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Millet mektepleri heyeti idaresi Perşembe
veya cunıartesi günü vali vekili Muhittin Beyin riyasetinde içtima
ederek, bu ay nihayetinden
itibaren
Millet mektep !erinin faaliyete geçmesi için
tedabir ittihaz edecketir.
Millet mekteplerinin yeni
talimatnamesi Maarif emanetine tebliğ edilmiştir.
Yeni talimatname eskisinden
çok farklıdır, bilhassa C. H.
F. ile Türk ocağına mühim
~azifeler tevdi etmektedir. Bu
talimatname, büyüklerin mektep sıralannda okuyamıyacaA'anı nazarı dikkate almıştır
\re halk için dershanelerde
ıandalye ve masa teminini
amirdir. Filhakika geçen sene
halktan bir çoğu, çocuklann
oturdukları sırada oturamamış,

bu sıralardan bir çoğuda kı
rılmışhr.

Diğer taraftan, sandalye
\'e masa t ::mini için vilayet
bUtçelerine tahsisat konulması
llıım gelmektedır, fakat halen
llıeclisi umumiler hali faali-

ille 111ekteplerde diinderz itibaren yarun

tatil kalkıi

l

lngiliz

lirası

boyuna fırlıyor!
1042kunıfo

Bozulan vesaitten
nıes'u.l

kadar

olanlar

çıkh!

tecziy·e edilecek

Maarif vekili Cemal
Hüsnü B.
yette

olmadıklarandan

mesele
müşkülleşmekte ve bu iş için
meclisi umumilerin içtimaa
daveti muhtemel bulunmaktadır.

Ayni zamanda, 1931 senesinden itibaren birçok işler
ıçm
halktan yeni harflerle
okuyup
yaznuya muktedir
olup olmadıklarına dafr vesika talep edilecek, vesikası
olmıyanlar memuriyete tayin
edilmiyecekleri
gibi resmi
dairelerdeki işleri de yapıl
mıyacaktır. Yeni talimatnameye göre, millet mekteplerine kaydedildiği halde devam
etmiyenlerden alınacak cezayi
nakdi miktarını meclisi idareler tayin edeceklerdir.
Bu seneden itibaren, tehir
ve kasabalarda ve mektebi
bulunan köylerde sabit millet
mektepleri açıldıktan maada
mektepsiz köylere bir devre
ıçın
muallim
gönderilerek
seyyar dersaneler de açılacak
ve Türkiyede okuyup yazma
bilmiyen bir fert bırakılma
masına çalışılacakbr..

Seyrüsfer başmemuru Ihsan
beyin itfaiye müdürlüğüne
asaleten naklinden sonra, itfaiyenin yeni baştan tanzim
ve ıslahına lüzum görülmüştUr.
itfaiye kadrosu mümkün mertebe tevsi edilecek, eski itfaiye vesaitinden arbk işe yaramıyacak hale gelenler hurdaya ayrılarak yerine yenileri
ahnacakbr.
İşe yaramayan vesaitin tefriki için bilumum itfaiye vesaitinin bir heyet tarafından
tetkikine lüzum görülmüşlür.
Emanet makine ve sanayi oubesi müdürü Şefik beyle temiı:-

Bu iti yalnız
bapmızo holledemlyeccllmlz
anlatıhyor
lngiliz llrasmm dün akşam kapandılı rakamı gôsteren ldvlİa
Türk parası son yirmi dart lirua selecek ve gelince de

saat içinde, devletimizin atisinden endişe edildiği zamanlarda bile görülmedik derecede kıymetini kaybetti ve
daha ziyade kaybetmesi ilatimali ile de karşılandı:
- Bunun sebebi nedir?
Sabahlan çıkan arkadqlarımızın hepsi de on ıeneden
beri lngiliz lirası dört yüzden
beş yüze, beş yüzden alb yü' ze ve nihayet tedrici bir yakselme ile bine çıktığı zaman
hep bu suali sormuşlardı. Bugün İngiliz lirasının bin kırka
" 1 ktıgwmı gördükleri zaman da
r
yani şeyı· sordular:
- Bunun sebebi nedir?
lik işleri ser şoförü İsmail, EmaBorsa komserinin kanaatine
net garajı ustabaşısı Mustafa, it- göre, vaziyet tabiidir, piyasafaiye ustabaşısı Mustafa efenda arzdan fazla talep vardır,
dilerden mürekkep olon bu
ve lngiliz lirasının yükselmesiheyet yarından itibare nbütUn
nin, daha doğru bir tabir ile
itfaiye vesaitini tetkike baş
Türk parasının kıymetini kayJıyacaklardır. Yeni makinelerbetmekte olmasının sebebi
den kullanılamıyacak hale gemünhasıran bundan ibarettir.
lenler zühur ederse, bunlann
F akat yakmda kambiyo merbu hale getirilmesine sebep
olanlar hakkında da takibat
kezlerinden daha fazla fngiliz
yapılacakbr.

Çocuklar
Pazartesi güniJ.
de okuyacaklar

Islahat

itfaiye vesaiti
tecdit olunuyor

Yeni harfle·
ri bilmiyenlcrin işleri
eörülmiyec k
Millet mektepleri için
umumi viU\yet mecU inin içtimftft daveti muhtemel

•

.

Bazı

Emanet, itfaiye vesaitinin
mükemmeliyeti için fedakirlık
yapmaktan çekinmiyecektir.

kıymeti dtifect-ktir.

Borsa komi·
lerİDİD

otur-

malda

elclap

od•na dunnada
maD

kocabir taae

takvim

vardır,

her sabah da-

İreaİDe ıeldiği

zaman bir de-

fa bu takvime
bakar ve bilir
ki, buglin teşrinievelin yir, .
· 'kis"d' b" Borsa komıwert
mı 1 ı ar, ·Hasarı B.
naeaa1eyh ı•hracat merkezlerimizde ecnebi
memleketlerine sablacak fazla
mal kalmamlfbr, fU halde oralardan piyuaya tesir edecek derecede mühim miktarda
ingiliı: lirası gelmesi ihtimali
yoktur. Boraa komiseri bunu
pekill bilmekte, fakat bildiğinin aksini ı6ylemekte, çünkü
efkin umumiyeyi tatmine, bir
,on içinde servetlerinden mühim bir kısmını kaybetmiş olan insanlara limit vermiye
lüzum g6nnektedir.
Sabahları çıkan arkadatlanmız Borsa komiserinin mütale'- paramıasını kif'
• ı bulmıyaraK

ıu

halde...

lhtikinn amil oldujlma ..,...
yorlar, bu arka. . . . . . . .
yapbklan tahktkatto ~
neticeye
tllccar ilıtiyacmdan fazla t9&z lirua
a1mat f t ba da lagiiiz
ylbelmeaiae .ebep ol. . . .
Gazeteleri obyaalar ha 111lerin on aenedeaberl la,.i' •
lfrulDID her yOkteHpnde tek·

sere.

w--

BuQÜDldi vaziyet
lngiliz lirua bu aabala uat 10 da bonada 1040 lml'Ufl'an açılm•ı• da mlteakıben 1039 kurup düfllllt
ve saat on buçuk nddelerinde 1039 kunqtan bir baylı
satıcı zübur ettiği halde
bu fiata alıcı çıkmaaufbr·
lngiliz lirua OD baçai11
bq geçe 1038,S a dlifllllf
ve bu fiat &zerinden ...,..
mele g6rmiye batJımsfh'·
Borsa mabafilinin " - atine g6re, bugln ~
bir miktar daha dlpl
kuvvetle muhtemeldir·
rar edildiğini ve LaıiJiz lfrallnm bir defa muayy• bir ,..
l ama kadar çıktıktan ~
o noktada kalarak q&_l'I.
ı'nmedı·.ın.....
..: ve 1111U11
_!L-yet ,
_...
- bir

'hıu''k Alman
vilayetler,_
Bu
J
Romen veliahde ekilmesi
./.~yy~
rP_
denl'z lu
u& ·~
dı
memleketine
menolunuyor
dönecek mi? Sfnfn f ecr(ibe/erf ~z:ın~k:ı~ym:e:ti:·n~i•k~a~y;b~et:m;.:e;:si:ncle:_.:__~rM;;a;:b;ad;;i~i;k;in;cilisa~hif~ed~el=
Ankara, 22 (Telefonla) - Tü-

tün inhisan hakkında Adliye
encümeninde bulunan bir layihaya göre, yetiştirdiği mahsul
mürakabe ve tahrir masraflarına bile tekabul etmiyecek
kadar az ve istihsal sahaları
dağınık olan vilayetlerde tütün ekilmesi menedilmiştir.
Hudutları dahil •nde tütün
· ekilmesi memnu olan vilayetler şunlardır:
Ankara , Adana, Afyon,
Antalya,
Beyazıt,
Burdur,
Cangırı, Çanakkale, C~ru!11,
Erzincan, Erzurum Bılecık,
Eskişehir, Elaziz, İçeli, Gümüşhane, Kütahya, Gireson,
Isparta, Şıbınkarahısar, Kastamonu,
Konya,
Kırşehir,
dl> lartesi günleri öğleye kadc.r Kayseri, Mersin, Meraş, Lice,
b:[8 . gören ilk mektep tale- Ordu, Zonguldak, Günç, Sittlrıyı,. hundan sonra pazarteai Yas, Van, Rize, Yozgat. lstana en de akşama kadar ders bulun da ancak ve eskisi gibi
~ik~cckler ' r. Bu emrin tat- Kartal, Maltepe, Pendik sahatte dUn ba/anılm'flır.
lana ia tütün ekilebilecektir.

Bükreşte çı- ~~~~~~~
kan Adeverol
gazatesi, sabık
Romen veliah- llts\~tiı.9:~~
dı prens Karolun Romanyaya avdeti ihtimalinden bahsetmektedir.
Bu gazetenin rivayetine
göre, ~aşvekil,
sabık veliahdın
avdetine ..._._..______.

hiç bir kanu· Prens Karo:
ni mani olmadığını öylemiştir.
Gene yni gazetenin rivayetine göre, sabık veliahdı
vatanından ihraç eden sabık
baıvekil Biratyano olmuş ve
bu hareketi münb"8ır:an kendi
kararı ile ve hiç kimseye danışmadan yapmıttır.

Berlin, 22 [ Hususi) - Alinşa ettikleri yeni
ve büyük Do.x isimli deniz
tayyaresi, 159 yolcu ve 10
mürettebatı hamilen bir tecrübe uçuşu yapmış ve havada
50 dadika kalmıştır. Tecrübe,
muvaffakiyetle neticelenmiftir.
manların

Meşhur Rados-

lt1vof öldü
Berlin, 22 [Hususi] - 8-10
ay evel Bulgaristanda tahliye
olunan harbi umumideki Bulgar başvekili M. Radaslavof,
burada 6 aydanberi tahb tedavide bulunduğu hastanede

j 73

)'dfında olduğu halde vefat

etmiıtir.
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•e
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Bıışvekil
Y crın .M:alatyayo
Qidiyor...
lf!llqvekil İamet pqa Hz.
[Wbugün dairei intihabiyesi
olan Malatyaya müteveccihen
hareket edecektir. ismet paşanın orada bir nutuk irat
etmesi muhtemeldir.
ımlolis müdürü Şerif bey bir
IY!llsene daha Dahiliye vekaleti. emrinde kalacak ve askerliğe avdet etmiyecektir.
IN!ehremaneti sütçüler hak~kında yeni bir talimatname vücudc getirmiştir.
Bu talimatnameye nazaran
6 ay zarfında ahırların sıhhi
ve fenni sarette ıslalu Janm
gelmektedir. Sütçüler buna
imkin olmadığını, aksi takdirde
terki san' at edeceklerini beyan
etmişlerdir.

chrimize gelıiıit olan beynelmilel r umıg kulüpln
katibi umumisi Mösyö Deşan
temaslarına devam etıncktedir.
fAlon zamanlarda sokaklara
~ bırakılan çocukların adedi artmaktadır. Sivas meb'u.ııu
Şemsettin B. bu çocukların
hıınayesi için bir müessese
tesısini hökümete teklif edecektir.
talyaya tetkik seyahatine
giden Tıp talebesi şeh
rimize avdet etmişlerdir.
lflı1ltibba odası hey'eti idaresi
~ bugün ictima edecektir.
stanbul meb'usu Fuat B.
meb'usluktan istifa ederek
Divanı muhasebat Riyasetine
tayin edilecektir.
nmanullah hanın sefiri Gu~lam Ceylaniyi sefaret baş
katibi Faruk han tawmayarak
kendisini Beçe sakinin mümessili olarak ilan etmişti. Ahiren
vaziyete Nadir han hakim olması üzerine Gulam Ccylaniye
bir telgraf göndererek kendisini sefirlikte ibka etmiştir. Bu
vaziyet üzerine Faruk ban da
Gulam Ceylaniye biat mektubu göndermiştir.
1f!11ulgaristandan yeniden 500
~muhacir gelmiftir.
f bankası yeni yazı makineleri celbetmiştir. Banka
yeni binaya nakledecektir.
mJunan mübadele murahhası
MM. Diyamandopulosun Atinaya gittiği doğru değildir.
!mlüksek erkanı harbiye reig si Fevzi paşa Hz. Yalovadan avdet etmişlerdir.
l.'ildliye vekili Mahmut Esat
~ bey bugün saat 8 de
hareket eden trenle Eskişehire
gidecektir.
ünden itibaren AnkııTa
ile lstanbul
arasında
üçüncü bir tren işlemiye baş
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Son Saat

Sahife

m

lamıştır.

Telef.on
"

Erikson şirketinin yapacağı
işler nedir?
Ankara, 22 ( Telefon ) Erikson telefon ~irketi ile posta ve telgraf idaresi arasında
imzalanmış, tastikı hakkındaki
layihada dahiliye encümenine
gonderilmiş olan mukaveleye
göre şirket:
1- Ankara, Eskişehir, Atlapazan, İzmit, lstanbul.
2- Ankara, Eııkişehir, Afyon, Karahisar, Uşak, Mağ
n·sa, İzmir.
3- Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Adana, Mersin.
4 - Ankara, Kayseri, Sivas, Amasya, Samsun.
5 - İzmir, Mağnisa, Balikesir, Bursa, Bilecik.
6 - Balikcair, Bandırma,
çanakkale.
7 - Ankara, Kayseri, Ulukışla, Adada.
8 - İstanbul, Tekirdağı,
Kırklareli, Uzunköprü, Edime
şehirleri arasında ve dabillerinde telefon tesisab yapacakbr.

Bek&rlık

verf!isi

Ankara, 22 ( Telefonla ) Yozgat mebusu Süleyman
Sırrı beyin maliye encümenince reddedilen bekarlık vergisi
layıhası bütçe encümenindedir.
Layihayı bil' kere de bu encümen tetkik edecektir.

700 arzuhal
Ankara, 22 [Telefonla J Meclia arzuhal encümeninde
tetkik edilecek arzuhallıiiuı
miktan «700,. dür.
Motörıüz tayyare
Riga, 21 (A.A) Pilot
Dioort, motllrsil?; bir tayyare
ile 14 saat 43 dakika 25
saniye uçmak suretile tayyareci Secbulzdın tutmııkta olduğu rökoru 23 dakika fazlaıile kırmıştır.

Klcmaıuo hasta
Paris, 21 (A.A.) - M. Klcman110 hastadır. ailesi efradı ve
kend'sile temasta bulunanlar
nikb: ı görünmektedir.

