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Bir hicret

,· 171Jan n

azılı

akını mı?

Du hareketin saiki ı~tc bu

Pasaport dairesinin istatistikleri, bir müddettenberi Avrupa
ve Amerikaya oayanı dikkat bir hicret akınına ~aret ediyor.
Musevi ve hristiyanlara inhisar eden bu akının hakiki sebebi
meçhul ise de ortada dönen bazı rivayetler, bu hususta bizi
tenvir edecek kadar şayanı dikkattir.
Bu itin gene ayni derecede şayanı dikkat olan bir tarafı
daha vardır ki gene fayialara müstenittir. Türk tabiiyetinde
ve Törk pasaportu ile giden bu adamların, resmi Türk kayıtla
nnı düzelttirmiye lüzum görmeden gittikleri memleketin tabi·
iyetine geçmektedir.
Ôtedenberl bu memleketle alakadar bazı anasırın takip edegeldikleri bu usulsüz Ye kanunsuz yoldan çevrilmeleri zamatıı ·
her halde gelmiş olacakbr. Bu sebepsiz hicretin ortada deveran eden şayi amillerine gelince:
Bu avamilin başıuda, bilhassa yeni miras kanunun zikredilmektedir. Her medeni memlekette olduğu gibi memleketimizde de mükelleflere mühimce bir vergi tarheden yeni kanunun
icabatılıdan kurtulmak gayretid:r ki bu hicret cereyanına yol

bu8·ün 1

Stadyom için tehrin en mil-

Şekli, nıü.lıinı

bir mesele olan

Şehirde yapılacak

Dr. Elmer

Ankara elçiliği
ni lağvettiler

llıilıtnr.

Emanet bediiyatla

..

ugraşıyor

Arnavutluk hükômeti, Ankarada mevcut bulunan sefarethanesini lağvetmiye karar
vermiftir. Bu hususta malômat
almak için müracaat ettiğimiz
Arnavut konsoloshanesi , bu
halin sırf bütçe meselesinden
ileri geldiğini , iki bükômet
arasında mevcut dostane münasebah hiç bir suretle ihlal
edemiyeceğini
bildirmiştir .
Konsoloshane, daha eve!, gene
bütçe
zaruretinden dolayı
Bükreş elçiliğinin de lağvedil
miş olduğunu ilave eylemektedir.
S.S.- Ankaradaki Arnavut
elçiliğinin
lağvı ile vaziyet
yeni bir ıekle girmektedir.
Zira, Arnavutluk, krallığa inkılap ettikten sonra tarafımız
dan tasdik edilmemişti.
göre , bu hususta beynelmilel
bir plıin miiaabakası açılma11
çok milnasip olacaktır.
Gelecek
sene belediye
meclisi liı:ımgelea tabsisab
verirse - ki ilk talı:ılti SO bİll
liradan qaj1 dlifmlyecelı:tir flıtaata aı: ı:amaada batlaaabllecektir.

Eıııanelirı

cenaze otomobili

hiç bir
kalmamlf, İstanbul sanki
mamureler güzeli haline getirilmiı gibi, bizim Emanet,
timdi cenaze otomobillerine
çeki düzen venniye çalıııyor.
Dahlh tertibatı mütait olmak pıtı ile, sanki bu İf her
IMmgf bir otomobile gGrdtlr&le!İezmİf gibi, a'fl%el-1>ir otomobil tekli bulunmasına merak sardırmıı, bununla uğra•
pp duruyor.
Bu münasebetle güzel san'·
atlar akademisine devam eden
talebeye de müracaat· olunarak model istenmiı, modeli
muvafık görülecek talebeye
nakti mükafat vadedilmittir.
itin aalındaki sakatlık bertaraf, haber alıyoruz ki, güzel
san'atlar akademisi talebesinin
gönderdiği modellerin hiç biri
i'e yarar görülmemi,tir.
Hatta bu modellerden bir
çoğu,
tekerleklerle dingillerin yerlerini şaşıracak kadar

garabetler göıteriyormuı. Bedii ve teknik noktadan bir
ite yaramıyacaldan anlaşılan
modeller, timdi Emanet sıh
hiyeslnce tetkik edilmektedir.
Bu münasebetle bir muharririmiz güzel san'atlar akademili hocalanndan bir zatla
a&Gtettk araba dingil ve
tekerletiain yerini oaııracak
kadar mBtahede hassasından
mahrum talebenin nasd olup ta
akademiye devamlarına müsaade edildiilni sonnUftur.
İtte bu zatın bize ıöyledlk
leri:
«- Bence bu iıte kabahat
talebede deill Emanettedir.
Benim bildiğim, bina gibi,
inşa edilecek eıya gibi şey
lerin maddeleri hendese ile
meşgul mlleueseleri alakadar
edebilir. Binaenaleyh ilk defa
yanlış adım abldıktan sonra
elbette bu netice böyle çıka

Zado _çetesi

Kahire sefirimiz

it

Arnavutlar

safhatnıı. girmiş demektir. Zira
, ınanet, bir haylı uzun 11ürdürhıe kani olduğu tereddütderden vaz geçerek tehir stalı ının Edirnekapıdaki Çukur...~standa tesisini kabul et'"'lftir.
. Bunun için lazım gelen ketıf te yapılmış olup bir proje
•ıırlanmaııı münasip görül-

is. 3872

iur.

her yerde 5

kuru~

İstanbul /İiiesi kinıra
nzuallinıi kr•ndine f.·ı.rdı

Diia gece Beyazıtta Simitçi
sokağında müessif bir intihar
vukua gelmif, Şehremaneti te-

düşünülüyor

nasip yeri Çukurbostan addedilmekle beraber yapılan keşif bu sahanın ihtiyaç için biraz dar olduğunu göstermiştir.
Bundan dolayıdır ki bostanın Edirnekapı istikametine
düşen sağ cephesinin geniş
letilmesi, bunun için de bazı
yerlerin istimlak olunması zaruri görülmüştür .
Mevcııt kanaate göre kqif
planının
ikmalini müteakip
muhtelif Avrupa spor statlarının planlan tetkilı: edilecek,
en muvafık gGrillea, ba.u tadilit ile tatbik ohmacalı:tır.
Maamafi diter baııs ı:evata

işleri

Berlin, 3 [Hususi! Mqhur Alman zeplini iki defa
Amerikaya aevkettiktea sonra dünya etrafında muaı:
zam bir seyahat yaptırmıya
muvaffak olan Dr. Ekner hakkında bazı şayani dikkat neş
riyat yapmaktadır. Hatta bu
zat, uzun müddet bu işe muarız kalmıttır. Felsefe, hikmet
ve iktisat Fakültesinden diploma aldıktan sonra bir gazeteci
kızı ile evlenmiştir. Az ı:ınra
«Frankfurter çaytung» un heyeti tahririyesine girmiştir.
Bu gazete tarafından kont
zeplinin balonlar hakkındaki
tecrübelerini takibe memur
olmuş, kontun tecrübeleri aleyhinde çok şiddetli yazılar
yazarak bil itin yiirilaıiyece
ğini iddia etmlıtir. işte bu

Bulundu, şimdi beynelmilel bir konkur

tesis edilecek

idare

Hadisenin ıebcbi bir
aile geçimıizlifi.dir..

muhalefettir ki kont zeppelini
Eknerle anlaşmıya sevketmiş,
ve bu anlaşmadan bu günkü
netice hasıl olmuştur.

Şelıir staayumı. ,·~te lwradcı

is. 1202

Bu büyük adam

Bu ıuretle hareket edenler, bir defa harice naklettikten ve
miras itlerini doğuracak ihtiyar akrabalal'IDI uzaklqbrdıktaa
ıonra, geride bıraktıklan emlakin tasfiyesine girifmektedirler.
Bu hal, bir çok noktalardan memleketin zararınadır. Burada
kazanılan servet buraya ait ve buranın hakkıdır. Ve bundan
dolayıdır ki bu bedbin, menfaatperest tarzı hareketin bir an
eve! önüne geçecek tedbirleri almak lazımdır. Biz, bize kadar
akseden şayiaları kaydettik. Bundan sonrası ile meşgul olmak
alakadarlara aittir.

yeri..

~leri

1

AÇIDlSbr.

Şehir stadının

bü t 1)rı

Ya.zı

Dr. Ekner Şehirde iş kalmadı... Bir intihôr
Güzel
san'atlar
akadehakkında ne diyorlar?
misinde .araba dingili
bilinmiyor mu?

apa.rt ıınaularuıı~

ır şekil almış ve son

lınk kı uı ::ıh fı 1J:

Nüshası

NEŞROLUNUR

tapıyor ınu?

yüzlü
hareketi

Şehir tarafından tesbl epey
tıı.ınandanberi tl~ünülen spor
~eydanı va stadyom mesele~: görünüşe göre artık kafi

ı ntişar c d C"ıı

1'ELEFON:

bir çete tenkil edildi

Dı"in yapllğına

·Bazı vatandaşların iki

Ortada dönen
fAyialar tayanı
dikkattir

(.oı.e t en1~ztl e

AKŞAMLARI

Cenupta

şartları

Abone

h urıış

Kuvvet/erimiz
farafindan imha edildi
Mardin 4 ( Huıusi) - Yirmi gün eve!, bir takım avenesile beraber hudutlarımız
civarında, ve Diyarbekir, EIaziz mıntakasında ıakavet ve
melanet yapan meşhur haydut
Zadonun
takibine
çıkan
kahraman
müfrezelerimiz ,
şaki ve avenelerile Drahim
civannda müsademe etmiş,
beraberinde karısı da bulunan zado ve avenesi kamilen
tenkil ve imha olunmuştur.
Bu şeririn evelce muhtelif
cürümleri tecile tabi tutulmuşken, cumhuriyetin hakkın
da ğösterdiği re'fet ve tefkati istihfaf eden hain, biyanetini akabinde layık olduğu
cezaya çarpılmıştır.

caktı.»

