız
lıklarını ciddi, seri ve muvafık bir surette tedavi eder.
Maçka palas ikinci kapı
No 14
Her gün öğleden sonra

Asmaaltında kahveci Tevfik
dün Sultan hamamından ge·
çerken tanımadığı bir adam
adi bir yüzüğü kendisine on
liraya satmıştır. Meçhul satıcı
aranmaktadır .
şıyarak:

- Bugün burada kalması
tehlikelidir. Birkaç para ver
de otele gitsin.
Dora güldü:
- Sabahtanberl paketi Piyere nasıl yollıyacağımızı düşünüyorduk. Elinde kıraliçenin
gerdanlığı Londra caddelerini
tepem ezsin.
-O kadar yüksek sesle konuşma, duvarların kulağı var.
Uzun gaga namile maruf
olan Stenfort söze karıştı:
- Dinleyiniz.. Doranın söy·
ledikleri doğru. Gerdanlık bu
akşam Piyerin eline geçmelidir. Fakat kim götürecek?
Daha doğrusu bu tehlikeyi
kim göze aldıracak?.
Dora ellerini çirptı ve bir
çocuk gibi . sevinçle bağırdı:
- Hemşırem.
vıı

Müıavcrc
Uzun gaga:
- Hemtirenizl.?.Onun böyle
büyük bir tehlike ile karşı
laşmasına vicdanım razı olur·
mu?
- Evveli can sonra canan.

yazdığına

bulunmuştur.
Bu adamın yastığının altın·
dan 800,000 Türk lirası kıyme
tinde muhtelif esham çıkmıştır.
Popiçin varisi olmadığı cihetle
hu para hükumete kalacaktır.
Kadın hastalıkları

Doktor

hekimi:
•

CEMHL ZEKi

- Ya bizi ihpar ederse?! ..
Esasen düşünülecek şey
budur.
- Fakat serian evden hat·
ta ( İngiltere ) den harice
çıkmalı.

Diyerek masanın üzerinde
duran saati aldı. Ufacık bir
düğmesine bastı.

Kapak ağır ağır açıldı. İçin·
den bir kutu çıkardı, ve açtı.
- lşte yetmiş bin (İngiliz )
lirası.... Piyer vazifesini ifa
edebilirse....
Uzun zamandan beri söze
karışmıyan (Eltoıı);

- Şüphesiz... Dokuzu elli
geçe (Şeyring Kıros) istasyonunda bulunacak. Bizim ya·
pacağımız Şey paketi salimen
oraya yollıyabilmektir.
Kısa
bir sükutten sonra
(Dora):
- (Odrey) götürecek.. Kızı
ilk gördügüm ande bunu nasıl
olupta dllşünemediğime hay·
ret ediyorum.
(Londura) da kendisini ne
bilen ve ne de tanıyan var.
(Bitmedi)

•

Son

Saı1a diyeceğim
Farkında

var!

bilmem,
bizim Esma gebe!

•
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Hülasa aşkengiz ve şevkalüt bir bayat iki tarafı da
ne,eli bulunduruyordu.
Suphi, hovarda arkadaşının
Yaşayışında bir değişiklik ol-

Muharriri: M. Turhan
Kadın,

dı:
- Sana diyeceğim var.
Esma, anasının fısıldamıya
haşladığını görür görmez odadan çıkmıştı. Delikanlı bu çı·
kışı da manidar bularak bariz
bir telaş içinde sordu.
Hayırdır inşallah diye·
ceği.m?

koparırım.

hissetmemiş değildi.
Evelki gibi kadın avcılığına
ç: kmı. a 1, muhabbet tellallan
ile münasebetini kesmiş göri:nen Orhan beyin sık sık

ve hatta mütemadiyen kayboluşu, iş b~ına yorgun gelişi
esasen diğer dostlarınm bile
dikkatini celpediyordu.
Suphi bey, bu değişikliği,
o neşeli yorgunluğu, anlamaIT f görünmeyi tercih ediyordu.
Aralarındaki
samimiyete
rağmen arkadaşından istiza·
hatta bulunuyordu. Onun, esrarını - hiç olmazsa o sırada·
saklamak istediğini ve sualine
cevap vermiyeceğini seziyordu.
Maamafih, için için de meral[
ediyordu. Acaba aşık mı olnıuştu, öyleyse maşukuı kim·
di ve bu aşktan bir izdivaç
doğacak midi 1 Hayata acayip
akibetlerle merbut olan Orhanın Bşık olması dikkate
doğer bir hadise ve o gibi
duygulan inkar etmekle ötedenberi iftihar eden o delikanlıya aşkı öğretebilen kız