Buenos-Aires, 21 (A. A.) Ürüğe ırmağı tabii seviyesine

nazaran 14 metre yükselmiş,
müthiş feyezanlara sebep olmuştur. Bin!erce kimseler sığı
nacak yerden mahrum bir
halde kalmışlardır.

!1uhabbef eder- Rece/ 11arol vaGa'~~anMu~~:~adde- puru kurtuldu._

aı

Jd

yatırılmıştır.

e
t
ır.

Oımanzadc Hanıdi B.
lımir mebusu Oseuınzade
Hamdi B. İzmirden şehr:miıe
gelmiştir.

u

Bugünkü borsll
'l

eş

ı?I

kı

z

iş buıılrns111ılıııı alınııı.3tır:
lııgiliz
1039,00, Frank
ı ı .u2.oo. I.iret 8.9.5, isviç-

re

2/ı'J.00,

Dolar 46,81 50,
lJıı'.ili
1(}().50, Alt111 911,
Aıwdolıı 23.30.00. Rıııııe/i

li.L!l, Tramvay 7U.0, Düyıırı

121Jli.O.;,

Ankara, 22 [Telefon] Genç dernekleri layihası bütçe
encünıenindedir. Maarif encümeni lıiyibaya Bozkurt teşkilatı
Unvanını vermiştir. Teşkilata 16 yaşından 'Yukarı Türkler girebilirler. Teşkilat maarifin umumi bir müfettişi tarafından idare
edilecektir.
Erkanı harbiyed,..n, vekaletlerden ve bazı cemiyet murahhaslanndan mürekkep bir heye.t maarif vekilinin riyasetinde büyük
orta namile tcşki 1 atın idaresinde müşavir heyet olacakbr.
Teşkilat maarife merbut mülhak bütçe ile idare edilecektir.
Bu teşldlata girip trlim yapan gençlere askerlikte, askerlik
müddeiine mahsup edilmek üzere bol bol izin veri'ecektir. Bu
gençler askeriik:erini iı.tedikleri kıtada geç:rmek hakkına malik olacaklardır.

.
lngiliz

lirası

boyuna

fırlıyor

(Birinci sahifed 'n mabat]
yükselişe

nazaran o rakama
da alı~ılmış o doğunu hat•rlı

se,e şuıfor: Bu işten anlamı
yonız, binaen'lleyh işin cidden ehli olan cihanın belki
dört, beş mumtaz simasından
birini, yüzbi lcrce liralık fedakarlık muk. lıi!:.ıde de olsa
gene bunu geze alarak daimi
surette buraya getirip oturtmalıyız.
Yoksa birkaç ay
sonra İngiliz lirasının bir daha
fırhdı;ı-mı görür ve gene bu
gün işittiğimiz cümleleri işi
tiriz!

yacaklardır.

Sabah gazeteleri, İngiliz lirasının ~imdiye kadar görülmemiş bir derecede yükselmesi karşısında, hem de en büyük harflerini kullanarak soruyorlar :
- Bunun sebebi nedir?
Arkadaşlarımıza
tek bir
cümle ile cevap verelim :
- İngiliz lirasının yüksel·
mesinin sebebi paramızın kıy
metini muhafaza etmenin çarelerini bilmemekte olmamız
dan b::şka bir şey değildir.
Vakıa hüküruet hu çareyi
aramadı değil. Henüz unutmz:
dık, biliyoruz ki, yüksek iktı
sat meclis! d:ye bir heyet
topladı, bu heyete mcm eketin bu gibi işlerden <'nlar
zannedilen adamlarını getirdi,
bu zev11t ta oturup bir haylı
konuştuksan
sonra nihayet
hepimizin
söyliyebilecc'j'imiz
cümlelerden mürekkep bir rapor yaptılar, bunu müteakıp
ta ihracat merkezlerimizin
vaziyetini anlamak üzere bir
yaz gezintisi yapmıya çıktı 1 :u.
Kendimizi aldatmıya lüzum
yok: Paramızın kıymetini muhafaza edecek olan şey bu
muhterem zevatın edecekleri
tavsiyeler değildir. Bizce me-

*

Geçen sene bu zamıınlarda
ancak 970 kuruş olan İngiliz
lirası dün «103l:ı kuruş .. 30,.
parada açılmış, bir aralık
« 1,042 »
huru~a
kadar
çıkmış ve nihayet "10~9 .. kuruşta kapanmıştır.

kom:scrliği

Borsa

bu tereffij karş•sında tahh ikatta bulunmuş ve vaziyet hakkında
telefonla Ankara ile temasta
hulunmuştur.

Maliye vekili Şükril bey
Borsa kom;serliğine bıı hususta bazı talimat vemiştir.
Borsanın kapatılması mevzuu bahis değildir.

Hey'eti vekilede
Ankara, 22 (Hususi) -

lngilizin yilkselmesi devam ederse Maliye veka eti mühim tedbirler alacaktır.
Maliye vekili bu mesele
hakkında çarş:ımla günü heyeti vekileye iz3hat verecektir.

Feyezan

Ajarklly ve Müreftede bulu-

sinde Muradiye hanımın altındaki mağazada hamal Beşir,
Sait, Osman dün gece mağn·
zada oturup konuşurlarken
istif edilm•; balyelerden b'r;si
düımiiş. Osmanın başına isabet c derek ağır surette yaralamıştır. Oaman
hastaneye

Ge·nç dernekleri layi- Yeni kanun
hası ve askeı~lik .....

Bu sab~hki rüfekamızdam
bazılan, «Rece! Karo!" vapurunun
Kumka!e önlerinde
k;::raya oturduğunu bildirmektedir.

Eu sabah vapur acentesi
nezdinde yaptığımız tahkikata
göre, " Rece! Karo! » bu sabah Pireye muvasalat etmiştir.
Vapur filhakika sis yüzünden
Kum kalede
karaya
oturmuş, fakat karadan kendi
vesaiti ile kurtulmağa muvaffak olarak biliianza yoluna
devam etmiştir.

Milycnerin

yatı

geldi

Çanakkaleden geçtiği halde
beklenilen zamanda limanımı
za gelmediği için akibetinden
endite .edildiğini yazdığımız
Amerikalı bir milyoneri hamil
olduğu Jilvister yab, birkaç
gün teahhurdan sonra İstanbu
la gelmiftir.

rr()pr·ağa g·öıııiilcıı 1100

l<ağıt ''e

70 altın iir~ı ..

Kadıköyünde İbrahimağa mahı'le~ônd;:: 1 numaralı evde
oturan 60 yaşında Havva ismindct,j kaC:ın d .. n Kadıköy FO !s
merkezine müracaat elmiş, Lir s€.pei iç.Erisine lı:oyara!< kömürlüğe gömdüğü 1100 lira evrakı e:.ıkliye ile 70 sarı a!tın:nııı,
evinin üst katında kiracı Arif tarafından çalındığını iddia etmiş

tir. Havva kadın bu parayı otuz kuruş yev:niye ile bahçelerde
amelelik yaparak bir" tirıiiğini, bir gece ı,önıiJr'.ükte paraları
say~rken Ar:fin paranı.ı saklandıf;ı yeri görmüş olacağını ı:öy
lcıniştir. Po.is tahkikata b;l{'.am·~<u.

Başrna sarıc-tk

Vapur bileti
alırken

düştü
Şamandrada

1

bağlı

F!ursa tüccanndan lbrahim
bulunan '
Sırrı efendi dün Haydarpaşa
İtalya bandralı Terore vapurunda çalışan ameleden Mehda vapur kişesinde bilet alır
medin başına vinçten kurtulan
ken içinde 285 lirası bulunan
bir sandık düşmüş, Mehmet
cüzdanı çingene karı':ınından
baygın bir halde hastaneye
sabıkalı Selime tarafından çakaldınlmışbr.

Keıtanecinin

başına

gelen.-

lınmıştır.

Lanf!a bostanlannda
Yenikapıda istasyon cadde-

Çiçek pazannda kestane
olan bir kadının cebini sabı·
kalılardan Nabi ile Kadri ka1'14tırırlarken kestaneci Ahmet
derhal müdahale etmiş, bu
yüzden aralarında kavga çık
mıştır. Sabıkalı yankesiciler
Ahmedi dövmüşler, başından

sinde oturan Kerim dün gece
Langa bostanlan arasından
geçerkl'r önüne iki kişi çıkmış, foc ı 'ni aramışlar, para
bulamayınca Kerimi güze:ce
dövdükten sonra kaçıp git-

yaralllllllflardır.

mişlenlir.
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HiicıımI

E

A

~nan pctr~l menbalarının
işletilmesi için tesisat vücude

getirilmektedir.
Wramvay ücretlerinin tezyi[gdi hakkındaki haberler
kat'iyen asılsızdır.

Teşrlnlev 1

Belediye kanunundaki şartlar
ve kadın/dr
Ankara, 22 (Telefon)- Hususi encümeninde bulunan ve
kesbi meriyet edecek olan belediyeler kanunu layihasının
intihabata ait 23 üncü maddesine göre, belediye intihabatında rey sahibi olmak için
Türk olmak, intihaptan evd o
:ııebirde 6 ay oturmuş bulunmak, 18 yaşmı bitirmiş olmak,
intihaba mani mahkumiyeti olmamak lıizımdır.
İntihap edilebilmek için de
ayni şeraitten maada 23 yaşını
bitirmiş olmak, belediye ile
işi, mukavelesi, taahhüdü bulunmamak lazımdır.
Bu kanunda kadınların intihap etmek ve edilmek hakları sarihtir.

Vergi tediyatın
da kolaylık
Ankara, 22 ( Tçlefonla ) Maliye encümeninin Adliye
encGmenine sevkettiği bir li·
yihaya göre, emvali gayriıııenkulesinden ihbar ve ilin
oiunaıı senelik vergisinin ilçiln·
cü taksiti müddetine kadar
seneliğinin tamamını verenlere
vergisinin müddeti hulul etmiyen kısımdan yüzde beJ
tenzilat yapılacaktır.
Oturduğu yerde vergi da·
iresi olduğu halde borçlarını
vermemiş olanl:ıra yüzde beş
zam yapılacaktır.
928 senesine müdevver eski
vergi, aşar, iltizam borçlıırını
ödeyenlere yüzde on bet tenzi!at yapılacaktır.

Beynelmilel
bankd ve
tamirat
Badeobaden, 21 ( A.A.) Beynelmilel banka teşkilat heyeti ali komisyonu Almanların
ödeyeceği taksitlere mütcailik
olup bankaca halli icap edeu
mali meseleler hakkındaki layihayı ikmal etmiştir.
Banka teşkilat heyetile aani teslimat heyeti arasında
bir konferans aktine zemin
hazırlamak
için ayrıca bir
kom'syon t,,şfd edilm:ştir.

Tabanca ile
oynarken
Uokapanında oturaıı Mehmet F ehir.ı efendinin oğlu 13
yaşında vecdi dün büyiik bahasıı;a a:t tııLancnyi k<'rijtı
rırkt!n t:ıbanca ansızın Fat·amış, çı!-:an kurşun sol aye "'''
isabet etıııiştir. V cdi hast:ı
ııeye ka!ıl•ı•''Tlıştır.

kazftsı
Ap:a 1 omamır.r'a
ismıntle heş ya·

Otomobil
Sıımdyada
elurau Pcıs:h
şıuda

b:r çcc:ığa numarası
meçhul bır otomobil c;arp!!.P.,
Parsih hafif sure.He yaralan-

mıştır.

Kadına t~cavüz
Sirkecide Nöbetane caddesinde oturan köfteci Rıza, kiracısı Ömerin karısı Hacerin
odasına tecavüzde bulunduğu
için yakalanmı~! !'.

Yunan gazeteleri gene bizi iffihama başlddz_
Atinadan yazılıyor:
Buradaki gazetelerin iki
giindenberi en başlıca meş
gul olduktan mesele, mühtelit
mübadele komisyonunun taliki
mesai etmesi keyfiyetidir.
ilaveye lüzum yoktur ki
biltlln bu gazeteler keyfiyeti
Türklerin
itilifgiıUliklcrine
hamletmekte
ve
bundan
Türkleri mes'ul göstermeğe
sarfı gayret eylemektedirlcr.
Bu gazetelerin hülasai neş
riyatı şudur :
Yunanistan evelce ltalyanın
hakemliğini kabule amade ol·
duğunu beyan etmişti, Türkiye
buna muhalefet etti;Y unanistıuı
muhtelit miibadele komiıyonu
bitaraf azalann muhtırasını
kabul etmekte olduğunu bildirdi, Türkler müzakereden
imtina ettiler; Yunanistan b'taraf bir tahkim teklif etti,
Türkler kabul etmediler.
Yunan gazeteleri, güya Yunanistanın itilifperverliğini iı·

bat eden bu delilleri sıra.la
dıktan
sonra
beynelmilel
efkan umumiyeyi iki taraftan hangisinin haklı ve
itilafpervor, hangisinin haksız ve itilafgiriz olduğunu tefrik ve takdire davet ediyorlar.
Türkiyenin vaziyeti tenvir
etmesi beynelmilel efkarı umumiye namına herhalde elzemdir.
Jf

Biraz da latife:
!1oda ve
yağmur!

Akşam

müddet evci
sütunlarının

kkanında

ettin,

serlavhasını
bazı kısımlarını

renkle basan bir makine aldı, bu teşebbüsü de
Yakıt, Cümhuriyet ve Son Saatin daha büyük mikyasta teşebbüsleri takip etti, öyle görünüyordu ki Milliyet ile lkdam refiklerimiz müstesna olmak üzere İstanbulda mevcut
bütün gazeteler kırmızı baJlık
ile çıkacaklardır.
Fakat zannımızda aldanmı
şız: Bu sabah çıkan nüshasın
da ilan ediyor ki Milliyet refikimiz de kırmızı başlık ile
çıkacaktır. Makinasına lstanbulda yaptırttığı ilaveler ile
Almanyadan ve Amerikadan
getirttiği tertibat ikmal edilmiştir.
Şu halde İstanbul
dn siyah başlıkla çıkan yalnız
İkdam arkadaşımız kalıyor demektir ki, kendi snlıasında teferriit edeceği için memnun
o'sa gerektir, ne yapalım lı·
tanbulda da bir renk modası
çıktı, biltün şiddeti ile devam
em•• yor.
Fakat mesele bu modadan
ibRret değil, İstanbulda bir de
g zete yağmuru var:
.· h.:kil.:ı işittiğimize göre
ls!aııbulda eski zamım!arda
yaşam•ş olan bir gazete dirilmek üzeredir, bu gazeteyi de
yeni tesis edilen iki gazete
takip edecektir.
Fena değil, İstanbul karileri
kış mevsiminde biraz eğlene
cek, gazetelere de biraz heyecan gelecek demektir.

Bugünkü hava
f( 11 ıH/illi

Zaharyanın

düdomates çalan Baha-

Bakırköyiü

parasını

bir
ve

kırmızı

Tutul.an hu-,,zlar
Saınatyada

arkadaşımız

11/ııımıştır

Argirorıun

rcısnluııesi rıılcıı

:

Dtiıı <1:aıııi lııırarel

çalın Cafer, Mcr·
kunduracı
Hüseyin

«20»

ılı'l'<Tt'. btı sıı/ıcılı « 14» ılı:r.:

cr.nda
Basri efendinin derilerini çalan Ha.san diln yakalaomıf

~cılir. llıı yecc rıizffclr loclo.~

""''" ekseriyetle ıırıktır.

lardır.