Kulıiı'e
;;efirimiz JUuhlltlıı
ııa~, mezuutyetl

nihayet bulduyoodan, buoüıı lUısıra mütevecciheu
lınrı>kl'I l'dl'ı'f'kt lr.

mizlik itleri müdürü Mehmet
Ali beyin kayın biraderi ve
Is. erkek lisesi kimya muallimi
Hasan bey beynine tabanca
sıkarak kendisini öldürmiiştü,r.
Hasan bey 16 seneden beri
hocalık eden çok kıymettar
bir muallimdir.
intiharının sebebi maalesef
hilsnil suretle halli kabil görü•
nen bir aile geçimsizliğidir.
Merhum Hasan bey küçük ve
ehemmiyetsiz bir münazaa neticesinde gayri resmi bir tarı.·
da kendisinden ayrılınıı olan
refikasının «10» yafındakl ço·
cuğunu da beraber götürmüş
olmasından müteessir olmuş,
çocuğuna çok merbut bir baba
olduğu için bu teessürün sevkile hayatına kıymıştır.
intihar gece vuku bulınuı,
ve merhumun hocalık yaptığı
İstanbul lisesi ancak bu sabah
hadiseden haberdar olmuştur.
Lise müdUrü bu hususta
bize demittir ki :
«- Hadiseden hemen şimdi
haberdar olduk. Çok mütees•
siriz. Pek kıymetli bir arkadaı
kaybettik. Bu kıymetli ölüye
son liünnetimizi ifa için hazırlanıyoruz. Talebelerimiz teessürlerini göz yqlan ile ifade ediyorlar·"
Zadıta intihar hakkındaki
tahkikata başlamıt ve keyfiyetten müddei
umumilik
haberdar edilmiştir.
Bu müessif hadise milnasebetile merhumun dost Ye arkada.şlanna talebe ve ailesine
beyanı taziyet ederiz.

Maarif vekilinin
ziyaretleri
!Uaarlf veklll Cemal
il Üsil Ü . IJ. btıtJÜll öijlN~l'll
sonra maarır ('ıuanetıııo
gi<h•rek IJlr nıfıdılel w~·~
gul olacaktır. Cemal ~.hı~
nü heyin buuün Daruıru

nunu da ziyareti ıuulıte
nıeldlr.

Muhtelit mübadele komisyonunda
son vaziyet

O·

Ercüment B. gldiyor
Matbuat umum müdü-

rü

Er(~iiment

butfün

EJu·em B.

Ankaraya

edecektir.

avdet

..... ,,.......

o

l

-l>ım

Sa ife

Tahdide memur komisyon Halepfe PazartesİJle

Şarkta...

toplanıyor

çıktığı yazılmıştı.

Fuat bey dün avdet etmf,.
tir. Fakat bütün dünyayı değil, 69 gün zarfında yalnız
Mısırı, Sudanı, Adeni, Yemeni,
Hicazı, Filistin ve Suriyeyi
dolaşmıştır.
fftlransız harbiye

ırak

hudut

baş ..

murahhası

FtJhri
B. oldu.

Mardin, 4 ( Hususi ) - Türkiye - Irak daimi hudut komisyonu Türk başmurahhaslı
ğına, hududa alakası i•ibarile
Hakkari valisi Fahri bey tayin
edilmiştir. Mardin valisi bey
de heyete iltihak edecektir.
Fahri bey Hakkarlden hareket edecek Mardine gelecek, evrak ve saireyi Tevfik
Hadi beyden devir ve tesellüm ederek 15 teşrinevelde
içtima edecek olan Türkiye
Irak daimi hudut komisyonu
Türkiye bat murabhaslığını ifa
etmek üzere Musula gidecektir.
Komisyon müşaviri aakeriıi,
tercüman ve icap eden katipleri tayin edilmiştir.

Mardin ve Diya•
rbekir meb1 us·
lan
Mardin, 4 (Hususi) - Mardin meb'uslanndan Yakup
Kadri bey Mardin, Diyarbekir meb'uslannan Fazıl Ahmet,
İsak Rafet ve Elaziz meb'usu
Tahsin beyler Mardindedirler.
Yakup Kadri bey şehrimizde
bir kaç gün kalacaktır. Diğer
leri bugün Dlyarbekire git-

zabit namgzetlerini hamil olan (Edgar
l<ine) zırhlısı birinci teşrinin
1Ouncu gfınü İstanbula muvase!et edecektir.
raiş tabipleri Cemiyeti dün
mişlerdir.
[~fevkalade bir kongre aktedecektir. Ekalliyeti teşkil eden bir kısım azanın içtimaa
balıriyesi
gelmemeleri yüzünden kongre
akll dilmemiş, ancak mesleki meseleler hakkında hasbühallerde bulunulmuştur.
Atina, 4 ( Hususi) - YuRıılı günü Ankııraya avdet
nan ticareti bahriye filosunun
™edecek olan Maliye vekili
takviyesi için la:ıım gelen tedSaracoğlu Şükrü B. dün gayri
birleri teshil memurriyetile teşkil
mübadillere tev:ziat meselesi
edilen komisyon mesaisini ikmal
hakkında şu beyanatta bulunetmiş ve dün başvekil vekili
muştur:
H. nazın M. Mihalikopulosun
- Anadoludald Yunan emriyaseti altında içtima ederek
lakinden müterakim hasılat
gayri mübadillere tevzi edilenetice! me•aısını müzakere
cektir. Bütün gayri mübadiller
eylemiştir.
bu tevziattan istifade edecekVerilen ınalümata göre Yulerdir. F ahat henüz bu paranan denizci milli kumpanyalaların alakadarlara ne zaman
rına devletin müzahereti esHı
verileceği tesbit edilmemiştir.
kabul edilmektedir.
[f;'j:.ilütün inhisar umumi müL~ J dürü Beh~et bey
dün
şehrimize avdet etmiştir.
~ jnkara son bahar at y~r.ış,Jarı dün başlamıştır. BırınAliye hanımın muhakeci koşuda «Billür» birinci« Yetim» ikinci, ikinci koşuda «Sadi- 1.Jtl'sin('
huoi.in
üı)hı) e
varuus» birinci «Seyit» ikinci
doj)ru devanı Nlllıni~tir.
llçüncü koşuda .. Pötigri» biCasus Kasını
Tevfik
rinci «Duman» ikinci «Kaphakkındaki
lrnrar lıuuüıı
lan» üçüncü, dördüncü koşuda
öfıleden sonra lı~lıllı1 cdlBaşvekilimizin · «Ülgo» su bileı·l•I, il r.
rinci «R<'jan» ikinci «Primrol»
liçüncü gelmişlerdir.
Musevilerin bayramı
r~\tlctiznı birincilik müsaba~k!!.larına dün Kadıköyünde
Bugün ve yarın Musevilerin
başlanmıştır. Yapılan yarışlar-. yılbaşı bayramıdır. Bu münadaıı 1500 ve 10000 metre f:•ebetle havralarda ve sinenal olduğu için biricileri taicra
ayyün elmif, 200 ve 400 met- gonlarda ayini ruhani
edilmektedir.
renin yalnız seçmeleri yapıl

YuntJn fictJrefi
ve
hükumet

Bugünkü
muhakemeler

mıştır.

1500 metrede Beşiktaştan
Sünuhi 4 dakika 23 saniyede
birinci, 10000 metrede gene
Beşiktaştan Mehmet 35 dakika lŞ saniyede birinci gelmişlerdir.
.
.
Beşiktaşın kıymetlı muka-

Bugünkü borsa
İngiliz 1008,75,00 Frank
12,28,0; Liret 9,20,00; İsviç;
re; 2,49,25; Dolar 48,15,625;
Dahili 97,00; Altın 879,00
Ana dolu 22,45; Rumeli 6,50
Tramvay 71.SO, Diiyun 195,92'
İ)
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id..-;;b:Iu";--ı
kurtuluşu
Yarın Istanbulun kurtuluş li
bayramıdır. İstanbul 5 sene- J
lik bir esaret hayatı geçir- \
dikten ıonra altı sene evel i"

1

SON HA ERLER

Türkiye .. Suriye
hududu

J!üj]ürk - Suriye tahdidi hudut
t;:,llkomisyonu reisi Danimarkalı jeneral Ernest dün şeh
rimizden Halebe müteveccihen
hareket etmiştir. Jeneral Ernest:
" komisyon pazartesi günü
Halcpte toplanacaktır. Evelce
iki alakadar hükumet arasında
yapıian itilafnameler mucibince
mutabık kalınan yerler tetkik
(llunarak hudutlar tahdit edilecektır. Bu iş ise iki Uç ay
zarfında bitirilebılecektir. •
iğ er taraftan Fransızlarla
Türkiyedcki Suriyelilerin ve
Suriyedeki Türklerin emlakinin tasfiyesi için yakında Hariciye vekaletinde müzakerata
1 aş!nnacaktır.
ff. t:ıtistik müdiriyeti umul?.,_ m yesinden ayrılan M. Ka1T1el Jakar dün ailesi!e beraber
memleketine
müteveccihen
hareket tem iştir.
rnlaşvekilimiz
dün meclis
W~reisini ziyaret etmişlerdir.
Aabık muhtelit mübadele
~müşavirlerinden Fuat beyın, devri alem seya~atine

Saat

vemetçisi Mehmet bu suretle
yeni bir rekor kazanmıştır.
Dün Taksim stadyomunda
da Galatasaray ve Sporting
atletleri arasında dört tane
koşu yapılmıştır. Bu yarışlar
dan ikisini Galatasaray, ikisini
de Sportlng atletleri kazanmışlardır.

lffilaliıl gaziler Cemiyetinin
~senelik kongresi bu ay

içinde Ankarada toplanacaktır.