ve ya kadın her halde bir
harika olacaktı. Ne çare ki
hu baptaki merakını tatmine
teşebbüs edemiyor ve Orhanın
kendiliğinden ifşayi esrar etıııesini bekliyordu.
lşte böyle bir sırada ve Orhan beyin ucuz ve temiz bir
aşk Alemine ilk adım attığı
geceden üç ay kadar sonra
bir gün, Esmanın anası, nika~.•~ damadının kulağına fısılda-

- Esma gebe!
A'le hayatında yuva tenıe!ini tersin eden, zevciyet
tahıtasını kuvvetlendiren çocuk
Çapkınlık
mi'nasebetinde o
llıeymenetli tesirin aksini ika
eder. Anayı üzüntüye sürükler
babayı, kaçmak uzaklaşmak
e nellerine düşürür. Esmanın
iehelikten nasıl bir intiba
hasıl ettiği henüz m ~çhul olllıakla beraber Orhan beyin
hu haber karşısında - metres
lerini isteksiz gebe bırakan
~İitün soysuz çapkınlar gibi •
ll'kiJdiğl görüldü, Kaşları ça~dı, rengi bozuldu, ve fena
ır haber almışçasına telaşla
tilerini uvuşturmıya başladı.
d l<adın, tebliğ edilen müjdeden hoşlanmadığı anlaşılan
lınat beyle istihza etmek
~evkini feda edemedi:
Bu yaşta baba olmak
ile
~
tatlıdır - dedi • çocuğu~
~b-seninle beraber büyüyecek
ii 1 bir fey.
k Erkek olursa daha sen kırına basmadan onun askerliği
~elir. Kız olursa, daha bıyı
r•na kır düımeden sana torun~~ Yapar. Te't'ekkeli deme'~ler : Erken yola çıkan yol
• er evlenen döl alır 1
lı Orhan bey, dalgın dalgın
ku ııözleri dinledikten ve kötü
Cltü dlişündükten aonra :
b. - Çok fena - dedi - buna
11' ÇQ'e bulmalı.

-

Nikah

olmazsa çocuk

nasıl doğar?
~

.Bunu ben düşünecek
değilim. Ana kız baş b~a
verin bir çare bulun.
- Çocuğu baş başa verip
biz peydahlamadık ki çaresini de biz düşünelim.
Orhan, böyle bir vaziyet
karşısında vehleten
tahattur
oluna gelen meşum çareyi
bir türlü tefevvüh edemiyordu. Kendisine metreslik
ettiğini unutarak şimdi resmen kaynana olmayı tasarlıyan kadın, halü kalile o çareyi kabul edemiyeceğini ihsas edip duruyordu. Evet bu
nagehzühur be!iyyeyi baştan
atabilmek için yegane çare
çocuğu

12 Moskova civa- Meşhur ağlanı Hayvan hırsız
fevkif mfizekke- rında 6/mek u- lan duvar, dam- ları Kasfllmoresi var, tutulun- zere bulunan- sız bir sinllgon nudlln sürfi/uyor
ca kaçıyor
haline gelmiş
lar var
Fransız zabıtası