•

~~:MI Ders olsun!
Bu

nasıl iş

Bir hastamı tedavi için Üsküdar
l.elediye dairesine götürmnştüm.
- Hasta muayene edecek yerimi.
) ok. dispansere gidiniz dediler.

Bir erkek, laf
attığı kadından

dayak yedi

Dispansere gjtu"k:
- Hekim şimdi gitti .. Ce,abrnı
verdiler. S:ıııt üçtü. Tekrar belediye dairesine düıı<lüm ve yersizliğin sebebini srn~tmlım:
Gelen müdür bey giden heyin
1
i'?gal <=ıtigi bir kaç oda4 a) rı ~irc
) e ın~anwnış, fa2ia olarak lı<'ldm
odaJ:ırını da nlm1ş, bu sebeple daire
hek n 'c mt"murlan dıınlmış ..
Beh.dn. e m dürleriııe
daireler
.
ııe mıdır!

mili

J;, hcJarn, odun,

g z, elel.:tirik caha ..
Od ıbr da u ' lıiz ıçı, ne ıila,
köm r,

oba,

) ıır- ı:ı lla

F

ılrnra

ın hö c: ·L
lın t

dı«paıı

bir
pulı

ke

r

t nmı :ız çok, merci
O da adeta l:a-

rnrdı.

ç;ihi lıir bale lwnulnııı~. her
bu kadnr senedir onıya ko.._

uııpı ah.ınıı- idı. Yartılı.;ını,

ıı ınnı.

scıblta

do~ur

düpnu~eri

ora ı
hımaye ederdı..
Dispanserin es.ki
doktoı u d giifikteo 50Dl'll, börlc
ke) iflerine göre deunı eden beyler
gcldıl.-ıcn sonra orası da eski faaliyetim kn yberlı.
Koca Anadolu yakasında
olmadığına

bir
gore

eli pan erin uzifece biraz daha

te:ırsii

laıım

niçin

lıa~tanesı

fukara

iken tera;ine

yapılmış,

Dün, Karaköyde genç bir
hanım bir erkeği adam akıllı
dövmüştür.

Bu dayak hadisesimo mahiyeti şudwr:
Karaköyde motörlerin durduğu yerden geçen bir hanı
ma orade duran bir adam lif
atlDlf, hanım bu adamın ne
söylediğini anhyamadığı için
geri dönerek ne söylediğini
sormuştu. Küstah adam, hanımın bu sualine cevaben:
- Ne diyeyim şekerim,
hoşuma gittin de onu söyledim, demlftir.
Genç hamın, bu küstah
'adamm cevabına fena halde
sinirlenmiş ve elindeki oldukp ağır bir çanta ile, iif etmekhın
utannuyan kiistahı

Üsküdarlı

O. Salim

* mu?
Gayya kuyusu
ŞchrC'ruruu:tın<lı> hir ınuıınıeleli evrakım v.ır.

Altı a) dır gidip

ruııı Ga) ya kuyııınıııa dü~tn

gclirogaliba?..

Htı1a çı'knranındım. Çarl'

i ned1r Allah
Bil) ükodn: i"erimaıı

aşkımı?

*

r.ubabcre
llu) iikadadn 11. B. Leye:
Tevt c ıilıLnuzc
t<';-l'kkur cderız.
\eni k ıınızde hulun k:ıri1crimızın
arzıı1ıırıııı ım•hmaeuıkı•ıı tatmine çalış.ı a ız.
0~1111111

D<'zkin beye:

Soıı Sanı,

karii o1cluğunuzdun
dol.ıyı ıııüftc:lıirdır. 1'a n•iyı:J<'rinize
teşrkklır cderıa:. :\ltisabah şcklinizı
~ goııdcriııiz, trtkik edelim. Karilcriodm ~Mdü~ tf'Ş\'İk Son Saati çok
ın ııtehlliltl e.uuel.teıclir.

lfGiilfrm hanımla evlenmek İ<>ıi,·en
Ne ilet Nami ht>yc:
- Culfem hauımın ndrcıi lıiıı.de
:toktur. Adrcı;iııixi saklıyoruz. Gülfcm
hıuuıa gawemizc gck.cck hiJ\jrcıini
isbaı cılCJ~ hu :ıdzt.>si k!'nd.isll~

Jb_rdarpnşada

-

GüHem hamma;

Maı.baauuzcla u.amınıza gdııüş

nıcktııp rnrdır. llergı.in

bejteo sonra

kan .at.un• 111uhanuu1e ınücacatla
al ılııl!r ınıı

Cümhuriyet bayramı

•

•

ıçın

prog-

ram
Ba ubeh Şehremar.etinde

biT komis,on içtma ederek
CUmhuriyet bayraaada şeh
tilllizde yapaJacak meratime
dair bir program ilazan için
tniizakereye başlamıştır.

8ayrmn ve gazeteciler
Türk

Matbuat Cemiyeti
lıasmın Cümhuriye
bayrahıını bir arada tes,it etmdeıi
içta bir çay ziyafeti ihzar
~ektedir.

Vapur kurtuldu

Viktorya civarında karaya
::b~_rduğunu haber vermiş olugumuz Empres of Kanada
!ransatlantiği kayaların bomba
~e patlatılması neticesinde
urtan1mıtbr.

Vapur yara~annm kapab1-

llıasa için havm;a çeki!miştfr.

Ne

mı

-49- Mulwtzrirl: l'l.
Kuşak bey bu bahis üzerinde ısran abes gördü, kısa
bir selim Yererek çadırdan
çıktı elçi, bu garip dilekli

misafirin ayrılmas1m mütealap
etlerini
ovuştura
ovuştura
söylenmiye başladı;
- işte Mamuk ta -aradan
çıktı. Onu M09kovaya götürmek bir işti. Zavallı Şeyh
Alinin yüreği üzülecekti.
Ve sonra kaşlanm çattz:
- Ya Kuşak bey yenilirse.
Olur a, Mamuk daha zorlu
ne yapaıa1a.

bir hayli dövdükten sonra hiç
bir ,ey olmaımt gibi kollanm
sallıyarak
mahallinden
uzaldaımıı ve kalabalık arasına karışıp gitmiftir.

Biraz düşündü ve gülümsedi:
- Ne illi yapmalı. Tam bitaraf ohaala.. Ne oaun, ne öbürünün planım haricinde lmtmasına mahal Termemcfi.

hacme

Artık nqelemnişti. Çadırın

Korsanlık
Yunan motôrfi.,

bir yelkenlimize
taarruz etti
Cuma günü Foça sahillerinde bir Türk yelkenlisi ile bir
Yunan motörü arasında 3 - 4
saat kadar süren bir müsademe olmllf, neticede Türk yelkenlisi Yunan motörünü kaçır
mış, fakat kaptanı da hafifçe
yaralanmıştır.

Bu kahraman yelkenli, Mustafa kaptanın idaresinde ve
tahminen 10 tonluktur. Mustafa kaptan gemiye hamulesini y&klettikten 'SOlll'a, Gemliğe gitmek üzere, Eskifoçadan
hareket etmiş, fakat Y enifoça
açıklarından geçerken karfı
dan beyaz. bir Yunan mo!örünün gemiye doğru snr'atle
ilerlediğini görmüş ve bunu
hayırlı bulmıyarak moti>re dikkatle bakmaya başlamışbr. Bu
aralık motörden gemiye:

-

DUi'.

işareti verilmİfÜT. Bir Yunan
korsanlığına

uğradığını

anlı

yan Mustafa kaptan, teslim olmayı Türtdüğfine yediremiyerek
hemen gemi dahilinde tertibat
allDlf ve mot&e teali• oüatyacağma iprdle anlalaufbı'.
Bumm üzerine motördm ene-

li tabancalarla atqe bat'anmıfbr. Matafa bptaa da
tayfalaıma müdafaa ami ve.rince dmiz üzerinde hararetli
bir malaarebe ...........
Yuau motilriillde ........__
lar bhanca ilt: bir feJ' yapamıyKaldarma ........ olacaklw
ki, ba aefer otırwamk ,atWerla alete bethr f'arcLr. llmtafa k•ptaa bau raimea
müdafaaya clenm ebnİf Ye
en aoara bu konan motiriinii
kaçmmıya manffak o1muftm.
Motör Saim adaa iRikametinde uzaklaşmıştır. Mustafa
kaptan elinden hafifçe yaralı
dır, mumaileyh, vaziyetten bükimeti haberdar etmek Bzere
derhal Eskifoçaya avdet etmif
ve ba;.ndan geçeni anlatm..br. Alikadarlar bunu uzan dikkate almışlar, icabına tevessill
etmişlerdirr.

-~-DllllWPll~,
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Bu aziz günü yekdiğeriDize muhakkak Himayeietf aliıı şefkat hislerile tebrik '9

l

\ =Diz.

ı.;:taıuır.

...

Her telgrafanedejl

_

'"•-•aııdlllllıa;a#FRI w

yapalım?

bir köşesinde bohçaya sanb
olarak duran merasim kürküne ve bohçaıım üzerindeki .kalensiveye müstehziyane baktıktan .sonra el prph, gelen
uşağa yemek wnarladı, müfrit
bir iştiha ile kamını doyanlu
ve hemen yatağına uzandı. O,
bütün şfkempcrverler gibi hazım işini :uykuda yapma'.Y' tercih ederdi ve dola midenin
korkunç rüyalara sebebiyet
vermesine rağmen en iy1 rüyalarını §ifkin mideyle yattığı
zaman görürdü.
·
AJesseher, gözünü aç.ar aç.mu, Mamuk beyi çağırttı:
- Arkadat - dedi - bu akJam düşündüm. Kararlaşbr
dtit-ız fekli . .vafık girmedim. Yarın Kazan .tahbna
çıkacak bjr zatın - •elev ki
siyasi düşüncelerle de olsa Türk elçisinin atlıları arasında
ve meçhul Lir hüviyetle Moskovaya girmesi doğru değil.
Onun için seni burada bırak

yapılacak

.alayda kalabalık
bir maiyette görüneyim.
Mankiibeski, tekdir eder
gibi, -cevap verdi :
- Çarm huyunu bilsen bu
sözü söylemezsin. Oruz Kazan süvaris; o vesveseli add!DI hemeD şüphelendirir. Bunlar, fed;:ıi midir, serden geçti
midir~ diye dilfüne.rek pireleair, sana yan gözle bakmıya
başlar. Şeyh Atinin, Kaşrefin,
Ali Merdaam yanlan.da bugün ~ bir Kazanı. hizmetçi
ta oyoktur. Sen n . .ı
tuz alil ie alay yapal"llll?
Maamafi, atblarm eHen ~ı'k
mn, demiyorum, onlan - 1stanbuldan gel:iriyonnuşum gibi ben yanımda bulundururum,
sam da kendi aiv.arilerimdea

•up

betini

bw.akmıı

göriiallrüm.

Bu suretle Çar, senin tek haflll• gdmif oktuğll1la ina111r.
Gösterdiğin tevazudan memnun otur. Muhabbeti, teveccü·
hü çoğalır.
- Ya buJganla Aydeğer?
- Onlar yanmda kalsan,
ır.aran yok.
MiYenis çan şüphelendir
memek mes'deai, 111arnuk beyin yüreğinde doğan mfiphcm
bir iştibahı söndünniye ki.fi
ge1di ve herif, Moskovaya
atayla girmek zevkine mecJuben daha fazla teemmülü
zait buldu. Elçiye, şu yeni
hatırnüv~zlığmdan c!oiayı bir
daha tefekldir ederek çekildi.
Mankübeski bey şimdi, Kazak ath1annın Hntmanı mevkiinde bu~unan adamı çağır
m1'b \le şu emri zeriyord11:
TBitmedi]
Aleksa.ndre Oümamn romanından muktebes

mayı düşündüm. Yanına beş

Monte Kristo

J

MAJJK

ruf f a:ilet adamunırrn bütun
rııM kıısıır 11e çarpıkltktarım

Maden amelesi federasyoistediği
nunun hühfımetten
bilhassa üç fey vardır. Bunlardan
birincisi mesai saatinin sekizden yediye indirilmesi, ikin,
cisi, asgari ücret haddinin
tayini, üçüncüsü de muayyen
bir yaşa gelen amelenin istirahat.. edt-bilmesinitı teminidir.
Hükumet elinden gelen bu
üç farh da kabul edecektir,
fakat mesele 1r.ı şartlan
maden sahiplerine bbul ettire'bilmesidir ki ud mifkülat
ta buradadır.

tılar.

( Ps!!rlıa11ali: te!lı"k )

nilcn rıı u

lu

kim orla

ç1.kardı is~, 11e di gey · ı

mem ki?... Boynu altuHla
kalsın desem, ya::ık.• Çrinkd
insanların ruhuna ait kapalı
kalmış birçok hakikatler sonradan aııook bu us ıl Sıt1yt'
si11de meydana akıyor.
1'oook,, Jıay bu usulü ciJl
edenden Alldh ra=ı olsun rsem buna da pek gonlum ra::ı
gelmiyor. Zira hu usul guzımde11 berkesin ruhundaki
iplikler pa::ııra çıkardıyot'
r . 11..·at meşahir irın yapı

lcömürleri ile rekabete mecbur oldu'kbm, bunun içip de
lstilısal
masrafım
mümkün
olduğu kadar indirmek zarureti bqm~a bldddan aşikardır.
·
Şimdiki halde bütün bu
müşkülat karşısında lngiln
hükümetini
memnun eden
nokta, Kanada da 1ngiliz kömürleri ~ yeni bir mahreç
bulUDmUf obnasırlır. Fakat kömür amelesi ile sahipleri arasıuda bir itilaf zemini bcilunamadlğ'ı takdirde bu mahreçten istifade edilemiyeeektİI'.

lan bu ruhi tetkikler htJrla
ıi:erinde yapıl rsa ek rıgelle

aluwcak netice. sanki. « lık
ret »İnkiııden. (( Bodkr ~n
Jdıulen, '< Slefau Malarma »nuıkiuden. e< Doslegeı skı »-

11İ11 kimlen, « (Jskar r" !~
lad »mkiıulell, « Şeluıbellm
Suleyman )l/ıki/l(k ı
başka
mı

ol<1cak'!
1/u saydı{jwı ad mılar. «maal içh • /,emlı · '6$lernuye oak ·ı ı ' Jırsai b11lam 1 111
11ic • lip1erin mcydanu çık ııı

Beı~beı~leı·
Mekteplerinin
açılması birkaç

k .vr>l'ili birer lims düllr. sonra knulilainin cemaat içinde

ve tuıuırlw •1e Jıuricimle bu·rok perı.--sl ·şkarları var<itr ki

bunlar da Jı~p oı 11r1n 11 ı·er
mi1111111csi demtldir. Şu hnldı :
O Jıaslu!

gfin gecikecek
Bugün açılacağı yazdan berberler mektebinin küşadı tealahur etmiştir. Bunun sebebi
mektep ittihaz edilecek biııanm sağlam olduğuna dair bir
mimar raporu 81ımnamasıdır.
Emanet böyle bir rapor gösterilmedikçe mektebin açılma
sma müsaade .edjlmiyeceğini

Şu lıaKta.
Jwıln!

/Ju

/>eki ama frimi:dt• sağ/ m
l\im a 71l'11İm ·rf~11d1111"!
Köro6fıı

rreheddiil..
Seyrüsefer mer/rezi memur/an
değ~iyor,.