ır;Jlarfamba günü gelen Ford
!Wtayyaresi dün saat 13,45 te
hareket
etmiştir.

Strezman
Bir tren hasara uQradı
· iki yaralı var
Belgrat, 4 (A.A.) - Çaribroddan bildirildiğine göre, Pirottan
gelen bir tren Çaribrod istasyonunun iki kilometre ilersinde
bir bombaya çarpmıştır. Bomba infilak etmiş ise de ehemmiyetsiz hasar yapmıştıt.
Tren yoluna devam etmiştir. Derhal tahkikat başlamış ve
sul kastçıların izleri Bulgar hududu civarında kaybolmuştur.
Tahkikat esnasında toprağa gömülen diğer bir bomba daha
infilak ederek iki jandarma daha yaralanmıştır.

,

Damdcın diiştü.,
gası kırılarak

kabur()ldii

Kasımpaşada

Bostan bafında oturan amele Aptullah dün
Haliçte Seyrisefain idaresinin havuzlar fabrikasının damında
demir saç kaplarken ayağı kayarak beş metre yükseldikten
yere düşmüş bacaklan ve ıol kolu kırılmıştır. Zavallı amele
kaldırıldığı hastanede bir müddet sonra vefat etmiştir.

'Dün gece dôrt yerde
kavgalar oldu ..
Dün gece dört cerh

vakası

olmuştur.

1 - Üsküdarda lhsaniyede
oturan şoför muavini Lutfi
dün Üsküdar çarşısından geçerken bıçağını çekmiş, karşılattığı koltukçu Salahattini
sol bacağından yaralamıştır.
Mecruh tıp fakiılteıine yatırılmıştır.

2 - Kasımpaşada
pazar
mahallinde ü:zümcü Ahmet
ile maliye tahsil şubesi memurlarından
Hakkı
efendi
bir alış veriş meselesinden
kavga etmişler, Ahmet bıçak
la Hakkı efendiyi sol kolun-

ktJn/ı

Kerim oğlu
sokağında oluran Sabri, kardeşi Asım ve Ahmet dün gece evlerine otomobille gelmiş
ler, içeriye girmeden eve! iki
el silah atmışlardır. Gece mahalle halkını heyecana düşüren
üç genç yakalanmışlardır.

Memurum, demit!
Sirkecide Eskişehir otelinde
oturan Salıihattin dün gece
köprünün Kadıköy iskeltsinde
köfteci Necmettin ile kavga
ederken kendisinin polis taharri memuru olduğunu söylemiş, bu iddia ile yakalanmıştır.

Ölümü ile
Almanyôyı

mateme soktu

örtülmüştü:

«M. Stresemann» ın sandaliyesinde siyah tüllerle bağ
lanmış büyük bir krızantem
bulunuyordu. Reis vekili bir
nutuk irat ederek müteveffanın Almanyaya yaptığı iyilikleri birer birer aaymıt ve Alman milletine taziyede bulunmuştur. Meb'uslar bu nutku
ayakta dinlemişler ve matem
alameti olarak celseyi tatil
etmişlerdir.

herke~
mü~terek.

JJu matemde

Londra, 4 ( A. A. ) - M.
Macdonald rakip olduğu gemiden Albanya başvekiline
çek iği gayet müessir blr telgrafta M. Stresemanın zıyaı
ile Avrupa sulhunun en kavi
istinatgablarmdan birini kay-

dan yaralamııtır. Mecruh hastaneye yatınlmııbr •
3 - Kasımpafada Cinciler
içersinde Nuri efendinin fırının
da hamurkar Ri:za, Zühtü,
Hakkı dün gece kavga etmiş
ler, Hakkı bıçakla başından
yaralanmıştır. Hakkı kavga esnasında 500 Jirasının kaybolduğunu iddia ettiği lçin Rıza
ile Zühtü yakalanmışlardır.
4 - Şebzadebaşında seyyar
fıstıkçı Ademle Ekrem bet kuruşluk fıstık yüzünden kavga
etmişler, Adem kama ile Ekremi iki yerinden yaralamış
tır.

teşkil ettiğini söylemiştir.

Karagümrükte oturan bahçevan Mersin
ile arkadaşı
Şevki, ayni mahallede oturan
akrabalaı ından Aliye hanımın
evine ailevi bir sebep yüzünden tecavüz etmişler, Aliye
hanımı ölümle tehdit etmişler
ve hapıya üç el silah atmış
lardır. Mütecavizler yakalanmışlardır.

Bir eve tecavüz

İsmail ve Mehmet isminde
iki kişi dün gece Beyoğlunda
Derviş sokağında 32 numaralı Patrenin evine taaruz etmiş
ler, p:ıra istemişler, verilmeyince ölümle tehdit etmişlerdir.
iki mütecaviz yakalııamı~tır.

Halkımızın kadirşinaslığı

ANKARA
POSTA~I
1
/2 günde

kişi seyretmiştir.
16575 l de filmi çok takdir etmiş ve candan

1657 5

alkışlamıştır.

~l~AMIA ve M!llJL~[I sinemasınoe
Her seans hıncahınc dohr.aldadır

kurtulmuş,

kahraman ordumuza kavuşmuştı... Bu büyük yıl dönümü yarın, evelce
neşredilen proiram dairesinde, tes'it edilecektir.

1 Kurtuluş b:yramı

(
müna~ sebetlle yarın devair gayrı
resmi surette kapalıdır.

1I

Berlin, (A. A.) - M. Stresemann ın vefatı dolayısile kabine bir matem içtimaı aktetmiş
İş bankasından: Yarın fsve başvekil, nazır arkadaşlatanbulun kurtuluş bayrı-mırına taziyede bulunmuştur. Di- · - na müsadif olmasından doğer taraftan Reichag da bir J layı bankamız kapalıdır.
· t"ımaı• a kd et mış
· t"ır.
~i~-" ııııınıı~ıııııoıııııımııılll""'•ljllllllllllııo,..m
ma t em ıç
Bütün 1alon siyah tüllerle

Hariciye nazırı M. Henderson, Almanya hükumetine
çektiği
taziyet telgrafinda,
Avrupa ıulbunun tarım ve
takviyesinde M. Streaemann ın
birinci derecede haizi ehemiyet
bir rol oynadığını beyan etmiı
rlr Maliye nazırı M. Snovden,
« Stresemann » ın vefatından
bahsederek ölümün yalnız Almanya için değil bütün Avrupa
için gayri kabili telifi bir zıya
olduğunu ve bazı gayet
mühim mesailin halline çalıştığı
bir sırada Stresmanın muavenetinden birden bire mahrum
kalması hakiki bir felaket

Harikulade bir muvaffakiyet

2

s

bettiğini söylemiştir.

Otomobilden in-1 AkrabtJdan
Aliye hanımı
mişler silah
tehdit
atmışlar
Kasımpaşada

ii
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Bolluk...

Balık, bıldırcın

tJyva pek
bollaştı ..
Birkaç

gündenberi devam
~den balık bolluğu dün lstanbulda daha ziyade artmıştır.
Bunun sebebi havaların birdenbire iyi gitmiye başlama
sıdır.
Perşembe

guou palamut
30 - 45 kuru4tu, dün 10 - 15
kuraşa satılmış bir kısmı da
bugüne artmıştır. İstanbulun
methur ve lez!z lüfer balığının
okkası perşembe giinü 120
kuruş iken dün 40 - 50 kuruşa satılmıştır.

Dün kasaplar

balık

bollueti

ğundan dolayı ellerindeki
satamamışlardır.
JJıldırcın

ve ayva

Dün birdenbire

bıldırcın

da

bollaşmıştır.