tabii bir sada ile
cevap verdi :
- Ben de onun için seninle
konuşmak istedim ya. Kızım
ne kadar olsa toydur, yüzü
tutup ta zamirini açamaz. Halbuki iş mühimdir, şakaya gelmez. Dediğim gibi çaresini
bulmalı. Vakit geçirirsek kasabalıya
bir
parmak bal
oluruz!
Bu sözler, elemli delilcanlıya geniş bir nefes n:chrdı.
Vuslat rehberliği, gerdek gözcülüğü ve icabında da b:nnefis
döşeklik yapan liıtüfkıir valdenin, şu me um hadisede
halaskar bir rol deruhte edeceği ıınla11'ıyordu. Bu
ze·
babın verdiği zevinç!e hemen
kadının ellerine yapıştı:
- Ne yaparsan yap -dedişu işi çabuk temizle. Ne masraf olursa veririm. ı;:ıverir ki
malumat almalıyım.
- Masraf ne olacak beyim,
imama üç - beş kuruş veririz,
olur biter. Düğün, dernek yapıp ta konu komşu doyuracak
değiliz ki.
Orhan bey, ke!imeleri yan·
lış anladığına
hükmederek
tekrar ettirmek istedi:
- İmam mı dedin, o da
ne oluyor, anlamadım.
- Nikahı pazvant kıymazya,
imam kıyar.
Delikanlı yerinden fırladı:
- Kızını gebe görünce sevincinden aklını mı oynattın,
yoksa benimle alay mı ediyorsun. Kadın müstehzi b:r
sükünetle:
- Ne aklımı oynattım - dedi - ne de alay ediyorum.
İşin olurunu söylü. orum.
Güle güle ve güldüre, gü!düre gümenlettiğin parmak
kadar masumu ağlata <'ğlata
yüzüstü mü bırakacaksın? Yağma yok Orhan bey, yağma
yok.
- Yağma, mağma anlamarn. Bir daha nikah sozunü ağzınıza alırsanız kıyameti

duğunu

Teb'it ...

Kudüste

Hakkında

mısın

-

Açlık!

şey!

Yaman

GOL

aat

dilşürtmekti.

tamam 12

mahkeme tarafından hakkında
tevkif müzekkeresi kesilmiş
olan meşhur bir hırsızı aramak ile ıpeşguldür, bu adam
Ebner ismini taşıyan yirmi
beş yaşında bir Avusturya·
lıdır.

Ebner bir müddet eve! bir
hırsızlık meselesinden dolayı
tutu!up mahkemeye veri:diği
zaman reisin' karşısında hüviyeti tesbit edilirken gözün~
tam riy?~et kürsüsünün arkasında küçük bir kapı i'işmiş
ve bu kıpıdan kaçabileccğiDi
düşünerek derhal maznunlara
mahsll.s sıranın i.2stüne çıkara'•
reisin kürsiisüne atılmış ve
kiınseı::in ıoiid halesine va! :
bırakma elan re :sin arkasmdııki
küçük kapı<' an içtri) e dalmıştır.

Bereket versin maznun ad·
!iye sarayının girintili çıkıntılı
koridorlarını tanımıyordu, bu
koridorlarıa birinde kaybola·
rak yakalanmış, fakat bir gün
sonra tckıar muhakeme salonuna getirildiği zaman mahkeme kapısının önünden ka~
mıya muvaffak olmuştur .
Ebner uzun müddet serbest kalamıyarak yakalanmış
ise de bu defa da damdan
dama atlıyarak firara mumuvaffak olmuştur, bir haftadanberi tekrar aranmalüadır.
Yukarda da söylediğimız gibi hakkında t;mam 12 tur.e
tavkif mi1zı:kkeı esi vardır,
Ebner;n e~kali hudut konı;ser
lerine bildirdikten haşl a Avusturya zabıtasına da teblig edilmi~tir.
'

Delikanlı başını kaşıyarak,
bıyığını kemirerek bu ağır

derde kolay bir deva ararken
kadın:

- Düfiinme beyfendi -dedirezil olmak, bizi de rezil
etmek istemfyorSUI imamı çağır, nikihı kıydır. Bqka ttlrlll bu itin içinden çıkılmaz
Orhan n.ı.ı bir ftlturuıa

cecelıtir.

· Bıı insan kafilesi eğer bir
kaç ha:taya kadar muhaceret
imkanı
bulamaz ve Moskov .ıda bir iş te tedarik edemezse önilmüıdel i hş ay!an
içinde ö:miye mahk.:m göriin:nsktPd r.