1

Seyrüsefer ba.pıe~
da yminden iki tebeddll ..ku butmuş, seyrüsefer mülaer
disi Rafet bey makine n •·
nayi şubesine, makine. ve Anayi şubesinden Kadri ~
bey de seyrüsefere naldediimiştir.
__._.r..
Bwadaa bafka
katibi Talil beyle de E•..t
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•

•

mımarı
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kldpleaialh•
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Ata bey bccayif -1mipı;;--.ı• •
Seyrüsefer merkcıinde yeniden bau tebeddiiller vuku
bulacağı ve bir çok uae_mar.la-

_J

wt"'tcas-•

1 eaat 21.30 d;:ı

rm bce&ıyit ediiecek1en zaıı·

MAGLUP QLMAZ SPAVENTA
nam gayet heyecanli süper filmi iraeye haşlıyacakbr.
Mezkür filmde bir çok cazip sahneler meyanınde meşhur
sinema artisti LUCIANO ALBERTINi nüı ziacirierie tama
men bağb olduğu halde tavand., --sJı bir kafesten kapnası ve yere düşerek ?ölmemesi saha Iİ tem&f& c~ilecektir.
Teneffüsler arasında mül ş va ·\'ete proira!lll

d kt run
yaptcijı o tetkiki t'e knydı !}u bu it Jıisi ok ıd11Marı son•
ra lamcliğım, bildijım ve <lnw~. s ıfj ne k ıd ır mcş/11 r
şair. cdıp, filesof. f a·ilet ad •
mı wırsa Jıepsi ! u:ılmıtn ommdcn hir fi çil r smi yap-

madea aalıipleı-
rinia her zengin gibi paraya
dört el ile sanldıldc.n bir
tar:afa birakdsa bile, Alman

Paris bakiresi

perşembe akşamı AS R 1 S 1N E ı\ i A

Salalıigt.:ll ır bir

f'jUykika

J

lönümmeki

birer birer güslerdi/ı.len sonra
kendisine .ı;u teşlıisi koyuyor:
( Sci:.op/ırenigue - Par mo
ide. ) rani (Erken bllrıama)
elenilen hastalığın biı· ne11i...

beğenmediğini yazmıştık.

Anny Ondra

1

kiki okusun. Doktor bey bu
ya:1S111da meşhur şair ve ma-

Dün lngiltere maden amelesi federasyonu reisinin Makdonalt
kabinesi tarafından
takıpedflen
harici siyaseti
tamamile tasvipetmekte olmasma mtlkabil dahili siyaseti

kaz.ak atlısı terfik edeceğim.
filmJ Fraıısız sinema .san'atiBir hafta kadar bektiyeceksim.
nin aıuzafferiyetidir.
Car hazretleri tarafından seni
karfdaouya ı;elecek .Jaeyetle "111ııııuL'11111lllUllD ıı ııııııınıııınnıımıııııtıtııııaııııııonıı~ıuııf
elcpm
beraber Moekovara ~ek fi Jaüariizcleki peqembe
•
sin. Bu suretle şanına layık i
bildirmiştir.
Sineması
muamele görmüş. haysiyetini
Berberler cemiyeti şimdi hu
yeai f t gayet cazip sİDelna
küçiiltmemif olunun.
rapor İfİ ile mqıruldiir.
yddm
Me-.ık beyia Kezandan J.:-Raponm iç dört gia zarlilde ptirdiği otuz atla ve 1atfında almarak mektebin bir
ta erkek kıyafetine koDU&aa...,..
ile genç Ye sevimli aktör
an evel açdmasma çalışalm•k
olan Bulganla Aydeğer. e!çi f ANDRE ROAN i, en 90D
tadu-.
meTkibine refakat ediyortaı d .
ibdalan olup biitiia telN!pHain Kazanlı, keadf athlanmn 1
kcrana ciddea mahzm
Maarif vekitine çay
ahmp ta yerine bq kauk sledecek oJaa
•arisİ bırakılmak istenilmainBug&a mt 4 te, Tlirtawuden derhal iftibah etti:
da ecnebi Ye akalliyet mekfilminde
takdim
edecektir.
- Şerefimi - eledi - .....
tepleri Tirkçc muallimleri
IJivetea: Ciimlııwi1et Ye la
maüze, beni Moslmoclan brcemiyeti trafuıdan Maarif ve-Repuplik gazetelerinin Türplatmak istemenize tqekklr
kili ee-.ı Hiisoi B. terefine
löyenia glRDik laraliçesiısin
ederim. A.cak Çana yuma
-=--~
.7. ....,. Yerilecektir•
intihaba içia tertip ettikleri ( bir PJ ..
muh.nlan IUl'dte gjtmeaal istyorsaruz, kendi atblarımı ya- '
-~bak
.... muhtelif
safahah.
11
mmda bu-akmalasmız. Ta ti z ws w

lnanmıyan

son çıkım İçtihat ıııecmuasım
açsın, orada Fikrtle ait Dok-.
tor A. İzzeUin imuılı ruhi tel•

ne talep ediyor?

Tur.Jı411

yokmuş...

miz

•J.{YP•

si hfikümeffen

Ne onun, ne öbürünün plan
haricinde kalmasına meydan
vermemeli...

çak.ar. O halde

akılla dövmiiftür.
Genç hanım karfısmdakini

11aden amele-

1'eu{ik Fi!frd. adeta Jıatın
sayılır bir deli imiş te haberi-

....... ~

•

adam

ho,te .o muş bilmem, bildiğim bir
~r) 'arsa o gün hastama baktıra
w;ıdım_
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{Fikret )la
deJiliii--

n"'dilrocktedir.
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Şehlafe~a,ı fl:ftA 't ·na11aıta
Bu akpm C"det B. te1DS11leri
Gromberg ba•e heyeti
Aynca sinemad:ı;
Bfr S-ınema ~aft:J'.""" ~o
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İstan-

bu!•u ahçt Hnanm kalwes'nde
bir sa~ çahmık yüzünden sabık :ı Hakkı ile Seyfi, bakkal
san Hasuı ka,·qa etmi§ler ve
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Pariste hakiki bir Arsen Lüpen var!
sefaı·etiııde
esrareııgiz bir sirkat
4(()) 9(()00 lir lı

Bolivya

gıçala

ani

Gecelerini zenflfn bir. adam tavur
ve kıyafeti ile barlarda fleçiren
adı sanı belirsiz tak mı?
Kahirede oturmaktadır Ye sırf bir aıüddet ağlenmek için
Parise gelmiş bulunmaktadır.
Madam Kuroner geçen alqam operaya giderek temsili aeyrettikten sona oteline döndüğü zaman liakal 40,000 lira kıy
metinde olan gerdalığının boynunda Lulunmadığını görerek
doğruca polis müdiriyetine koşmuştur.
Tabmin edildiğine göre bu kadın kalabalık arasında etrafına
dikkat etmeden tiyatrodan çıkarken çok mahir bir yankesicinin
taarruzuna uğramış, yahut ta gerdanlığı koparak düşmüş ve
kadın etrafını ıeyretmekle meşgul olduğu için bunun farkında
dır.

'.

olmamıştır.

Kaybedilen gerdanlığın bulunması ihtiaıali olmadığını söylebilmeyiz lüzum var mı?
·
Parlste gene bu kadar, belki de daha kıymeli bir gerdanlık
kaybeden 1.adınlann ikincisi de ecnebidir ve tesadüfen o da
cenubi Amerikalıdır, adı matmazel Patinodur.
matmazel Patino Bolivya hükümetinin Paris ıefirinin kızıdıl'.
Bu hanım kızın se ·ıdiği gayet kıymettar bir gerdanlığı varmışı.
Bu mücevheri geceleri bile koynundan çıkarmaz, beraber yatarmış. Fakat geçen aabab uyandığı zaman banyo ıalonuna geçeceği için gerdanlığını çıkararak masanın üzerine bırakmış ve
banyo salonundan çıktığı zaman da gerdanlığın yerinde olmameğe

40,0(}(J liralık gerclaıılı[Jı çaldıran malnıa::el Paliııo
""'lrenk memleketlerinin birinde bir talili adama piyankoda
1
yüz bin liralık büyük ikramiye isabet etmiş, hadisenin
müteferrik haberler sütununda iki satırla kaydedildiğine
dikkat eden bir gazeteci:
- Filhak;ka yüz bin liranın bugün büyük bir ehemmiyeti
olmadığına nazaren daha fazla satı rla kaydedilmesine de lüzum
yoktu, diyor. Yüz bin lira denilen şey, zarifçe geyinen bir kadının üzerinde taşıdığı ve nihayet bir kaza esnasında kaybettiği mücevherleri ancak temsil eder 1
Gazeteci bu satırları yazdıktan sonra Pariste iki kadının
son hafta içinde binlerce liralık mücevher kaybetmiş oldukla-

J

Bu hadise üzerine bir taraftan polise haber gönderilmekle
beraber bir taraftan da sefaretanenin bütün müstahdimini bir
salona çağınlarak isticvap olunmuş ve bu esnada cl.a Nıkola
adını taşıyan bir oda hizmetçisinin mevcut olmadığı görülmüı
tahkik edilince bu adamın beş on dakika eve! sokağa çıkmış
olduğu anlaşılmıştır,
Zabıta

rını anlatıyor:

-

dığını görmüştilr.

Bu kadınlardan birinin ismi Kuroner dir. Aslan Berzilyalı-

bu

Nikoladan

şüphe

etmektedir.

Tutulması

teıebbüsatta bulunulmuştur.

için

Kıymetli

gerclaıılı[jı

Anlatıldığına

esrarengiz bir şekilde kaybolan
ll!adall! f(roner
göre bu Nikola gayet temiz, faal ve terl.ıiyeli

bir adammış.
Fakat kendisine mahsus gizli bir hayatı varmış, sefaretin diğer müstabdimini ile münasebettar bulunmaz ve işini bitirdiği zaman arkasına kusursuz bir ismokin geçirerek bir centilmen teklinde sokağa çıkar ve sabaha karşı avdet edermiş.
Bu gizli hayatından kimse haberdar olmazını~.
Zabıta Nikolanın takma bir isim olmasından şüphe etmektedir, tahmin edildiğine göre Nikola beynelmilel bir hırsız çetesine mensuptur ve sefaretbanede hizmetçiliğe münhasıran bu
gerdanlığı çalmak için girmiştir.

~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~,--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Ahlak telakkileri Yeııi seııe diinya güzeliııi seçrrıek içi11 A vı·upa
kanun
kabul edilecek olursa ...
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Dün, mahkemelerce ahlaka mugayir addedilen kitaplar
hakkındaki kararın yirmi sene
sonra bir temyize tabi tutulabilmesi için F ransada bir kanun layihası yapıldığını yaz-

ene bu u vanı alaca
ad n
. . -.. . r bin lira ara da kaza acak
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Bir mektep nası)
teftiş olunur?

ve Amerikada hazırlık· yapılıyor...

Her virmi senede bir
kere değişiyor mu?
Fran~ada yapılan

Çiı1de

Paris gazetelerinin haber
verdiklerine göre layiha meclisten geçerek kanun halini
iktisap ettikten sonra bundan
ilk istifade edecek olan meş
hur F ranıız şairi Verlenin varislerid lr.
Filhakika bu ıairin memleketimizde de çok tanınmış
olan " Elem çiçekleri .. ismindeki şiir mecmuasından yed i
ıekiz manzumenin ahlıika mugayir olduğu iddia edilerek yirmi küsur sene evvel kitabın
müteakip tabılarından çıkartılmıştı.
.
Şimdi mahkeme bu şiirlerin
büğünkü telakkilere göre abGeçen seııe nııisabakalarıı iştlrak eden gıi:el/ı:rdeıı ba:ılıırı
lıika mugayir addedilmiyeceklerine karar verirse bu şiirler,
1930 seneıinin Avrupa güzeli bu sene de Şubat ayında Pagüzelliği müsabakasının Riyo dö Janeryoda yapılmasını teklif
(Elem çiçekleri) nin yeni tabı
riste Journal gazetesinin idarehanesinde eski usule tevfikan
etmiş ve bu teklifi kabul edilmiştir.
·
na ilave edilecektir.
seçilecektir.
Nuvate kazetesi müsabakada birinciliği kazanarak Dünya güNevo nehrinde yirmi
Her memleketten, oranın en güzeli olmak üzere seçilip pazeli unvanını ibraz edecek olan dilbere kırk bin Türk lirası
yedi kiti boğuloroK rise gönderilen kız kendi memleketinin maruf bir san'atannın hediye vermeği taahhüt etmiştir.
da dahil olduğu bir Jüri heyetinin huzuruna çıkacak ve kazaöldü
Bizde geçen sene olduğu gibi bir güzellik müsabakasının
nacağı reylerin adedine göre Avrupanın birnciliğini ve ya ikinRigadan biidirildiğine göre
yapılıp yapılmıyacağı, eğer yapılırsa birincilif ; kazanacak olan
ciliğini ibraz edecektir.
Neva nehri taşarak Leningragenç kızın Avrupaya, oradan da Amerikaya gönderilip göndeBu intihabı müteakıp Avrupanın her memleketinden göndedın bütün alçak mahallelerini
rilmiyeceği malum değildir.
rilen güzeller, bu defa da dünya güzelliği ünvanını kazanmak
istila etmiştir. Zarar ve ıiya
emelile Amerikaya, orada yapılıcak ikinc:I bir müsabakaya iştiFilhaluka burada bir güzellik müsabakaaı yap~k güç dewn derecesi henüz tamamile
•
hesabedilmemit ise de çok bü- rake, gideceklerdir.
ğildir, mesele binlerce liraya varacak olan masrafı deruhte
Yalnız Avrupa güzellerinin bu defa ıidecekleri yer evelce
yiik olduğu JÖrülmektedir?
ederek, birinciliği kazananı, haysiyeti kırmıyacak bir refah
olduğu gibi timali Amerika değil, cenubi Amerikadır.
Boj'ulanralın adedi yirmi yedi
i'inde Avrupanın •e Amerikanın mllaabakalanna da ittirak
dir.
Breı.ilyanın en büyük gazetesi olan Nuvate bu defa dünya
ettirebilmektedir.

Çinde maarif nazırı son za·
mıınlarda iki şehrin iki mektebini ziyaret etmiş, ve her iki
mektebinde mutfaklanna va'rıncıya kadar her yerlerini
g.:zmit ve esasen temiz tutulm:ıkta olan mekteplerin ikisini de beğenmiıtir, yalnız nazır
efe!ldi bunlardan birinin mutfağına girdiği zaman şiddetli
bir soğan kokusu ile karşıla
şınca sormu' :
- Bu ne fena soğan kokusu?
- Efendim, yemek pişiyor,
tabii içinde soğan da buluna·
cak, cevabını vermişler.
Maarif nazın :
- Canım, demiş, geçen gün
filin mektebin mutbağını da
gezmiıtim, o ada da yemek
pişiriliyordu, fakat ıoğan kokusu yoktu.

Avust11ı·): a
maı·şı deği•

şıyor
Viner

Abent gazetesinin
yazdığına göre Avusturya hü·
kümeti yeni kanunu ensiye
(Doyçland über alles-Almanya
her şeyin fevkindedir) mısraı
ile başlıyan Alman marşını
Avusturya marşı olarak kabul
olundı;ğuna dair bir fıkra
ilave edecektir.
Alman marşının bestesi ay·
nen kalacak, güftesinde iı•
ancak bir iki kelime değifti·
rilecektir.