Bu sene ayva bolluğu da
nazarı dikkati celbetmektedir
ve okkası 10 kuruşa satılmak·
tadır.
İhtiyar

kadınlar,

ayvanın

çok olmasını bu sene kışın
çok olacağına delil addetmektedirler.

itil( 311

işi

Takdiri kıymet
usulleri değiş.
tirildi

(M. Stresman) ın ölümünden
iskan işlerinin tesrii için yepek ziyade müteessir olan Uoyd
niden
bazı kararlar verilmiştir.
george, Bu ölümün Avrupa
Tefviz komisyonlarında yeni
ahalisinin sulhpener kısmı
masalar teşkil edilecektir.
Jçin
müthiş
bir
musibet
Bu masalar için yeni meolduğunu ve büyük bir karıt
murlar tayinine vekalet miisatırıcı olan müteveffanın Avruade etmiştir.
pa ve cihan sulhune hiç bir
Takdiri kıymet, mahalline
vakit unutulmıyacak hizmetler
heyet izamı suretilc yapılmak
ifa ettiğini söylemi9tir.
ta idi , badema mübadillt'rin
Lrd Çorçil, eğer Almanya
Yunanistanda terkettikleri emM. Streseman ayarında başka
lakin ve ya burada almak
bir hari_c;ye nazırı bulmağa
istedikleri emlakin kıymetleri
ni
tahminde , bu emlakin 928
muvaffak olursa kendisini bahsenesindeki varidatı gayr;satiyar addedeceğini söylemiştir.
flyeleri nazarı dikkate alın
ması ve bunun esas addi karargir olmuştur .

Rusya-Çin

Son müsa.deme Yeni Mısır
çok şiddetli
kabinesı
olmuş

İskenderiye, 4 ( A.A. ) -

Harbin, 4 ( A.A. ) - Çarşamba günü Manchuli de Çin
ve Sovyet kuvvetleri ıırasında
vuku bulan mücadeleler fevkalade şiddetli olmuştur. Sovyet tayyareleri üç hiicum yapmış, altı bomba atmış ve mitralyözlarmı kullanmıfhr.

Yeni kabine ıu ıuretle teşek·
kül etmiştir:
Başvekil ve Dahiliye nazın:
Adli pafa Y egen, Hariciye
nazırı:
Mithat paşa Y egen.
Adliye qazırı: Hüseyin paşa
Derviı. Münakalat nazırı Apturrahim pafa Sabri. Maliye
nazırı: Mustafa paşa Mahir·
Harbiye nazırı: Mehmet Ef·
latun paşa.

Çin memurlarının dedikbakılırsa
muharebe
lerine
Rus
kuvvetlerinin
taarruziyle baş!am:.1 ve bu kuvvet- ,..----------------~
liugünkü hava
' !er, sarfetmiş oldukları mesaKandilli rasataneaiııdeıı
iye ragmen, perşembe günli
alınmıştır:
akş.~mı ricale mecbur olmu~
Dün azami hararet .-.22"
tJr. Çin Jnemu~!:ırı, Çinlilerin
derece, bu !abalı «13» dere
t• · falını 2ü0 l:<ıdar t~.hmin
d ""He, fakat Sc·ıyd kılaa- , cedir. Bu gece rüzgl\r ınfıte
lı. m da ağıı z;ıyı,l:ı. u{'.ramış
h:ıvvi;l ho.va ııçıl:hr.
)
,, •. uı;mııı s0y'.c .,_, c~ 'ı:c!irler.
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Pcndiain vapur
postası
Her sabah Pandikten 7,54
ce kalkan Seyrisefainin Halep
vapuru 8,53 te Haydarpaşaya
geliyor ve bu vapura benim
gibi bir çok memurlar biniyor.
Bu vapurun 9,13 te köprüye gelmesi icap ederken ancak
9.30 da köprüye yanaşabiliyor.
Ben ve benim gibi memurlar
9.30 da vazifeleri başında bulunamıyoruz. Daireye gelinciye
kadar da bir hayli zaman geçiyor. Keyfiyet Seyrisefain idaresine bildirilmişse de şim
diye kadar hiç bir cevap
çıkmadı.

Sürati

az olan bu vapur
yolcuların az bulunduğu öğle
zamanları seferine tahsis edilerek sabahları yerine başka ve
süratli bir vapur ikame edilirse çok iyi olur. Sepisefaindcıı bu himmeti beki:! oruz:
Boıtancı Salih Rıza

·Eer.z:n yok·*un

ınanası

Yakın, uzak , bütün semtlere işlemeyi kabul etmiş görünen şoförler arasında , yakın
mesafelerdeki yerlere müşteri
nakletmemek için yeni bir
usul keşfedildiğini geçen gün
öğrendim. Bu da, semti öğre·
nir öğrenmez eğer yakın bir
yer ise benzinsizliği ileri sürmektedirler. Bunu, bir tesadüf
neticesinde, iki şoförün muhaveresinden öğrendim. Alakadarları ikaz ediyorum.
Karaköy: Kemal

Yersiz!er* meıcei

Japorıya
Kendi denizlerine hakim olmak
istiyor
İnglllz başvekili ile Amerika
hükümeti arasında cereyan
etmiş olan müzakerelerin şi
falü bir cereyan almak üzere
bulunduğu bu
dakikalarda
Japonyanın en mlihim, gazetelerinden biri olan Nagazaki·
de Japonyanın arzularını gösteren mühim bir makale çık
mıştır.

İngiliz gazetelerinin bu ma·
kalenin telgraf ile aldıkları
hülasasına bakarak sahrları
arasından çıkardıkları manıya
bakılacak

olursa

Japonya
silahlar.nın
bugünkü
deniz
kuvvet mikyasına göre tahdit
edilmesine itiraz etmiyecektir. Jeponyanın bütün arzusu
Mançuri ve Korayı ihata eden
denizlere
hakim olmak ve
hakim kalmaktır,
bugünkü
donanması ile de uzaklardan
gelecek
her
hangi
bir
donanmaya karfı bu tefevvuku temin ettiğine kanidir.
Buna mukabil Japonyanın
hiç bir zaman kabul etmiyeceği bir şey varsa o da tahtelbahirlerin ilgası ve ya küçültülmesidir. Japonya bu si·
!aha bir emniyet silahı nazarı
ile bakmakta, bunu bir sigorta
telakki etmektedir.

Tesadüfün bu
derecesi de feci

Bizim mahallenin evleri, giltalyanın Rüyye kasabasında
rlntilidir. Yani demek isteRasa ismini taşıyan bir koorim ki evlerin methalleri içerperatif müdürü karısının ken·
lek ve kapıya kadar birkaç
disine ihanet etmekte oldubasamakla çıkılır. Basamakğundan şliphelenerek kadını
larla kapı arasında da ufak
cürmü meıhut halinde yakabirer sahanlık vardır. Burası
lıyabilmek için
bir seyahat
nızgardan masun, üstü de kabahane etmİ§ , şimendifere
palı olduğu için, geceleri bir
binip
şehirden çıkmıı, fakat ilk
takım yersizlere mekan teşkil
istasyonda
inerek geri gelmif,
ediyor.
karıaını
bir
ormanda atıkı fle
Maksat, bu biçareleri ele
geçirdikleri bu sığıntıdan mah- yan yana gezerken bulmuş ve
hemen evelden tedarik ettiği
rum etmek değil, aralarında
bir çok ta uyğunsuzlar buluna· tüfeği üzer!erine boşaltmış.
Az sonra yanlarına gittiği zabilmesinden dolayı, hırsızlık
man örmüş ki münasebetsiz
ev saire gibi vukuattan çekibir vaziyette bulduğu kadın
niyoruz. Zabıta bu işle meş
ile erkek, karısı ve kansının
gul olsa, fena olmıyacağil
aşıkı değil, iki 1o nşusudur.
benziyor.
Bu
yanlışlığın vukuuna sebep,
Kadıköy, Bahariye Selahattin
vurulan adamın tıpkı kendisinden
şüphe edilen adam gibi
150-130 bajsi
giyinmiş, kadının da arkasına
Tayyare piyanko biletlerinin
bir eşi madam Rasada bulubir ke~idelik fiyatı 150 kunan manto teklinde bir elbiruştur. Ben lu parayı evelki
se giyinm'~ olmuş olmasıdır.
gün gene verdim, biletimi
tecdit ettim. Fakat tam dör- İki doktor mahkemedüncü vakıf hanı önünde bir
ye verildi
adam elinde birçok bilet olBunban evel lzmir hapisaduğu halde:
nesi tabibi Haydar bey, rüş
- 150 ye almayın, ben
vet almaktan, eski tabibiadli
130 kuruşa veriyorum, diye
bağınyordu. Bir çok kimseler Rıfkı bey de mumaileyhin bu
rüşvete zemin olan raporunu
de 130 kuruşa bu adamdan
tasdik etmekten ve ayni zabilet aldılar. Aradaki bu fark
manda bir bikir hadisesi müiledir?
nasebetile
muayeneye giden
S. S. - Piyanko müdüriyebir kadını tahkir etmekten
Unin bu husustıt malumat vervilayet idare heyetine verilllıesi şayanı temennidir.
• mişler, neticede kendilerinin
Samatya: Faruk
lüzumu muhakemelerine karar
verilmiştir. O sıralarda mumaBir yola dair
ileyhim
tarafından yapılan
. Beyazıtta muhassesatı zatiye
itiraz, Devlet şurasınca tetkik
•daresine giden yoldan ta~,
ediimiş ve gayri varit görü·
to.Prak, pislik yığ-ınından gçil ..
!erek
ida~e heyeti
kararı
111
~Yor. Şehrin göbeğinde, res- tasdik edilmiştir.
llıı bir daireye giden bu yol
~caba beş on amele ile temizCnemez mi? Yoksa elli metBüyük Okyanosun ortasın
~luk bu yol için bütçede
da kain Havay adalarında gebsisat mı yok?
çen gün tam 52 zelzele sadeAyasofya: Vehbi Kamil
mesi duyulmuştur. Bir çok yerlerde yarık!ar hasıl olmuştur.