Tarilıin lftıyliet
mediği kö_v 1
İtalyııda Ledro göiünün kurutulması için sulan boşaltılcı
ğı ~ırada tarihin kııydetmediği
kadar eski zamanlara ait bir
köy harabesi bulunmuştur. Bu
harabede birkaç tane de insan
ve ya hayvan iskeleti bıiu'la·
cak olursa fennin bundan mühim istifadeler temin edeceği
tahmin edilmektedir.

di!şüncesinede

Ahn1ct Burhaneddin
Cnralıııa~a

ha

tııııc•i

opr·ratôru

hı.ıyrnt·h:ırıc· lh.~·oğln,

Rus 1o1efart•-

taı;t•sı 1-.~r ı.:-ırıJ.ı .l48

ıııınıa.ralı
8 rıu

~uri' t! \ .. r 1 ı .. ı

Olarad<t.
'!"eh: fon:

111ıarııııınnı
IX'vO•!lıı

11) 1:;

vardı.

Bunların fimdiye kadar yap•
tıklan hırsızlıklar 1&yısızdır.
Hırsızlar ya yakalanıyor mah·
kum ediliyor veya tutulamıyor,
yaptıktan yanlarına kalıyordu.
Mahkum olup ta cezasım ik·
mal eden hayvan hırsızları
gene bu san'atlarile geçini·
yorlardı. Ayni zamanda bu
hırsızlar hududu en çok ınU·
sait olan Tosya, Taşköprü

bulunmuşlar

ve proteBto makamında grev
ilan etmişlerdir. Maamafi İngi
lizler kuru giirültüye bittabi
pabuç bırakmadıkları için talimatııamenin aynen tatbikine
başlanmıştır, Yahudiler vaziyetten memnundurlar.

Kudiise yeni

kazalarında bulunuyorlardı.

Bu kazalar mahkemeleri,
bu gibiler hakkında çok §id•
detli takibata başlamıt ve bu
meseleden yakalanıp mahke•
meye gelen bü ü ı hayvan
hırsızlarını birer birer kaza
haricindeki vilayetlere teb'it
etmiye başlamıştır.
Bu cümleden olmak üıere
üç gün evel Tosya mahkemesi hayvan hmıızlıklanndlD
dolayı Tosyanın Seki köyün·
den Ayan oğ'lu Recep, Pdtec:l
oğlu Hüseyin, Kiriş oğlu Şerif
namındaki serserileri alb
müddetle Sivas vilayetine teb •
ide karar vermiştir. Mahkeme•
nin bu karan derhal jandanııa
tarafından infaz edilmiş, serseriler Sivas jandarmatına
teslim edilmiştir.
T. M.

Yalıudl

gjd(vor
Kııdüsten haber verildiğine
göre son hadiselere rağmen
Filistine Yahudi muhacirleri·
nin gelmeleri fasılaya uğrama
mıştır. Son hafta içinde Leh istandan yirmi bir aile gelmiştir.
Lebistanda Filistine
nakledilmelerini bekliyen daha
binlerce Yahudi ailesi vardır.

•T

Mahmudiye oteli
Elcktrık

ve lerkoHla mücehhez
ne>afct ve tahnretile m!lşterilerinin
mazharı takdiri olan otellmize bu

defa miıccddedeıı banyo mahnllilc
tı·k ı-aınklı

lliııacnalcyh
-.ın

c>dalar

İ»şn

edilmiştir.

aıle

ikametine d•
derece elverişlidir. Ehven Qe-

Doktor reyzi Ahmet
Frengi, bcl!oğukluğ11, cilt, proohaata·

rctle oboııman 1-aydedilir. Rahatı
r:ı

ve i~rrahatini arzu eden zevamenfa.

ıı kiramın teşrifleri kendi

1

1

arlara ilt İ:t.a!"tnc.lrındır.

1

Adres
Sultan Malunut türbeoinde
1 elefon ~402

:ı

tu, zatı tco ..ül ve "kadın
lı.klannı en son usullerle
zanıanda müo:ııt şer.itle

az ~

tedııvı

e.Jer.

Adres: Babıali Çağaloğlu yo•uşu
43
Telefon: lotanbul 3899

kö~ başı oumar:ı.

1

Y ni Fordun muvaffa:<iyeti : Saatte

1

ı

KM.

.