-

•

40 yaşını geçen kadın
İtlr ı1eJer tJilmelidirler?

Eyi bir komposto nasıl

geçtiniz. Artık 'hızla yürürken ve ya bir yere
çıkarken fazla soluyorsunuz. İkide bir dinlenmiye liizum görüyorsuı1uz. Ne yapmalı?
Evel emirde sıklet meselesini nazarı dikkate almalısınız. Zayıfliyor musunuz, şişmanlıyor musunuz.
ihtimal vücudünüzde haberiniz olmadan daha bir çok arıza
lar peyda olmuştur. Mesela nefes darlığı, baş ağrısı, kulak
oğultusu, uykusuzluk gibi şeyler..
Dostlarınıza müracaat etmeyiniz. Onların tavsiye edecekleri
koca knrı ilaçlarından fayda yoktur.
Bir dol,tora kendinizi muayene ettiriniz. Kalbinizin, damarlarınızın kuvvet ve mukavemetini, vaziyetini anlamalısınız.
Ancak bir doktor size iyi bir tedavi usulü tavsiye edebiHr.
Yirm~ dört saat şipdelli diyet._ yatakta istirahat, diğer günlerde
st.t, mc.yva, mümkün olduğıı kadar tuzu az sebze yemek, et
y\:memek ve caire ve saire....
- Ben ömrüm oldukça bir tabak enginar ve patateale iktifa
edemem. Bilhassa tuzsuz yemek yiyemem!» Diy~ceksiniz. Fakat
hanımefendi, aahhatiniz için bu lizımdar. Filhakika sa4e yemek
belki tatsız olabilir.
Fakat bunun tenevvü ile ho, kabili tahammül bir hale getirmek mümkündür.
Doktorunuzun size bilhassa tuzsuz yemekler tavsiye etmesi
muhtemeldir. Tuz bazı zamanlarda bacaklann şişmesine ve
azima denilen hastalığın husulüne sebep olur.
Hatta kalple ciğer hastalık ve zafiyetlerinde bile tuz iatimalinden içtinap etmeniz lizım gelir.
Böyle bir rejimin size zaran değil faydası Tardır.
Tuz iftihayı kesrettiğinden sarfı nazar böbrek hastalığının
bazı eşkalını de fazlalaşbrabilir.
Velhasıl bir labor:atuvar muayenesi size bu bapta kat'i bir
hüküm verdirec.ektir.

ve ne şekilde yapılır?

Kırk yaşını

Ameı:ikada büyük
bir kadın. doktoru

Kon1posto zan1anı geldi. « Yen1işin bu bo 1luğunda kon1posto yemek bir cinnettir» denıeyi
niz. Konıposto sofralar için ]azını olan bir tatlıdır. Heıu güzel n1anzarah ve henı de mide'i""'
dir. Konıpostonun esası taze yenıiştir. Piştikten
bir kaç aaat sonra yenilebilir. İçine konulacak
•
şekerin ıniktarı y:-ı yen1işin sıkletine n1ü avı
1
ve yahut - yenıişine göre - bir:~z fazla olnıalı ır.
Bu suretle vücude gelen 111eşrup yapışka,1, renksiz, bulanık olruaz.
t
En iyi kon11';osto karışık yenıişlerle )apuanıdır. Gerçi kayısının elyafı biraz çok, şefta1ide
biraz yun1uşak ise de bu kusurlar hep bir araya
gelince kaybolur.
Kompostonun üzerine biraz kiristal toz şeker
. ,.
de ekilirse bunların ziya altında yapacağı ın ık~ısla n1anzara bir kat daha güzelleşir.
Elma ve armut gibi kış yenıişlerinin kom·
postoJarı daha az gösterişli, daha az n1eziyetl~
dirler. Onlar kış aylarında lamba altında yenı·
Jebilirler. O zaman portakal ve mandarina gibi
kış yemişlerine takaddüm ederler.

.Kadınlar arasında yapı.
lan ilk otomobil yarışı

lngilterede geçen haftalar zarfında ilk defa olarak yalınız
kadınlar arasında bir otomobil yarışı yapılmııtır. Bu yanşa 54
kadın otomobilleri ile iftirak etmişlerdir. Müsabaka bir sürat
müsabakası olarak değil bir mukavemet müsabakası ihzar
olunmuı, iştirak edenler, oldukça uzun bir mesafe ile ayrılan
iki şehir arasında gidip gelmiılerdir. Resmimiz yanşın birincileri olan mis Gıladis ve dorini g6stcrmektedir. Müsabakaya
ittirak ec.· e 1lerde 52 si birincilerden pek az farkla gelmişler,
yalnız bir müsabık yan yolda kalmıştır. ingiliz gazeteleri mis
Gıladis ve dorinin resmini koyarken kendi taraflanndan yapı
lan spor elbiselerindeki yeniliğe ve deiitikliğe de nazarı dikkati
celbediyorlar.
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lneilterede yem•
~ bir kadın muharrıı
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J1\1odern zi va tesisatında
.1

M

Mis Margaret Levson Gonver lngilterenin yeni l<adın nuıharrirle o
rindendir. Son zaınarilar<la nazara
dikkati celbetmiş ve pek kısa za- D
rnanda şöhret bulnıuştur. A1is ~1ar A
garetin en çok sevilen ve beğenilen
eseri (Altıncı kavga) ath ronıanı<lır

yenilikler ve

değişiklikler

Her şey gibi ziya tertibat ve tesisatı de modaya tabidir. Bugün çok beğeni·
len abajürlerin yarın birden b:re ortadan kaybolduklarını görürsünüz. Bu giin
buzlu fanuslar daha fazla kullanılırken yarın kristalleri tercih edilir ve nih~et bir başka gün bütün bunlar ortadan kalkar, lambaları görünmiyecek
t~de pervaz çıkıntılarının köte1erinin arasına sokmak moda olur. Son posta
ile gelen İngiliz gazeteleri yatak odalannda kullanılan gece lambalarının yeni
ve çok revaç bulan şeklini göstermektedirler. Bu lambalar resmini dercettiği
miz şekildedir ve karyolanın üstüpe vaz edilmektedirler.

M

o
D
•

A

.l\'lisis Vilyanı Vurunun Ameri~a
sanat muhitlerinde çok maruf ~ır
sian1dır. Bu kadın Amerikanın en
ivi en n1<Xlern dekoratorudur. Misis
Viİyan1 Vurunun ay tıİ zaınanda bir
çok hikave ve ronıanları vardır
w'

· Sir Alaıı Kophanı
~ruf İnQiHz tayya-

recisi yeni bir havo
ıeyahati

Meşhur tayyareci 21 hafta
devam eden seyahatin 60,000
llııil mesafe katetmiş ve yal'ıl İngiltere üzerinde dolaş
-.lftır. Bu müddet zarfında
hir çok şehirlerde yere inen
~. nıerasimle karplanan tay)lteci tam 40,000 kişiye, birer
ilciıer yanına alarak, kısa ce\>clinlar yaptırmıtbr.

yolcu arasından
0,00() i mektep talebesidir.

8u 40,000

Reımimiz, Alan Kophamm

~Yareaini

bir cevelina bqkeıı gqstermektedir. Tayyare .
ı.,..lli~ etrafını çevirenler hocaile birlikte selen mek-

lepu ludard.r.

biivük sinema
.1

l>inası

Alan Kophaımn tayyaresi bir Jııgiliz şebıirıde meklep
talebesi tarafından ge:ilirken

b.

1600 ton çelik ve ır
hu kodar taıla Lon•

drada

yaptı

Son posta ile gelen lngi!iz
l•ıeteleri Sir Alan Kophamın
Yeni bir bava seyahati yap1'ğını haber vermektedirler.

l

Eı1

yapıbyor

..
bu~yük aiı:.ema
D unyanın
en
dr d
binasını lngilizler Lon : •
inşaya baılamıtlardır. Akıl ara
hayret verecek derecede muazzam olan bu jnpat y ~·
kardeşler tirketi tarafın •
deruhte olunmuştur. d
Bina Vilten caddetfn e ya. 1n~...:lior aazetelepılmaktadır.
. • gire
rinin verdikleri ta&ilitabDyak
bq tirket dOnyaDJJI ~ için
sinema binasım yap
kta
1600 ton çelik kullaıun• d dır. Sinema salonunda Y~P aa
. . 60 galen tabalkonlar ıçın '
J.
.
.
90
ton
relik
san•
van1an ıçın
T
•
•
·ı
.
.
s·
en
asrı
tertie d ı mııtır. ına
k
bat ve tesisatı ı"hti'va edece '
içinde müteaddit daDI salonlan. barlar ve saire de bulu·
nacaktır.
.
Resmimiz bu binanın ınp·
atında çatılan kuran ameleden biriaia ne b6yük tehlikeler n mlifklller . . . PWI;

...~-·

t ,,)iJ~~ı

mucize!

Bezirgin Şayım, başı gözü
yara bere içinde, inliye sızlıya
evine dönüyordu.
Celilliler, uzun asalarile büyük mabetteki bezirganları
dağıtmışlar; eşyalarını havalarda savurup yağma etmiş·
!erdi.
Bu meyanda Şayımın kumaşları, elbiseleri de darına
dağın olmuş; kafası, sırtı sopaların
altında pestile dönmüştü;

Ah bu Celillilerl Hiç te
meram anlar insanlar değildi.
Balıkçılık, dokumacılık, çifçilikla geçiniyorlar; zeytinliklerinden hazır hazır mahsul
top'.ıyorlardı ...
Bır de gelsinler de Kudü>
gıbi kocaman bir şehrin kal·
dırımlannda
ekmek parası
çıkarsınlar!

Uzaktan toz!u ayaklarla şeh
re gelmek, eşeğe binmiş uzun
saçlı bir reisin emrile ortalığı
altüst
etmek,
suruleri dağıtmak, malları yağma
etmek kolaydı, fakat onun
gibi küçük bir bezirgan şim
di ne yapsın?
Romalı askerler de işe biç
müdahale etmiyorlardı. Sadece, fırsattan istifade ederek
başı boş sürüleri kışlalarına
tıkmış!ardı, işin yoksa git te
kurtar!
Filvaki, Mabadin önünde,
kapısında ve iç avlusunda
sarraflar, ıtırcılar, ipekli kumaş bezirganları, şarap tacirleri pek münasebet almıyordu.
Fakat başka çare var mı?
Alış veriş dediğin şey kalabalıkta, herkesin bir karınca
denizi gibi kaynaştığı yerde
olur. Bu yerde, ancak, Mabedin bulunduğu yerdi. lakin
o vahşi herifler bunu bir türlü
anlamıyorlar: Sarrafların altın
larını
devirmişler;
uzak
men•leketlerden
kervanlarla
gelen ıtırları, şarapları dökmüşler; ipek kumaşları, çeşit
çeşit erzal !arı havalara savnımq;lardı.
çoğu

Bczirgfclann

1
1
z

uzun

ve düğümlü asa!arın altında
ölüra derecesine gelmiş; canını kurtaran kendisini babti·
yar bilmişti.
O ela bunlardandı. Ansızın
bir k:ısırğa altında kalmış;
kudurmuş gibi koşan öküz,
keçi ve koyun sürülerinin
anı5mda
kendini eve zor
ntmışlı ...
Fa kat, keşki ayaklan kı
rılsaydı da eve a} •.'.t basmas,ıydı.

.)imdi bu halde, sermayesi
mahvdmuş, karısı Rebek:ının
önüne ne yüzle çıkacak?

« So ı Saat" in tefrıkası:

· O çaçaron, kavgacı kadına
meseleyi nasıl anlatacak?
Canını
feda edip ma1ını
muhafaza edemeyiıini nasıl
izah edecek? Diğer bezirgan•
lann da ayni akıbete uğradığını nasıl dinletecek?
İşin muhakkak olan tarafı
şu ki vak'ayı anlatmağa kalmadan Rebekadan mükemmel
bir dayak yiyecek; iyice ıs·
landiktan sora kapı dışarı
edilecekti ....
Heyhat! Heyhat! ..
Şayım akşama doğru inliye,
oflıya kapıdan girdi. Adımını
avluya atar atmaz dondu kaldı. Bayılacak gibi oluyordu.
Gözlerini oğuşturdu: Acaba
gördükleri hayal mıydı. Mabette yağma edilen bütün eş
yası avlunun bir köşesinde
kocaman bir sandığın yanında
yığılı duruyordu!
Adamcağız boğuk bir sesle
bağırdı:

- Rebeka, Rebeka! Bu ne
büyük mucize!
Kansı sükünetle cevap verdi:
- Ortada
mucize falan
yok ...
- Ya bunlar?
- Kendine gel, adam. Al
şu şarabı iç!
Bezirgan şarap bardağını
ağzına getirirken Rebeka an« - Sabahleyin
mabette
olup b;tenleri kocakanlardan
işittim. Düşündüm, ihtimal eş
yaların hepsi ta kaip edilmemiştir. O takdirde bunları
tekrar ele geçirebilirdik.
Tahminim boşa çıkmadı.
Yağmncılardan bir kaç açık
göz sşyaları yok bahasına satı
yorlardı. Çekmedeki beş' on
paramızı alıp koştum ve işte
görüyorsun ki bütün sermayen burada seni bekliyor. Meraklanma: Zararda değilsin!
Şayım suratını astı:

- Nasıl değilim? Ya çekmedeki beş on paramız?
Karısı güld:
- Ya senin eşyanın yanın
daki kocaman sandık!? Ya o
sandığın içindeki
kocaman
ipekli kumaşlar, bakır ve gü·
müş takımları? Ya abirdaki
beş koyunla sekiz keçi?!»
Nakleden

Celalettin Ekrem

Para olursa••.
Fransanın

Alman topraklarından bir kısmını tabliye ettiği malumdur. Frallsız gazetelerinin yazdıklarına göre, büki'ımet, Fransaya avdet eden
zabit ailelerine birer miktar
nakti mükafat verdikten baş
ka yeni toşkil edecekleri ovler
için eşya da dağıtmıştır.

9

- Burayı gözetliyen
ha?!.. Tuhaf şey .. nasıl
bu?..
- Temiz giyinmiş...
zayıf ...
( Leysi ) (Dora) l'a
yiirüdü. Omuzlarından

aı

ld
ı

t
ın
~

\.1:..

eş

ı?r

kt
z

adam
adam
Pek
doğru

yakalıyarak şiddetle sarstı. Rengi
bembeyaz olmu:tu. Dudakiarı tilri\·ordu. Birkaç. dakika
.söz söyliyeınedi. Nihayet:
- Yalan söylüyorsun.
Dedi. (Dora) hayretle sordu:
- Ne oluyorsun (Leysi)?
(L~ysi) parmağını dudağına

götürerek susmasını işaret etti.
- S:nirliyim... Sen doğruyu
söyle ( Odrey ) senin hemşiren mi?
·
- Yarım ...
- Yarım ne?. Babalarınız
mı ayrı?.

( Dora ) tasdik etti. Uzun
zaman su!tulıır. (Dora) korkmıya başl'lmıştı.