•

•

Zelzele rökoru

* kocalar
Evde oturmıyan

. M. M. isimli
lı •ne:

mektup sahi-

Zevciniz sık sık evden kaçıyorsa sebebi vardır . Onu
evden kaçıran St'bepleri izale
ed·ınız.
• Ondan sonra eve dönllıesfoi bekliyebilirs=ni:ı:.

<lUNDE 10 PARA
Anadolunun her köşesinde
birer Çocuk sarayının yükselmesi için HİMA YEi ETFA·
LİN hepimizden beklediği
yardım.

lemek

VİNÇ ~ANI
Ne umuyorsun bey?
Böyle yapmakla çardan
elbet bir şey umuyorsun?
-33- Muh11rriri: M. Turh11n

- Bundan ne çıkar?
- Çok şey çıkar, elçi bey.
Bizim halle, henüz beşikte
yatan hanzadeyi çok severler.
Zira onun babası cesur idi,
müthiş bir muharipti. Moskovaya kadar akınlar yapmış,
ehaliye kendisini sevdirmişti.
O muhabbet şimdi oğlu için
gösterilmektedir. Sevinç hanımın kocaya varacağı, halkın
kulağına giderse derhal galeyan başlar. Hanzadenin öldürülmesinden,
Kuşak beyin ·
hanlığa geçmesinden korkulur, ve o vakit Sevinç hanımın
mevkii sarsılır, taraftarları
azalır. Çar hazretleri işte bu
kargaşalıkta ordusile Kazan
önüne • geldi mi, kolaylıkla
şehri ele geçirir. Çünkü halk
o ordunun, Sevinç hanımla Kuşağın nikahını kıymak için geldiğine zahip olacak ve harbe
çıkmayıp Sevinç hanımı öldürmiye koşacaktır.
- Güzel plan ama, neticesini elde etmek için haylı
beklemek lazım. Çar hazretleri ise sabırsızlanıyor.
- Böyle tohumlar çabuk
yeşerir, siz hiç merak etmeyin,
Mankübeski bey, şimdi şa
rap emretmifti; misafirile kartı kartıya kadeh boşaldıyordu.
Artık muhavereyi de bqka
mevzua çevirmişti. Dereden,
tepeden konuşuyordu. Bilgisi
çok, sohbeti tatlı idi, can sık
mıyor ve bilakis şarap neşe
aini gtlzel sözlerile çoğaldı
yordu. Fakat Mamuk bey kıv
ranıyordu. Söylenen sözlerin
biri kolağına giriyorsa ikisi
girmiyordu. Çadıra gireliden
beri bir şeyler sormak, öğ·
renmek istediği halde bir tür·
lü cüret edememişti. Şimdi ba·
hsin başka mecralara intikal
etmesi büsblitün cesaretini

min rahat yüzü görmesi için
çalışıyorum. Umduğum, düşün·
düğüm hiç bir şey yoktur.

Çar hazretlerinin benden hosnut olmaları en büyük mükafattır.

- Çar senin gibi düşün
müyor, sana büyük bir iyilik
yapmak istiyor; Kazana Rus
bayrağı çekildıği gün hanlık
tahtı senindir.
Hain Kazanlı, bu sefer büa
bütün kızardı, dili tamamen
peltekleşti.

- İstemem - dedi - yemin
ederimki istemem, hanlık bizim
şeyh Alinin hakkıdır.
- Çar, seni de, şeyh Aliyi de tanıyor ve seni hanlığa
layık görüyor. Büyük çarın
verdiği ret olunmaz. Binaenaleyh, seni şimdiden Kazan
hanı olarak selamlanm.
Mamuk hey, vatan başka
bir bayrak altına düştükten,
vatandaşlan
çıgnenip

düşman ayağıle

esir

menzileslnde
aürünmiye başladıktan sonra
teveccüh edecek kazip bir
devletin, haddizatında kölelik
serpuşu demek olan mUf'um
bir tacın neşvesile kendini
kaybetmek derecelerine gelmişti.

Nihayet bir fırsat buldu, ya·
hut şaraptan alınmış bir cesaretle o fırsatı kendiliğinden
yarattı ve sordu:
- Çar hazretleri, elçilikle
lstanbula gidişimi münasip görüyorlar mı? Maliım a, bu da
nazik bir iş. Ne kadar ayak
sürüsek, ters davransak gene
tehlikelidir. Sevinç hanımın

Mankübeaki, bu ihanet .sarhoşunu dikkatle süzerek:
- Arkadq - dedi - düşün
me ve sıkılma. İkimiz de bir
yolun yolcusuyuz, ayni kapı
dan kemik bekllyen köpekleriz. Ben Türk imparatorundaa para alıyorum, onun elçiliğini yapıyorum. Fakat Rus
çarına hizmet ediyorum, kendı efendimi aldatıyorum. Çünkü, böyle yapmakta kendim
için daha bllyük kazanç buluyorum. İstanbuldaki devletli
bana yüz veriyorsa Moakovadaki haşmetli bin veriyor.
Yüz altına razı olmak, efendime sadık kalmak elimden
selmiyor. Ancak çarın verdiği
bin, az gördağüm yüzün sayesinde elime geçiyor. Bu sebeple de hem efendimin parasını, hem çarın bahşışını
almak lazım geliyor ve bu
a:ış verişten iki yüzlülük çıkı
yor.
Mankübeski, sözünün bu
noktasında bir iri kadeh daha

yazdığı acıklı kağıtlar,

yuvarladı.

kırmıştı.

İstan

- Mansıp fanidir, servet
bakidir, fırsat elde iken para
toplamıya çalışmak bizim gibi,
düşünmüşlerdir.
daha do_irusu benim gibi baKanuni Süleymanı temsil ela nalınına benzedilen, bugün
den elçi hafifçe gülümsedi,
kullanılıp yarın unudulacak ve
iri bir kadehi cür'a, cür'a içatılacak
bir adamın hem
/
tikten sonra:
hakkıdır, hem vazifesidir. Ben
- Ben de - dedi - başka
efendimi aldatmakla hakkımı
şeyler soracaksın zannettim.
ve vazifemi yerine getirmiş
Dediğin iş bizce hallolunmuş·
oluyorum.
tur; sırası gelince anlatırım.
elçi bir kadeh daha içti.
Ben bunu merak edi- Her şey aslına döner,
yordum.
derler. Benim için aslıma
- Merak edecek başka şey
dönmek te felaket!.. Ölüp te
yok mu?
toprak olmayı bir tarafa bırak
- Ne gibi efendim?
ta sağ iken aslına. dönmeyi
- Mesela kendi işin var,
düşün. Bu, benim hesabıma ne
benim Türk elçisi iken çara
feci bir şey olur. Dost ve
hizmet edişim var. Bunları
yoldaş olduğumuz için her
merak etmiyol' musun?
şeyi açık söyliyorum. Ben ki- Benim şu elçilik maddemim?.. Bu gün dünyanın en
sinden başka ne işim var, bilkuvvetli bir saltanatının elçisi,
mıyorum.
değil mi?
Evelce neydim?..
Hiç! Evet Mamuk bey, bir
- Acayip. Çar için candan,
hiçi...
Nereden yakalamıŞlar,
yürekten çalışıyorsun. Elbette
bir umduğun var?
, beni lstanbula getrmişler. GüMamuk bey, gayri ,_
·j
zelliğime kıymet verip kucak- ı
kızardı, rekik bir eda ··- v~ 1 tan
kucağa
dolaştınnışlar.
önüne baka baka:
Kimi Moskoftan: k~mi bırva~- j
- Çalışıyorsam, memleketitan dönme deY•etliJer, cana
buldakileri merhamete geti·
rirse Moskova sıkıntıya düşer.
Çar hazretleri bu ciheti elbet

ı

•

Iyişe)

Bir İngiliz kiba- İsvicrede bir da,
rına göre nasıl
ğın getirdiği
yenir?
varidat

iyi ve nıııntazaın yemek
nasıl yenir? Bu hususta,
bir lnglliz kibarı bir eser

Bazı memleketler, dağı tap

neşrclınl~lir.

Eserinin mukaddeme•
slnue şu fikirleri serde·
diyor:
t - Peçete, bir önlük
deiJllıllr. Oııun içln,llr kı'
ne yakaya, ne ıle boyuna
takılmamak h\zımdır. Uinaenaleyh lamamlle katı
nı açmadan diz üstüne
konmıılıılır. A(jzı silmek
için de iki el ile tutmalı
nı orlıı li!sıuı ile ağzı sllml'liıllr. Hir el ile a{jız
siliıwnı<'z. Havlu tekrar
}l'rlnP l•onulıhıuu zaman
lıu su retle aj'Jızın sil indi01 taraf örtülü kalmış
olur.
2 - Ekmek, ne bir yemek, no de bir mezedir.
Ekmel,, plşnı iş olan aşın
l(•zzetinl dııma(ja aksettiren ve sıılı;ayı emmiye
mahsus bir vasıtadır. Ye·
mPk yemesini hllnıiyen
IPrdlr Jd sofraya oturur
oturmaz önlt•rlndckl ek·
nıeğl tırtıldııııııya başlar

lar.
l!lr çorbanın lezzetini
duyabilmek için behemehal ekmeksiz içmelidir.
3 - Ekmek kesllmez,
parmaklarla ı,oparılır. Beher lokma, döı·t l•iise bir
şekerden büyük olmamalıdır.