VASATI
••

Ankara, 19 [Hususi] - İs
tanbul polis müdür muavini
Hüsnü beyin ba:;ka bir vazifeye nakil ve yer:ne Gehzc kaymakamı r a,,ıp beyin tayin
olunacağı alfıka d lYlaı- tarafm,• a, tpl<zlr r< i n•d teclir.

(Jperator

Kastıımonu, 15 [H. M.]
Vilayetin bir çok yerlerinde
köylerden, sürülerder. hayvan
çalarak kesmek veya diğer
vilayet ve kazalarda ıatmak
suretile geçinen serseriler

Kudüsten bildirildiğine göre
lngiltere komiseri « önünde
ağlanılan duvar» dan Yahudilerin ne şekilde istifade
edeceklerini göstermek üzere
yeni bir talimatname yapmıştır.
Fellahlar bu talimatname
tatbik edildiği takdirde (önünde
ağlanılan duvar) ın üstii açık
bir sinagon haline geleceği

Pors müdiır muav;ci
yerinde kalıyor

SURAT

24 SAAT MfiDDETLE
1

Manthl"".)· )·anş mahallıncle cıııustosun 18 ind pazar
Fran ·a otomobil kiılılbunJn mürakabtsi tahtın.
da &nccho/ tarafından icra kılınan bır yarışta yeni
bir Fare/ stri otomobili ile 24 ıaal zarfında 1.295
kilometro kaı'elmtae muuaflak olmuş/ur. ilk 8 saat
zarfında saatte 100 kilometmya çıkan vasati sür'at
yirmi dört saatle 95 kilometrt 636 metre olmak
üzre tesbit -edılmiştir.
ııünü

Bu ınuvaffukiyet bılhnı~a bir aeri arabası i~in
dikkaıtir Zira yirmi dört soat
için muktezi su ve benzin sikleli hini1ıareketin·
de hemen hemen 8 ki~lnin ağırhiıına tekabOI
ediyordu.
Her yeni Ford araba" •)'n• Mlrali klfedebilir.
lııe, bu ıQr'atıir ki olonıobileılikle bir iokilip
yep~ış olan bu
• hcı keseye elverişli araba .,
yı eo mllkeoı1ncl otomobiller meyanınM idhal
eder \'e avnı zamanda taAlnrnh~ını, dayanıklta
Aını ve mihaoikı ıekemmulAtını pek bariz bir
•uretıe iıbal edtr Suı 'allı araba, saglam araba.
ııcuz araba itle lıç vasfı mumeyyiı ki aucu
Yeni Ford la b1>hınnbıhr.

•on derece calibi

Kadın,

bu cihete temayülden çok
uzakb. Farzı muhal olarak
onu ikna etse bile Esmanın
irza edilmesi de bir mesele
idi. Genç kız, göz göre göre
nefsini tehlikeye ilka etmekten elbette içtinap edecekti.

Deyli Nevz gazetesine Moskovadan bildiriıdiğine göre
ötedenberi Sibiryada yerleşmiş
bulunan ( 5000 ) i mütecaviz
Alman .köylüsü Rusyanın bugünkü iktısadi vaziyeti ile imtizaç edemiyerek Kanadaya
hicret etmiye karar vermiş
ler ve hu maksatla hep
birlikte Moskovaya müteveccihen yola çıkmışlardır, maksatlan or3dan Dançiğe gitmek,
Dançikten de vapura binmektir. Fal-:at bu adamlar l\:o~!•o·
vaya gelir gelmez evvela pasaport
almakta, sonra da
l u pıısapoıt:arı vize etfrmckte miişküıfıta duçar ~lmuşlardır,
filhakil·a kendilerinden beher
v :ze için asgari e:Ii r ra ücr.::t
talep edilr:ıe~ tcdir.
Halbuki bu adamların bu
parayı v rebilrneleri
imkanı
yoktur. B;n-cna!eyh
iman
köylüleri ş ~lıir haricinde perişan bir vaziyette kalmışlardır.
Şimdiki halde metruk baraka
harabelerinde yatmakta ve bulurlarsa kuru ekmek yemektedirler.
Diğer
taraftan s;biryada
yaşamakta olan A'.nııın köylülerinin Kanada ya hicret etn: e 'c
üzere yola çıktı4larını haber
alan fakat bunların Moskova
civarında baş!arına çeleni henüz işitmemış ola!l bazı ecnebi köy,ü!eri de bu daliikada
Mo.;kovaya mi.:tevtcc.hen yolda bu'.unmaktadırlar, bunların
da muvasal;;.tları ile sefaletzedelerin adedi sel;iz bini ge-

sadın.esi altında sarsıla sarsıla
haykırdı:

- O lafı bırak, o lafı bırak,
yoksa pişman olursun.
Suphi beyin gene bu oda·
da kadına çıkıştığı sırada
vaki olduğu gibi Orhanm da
ıu
haykınfı
üzerine Esma
içeri girdi. iki elini kalçala·
nna dayıyarak ifıkına dofnı
yürüdli:
- P'lfDlaD oluna -dedi- ne
olacak. &k•klarda mı stbil·
necek, kapma gelip te bir cillim ekmek mi İ9tiyecek. S6yı. Orhan bey, ne olacak!
(BitmedJ)

•
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Sahife
Galata Karaköy

BÜYÜK

Poğaçacı fırını

ELBİSE
PABRİKASI

ittisalindeki
mahalle bicinin
üstünde
Hanım

Pardesüler (Kqa) Spor
Her renkte son moda

}4~

16~

liradan itibaren

Pardes'iiler(t~eo~~hbej ve lacivert renklerde

2 2~
l
131

liradan itibaren

liradan

Beyefendilere:
\fı•şlıur Maııdcnberg

14~

markalı

}2~

liradan itibaren

Çocuklara:

liradan itibaren

Erkeklere:

Muşambalar
9~ liradan itibaren

Muşambalar

lsmarlan1a kostümler

5i

Si

liradan itibaren

liradan itibaren

3O

liradan itibaren
UftS

yapılır.

hal"

«
«

«
«

Altıncı

4
4
4
4
4

1
1
1
• 1
« 1

«
«
«

«
«

•
«
«

1
1
1
1
1

«
«

•
«
«

«
üstü açık daraçada su deposu ve tulumba vardır.
Balada evsaf ve müştemilatı ve muhammen kıymeti muharrer apartıman 12 teşrinievel 929
carihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile ve bedeli ihale bir senede 2 taksitte
alınmak üzer~ m.izayedeye vazedilmiştir. Talipler bedeli muhammenin yllzde yedi buçuğu nis·
betinde temnab muvakkate ve ya banka kefaletnamesi itasına ve müzayede kaimesile şartname
mevadını kabule mecburdur. Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanununun 10 uncu
maddeei mucibince teklifnamelerini bir zarf derununa koyarak ve bu zarfı teminatı muvakkate
makbuzile birlikte diğer bir zarf derununa vazederek ve zarfın üzerine ( Feriköyünde 41 No. lı
aparbmana aittir) ibaresini yazarak müzayedenin son günü olan 31 teşrinievel tarihine müaadif
perşembe günü saat 14 de kadar Beyoğlu malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna
makbuz mukabilinde tevdi eylemd•ri ilan olunur.
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Şapko Ma~azosı
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Herkesin tabiatine muvafık şapkalar rekabet kabul
etmez bir surette yalnız mağazamızda bulunur.
- - Galata Kara~öy No 1

a
yı

yı

1. ,

l ıılalya

posta>ı
(1(0!\'YA) 'apuru 20 te~
riııcvcl Pazar 1u <la
Galata
rıhtım ııı<laıı hareketle [ lzmir,
Küllük, Bodrum, Rado,, Fethi ye, hııikc , Antalya ] ya
gıdecek Ye dönüşte mezkur
i..,kekkrlc lıirlıkte [ Andifili ,
l\.ı11i,ııı , Daly.ın, Marmaris ,
vakız, Çııı:ılık ıle, C:elibolu] ya

OHANNES PAPAZYAN
İstanbul Yenipostane caddesinde No

1

l1 iatlı

ağıı
kalmıyor aynı _ı.~·

(KARA DE~IZ) npuru 21
tcs ıncvcl l'azartesi ı 2 de

Devlet matbaası mi1.dilrli1.ği1nden: ·
İlkmektepler için kabul edilmiş
olan kitapların fiatları kitap listesi tabı, bilcümle mekteplere ve
kitapçılara tevzi edilmiştir. Kitap alınırken f iatlar için bu liste·
lere müracaat edilmesine ebevey·
nin nazarı dik.katini celbederiz.
Ortamekteplerle liselerin fiatlı
kitap listeleri birkaç g'iine kadar
tevzi edilecektir.