-Ura ••
.ıf1'iterci11ıi: Urner Fa:::;lı

reis

Bir kaza

Ahlaki f dldkki/er pek ala

800 kiloluk bir
külce,
, 7 metre

değişebilir/
Fransız hükumeti, ahlaka
mugayir olduğu için eski zamanlarda mahkeme kararı ile
tab'ı ve
neşri menedilmiş
olan bazı kitaplar hakkında,
gene mahkeme karan ile refi
memnuniyet edilebilmesi esasını kabul etmiş ve bu hususta bir kıınun layihası yaparak meclise vermiştir.
Kanunda vazedilen esasa
göre, menedilmiş olan bir
kitabın
tekrar müsaadeye
mazhar olabilmesi için ilk kararın üzerinden yirmi sene
geçmiş o!ması ~arttır. Ayni
zamanda da mfüaade talebinin muharrirler cemiyeti ve
ya kiiabın mTiellifi, eğer bayatta değilse varisleri tarafın·
dan salahiyyettar bir mahkemeye arzı lazımdır.
Fransız meclisi bu kanunu
müzakereye henüz başlama·

vallı

Sizi kurtarmak için za·
kız zındanı göze alıyor.

*

Bu vak'aların cereyanından
bir ay sonra soğuk bir mart
sabahında ( Odrey ) bakimin
karşısında duruyordu.
Dik Şanon salonun koytu bir
köşesinde Silik Simisin oturduğunu görerek yanına gitti.
Silik zabıt katibinin elindeki
kalemi gösterdi :
- Cidden hunhar bakışlı
bir kalem.. Zevallı kız!. Hakimin sesi kendilerini süküte
mecbur etti.
- Kaç yaşındasınız?
- On dokuz efendim.
Mutat suallerden sonra ıa
bitlerden Şanon davet edildi.
- Müsadenizle bütün delaile rağmen tamamile masum
ve bigünah olduğunu söyleyeceğim. Bu zavalli hemşiresini

~Elini

irtifaı aştı!

itile kakıla ~amvaya eirip hanıma yol verdikten sonra ne olmuş?
" Yankesicilik etti ,, diye
mahkemeye verilmiş, siyah
pa!tolu, zayıfça, oldukça genç
bir adam ....
- Aman, reis bey, diyor.
ben iyilik edeyim, dedim, iyi·
lik yaptım. F~nelık ettıği için
adama ceza verilir, ama iyilik
ettiği için, n1sıl olur?
- Sen ne yaptıgını, nasıl
yaptığını an!at önce!
- İşte anlatıyorum ya, Paşam. İyilik ettimr fenalık değil!
- Peki, anlatsan a tefernı
atile. Nasıl iyilik?
- Ha, bu iyiliği ne biçim
mi yaptım, d yorsunuz? Anla·
tayım size.
Şimdi
Tünelin tornasına
doğru yürüyordum. Galatadaki başından.... Tünele binip

.....
Bozası çıktı

Pıı1aı~daı1 su a lırl(e11 ...

Eski bir kin, ik" aileyi
mahveden bir cinayete sebep o du !
Kastamonu 18 [ H. M. J Dün, kürenin Liyablar köyünde bir hiç yüzünden çok feci
ve kanlı bir cinayet olmuş, iki
aile birbirine girmiş, bir taraf
maktul, diğer taraf katil olmuşlardır.

Bu kanlı hadise şu suretle
ceryan etmiştir:
Sipahiler köyünden Arap
oğlu Recep ağanın mahtumu
Ali onbaşı, bir sene eve! köyde satılan bir tarlayı artırarak
alınış. Bu tarlaya komşuları
Kazanlı oğlu İbrahim de talip
ımış. İbrahim, tarlanın Ali
onbaşı tarafından

satın alın

masına

çok içerlemiş ve ona
müthiş bir kin beslemiye baş
lamıştır. Hatta bundan beş ay
evel bir defa değirmende
Aliyi yakalamış ve yaralamış
imiş. Fakat Ali o zaman dava
etmemiş,
hastanede yatmış
ve iyi olmuş.
Dün, köyün erkek ve kadını
bir çokları Devrekani pazarına
gitmişler.
Alinin de o gün
köyde misafiri varmış. Herkes
pazara gittiği halde İbrahim
ve ailesi balkı da o gün köyde
kalmışlar. İki komşunun evleri
köyden biraz uzakta im:ş.
Öyle vaktı, Alinin zevkurtarmak için kendini kurban ediyor.
Hakim başını salladı.. Bir
kaç dakikalık müzakereden
sonra heyeti hakime avdet
etti. Hakim :
- Sizin gibi bir genç kızı
kaqımda bu vaziyette görmek
istemezdim. Mıstır Dik Şanon
un şehadeti üzerine ııizi kurtarabilmek için kanunun bütün
müsadelerini tetkik ettim. Fakat cezanızı on aydan aşağı
indiremedim ...

x
- Hakikat

Souk bir Kinunevel günü
idi. " Hollovey" bapisanesinin
demir kapusu rezeleri üzerinde dönerek ağır ağır açıldı.
Zayıf ve soluk çehreli, renksiz
bir mantoya bürünmü, ·bir kız
çıktı.

Etrafına

bakınmadan

"Kamden Tavin,, a doğru yürüdü. Cebinde bir kaç şillngi
vardı. Ufacık bir aşçı dükkanında kamını doyurdu. Kuvetlendiğini hisetti. Doraya gitmelidi. Bu vakıtta oraya gidemezdi. Sonra çe'diği ceza-

beyoğlundaki

Halime ile Huriye de saçlanı11 çekerek intikam almıya
başlamışlar. Şerifenin
ı a ıık
feryadını işid~n kayın pederi
Recep ağa, gelinini kurtarrnı
ya gitmiş, fakat hizmetkarlar

yerinden

kurşunlarla

cansız

mişlerdir.

Şerifenin yarası

da tehlikelidir. Bu suretle Sipahlar köyünde bir aile balkının ikisi
kapılarını kapayarak mezara,
biri hastaneye, diğer aile balkı da gene kapılarının anahtarını muhta.-a teslim ederek

muştur.

Alinin elinde sil.ahla geldiğini gören İbrahim ve diğer
leri, silihlarmı bu defa da Aliye çevirmişler ve zavallıyı üç
boşa

gidebilirdi.

Günün
diğer kısmını mağazaları seyir
etmekle geçirdi. Hava iyiden
iyiye kararmıştı. Gürzon cad·
desine doğru yürüdü. Kapıyı
açan hizmetçi kendisini ilk
geldiğinde 'cabul edendi:
- Ne istiyorsunuz?
- Misis Martini ..
- Mümkün değil .•
Qdrey, hizmetçinin milma
neatine meydan vermeden
içef'i girdi ve:
- Git hanımına geldiğimi
söyle..
Dedi. Kız sür'atle merdivenlei'de kayboldu. Odrey tereddüt etmeden takip etti.
Hizmetçinin arkasından salona
girdiği zaman hemşiresinin :
- Buraya gelmiye nasıl cesaret edebildi.
Dediğini işitti. Dora Odreyi
görür görmez gururla döndü
ve sordu :
- Buraya nasıl gelebildin?
Hizmetçiniz çıksın ..
Kız odadan çıktıktaiı sonra
hemşiresine yaklaştı :
- Teşekkür etmeni bekliyordum. Aptallık ettim. Anne·

yaralamışlardır.

Bu
yetmiyormuş gibi yerde can
çekişen maktulün üzerine 5
kişi kazıklarla hücum etmişler
ve kafasını param parça et-

olarak yere
serilmiştir. Silah ve çıjf ı~ları
duyan ve misafirleri!e yemek
sofras nda bu:unan Ali on
başi,
bir tehlike olduğunu
anlamış ve o da silahını kaparak hadise mahalline kof-

!ar

çıka

Tünel, malum a, hayli kalabalık. O önündekini iter,
arkasındaki
önündekini kakıştınr. Ne oluyorsunuz, canım?
Kım dinler, aldırış eder.
Sanki böyle itiş, kakışla daha çabuk üst başa çıkacaklar.
Halbuki hem iş zahmetli oluyor, hem geç. Şöyle yavaş yavaş, rahatlıkla yürüseler ...
- Para işi nasıl oldu? Onu
anlat!
- Ha, anlatıyorum. Ben de
i }te itile, kakıla tornaya geldim. Önümde de bir banım
fendi vardı.
Hatta be-ı nezaketen ona
yol verip arkada kalmıştım.
Derken hanımefendi geçti,
ben de geçiyordum. Tam o
sırada bir feryat : « Aman,

mışlar.

bitap ve

başına

caktım.

cesi Şerife H. evdeki misafirlerine pınardan su getirmeye gitmiş ...
Daha su almadan, lbrabimin bizmetkarlan Naim ve
Niyaii ile zevcesi Halime, odalığı Huriye pınarın
~aşma
giderek Şerifeyi yakalamışlar
ve zorla kendi evlerine kaçır
mak istemişlerdir. Şerife bu
hadise üzeri.ne feryada başla
mış, ötekiler ise susması için
onu ellerinde'·i kazıklarla döv·
miye,
tekmelemiye başla

tarafından atılan

cebime soktu?•

•

Paris civarında kiiin mühim
bir otomobil fabrikasının gazojenle işliyen makine dairesi
ani bir surette iştial etmiştir.
İştial o derece şiddetli olmuş
tur ki sekiz yüz kilo sikletinde bir demir külçesinin yedi
metre yükseklikte bir duvarı
aşarak fabrika binasında bir
hayli öteye düştüğü gorülmüştür.
Dört amele ölmüş,
on sekiz am .le de ankaz altında l:ırlarkk muhtelif yerle'
rinden yaralanmışlardır.
Bu kaza neticesinde fabrikanın bu kısmı liiakal bir ay ı
muattal ka!a:ağı içhı 300 den
fazla amele i~siz ka mışlır.

mıştır.

lattı:

ra 111
.l/11/ıarriri:

Zaınanla ...

bapi~aneye gitmişlerdir.

Telit Mümtaz
min bana ibzal ettiği şefkatin
bir kısmını ödeyerek sizi memnun edebileceğimi zanntmiş
tim.
Neler söylüyorsun..
Arkasından bir ses :
- Buraya gelmekle bizi
ıüphe altına sokacaksın ...
Odrey döndü. Martindi.
- Neredeyse
bizleri de
:ı:ındana yollıyacaktın ...
Dora;
- Paraya ihtiyacın vardise
mektup yazma!ıydın. Bir daha
buraya gelirsen zabıtaya haber vererek seni cebren soka·
ğa attmrım. Hal<iki kardeşim
olduğunu zannetmekle aldanı
yorsun. Senin baban annem;n
ikinci kocası olduğu gibi ayni
zamanda Amerikalı idi. Şimdi
Kapla ebedi kürek ınahkfı.mu ..
Odrey ayakta durabilmek
için sandalyaya tulundu.
- Y ııl:ın ...
- Doğru.. Annem söylemişti. Hatla Siteııfoıt da bilir.
Baban orada rJi'.ccvhenıt s:ı
tın aldı.
Kea<l :ı n:: hiy .met
eden bir adamı yar:ıladı.
[B'iı:ıe::li]

•
•

•
•

biri elini cebime soktu!» Etrafıma bakındım, o sırada gö·
züm yerde bir şeye ilişti,
eğildim, aldım .
Bir lira idi bu, bir papel.
Hanımefendi, «param kayboldu!» Diye bağırınca, (merak
etmeyin, telif etmeyin, hanımefendi. kaybettinizse ben
buldum) dedin, verdim. Buna
karşılık bana ufacık bir teşekkür olsun edecek yerde,
ne iddia ediyorlar biliyorsunn:ıı
güya ben hanımfendinin cebi11e elimi sokmuşum da bu
papeli oradan aşırmışım. Aşır
sam geriye vermez, cebime
sokardım. Allah, Allah
bu
nasıl iş canım?

Hanımfendiye

cebine bir el giriyormuş gibi
gelmiş. Belki kendisine öyle
geldi, kimse el sokmadı.
Yahut birisi el soktu, farzedelim. Bakalım, o el benim
elim mi? Kim görmüş sokar,
çıkarırken. Kim görmüşse gelsin karşıma, söylesin yüzüme
karşı, cezama razıyım. Hem
hanımefendinin l>ile aklı kesmemiş ki
benim yaptığımı
mahkemeye gelmedi, bana
ceza istemedi!
- Sen hanım bağırdıktan
ıonra mı parayı verdin?
- Hanım bağırdıktan sonra
etrafıma, yere baktım tabii ...
İki turnike memuru şahit
lik ettiler. Parayı cepten çektiğini
görmediklerini söylediler.
Neticede maziıun beraet
etti, serbest bırakıldı ...

En büyük balo..
nun tecrübeleri
İngiliz gazeteleri, inş atı
ahiren hitam bulan «R. 1Olı>
işaretli kabili sevk balonun
yaptığı ilk tecrübelerin tafsilatile doludur.
Londralı

arkadaşlarımızın

anlattıklarına göre, b:ılon geçen pazartesi günü öğleden
evel saat on bir on dokuzda,
Kardıngtonda kain iskelesinden
ayrılarak saat bir
buçukta
Londra üzerine gelmiş ve bir
müddet şehrin a· a'
:ı. uçtuktan sonra tekrar ıstasyo
nuna dönmüştür.
300 kilometre tutan bu seyahat esnasında balon 15'.l
ila 600 nretre irtifada uçmuş
ve biç bir hadise olnamıştır.
Balonun içinde mürettebat
olarak 38 kişi ile 14 tane
yolcu bulunmuştur.
Balonun kumandanı binbaşı
Skottur. Fakat bu zat tecrübelerin hitamını müteakıp kumandayı
mili.izim Rişmona
devredecektir.
Ma:i'ıı:ı olduğu üzere lıinba
şı Stok 1919 senesinde ~4
numar:ıh
balona kumanda
etmiş ve bu b;: lon ile havadan Amerikaya gidip gelmiye
muvaffrk o!r.ıuştur.

Bir
Frans~tla

.ııar'ka!

ölüm ile neticelenen otomobil kazaları o derece tabii bi:- haci:ı • addı:
dilmeğc b~şlam::;ııştır ki Pari5
gazeteleri ll)'l'l on qordüccii
g:!. ii Lüliin Fraıısad:ı o c ın~1111 l.aı:: ::ıcl;.n yalr.ız lıır I.~·
· · c· • ü]
·· o~m:-sı.Jı
ı
L r ı.ançın:n
•.
t
.
k a ac..<lc m.-ş creı.u- .
A

•

.

GOL

ihtikar!

Zam yok

var sövlesene!