4 - Kaşık, yan taraftan a{jıza göliiriilmelldlr.
Ucundan değil. Çatal, bı·
çak kullanmayı istilzam
eden yemeklerde sol elde, dljjerlerl ıfo saif elde
lutıılmıılıdır. IJıçıık
lso
dalına saljda bulunacaktır. El kesllcHklen sonra
hıra lulmamal 111 ı r.

düzeltmek için avuç dolusu
para sarfederler. lsviçr~ gibi
!: azıları ise bu yüzden milyonlar kazanırlar.
Meseli İsviçrede (Mon Blan)
denilen üzeri daima karlı bir
dağ vardır ki, bunun güz~ii
İsviçreye her sene yüz bmlerce seyyah getirir. Geçen
sene bu dağı görmek ıflll
gelen seyyah tarın ~dedi taı_n
400 bini bulmuş, lsvıçre hazı·
nesi de bu yüzden tzmam 52
milyon lsviçre frangı cebe
atmıştır.

Yunan orduundaki tasfiyeden
maksat?
Atina 4 (Hususi)- Orduda
kadro 'fazlası olarak teabit
edilen 500 zabit yerine 1300
zabitin kendi arzularile asker·
likten çekilmek için istida
vermeleri bir hadise olmuştur.
Muvafık gazeteler ord.uııun
zabitsiz kalacağından endışeler
izhar etmektelerken diğer ta•
raftan muhalif matbuat, istifa
istidası veren bu 1300 zabitten 500 antiveni zelist zabitiı:ı
ordudan çıkarılacağını ve esa•
sen bütün meselenin ordudan
anti venizeliıt zabitlerin ihra·
cı olduğunu yazmaktadırlar...

Yunan mektep
gemilerinin ismine bakın!
Atina, 4 (Hususi) - «Limnos•, <(Kılkıp zırhlıları ile
mektep gemisi «Aris•, «lzmir"
torpidobotu ve iki gambottan
mürekkep olarak bir mektep
filosu teşkil edilmiıtir. Bu filonun kumandanlığına ıüvari
«Teabaris» tavin edilmiştir.

322-323 doğum Yeni baş papaz
luların askerliği
kim olacak?
Kılıç Ali askerlik şubesinden:

1-

Şubede

kayıtlı

bilümum «322-323» doğumlu ve
bunlarla muamele gören yeni
askerlerden yabancılar birinci
teşrin ayının «10» cu günü,
yerliler birinci teşrin ayının
«15~ el gllnünden
itibaren
sevkedileceklerdir.
2- 322-323 doğumlu yeni
askerlerden yabancılar birinci
teşrin ayının 10 cu gününe
kadar, yerlile birinci teşrin
ayının 15 ci gününe kadar
bedeli nakti verecakler vaktü zamaniyle bedellerini vermeleri için şübeye müracaatları

3 - Sevkedilecek

olanlar
da hazırlıklarıla gidecek gününde şubeye müracaatları.

Şehrimizdeki umum mitropolitlerden mürekkep Sensinot
meclisi bugün toplanarak yeni
baş papasın intihap gününll
tesbit edeceki ir. İntihap gi!·
nünün paznrtr si günü olacıığı
temin edilmektedir.
Geçen günkü nüshamızda
yazdığımız
gıbi,
Rum'arca
mnzısının
düzgünlü~ü
vo
tahsili itibarile en münasip
addedilen Terkos mitropolidinin intihabı mtıhakl;ak srıb:dir.

Deniz tayyarecisi yetiştiri
yor/ar
Atina, 4 (Hususi) - Deniz
tayyarecileri yeti~tirmek ~ere
(faler) üssü bahrisinde tesıs ediı
len tayyare mektebi gelece~
ayın iptidaGından ı't'b
ı ar en fııalt
yete başlıyacaktır. Bu ın~ktebe
bahriyei harbiyeden denız la~
yareci,liğine nakleden. 15 sı
mafor c'evarn rde<"ektır.

bir gül gibi beni koklayıp,
koklayıp birbirlerine hediye
etm'şler. Bütün bu kucaklar
benim için bir basamak, şöh
ret basamağı oldu ve gençliJ:Jır teşellkU~
ğim söndüğü, gülün yaprakla. sene denberi ciğerlerıme
Bw
lk
rı dökülüp sade dikeni kaldı
ariz olan fena bir hasta ı tan
ğı zaman zeki, en'ayışlı
bir
beni I· urtarmak lütuf ve gay·
retinde bu~unan Cerrahpaşa
adam sıfatını kazanmış bu'unhastanesi sertabibi aziz ve
dı.:m. Fakat senelerce kadın
1
hazık doktorlarımızdan Rüştü
rolü yaptığını, pençeleriı:de
, ve dahiliye mütehassısı Neşet
demirler bükülen sayısız er/ bcyefcndilcr:e telgraf ve mekkeklerin sıkleti altında ke- : tupla hatırımı sormak liıtfun
miklerimin çatırdadığını unut- 1 da bulunan sevimli arkadaş~anıadım. Bu glinkü vaziy ,.
1 rıma
ayn ayrı arzı teşekkür
biraz da o gün!erin hatua~ıu· 1 ederim efendim.
Mürettip
dan doğuyor.
1
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4 Sahife

Son Saat

e.nuevel

'Dünyanın en büyük ve en muhteşem yatı
AınerQ alı bir m.ilyarder tarafından· yaptırılan bu eezztınh ge i i lüks bir otel kadar rahat ve süsl °" d ·~r
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ünyanın

en büyük ve en mubteıem yatı ahiren Amerika
inşaatı bahriye tezgahlarında Nivyorklu milyarder Mıstır
· J. Forstmen hesabına inta edllmlı ve denize indirilmiıtir.
(Oriyor) ismini taşıyan yatın tezgahtan çıkmuı gerek Amerikada, gerek Avrupada bir hadise olmuş, bu muazzam ve
muhteşem tenezzüh gemisinde çekilen resimler bütiln dünya
gazete ve mecmualarında yer bulmuş, sahifeler kaplamıştır.
"Oriyor,, un iç ve dışını gösteren birkaç resmi biz de dercediyoruz.
«Üriyor» 3400 tonluk bir gemidir. 111 metre uzunluğunda,
15 metre genifliğindedir. 3600 beygir kuvvetinde 9 silindirli
iki dizel motörü ile müteharriktir. Saatte 16 mil süratle gider.
Muazzam bir gemi oluşuna mukabil ancak 56 yolcu alabilir.
Gemiyi gezenler tetkikatlan neticesini şu cümleJerle tesbit
etmektedirler.

«Oriyor» Niiyorkun eıı lilka otelleri kadar genıı, ra11at, ve

.OılUdUrl

--------lliiiiiiiiii

• Filhakika neıredilen resimleri görmek ıuretile bile bu iddf'Ya hak vermemek mümkün değildir.
Geminin muthaiJ en modem otellerin
mutbaklanndan
farkıızdır, Genlı ve büyük bir elektrikli ocak ve diğer
makineler buraya cidden seyre değer bir manzara vermekıedirler. Yirmi kitihk yemek salonu çok muhtefem bir şekilde
ıfir. Kamaralar bir yatak odasından çok daha geniş, yataklar
latirahatin azamisini temin için bir çok yeni tertibat ile mü·
cehbezdir.
«Oriyor» un bundan başka müteaddit musiki, mütalea
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı9 'fe sigara salonlan, yüzmek için bir havuzu, bir ıiaema salonu
vardır!

Amerikalı

bir mil- , ~~---~~~__..~.....~-.-~-~-~ Çekleri hristiyan
yarder boauıdu
yapan adam

Kiğil adını taşıyan

bir yarış motöril ile bir
tenezzüh vapuru arasında Nivyork yakınlarında.
dehşeti bir müsademe vukua gelmiştir. Bu
müsademe o kadar şiddetli olmuştur ki gerek
vapur ve gerek yarış motörü bir iki dakika
içinde batmıılardır. Vapurda altmış beş yolcu
bulunduğu teabit edilmiş, bunların hepsi de
denize dökülmüşlerse de mühim bir kısmı kur
tarılmıştır. Buna mukabil yarıf motöründe b•
lunan motörüıı sahibi ile karısından ve oğlun
dan hiç bir eser bulunmamıştır. Boğulan adam
Amerikanın sayılı milyarderlerinden biri idi.

Fransızların dini taassuplarından bahsederken

bu sahada yalnız olmadıklarını da söylemek
lazım: Filhakika Çekler de dört gün evci «Azizıa
payesine çıkardıkları «Sen Vesneslasıı ın ölilmünün bininci yıl dönümü münasebetile büyük
dini merasim yapmışlar, memleketlerinin bütün
kiliselerinde sabahlara kadar dualar okumuş·
!ardır. Bu «Sen Vesneslas» Çekleri hristiyan
yapan adamdır. Ayni zamanda da bir müddet
hükümdarlık etmiş, daha doğrusu derebeyliği
yapmıştır.