breketlc

[ lncbolu, Samsun, Gircson,
Trabzon , Rııc , 1lopa] ya
gillccck 'c <loııüşte 1'.ızar iskclc,ilc [ Rize , Siırınenc ,
Trabzon , Görele , Gircson ,
Ordu, Ünye, S:ıın~un, lnehoLı, Zon,;Jldağ] a U/!rıyarak
µclecektir.
Hareket ı.'iinü yük alın111aı_

--------..
MUSTAFA

vapuru

roao.Ja dişlerin 01inesiain çuru·
meslne mani oluyor.
Uer yerde satılır

'l'c\rıııt.\"':111

21

sllhulet olmak üzere geçen
"ı~nr
ı;ıbı bu sone dahi
':ıinız

!(illlü

VERESiYE KÜRK
mii~

ıerılerimize

111 .. ~ısutıı

ıerc

8

Doktor FETHİ

nlıthll"lJ;ııı

hareketle
[Cdilıolu, Cın.ıkk.tk Küçükkııyu , Altın o!uk • Edr..:ınit ,
Burl1J11İyc. ı\ \Talık iskelelerine
ıtlll\ asalat ve çarşamba günü
ıııahal!i
ıııczl;ı' "c'..m
ı;ı·cktlc
avııı j,i;dckrc ııgr:ıyarak uını:ı

Muhterem

- - - --·------· - - - - - - - - - - - - - -

inı.:i

paz.ırtcsi gunlı ·ı\şanıı >aat l 7<lc
'ıiı kcci

Cerrahpaşa Hastanesi
Baktcnyoloğu

Kan ( V aııoerman teamülü )
idrnr, balgam oerahat tahtillerı
ile hu.ttalıklann hususi aşılan yapılır. Tdcfoııla malumat vrrildil!i
ıukdirdc tahlil edilccc~ me\ at aldru1arak biltıharll raporu tskdinı
eJilir.

H;:ıııhula
ınuı·a~Jlat
edecektir. ·\ l:ılı.ıl'i tntli ;ı.:aat :

bir ttyo
nln1alc üıak.,tlo

Ycıııı~ Tal'iizadc

KÜRK ~'.ANTO

Kitap listeleri

11 eşredilrrıiştir
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AYVALIK - İZMIR postası

lsıonhulıl.1

)!alı

nıutpeşada

KUrkçQ

ilan.

6. BEYKO

Telefon İat. !685
_ _A_D_E_M.,....l.,..tK_T_ID_A_R
__

•c

Bel geytekliğine
•Bu milesslr deva Seroin
haplarıdır.

m

Di
mı

Deposu İstanbul Sirkecide
İskenderiye oteli ittisalinde
Ali Rıza Eczaneaid1r,
Tqraya 150 kul'Uf poıta
ile gönderilir. fzmirde Ecza
depolarında ve ırgat puann•
oold Eczanede bulunur,

Buyuk Tayyare piyangosu
Yedinci tertip dördüncü kctidc:

11

1~eşriııisarii

üyük i

1929

raıniye

45,000

lira

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

T l\"

ır

günü saat 17 de Sırkeci rıh
tımından hareketle [Gelibolu,
Çanakkale, ve Körfez tarikilc
Avvalık , Dik.ıi ve İzmir] e
azimet ve avdet edecektir.
Yük ve yolcu için Eminönü
Reşadiye cadde!li Rıbum harundaii ldarehanetine müracaat
Tel. İstanbul 1977. Yoku
bileti vapurda da vetil!r .
•

Sadık

\ apurları

~Tayyar
\~ VAPURU
20
teşrinevcl
p a zar

20

Kok, antrasit ve her nevi soba, boru aksamı
ve yerine vaz'ı işleri teahhüt eder.
T ediyatta teshilit

va biraderleri \apurıarı
rf.untazam Ayvalık ekspre1i

kE

1

RA K O

ı.j'.!r.ıv•ır.ık /'Clecektr.

rıhtımından

SOBA

Mektepler, oteller ban·
ve bilyilk
hanelerde
odun ve kömür yakmak için en mnkemmel
en ucuz ve en iktisadi sobadır.
markalı saksunya halis çini
sobası rababnızı temin eder.
Her iki markalann Türkiye dipoziteri.

hanı altında. l<tanhıl 2740

TAVİLZADE

yalnız

U'DTI•
b~ı.1.11•

T OR TUE daireler
kalar ufak
ve

1111 ..____..____. .