Lokantalarda
yemek fiafları

Tramvay ücretlerinin arllııası
için sebep yok

JôLGUN

.J

Es maya mektup yazıp ellerine
•
mı
verdin?
- 28
- Ne çaresini bulursun birader? Ben iki saat çene çaldun, kadınlan ikna edemedim.
Ne- paranın, ne ricanın, ne
de tehdidin teairi olmıyor. Valiye dert yanacaklar, mahkemeye arzuhal verecelder, kapı
kapı dolaşıp duracaklar, ıız
hyacaklar, istediklerini behemehal yaptırmıya savaşacaklar.
- Farz et ki böyle yaptı
lar. Ellerinde ne gibi delil
var. Her gebe kalan kız, dilediği adamla nikah, olmak
iaterae vaygeldi delikanlıların
bqma. Hepimiz gün başına
bir dava ile karşılaşırız, Adamdan şahit isterler, vesika
isterler.
- O da var, kardeıim, o
da var?
- Ne var, Esmaya mektup
mu yazdın yoksa. .
- Mektup değil ama, pardeaOmle bastonum
orada.
Mahkemeye götürüp göstereceğiz diye bu akşam sakladı
lar, Yermediler.
- işte bu biçimsiz. Maanıafi fütura mahal yok. Elbet
ona da icabmda bir te'vil
buluruz.
Suphi bey, arkadaşına teenni ve tahammW tavsiye
ttti, tesllyetamiz sözler s&yledl. Bazan da takıldı. Mane'tiyabn, milcerredabn kıymeti
ohDadığını daima iddia eden
Orhan beyin, fU işte haysiY•tfiken bir maaa bulUfUDu
dlln~

pdl.
- Su ki - dedi - bir kahkahanın bin kuna dOlflncedea

kıymettar olclutcmu llSyllyordun. Ka vlinlo filiui, kuaatleriale hareketini telif etmelisin.
V• fU vaziyet öntlnde de kab-

kalaayı

bumalı1111. Bir

k111

ıebe etmek bu kadar tlzftnttiye değer mi?
Orlıan, yan ciddi, yan lltf-

fe olarak s3ylenen bu .&dere
"-.. aadece mmldamyordu:
- Bu başka feYt bu bqka

ter!
ArbdAfına

eliaclea gelen

Yardımı yapmak

umini taşıyan
s..,lıinia eaaah bir dütüncesi
~Vdı. Haysiyetli bir erkeğin,
lQası ellemn~, kendisi bellenltıİf bir kızla izdivaç etmeaindeiti bUcneti,gılzatı takdir etltıelde beraber ne babasının
le•kinde. ne anaaının fdhşunda
'1&1taaa olma~ an ceninin, fU dolacak çocuğun gadre oğra
dılnıasındaki
zalimiyeti de
dikltate ve rikatte f8Y•D buluyordu. Evet, Orhan bey,
ltcerell bir fahiıeye ismini
;erınemekte haklı oladilirdi.
~kat o fahiıeden doğacak
0
21Unu yeya kınnı benimaeh~nıek, reddetmek hakkını
liı nıiydi? Rızası tahsil olun·
~•d-.ı hayata getirilen çocuk,
~•basının hayaiyeti uğruna,
~ anasının . lekesi bulunması
ol ıtlnden ebedi hir mağdur
n~ •• J8fıyacakb. Bir baba
~ --,ı biyle bir zulme ....ı
' 11 olabiliyordu?

~~•'t'We..,.....

lıap ol•cabm?

lttı.._ Esmayı

bapmd.a

IGlara na?
.._ Evet.

•

.........n.-.,.....
...,...,_ ..
ol ki

llfk

edeceğim.
- Çocuğunu

hiç dütünmiyecek misin?
- Çocuğun nesini düşüne
ceğim. O, anasının esiri, benimle alikası olamaz ki.
Yanlış
diifünliyorsun •
bir gün gelir ki bu dtiflince,
bu söz bile senin için bir
azap vesilesi olur. Seni bu
şekilde söyleten gençliktir.
Halbuki gençlik, Uç bet yıl
sonra, kandaki galeyan sCSner,
hulyalara sükun gelir, hayaller
tedricen yerlerini hakikate
terk eder. O zaman her fani
insan gibi, sende de nefsini
mürakabe, yapbiın işleri tahlil etmek ııtırarı yüz gösterir.
Sık Sık, ta içinden, bir sada
yükselmiye, seni hesap b:ıiına
çağırmıya başlar .
Sen, ister istemez, bu sadaya itaat ve icabet edecel..sin, bir hakim gibi kendi
a'malü ef'alini muhakemeye
giriıecekain. iyi, fena her hareketini dOşünerek, görerek
ya münşerih, ya mustarip olacaksan. itte o hesap amnda
bu çocuğun hatırası vicdanım
mahkum edecektir.
Orhan mllfmeiz bir çehre

ile:
-

Rica ederim - dedi - maIAyani a6ılerle Gdntomü ç~
ğııltma. Yllztl g&rlllmiyecek,
iami öğrenilmiyecek bir hiç
için mi muazzap olacağım.
- Ben bııka t«!rlo dtııa
Diyorum. O çocujun 4<baba»
deyip te babasını bulamayıtı,
baba çocuklarma gördükçe
f6zünü ıoklere çevirerek içini
çekişi er - geç senin hayalinde
canlanacaktır.

Sem. JUUDd• ı,ı bir taı..o
Ye iyi bir terbiye görmesi,
memleket i~ bayırla bir uzuv
olarak yetişmesi pek milmkftn
olan o maaumun, çamurlara
bulanarak büyümesi neticesinde cOrümlerle mahmul bir günabklr halini alması takdirinde elbette bir mes'ul aramak
li11m gelecek. O mes'ulü senin vicdanın gene senin kayıtsızlığında bulacak ve ona
göre seni tazip edecektir.
Orhan, ellerini yüzüne kapıyarak bağırdı:
- Sus, ali ıh aşkına sus.
Esmaya avukatlık yapacaksan

o başka. Beni teselli edeceksen bu sözleri bırak. Sözlerini
dinledikçe insanlığımdan utanıyorum. Niyetin beni rezil
etmek mi?
- Ha) ır, azlıim, bu görüşiiıı de yanllf. Ne Eamayı müdafaa etmek, ne seni utandır
mak istiyonım, Yalnız, çocuğa
aayorum.
- Unut, ona da unut. Benim yerime l\ztllmek zahmetine

kAr s&zlerile gebelik me.ele-

evdeki dört nüfusu
tatlısı, tuzlusu ile günde bir
buçuk liraya mükemmel yedirip içirirken, lokantalardaki
bu ateş pahalılığına ben de
şaşayım, sız de şaşın, alem de
,aşsın. Artık canıma yetti de
geldim size dert yanıyorum.
Tavsiye ederim, aklı olan
bundan ıonra hep benim gibi
İşte ben söyledim, siz yaz·
dınıı. Altına da .isterseniz imzamı atın. Bana atla sanla
tellal cömert İsmail derler.
Cömertim ama enayi değUim.
Yeter bukadar boğulduğum.
Arabalı pilAvcı Mahmut efendi, bal gibi zerdeai de lattbı
de caba lll tere yatlı koca
tabak yanm okka pilavı on
iki buçuia Yerirken, lokantaların dört katık piliva 15 kurut almalan sinirlerimi yerinden oynabyor. Yazın bunlw,
yazın ve altına tellal cömert
lsmail diye baaın.•
Dnn. (mühim bir beyanabm
var) diye gazetemize müracaat
eden İsmail efendinin bize
söylediklerini işte aynen yazdak. lnpnah Şehremaneti
lokanta~arla biraz meşgul o\ır.

barfdllcle

a&ı1&eaa

mfll-

Rigadaa Berlin gazetelerine
bildirildiğine nazaran, komüniat fırkası reisi ani bir su-

Adliye vekili Mahmut esat
B. bugün şehrimizden ankaraya müteveccihen hareket
edecek ve Adliye erkanı tarafmdan teşyi edilecektir.

Zavi
..

Amerikadan aldığım pasaport ve şoför ves.kam ile benim Ye ailemin nüfus kağıt
larıaa zayi ettim. Yenisini çı
kartacağımdan zayilerin hükmti yoktur. Edirne kapu caddesinde Sultan hamamı çifte
numaıada:
Salih Ömer v e FirdcvsHfü:eyin
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aaaıl kandıracakaml

- Canım 1en hllme.
icabına bakarım, oalan

Ben

llllunma.

f~iJ

•
Ilaamıye
takdim edecektir.
Bir ıey satin almak
külfeti de yoktur.

Bazor 'd ö Levan
Beyoğlu latiklil caddeıi

değildir.

İstanbul vih1yeti defterdarlığ·ı ilanları

lViüştemilatı

ite satılık
kagir mağaza

Balıkpaı:annda Şeyh Mehmet Geylani mahallesinin Kafesli
sokağında N. 1,3 üstünde 2 odası vardır. 120 hissede otm iki
buçuk hissesi satılacaktır. 32,5 hissenin bedeli 1 senede 2
taksitte verilmek sureti!e 5281 liradır. Müzayede 17 tqrinisani 929 paıar günn saat 16 da defterdarlıkta yapılacaktır.(971)

Müştemilatı ile satılık

kagir

·
mağaza

Balık pazarında Şeyh Mehmet Geylini mahalleaiain Kafesi
sokağında N. 5 üstllnde 2 odası vardır. 120 hi.asede otaz iki
buçuk bisseai sablacaktır. 32,5 biuenin tahmin edilen bedel
1 senede 2 taksitte verilmek ıuretiyle 8125 liradır. Meuyed•
pazarhk smetiyle 27 Teşrinisani 929 Pazar sıftnil saat 14 te

defterdarlıkta yapılacaktır.

Satılık

(965}

han

odası

Çakmakçtlarda Dayehatun maballemnin bftyük yeni han orta
katta 58 numaralı sakıt hanedan &7.Ullldan Mehmet Ziyaeltia
efendiyle Şilkrüye ve Mihrişah hammlara ait odanın 16 lıisled•
12 hissesi aatılacaktu. Mezkiır Hissenin muhammen bedeli 300
liradır. Müzayede 5 tqrimani 929 tarihine mlladif Sala ffiDI
aaat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (1006)

Satılık

rette hastalanmış ve tedavi
edilmek Uzere hususi bir sautoryoma gönderilmiftir.
Alman ıazetelerinin ihtiyatla yudaklaruaa göre, Staliııin
haatalığı cinnettir. Mumaileyh
J>irdenbire dellnniftiı'.
Maamafi Moskovadan gelen
haberlerde bu nevi rivayetler
kat'i bir lisanla tekzipedilmektedir.
Malnm olduğu li'ıere bir
müddet evel de Rusya hariciye naı: rının ayyaşlığa müpteli olduğu Ye bu huyu bir
türlü terkedemediği için değiştirilmesinin düşüniildüğü iddia edilmişti, bu haber de
henüz teeyyüt etmiş değildir.

Adliye vekili Qidiyor

..-

dlıt

Stalin deli ·
mi oldu?

yapsın.

. . .ftbe • t.bp danıyorda.
90Bra, ..-

zam istemesi için
bir sebep yoktur. Trann·ay
tarifesi elektrik ücretlerine
göre tesbit edilir.
Bundan 6 ay evel elekmk
17 buçuk kuruştu, tramvay şirketi de
bugünkü
ücretleri alıyordu. Altı aydanberi elektrik ücreti 10 para
dü~mUf
bulunuyor,
fakat
tramvay ücretlerinde tenezıül
vaki olmadı. Bugünkü elektrik fiahndaki tenezznl gene
devam ediyor. Şirket ne diye
zam talep edebilir? Bilfarz
yarın elektrik ücretlerine 1O
para zam yapılmış olsa tramvay şirketinin zam istemiye
gene hakkı olmaz. Zira bu
fiat, 6 ay evelki fiat olacaktır.
Tramvaylarda ise 6 ay evci
de bu ücret alınıyordu.»

Ben

leri

lum

•

Şirketin

getireceğim.

çeımede

150 Türk lirahk

Devlet matbaası mDstahdemlerinha tatil glbaOne tekaddüm eden perıembe günleri
6jieden sonra tatil yapmalan
için teşebbOsatta bulunulmuş
tur. Bu teıebbüse sebep olarak, Avrupa matbaa ve fabrikaları müstahdemininin tatil
gününün arefesinde öğliye kadar çalıştıkları zikredilmektedir.
Maarif vekaletinin bu teşeb
büse ne cevap vereceği ma-

edilmiştir.

Onun için yaZ1111Z ıazete
ye, yazımı:, ben yarından
itibaren kat'iyen lokantalarda
yemek yemiyeceğim.
Bu akşam eve giderken bir
sefertası alıp yarından itibaı:en iş başına yemeğimi ev.den

Supbi. aakitaae " itim&~
kirue cevap Yeriyordu.

doğduktn

Din ba huuata tarife komisyonundan bir zat bir maharririmize demiştir ki:
• - Tramvay ıirketi böyle
bir talepte bulunmamışbr .
Bund•n batka şirketin yeni
evvel
tarifesi
bir hafta
eski tarife üzerinden tesbit

mamdır keyfiniz...

blanll suretle hal olunacaiu• temin ediyor ve Orhan
beJ, fütur acıhğile limit zevkini

Gnn

yazımtbk.

baabrmıya kalkıtbnız mı, ta-

ıi9ln

~ Dnu 1e•dli1Jne ıahlp o~--

zerre yok. Ben ucm Ye
temiz bir zevk diye kahpeye
kapılmıştım. Yakamdan dBttÜğü gün kurban keseceğim,
fukaraya adaka dağıtacağım
ve bir daha "hususi muhabbet"
ardında dolaşmamıya yemin

~ttak

....... Bi1iı- ..-. om.. -cledit~"ayı hüan& Rretle :neti80lll'a •

ğimde

Oç

kadar

miill&•

~

irdilrten

Muharriri: M. Turhan

Tramny ıirketinin lcretlere :r.am talebinde hulunduju
doğru olmadığım Ye Wyte bir
talep olsa da reddedilecejini

kqık mercimek
çorbuı on bq, dart kaşık pi·
llY on bq, bir parça fıranca
la bq, ytlz direm terkoe
1UJU da beı.. Etti mi albmf
bet? Alb buçuk ta pnoa
parası, oldu yetmiş bfr buçuk.
Eğer bir tatlı, yahut üzüm,
kavun filin da yiyecek olursanız doksan, yüzü buldu, demektir.
Fakat öyle üzeri yenilen bu
yemekle ta akşamın yedisine,
sekizine kadar durulur mu?
İkindiden sonra biraz da safra
« -

hualara nıhayet verdiler ve
takip olunacak hatlı hareketi kardaşça kararlaşbrdılar.
Esmayla anası tarafından ntkih talebile tekrar mftracaat
wkuu halinde Suphi bey .,aJll girecek, kadınlarla glrii~e.
Gllnet dolarken iki arkadaf lecek. İfİD aeuizce hal olunhll& komııuyorlardı. Buan ahi~ masına çahpcaktı. Bu karan
ki dilfüncelerle arkadqma iizün- kabul etmeaiae ratm- OrtGlen dlflrea, lüd~ baa, 11k lllk 110111yordu:
- Ne yapacıkauı, kahpeSaphi bey, baıan da tealiyet-

•çtı~t getirip ba dOflacelİDİ

'

-

ateş pahasına,,.