Doktorlar bir Fransız
şehrinde daha grev

Çekoslovakyada yapılan merasim münasebe·
tile dünyanın birçok taraflarından Praga papaı
heyetleri gelmiı ve bütün oteller siyah cübbe·
!ilerle dolmuştur.

yaptılar
Fransız · gazetelerinde

Amerikaya has bir

garibe okumuf ve kaydetmiştik: İstrazburg şeh·
rinin doktorları grev yapmıya karar vermişlerdi.
Dün gelen gazeteler gene F ransada ikinci bir
fehirde daha ayni hadisenin vukuunu kaydet·
mektedirler. Bu tehirdeki doktorlar bir sendika
teşkil etmişler, tehir halkı da doktorların teşebbüsüne mukabele olmak üzere "Hastalar
sendikası,, namı altında başka bir sendika yapmışlardır.

Bu iki sendika yekdiğerile kirleşerek doktorlara verilecek ücreti tesbit etmiş, ve bu karar
bir mukavele ile meriyet mevkline konulmuş,
fakat mukavelenin hükmü eylül iptidasında bitince doktorlar zam istemişler, buna muvafakat
edilmeyince de grev ilanına karar vermişler.

Almanyada senenin
en meşhur siması
kimdir?
Bir Alman gazetesi karilerine soruyor: Bu

·~-~.:..~~..;~--ii::lt.~llliıiıll•••••-••-.i-ılıılil.111illİİııilı.l.:.iiiiııiiııli~ ıene

içinde Almanyada en fazla şöhret kaza•
yüzde doksanı
zeplinin süvarisi Dr. Erkneri, yüzde ikisi dün
ölen hariciye nazın Ştrezeman, yüzde ıekizi de
Erik Marya Remarkı göstermektedir. Bu son
zat harp
bir eserle
.ıan kimdir? Gelen cevapların

1

Erkeklerin

Yazlık kıyafetleri
• ·• ?

nasıl Olmalı dırI

•

d ersınız

•

•

hakkında yazdığı

kazanmıştır.

ıöhret

·1,ayyarecilikte
Amerikal-ıl_a_r-k-ararlarını Bu da ne bitmez,
tekemmiil vermiş bulunuyorlar
tükenn1ez taassup!
Fransızlar

yeni bir motörü tecrübe ediyorlar
Fransanın

mühim tayyare fabrikalarından biri uzun zamandanberl üzerinde çalışmakta olduğu yeni sistem bir motörü
ahiren ikmal etmiştir. Bu motör dizel motörleri şeklinde olup
benzin yerine ağır yağ ile işlemektedir. Bu motöriln tecrübeleri dört gün eve! Fransa hava nezaretinin mütehassıs memurları
huzurunda tecrübe edilmiş ve Fransız gazetelerinin dediklerine
bakılırsa çok mükemmel bir netice vermittir.
Malüm olduğu üzere bayyare kazalarının hiç değilse yarısın
dan fazlaaı benzin deposunun ya havada veya yere inerken
tutuşmaııı neticesinde vukua gelmektedir. Halbuki ağır yağda
tutuşma hassası yoktur. Şu halde yeni motör tayyareciliğin
terakkisinde mühim bir amil olacak demektir. Yalnız eğer hatı
ramız bizi aldatmıyorsa ağır yağ ile işler iştialli motör Fransada pek yeni değildir. İlk defa olarak iki veya Uç sene eve!
bir Rus mühendisi tarafından yapılmış ve Fransızların Pari
ismini taşıyan tranaatlantik vapurlarnna kabul ettirilmittir.
Diğer taraftan Almanların Yungera müeaseaeleri de bu tarzda
bir motörün tecrilbelirini muvaffakıyetle ikmal ettiğini ilin
etmifti. Bakalım haııııisi daha iyi çıkacak?

Gördügünüz modellerden biriıini
seçip Qelecek seneden itibaren
(!iymiye batlıyacaklar
eçen yaz mevsiminin sıcakları çınlçıplak gezen kadınlara
mukabil sırtlarında okkalarca kumaş taşıyan erkekleri isyan ettirdi. Klasik kıyafetin tebdili için ortaya kuvvetli
bir cereyan çıktı. Buna en fazla yenilikler ve garabetler vatanı
olan Amerikada bilhassa tesadüf ediliyordu. Hatta ajans telgraftan birçok kimselerin pijamalarla sokağa çıktığını haber
verdiler. Bilahare gelen gazetelerdense bu kıyafetin silratle
'
taammüm ettiğini, on binlerce
taraftar bulduğunu, bunların bir
araya gelerek nümayişler yaptıklarını öğrendik. Bu nümayişler
neticesinde giyilen pijamaların muhtelif renk ve şekillerde
olması nazan dikkati celbetmiı, tek bir model intihabı kararlaıtınlmıştı. Son posta ile gelen Amerikan gazeteleri bu model
için üç nümune meydana getirildiğini yazmakta, gördüğünüz
resmi dercetmektedirler. Gelecek sene bunlardan biri tercih
edilecek •e glyilmiye baılanacaktır.

G

Bir başpapazın ölümü
bir memleketi. altüst etti
Geçenlerde haber vermiştik: Parlsin başpapazı Kardinal Dü·
buva bir hafta eve! öldü, Fransız gazetelerinin bir iki tanesi bu
hadiıeyi beş on satır ile yazdılar. Fakat öbürleri, yani yüzde
doksan dokuz buçuğa varan azim ekseriyeti bu hadise etra•
fında sütunlar doldurdular.
O vakittenberl dikkat ediyoruz, el'an başpapazın ölüınil
etrafında her giln en aıağı ikişer yüz satır yazı yazmakta ve
ölünün şekil ıekil resmini dercetmektedirler.
Bu gazetelerin yazdıklarına göre ölünün teşhir edildiği
üç dört giln içinde önünden onbinlerce kişi geçmiş, huzurunda
eğilerek dua etmiştir. Bu vaziyet karşısında gayri ihtiyari ken•
di kendimize soruyoruz:
- Bu ne taassup!
Okuyucularımız belki merak ederler, kendilerine tura11nı el•
haber verelim ki başpapaza karşı gösterilen bu alaka mütO"
veffanın mesela muharebede her hangi bir hizmet ifa etıııif
olmasından değil, münhasıran baıpapazlık mevkiiude bulılP"
maıından mütevellittir.
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Asri Omer

Yaza veda

.Mevsim

Hayyam
( M... )

l

---

sonunda

bey

gece gUndilz
aarhoştur. Dost1arı ona (Asri
Ömer Hayyam ) derler. Bu
ünvana istihkak kesbetmek
için ( M... ) bey de sık sık
hikmet çiçekleri savurur.
işte bunlardan bir t:ıı. si:
- Dünyada içnıek liizımdır.
İyi içki iyi kan yapar. İyi kan
insanın huyunu güzelleştirir.
Güzel huylu • olar güzel
fiktrlere sahiptir r. Güzel fi.
ki:rler iyi şeyler doğurur. İyi
işler insanı ceıı te götürür.
Şu halde cennete gitmek için
en emin vasıta içmektir!

l

Mantık
Bir terzi, doıtu ile konuşur
ken:
- Ben hiç bir adamdan
alacağımı istemem, dedi.
Muhatabı sordu:
- İyi ama ya paranı yermezse?
- Vermezse mil Ha bak
o zaman onu adam
yerine
k~mam, paramı isterimi

Mevsime göre
/

I

•'

1

~

-1

Gene

f!örüşelim!

.,
,
D ogru, ya.

Felaket
Şimdiye kadar üç defa

nişarı!andım, üçü de bir felakc tle net1celendi.
- Nasıi?
- Birinci nişanlım beni beğenmedi, lkiccfsi düğün gününde öldü, üçüncüsü ile de
evlendik.

/

(C ...) bey köprüden geçerken çolak bir dilenciye sadaka vermek İçin durdu. Bu ihtiyarı gözleri ısırıyordu.
- Tuhaf şey dedi. Senin
çehren bana yabancı gelmiyor.
Dilenci cevap verdi:
- Nasıl efendim, geçen sene iskele başında gördüğünüz
kör dilenciyi n çabuk unuttunuz?

. ...

Ona do pl&jloro

...::. ....

- Kız ben yokken bu kart
viziti kim bıraktı?
- Mehmet bey, hanımcığım.
- Kim bu Mehmet' bey?
Ben bu namda bir adaıİı ta-

;
~

nımıyorum.

-

Onu ben

tanıyorum

ha-

de~vln hanımı

seyahatten avdu, etmişti. Hizmetçisine aor-

111;-•rııaKızİyi ben
yokken hayvanbaktın mı?

bir.._dEvet hanımcığım. Yalnız
e~acık kediye yiyecek
11 ,,
rııeyı unuttum.
ki;;- Y~h vah biçare hayvan
ın; •bılır ne kadar ıstırap çek·Şlır.

:ıı;: Yoo, o cihetten hiç iizül-

tl.ı Yın hanımcığım. Aç kalma-

' k ~na ı ya ile papağanı ye_di.