11

lir

•

KIŞ ve

Merkez acentası ; Galata
köprü başında. Beyo~lu 2 362
Şube accnusı: Mahmudiye

Galatı

temizlemekle

..o!'.....
&v•uıon,

Seyri scfain

defterdarlığı ilanları

Semti meşhur
Mahallesi
Sokağı
No.
Cmsi
Kıymeti muhammenesi
Şişli Feriköy
Feriköy ikinci K.
Hacı Mansur
41
Apartıman
15000
329 senesinde inta edilmiı olan hu apartımanın bodurum katında 6 kömürlük 6 odunluk 1
çamqırhane 1 banyo hamam 1 oda 1 hali vardır.
Birinci
katta 4 oda 1 mutfak 1 hali

Odol

dayandırır.

~

lstanbul vilayeti

Beıinci

milddet

. .........

.

Üçilncü
Dördüncü

uzuiı

Yeni bir çift çorap alırsanız,
bunların uzun müddet dayanmasını isterseniz İındi
(LOKS) ile yıkarsanız çoraplarınız iki misli: daha
fazla dayanır.
"LÜKS,, ün safveti kat'idir. İnce telleri yıkanma tehlikesinden muhafaza eder.
"LÜKS,, kullanmak çanıa
şırlar için bir teminattır.

Fantazi

Taksitle de muamele

İkinci

Çoraplan

Kadınlara:

İngiliz biçimi

(trench - co•t) tan bej ve lacivl'rt

Pardes'iiler
24~ liradan itibaren

LÜKS

liradan i.tibaren

Tiftik paltolar

Muşambalar

;i itibaaen

gabardinınden

Pardesüler

liradan itibaren

Kostömler
14~

Ingiliz

Kostün1leri

İngiliz biçiminde

1\1uşanıbalar (ipekli)

her
renkte

Erkeklere:

Beyfendllcre ı

efendilere:

1

\

zade

Biraderler vapurlar•
Karadeniz n1untazaın
ve lüks postası

ARSLAN
vapuru
Pazar
20

teşrinevel
günü akşamı Sirkeci nhtımın

Döyçe O. Bank
Tarihi

te.ı<İ:

1906

\ıliie:-ı~ııdL·rı: Dr<>.ı-;dncr bank. ı\.
Şalhevcnşer bank Ferayn, Nasiyonııl lııııık hir ])llyçland.

i\lerh": ıı.-. lin; )ubderı: l lamhurg, lsı.ınlıul oGalata '" l>ıan
hul>, İznıır.
\,alata l"mı ıdcfon: llevnğln
'.!47. ~43, 684,685
ıetanhul kı .. rıu tele.on: litanbtq
284'.l, zli4J.
Üt:pOBu: l•taubul Tütün gföıı
·,.\i~ü. Telefon: ı,tauhul 3227.
Bıhiuıuuı. tıaoka ıuuaınelatı ıc-

16 Gem~ziyelaYal

dan hareketle [ Zonguldak ,
tnebolu , Samsun , Ordu 1
iskelelerine azimet ve a\·det
GQııeş
edecektir.
>ğle
ikindi
Taf;il!t için Sirkeci ~1esa
det hanı altında act:ntalıgına
mtiracaat.
Telefon
İstanbul:
2 ı :ı4
. ._ _
___
___
ıııiııı•l•Me$'ul

'J'akvirn
lı,141 ~=

1 l,5'l

Y'auı.

15,0ıl

imsak

Ruz•:hızı·

müdüı

17,'J.7
ıs.s 0

•.•ıs

167

Selim R"'nıl
..,.