ev, dükkan ve arsalar

Boiaziçinde Anıayutköyüııün Yahudi sokajmda eald 4 - lt
yeni 32,12,2,4,1,14 N. b bir tarafı dubaracı aobiı w 8oJoa
Matyosun hanesi bir tarafı Dimitri kalfamn arsuı bir tarafı
yeni açılan yol ve tarafi rahii yahudi sokağı lle mahdut. 4
kıt'a ana l lot'a clOkkh Ye bir kıt'a ev aablıktır. Bedeli 4
senede ve 4 takeitte verilmek ıartile muhammen .kiymeti 1416
liradır. Müzayede 11 teşrinisani 929 tarihine müsadif pazarteal
günü saat 14 te defterdarl•kta yapılacaktır. (477)
ıtSATILIK ARSA: Bogufçinde Arnavutldiyünde çetme ~
j'mda eski 13 yeni 21 No h bir tarafı terzi Nikolinin buaeaı
bir tarafı Hallaçyan efendi hanesi bir tarafı marangoz YorgiDin arsaaı tarafı rabü çepne sokağı ile mahdut bir kıt'a arsa ıatılıktar. Tahmin edilen bedeli 125 liradır. MD.zayede 11
teşrinisani 929 tarihine ml.sadif pazartedi günii saat 14 te
defterdarhkta yapılacaktır. (587)
• SATILIK DÜKKAN : Uzunçarşıda Saman Ulrani ~
mahallesinin Uzunça111 sokağında N. 106 tahmin edilen bedeli
Ekmek ve francala
300 liradır. Müzayede 11 Tepinisuai 929 pazartesi p i ...t
Şehremanetinden:
14 te Defterdarlıkta Japdıcakbr. (541)
T etrinievelin yirmi ikinci
lf- SATILIK BAHÇELi KARGIR EV: Fenerde Temi cafer
Salı gününden itibaren ekmek mahallesinin umba ıokağanda No. 12 331 artın arsayı ve 1
onbeş kuruş otuz para francala
oda 3 sofa ile müttemilitı ıaireyi bavidi. Bedeli senede 2
yirmi dört buçuk kunıttur.
taksitte verilmek şartile muhammen lcıymeti 7000 liradır.
Müzayede pazarlık suretile 9 teşrinisani 929 cumartesi gftDii
saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (912)
Döyçe O. Bank
lf- SATILIK ARSA:
Beyoğlunda F eriköy ikinci kıamm
'J arilıi tcsi i: J 906
Şitli kAğıtane sokağında No. 33 - 45, 1390 arşındır. Bedeli ~
,\]iie .. -.-.i ..lcri: Dıe dncr lıank A.
ŞııOıın cıışcr· hank l'era) ıı, ?\.ısene ve sekiz taksitte verilmek Fille muhammen kıymeti
11İ)onftl tlftnk für Dö) çlftnt!.
5560 liradır. Müzayede pazarlık ııuretife 4 teırinisani 929
Merkezi: llcrlin; şubeleri: 1laııı 
pazartesi güAD saat 15 te Deftardariıkta yapılacakta"· (741)
l u rg, İsuıılıul «Galata ve isıı.ııı 
hul>, İznıır.
SATILIK EV: Gedikpaşada Divanı ali mahallesinin Kandilli
Galata kıKnıı telefon: BeyoStu·
sokağında No 5, bodrum kabnda odunluk, kömiirlilk, nsatbak,
247, 243, 684,685
1 inci katta 1 oda 1 bili, 2 inci katta 1 oda 1 sofa, 3 tindi ka.tt~
İstanbul kısmı telefon: jstanbuı
2842, 2843.
1 oda 1 sofa, 4 üncü katta 1 daraçayı müştemildir. Bedelı
Depo~u: 1stanlıul Tüıtin gfünsenede 2 taksitte verilmek ıartile muhammen bedeli 5500 U:
rü~. Telefon: btanbul 3227.
radır. MnzayeLe pazarlık suretile 9 Teşrinisani 929 Cumart~sı
llılüınum Lank:ı. muamelatı ic
günü saat 14 te defterdarlıkta yapalacaktır.
(llJ
'f KİRALIK DOSTAN: Silabtarağa çifttiğ mlftemil~••
ağabucağuada Çayırdan mlfrez 80 dCkatlmdQr. Seaelik kiralı
253 tin olup 3 MDe mlddetle kiraya Yerilecelrtir. MOıa':1e
Mahmudiye oteli
puarhk mntile 31 tetrinienel 929 pe,.-.be glnl uat
te
Elcltrik \"C ~rkO!llt ınOceh~z
Deferdarlakta
yapalacUtır.
(710)
nezafet ve taharetile mQşterilerinin
SATILIK SITIMBOT: Ayakpacla Gtmrük tmak _...ilinnıazhan takdiri olan otelimize bu
de N· 5, tahmin edilen bedeli isoo lira, mllzayede
defa müceddeden b&nyo mahallile
saretile 31 teşriaievel
peqembe g9DI ...t 14 le
tek yataklı odalar İn9a edilmiştir.
darlıkta yapılacaktır. (773)
Binaenaleyh aile ikametine de
lf. Salamya Roso efeadiwıln Kulekap Maliye -8 ..-ı.e
son de.rece elveri~lidir. F.Jıven üc· · zımnında mukazanç vergisinden borçlu old uğu paranın temım
retle abonman kaydedilir. Rahatı
nı \ ' C isualıatini ar..m eden zevamailqlae alt olllp talab laaae ah••• alaa Ayvacık ~~~m
Behram kalesinde meveut 2000 kantar biriDci, 400 ikina. •e
tı kiramın teşrifleri kendi wenfaatlan ikti1.atıındandır.
500 bnaak biriaci ve .-m 1500 tuuk birİllCİ 100 iJmcİ ki
Adres
cem'aoyekia 4500 batar p11Je=-t 23-tO-m tarWae bd.r
Sultan Mahmut tllrbeeinde
ihaJe .,fjlmelg . . . . . . , . . . , . . . ,. . . . . . . . . . . . .
Tdd'Gn J4o2
Ay.acik kazua Ma'-tldllrltljillle _ . •• Oh n
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KRAYSLER

Kraysler otomobillerinin yeni 1930 modelleri ilk irsalatı fabrika tarafından Tii.rkiyeye
mii.teveccihen yola cıkmıştır. Bu sene, 80 modelindeki büyük tipten başka tamamen
yenei, gayet mi1zeyyen ve bir çok teceddii.datı havi 4 muhtelif yeni tiplerin satılığa
çıkarılmış olduğu bize fabrika tarafındçn telgrafla:

Otomobil piyasasını altüst edecek şayanı hayret bir
teceddüdat olarak bildirilmektedir.
Plimut

Birçok tashibab haYi olmakla beraber ıon derece güzel bir renk Ye karöıeride olarak henüz bııraya vllrut etmişlerdir.
66 Modeli Krayaler fabrikasının en ıon icadı olup 6 ıilindirli Ye malümunuz olu metanetile maruftıır.
70 Modeli Ezber cihet tasbihab havi birçok teceddlldab feııııiye ile mücehhez timdiyo kadar mevcut olan 65 modelinin mütekimmilidir.
77 Modeli Son derece müzeyyen ve !illa bir otomobil olup mutauvver bilcümle rahatlığı cami ve keza birçok teceddüdab fenniye ile mlicehbes olup tlmdiye kadar dlloyada
hiç bir otomobil fabrikası tarafından bu derece güzel bir imalat vUcude getirilmemiştir.
·
Bu ıene Kraysler otomobilleri diğer senelerden daha ziyade piyasaya hakim olacaklan gibi bilcümle otomobil meraklılarını da hayret ve telqa düşürecektir.
Şimdiye kadar esasen gayet az benzin sarfiyatile maruf olan Kraysler otomobillerinin bilümum yeni modelleri benzin sarfiyatı:

Yeni bir ihfirBID medyunu

ŞÜkrBDI

olBrBk

oldukça daha az olacakbr.
Türkiyede dahi mevcudu binlere baliğ olan Kraysler otomobilleri taraftarları yeni model Kraysler otomobilleri ilk partisinin vüruduna sabırıızlıkla intizar etmektedirler.
Otomobil mübayaası arzusunda olan zevatı muhteremenin pek az bir müddet sonra vürut edecek olan yeni modellerimizi görmezılen eevl diğer bir mübayaatta bulunmalan
bir hafif meşrepliktir.
Kraysler otomobilleri, en müşkülpesentlerin bile arzularını is'afa kafidir.
Her kim yeni otomobillerimizin vüruduna intizar eylemek hususunda mutabık olup ta bunlara ait katalokları almak arzu ederse lôtfen zirde muharrer tiplerden hangisini arzu ediyorsa
diğerlerini çizerek pul'u bir zarf derununda posta ile göndermelerini rica ederiz.

Kraysier otomobilleri Türkiye vekili umumisi:

ınodelleriınizden Plin1ut ôô, 70, 77 mo.:eli kata•
loklarınızı R'ön<leriniz, otonıobilleri gösteriniz.
İsim :
=---------Adrea: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yeni

İstanbul, BeyoQlu-Taksim, Eldorado

Anadolunun bazı şehir/erile İsfanbu/un bir ve yahut iki semtleri için kendi hesabına
·
çalışacak acenfalar aramaktayız.
İstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları
Kıymetı
Sokağı

Müştemilatı
muhammenesi
1800
Kadıköy Yoğurtçu çetmeıri Nısıf
Fevkinde 1 oda 1 hali
((
((
«
((
«
3
1150
((
((
pastacı fın111
1250
5
«
«
«
«
dükkan
7
1000
«
«
«
meyhane dükkan 2
875
«
875
dükkio
11
<(
((
((
Moda
1000
«
«
99
«
101
1250
«
1 mutfak «
((
((
((
((
«
103
1250
"
Balada evsafı muharrer nısıf hisseli emlakin mülkiyeti furuht edilmek üzere müzayedeye
vazedilmiştir. Bedeli cl.~faten tesviye edilmek şartile taliplerin % 7 buçuk pey akçalarile.
6/11/929 tarihine mü1adif Çarşamba günü saat (13) ten (16) ya kadar Üsküdar Malmlldürlüğünde müteşekkil satış komişyonuna müracaat eylemeleri ilin olunur.
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Cibali fabrikasında yapılacak. tamirat kapalı z.ufla mllnakasaya konulmuştur. Taliplerin her gön şartnameyi görmek
üzere muracaatları ve teklifleri ile beraber 7 , 5 teminatı muvakkatelerini 28/10/929 Pazartesi günü saat 10,30 a kadar
Galatada mubayaat komisyonuna tevdi etmeleri.

1-,icareti Bahriye
mek1-e..

bi alisi

1çiıl

J__Aabaratu-

,,~ar alatı miinakasası:
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el
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11:
t:

,
eş
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z

258 kalem fizik, mihanik, ve elektrik alAtıoın münakaaası
31-10-929 perşembe günü saat onbeşte icra edilecektir.
Taliplerin §eraitini anlamak üzere cumadan mada her gün
zir:ı.i ticari müessesat muhasibi mes'ullüğüne ve münalı:Maya
iştirak için de mü:ıakasa kanununun maddei mahsusasına
muvı:ıfık surette ihzar edilmit teklif mektuplarile mektepte
mütcşekkül komisyon riyasetine müracaatlan.

Emvali metruke müdüriyetinden:

Zayi
Lloyd kumpanyaııoın TeYere
vapurunun 24 seferile M C
markalı ve 7450 - 7460 ve
7462 numaralı 12 balye ylln
ipliklerimizin muamelei rüsumiyesi icra ederken her nasılsa ordinosunu kazaen kaybetmiş olduğumdan işbu ordino makamına kaim olmak
üzere dublikatosını alacağım
dan kaybolan eskiıinin hükmü
kalmadığını ilan ederiz.
Sultan hamam Roza han
lsmail İbrahim

Y edncii tertip

döıdüncü

. Satılık de-1irmen
alöt ve edevat

52-85 numaralı İrandan almİf olduğum
pasaportumu
zazi ettim. Her kim buldu ise

Kabatatta haYUz ittisalindeki değirmende mevcut değirmen
alat ve edevab 5-11-929 tarihine müsadif pazarteaf gtinli aaat
14 de bllmüzayede 1ablacaktır. Taliplerin yllzde 7,50 hesabile
2CO lirlllık teminat mektuplarile emYall metruke sabt komisyonwıa mü :acaat eylemeleri.

otelinde Davut Süleyman oğ
luna ıetirdiği takdirde memnun edilecektir. Aloi takdirde hükmll yoktur.
D~'"'t Si'le• man oğlu

Yüksekkaldırımda

Tekirdağ

ketidc:

rr eşr·inisarıi 1929

11
o~

yük ikraıniye
45,000

postası

(lZMlR) vapuru 24 teşrini
evet Perşembe günü akşamı
Galata rıhtımından hareketi
[ Zonguldak , lnebolu , Sinop,
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu,
Giresun, Trabzon ve Rizc)yc
gidecek ve [ Of, Trabzon ,
Pulathane , Giresun , Ordu ,
Fatsa, Samsun, Sinop ve İne
bnlu l va u~ravarak geleecektı~

Buyuk Tayyare piyangosu

lirlJ

-'luolazanı Huı·lııı

postası

Ercümend Nur

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

vapuru 23çarşamba
te~riııevcl

günü Sirkeci rılıtımınchın hareketle LEreğli, Zonguldak, Bartın,
Amasra, Kuruca Şile ve Cide] ye
azimet ve avdet edecektir.
Fazla tafsilat için Eıninônu
nhoın han 2 numaraya mur.ı
caat Telefon: 2684

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem

()ı)eratör
Abn1et Burhaneddin

Doktor FETHİ

Cerrahpa~ lıa<taııe•i operatörü

kan ( \ra..,~c:rıııan tcaıuülü j
idrur, Lalga~ cerahat ı.1hlillcri
ile haı talıkla.rın hususi n~tları ya.
pılır. Telefonla malumat verildiği
tnkJird~ ıahlil cJiie<«k ıııe,·at al.

Muıt)'enehane· Beı oğlu,

tunesı

kar~ı~ııı<la

ı..;urİ)

·a~ı~ı

3-18

(:crrahpaşa IIuslu111!sı
Baktcrı)'oloğu

Rm sefarenuınaralı

apartıııuuıı

8

ııu

nıurada.

1"t:lefc

drnlarak bll.:i.lıaru rapoı u
ı:

lJc, og.

ı

1Ol .3

Muayenehane: llcyoglunda,

Kadın hastalıkları hekimi:

!L'M~ZktorZE'Y-J•

C

~L ·ın.
I l,
Her türlü kadın rahatsızlıklanıu ciddi, seri ve muvafık bir aurette tedavi eder.
Maçka palu ikinci kapı
N 14
O

ı...amunm karşt!!.lında

!======
•

Tdefcıı:

Zayi
Nüfuz kağıdım ile askeri terhis teskeremi ve yeni harflere
ait şah.:ıdetnamemi zayi ettiın.
Y enİllni çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
Mürettip Kamil

takdnn

edilir.

1

Zayi

Merkez acent.ısı . G;ı!.ıt.ı
kôprü boışıııda. Beyoğlu 2 362
Şube acentası: Mahmudiye
hanı altında. lstanbul 2740

Trabzoq ikinci

*

Mevkii
Cinai
No
Dönüm
Evlek
Muhammenesi
Topaneli oğlu
Tarla
4-2
7
2
600 lira
Balada evsafı muharrer tarlana ': hissesi yirmi gün müddetle satılmak üzere müzadeye vazedilmiştir. Bedeli defaten tesviye edilmek şartile taliplerin % 7 buçuk pey akçalarile 3/1l/ 929
t::ribine müsadıf pazar günıı. saat (14) te Üsküdar Malmiidürlügünde müteşekkil satıt komisyo ıuna müracaat eylemeleri ilan olunur.

Seyri scfAin

müdür/üğfinden:

·

BeY< gicı

Ağ•

::;:14

19 Cemazlye:eveı

Ooktoı- Fc)zi Ahınct
heııı:;1, Lclsoğukıugu, cilt, P""·

ta•, ıafı tena•ül '"" kadın
lıklarını en son usullerle

ha>I a., oır

zanıauda müsait

teda·. ı

oJ1dree: Babıali

şeraitle
Ç..Ual•.,;lu

köşe baıı aunıara

·o ""

43

1348

Tukvirn
Cün~

Ôğlo

ikindi •

yoı..""·u
.,..

ı

Telefon: lstanbııl 3899

6,17
1 l,59

:\kşanı
\il 151

ıı,ZJ

l ·l,5!1

ıuısak

4,......

Ruıolıııır

170

( 8,5
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Her gün öj"ledc D sonra
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