- Y dVrum. Çatalla yem ek
yemeni sana kaç oldu söylüyorum.
- İyi ama parmaklar çataldan daha evel yapılmışlardı.
- Doğru fakat seninkiler

Bir do Hor bir seyisi mu:ı~ ene ediyordu:
- Dostum, dedı, sende dort
nala giden bir verem var!
Seyis mukabele etti:
- Onu tırısa geçiremez
misin?

1

- Evlerımiye lıtilc'i mı karar veremedi? Tavsiye ederim bıı
izdivaçtan vazgeç. Boşumrken kim bilir kaç ay dıişıiııecck.

Kocamda idropizi varmış. Nasıl şey bu idropizi?
- Vıicııdıirıde sıı var demek?
_ Elbelle olıır. Bıilıin kış şemsiye kııllandıranıadım,

- Garip şey bu filime başladı başlıyalı öyle şişmanladın ki ...
Bıiyıik ziyafet sa/ırıesiııi rejisör bir türlü
!Jenıııedi. Yirmi beş kerre arkası arkasına prova ellik.

ic üzülmeyin!

Dört nal

,, '

be:-- Sebebi var.
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Onunkiler değil

değili

•

ili'
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bai::' Hayır efendim. Hatta bir
bile.

,\•

-:·

.:

lıj-. Garson, masanın üstünde
ç birıey bırakmamış mıyım?

demesinler

.

nımcığım.

,

11;,. bahşiş bile

gidememiş

;/'

Çocuk

kıı:ıım.

Zeka alameti

mantıkı

( M... )

- Anne beni nerede buldun?
- Bahçedeki
çukurun içinde.
- Sen buluncıya klldar beni
kimse görmemiş midi?
- Hayır.
- Peki ismimi sana kim
söyledi?

hizmetçisini

basta bir arkadaşının sıhha
tinden malümat almak için
gönderirken:
- Eğer vefat etmİf ise ne
vakit defnolunduğunu da anla
dedi.
Hizmetçi yarım saat sonra
haber getirdi:
- Hasta iyileşmiş, bu sabah sokağa bile çıkmış. Kapı
cı söyledi. Yalnız ne vakit
defnedildiğini bilmiyor.

Ukalalık
- Garson bu biftek at eti mi, yoksa öküz eti mi?
- Katır eti efendim. Malümu iliniz katırlar inatçı olurlar. Biru daha çall§mız.
Onu mutlak çjper 'H yutar-

hanım

Teessüf
-

A11asuıı

ve

bubusuıı

etmişler.

-

Zauallı

ydim/

öldüre11 bir

çocıı§u idunıa ıııulıkılm

Ne

yazık

ki pek ibtiya-

nm.
- Ya evelce1
- Evelc de pek .sençtJm.

.. 1.J!.ıtt•·k •, k
A ç g,ozıu

~O kuruşa

tabldot yeme
veren bir lokantada müşteri·
lerden biri bir tabak patates
ezmesi getirtti. Yerken ça:
talına bir pantolon d n·ıım esı
takıldı. Hiddetle ayağa kalktı.
düğmeyi garsona gösterdi: ••
- 50 kuruş paraya dugme mi yiyeceğim?
- İnsafsızlık etmeyin B.
ef. bir pantolon da verecek
değiliz yal

·Sarf dersinde
__ Çocuğun
olur?

-

cem'i

.bu. oUuldan nl<itl

nasıl

Banyolardan

lliktiye

« Cl'n<'n·e » yölü kenarından kalkan tr<>nde benim le ayni kompartımana
girdiler.
Hısarda
son lıaharın
•
hlraz tatlı, hlrıız lfılrnyt
güıwşl niiııi.ill•'N' tıanr bir
ıstırap n•ı·lyordıı. Arkamda nı• hir sl'ViJlll ne de
samimi hir dost bırakma
mış olmama rağmen müt<>essl r ıl i nı.
KPnıırdalil
daj'jlar, soluun çayırlar
giizlerlnıdıı hile bir lıatı•
ra lııralinıadan hızla {J<'•
c;-lp kayholuyorlartlı. Cıı·
nımın sıl ıııt ısından vauonun l>uluvarınıla hir a-;;ağı hir yul,arı dola-;;ıyor
dum.
i"llıa) el, öı)le yPm••fiiıı
dPn lıiraz ı•vel \JPfİJI l•Ü·
şeme otıırıhım. l\ar!itlll·
dal\! ~·lfl i tPl ldk ı•lı;1iye
haşlııdıın. ;·adın J><'I• uı·nç
değil
fakat güz<'ldi. On
yaş ıl:ılıa az nörünmck
lı: in
hül ün maharetini
sarfedı•rek

süslPıımlş

hoyanınıştı.

Gözleri

ve

yeşil

ve yunırlııkt;a, dudaklıırı
ince, vücudü sıkı vo topluydu.
Erkek henüz yirmi beş
)"aşlarında kııdıır tahmin
ohınahilirdl. Kestane renoı
('C'kik uözlerl, uzun
yüzü insana i\ıh•ta hir tazı hlsslııi veriyordu. Geniş onııızları, ince enda·
mı, iri !'ileri onu her gören lrndına:
- İ.,lt~ yakışıklı bir delllrnnlı dedirtebilirdi.
Blrhlrl<•rlne adamakılh
sohu l u ıı
oturmuşlardı.
J::ğea lıen orada olmasaydım, yahut
leı·hiy<'leri
nmnl -0lmasaydı, erkek
ilini kadının beline dolannya, kaılın da bao;ını l'r•
kcj}ln omuzuna koymıya
111 ü lwyyııılı.
Maaınal'i

kadın

ara

sıra

bazı şuhltıklar yaılmaktııo

hail

.kalmıyordu.

lan

dönüş••

sat;tıın

c:encye lmdar
delllrnnlının yüzünün bütün aksnnunı birer bil-er
t('tldk edivordu.
){im lıilİr lıclki de hafı
zasmıla ilk tC'sadüflerlne,
ili• kucalılaşmalarına alt
valı.'aları canl:ındırıyordu.

Her halde bu macera
da dljjl'rh•rl gibi haşla
mıştı. Kocası l::;h.• rl dola·
)·ıslfo Pariste kalmış o,
hu kii<:iik banyo şclırlııde
rasl!JPldilJI {Jl'nÇl<'n lıo5lanmı::;, hirlil.le olomolıil
lJ<'Zinlilt•rl, fJİİI kenarında
yan yana tahayyüller, uazinoıla

ı.ucak

danslar hlrhlrlnl takip edince hüshülün li('ndin·
dPn !JN:ml~ti.
Fal.al h(itün o ml's'uıla
nc hayattan sonra hu dünüş ili' J,aılar acıydı.

Uir an niizll•rlnin onlar·
la meşgul oldufjuııun farkına ''arılı. S:ınkl benden
korkmuş nlbi ı\şıl;ının ellerine sarılılı. Erkl'k yarı
uykuda yarı uyanık sordu:
- Yoksa gelılik mi?
Ne cevap verdl(Jlııl duym:ıdıın. Çünl•ü kulağına
fısıldadı. !Hnhaklrnk hen-

den bahsetti. Onun için
cebimden çıkıtr•lığıın na·
zeleyl (\kuyormuş gibi
yaparak yüzümü kapamı
ya mecbur oldum.
Ortalık kararmıya ha!)·
Jadı(Jı zaman Parlse yak·
laştık. Gl'nç ııdam sııhır
sızlanıyordu. Kalkll üstünü süpürdü, krııvatını sı
kışllrcıı, saçlarını taradı.
Kadın:

- Canım acelen ne?
Diye surat aslı. Erkek:
- Ynllııhl bana nöre
vız, fakat hen, Sl'nl düşü
nerek, lstasyoıula değil,
burada hlrblrlınlze veda
etıncm!.d münasip görü·
yorıım.

latlık yavruc:ı(Juın. FrNı·

dııdaklıırıııa ÜJliişecekmlş
glhl yal,la~tırıp cıvıllıh

dadı.

hlr sesle konuşıı~·ordu.
l\rkek hülün hu ncvezeJl(Je u <'Y<'I! » ı< llayır! »
nlhl l<>k kelime ile c·evap
Vl•rh·orılu.

müdıh•t

sustular.
Uen ıle lrnlktıın yem<>k
vauonuna gittim. Oöııdü
öfıın zıınıan
nııyıı

lıfıla koııuş

ha~lanııımışlar.h.

J\rli••k uyukluyor nlhiydi,
lrndın da onu ll•nıaşa ili'
nıl'~mıılılfı. nu hakı~ uzun
hlr ııııl nklaıı dalıa nıııni
dardı. ller l/r:nln lif•ndl·
ı-lıule ıl\ rı lılr lıat ırası oSon

~aat » İp

T efnkası SS

Hakkın var.
Kııdın ll'vckkülle haşını

-

c(Jdl.
O halde Allalıısınar

-

sıkıştı,

ll'r

Gı•ne

-

r;ıylnr

uıcır

gürüşcllın ŞI'·

k••rlııı,

ne zamanlar lııına
uell'bllcccl)inl yaznrs 1 n
dl'{jıl mi?
Kadın e<>vaıl V<'rcmNll.
Uo;)uzı kurumuş, rPnul sararrnı~t ı. İncı• parmaklarını ıi:;;ıloııın

dan

unın

dııclaklarm·

nıüdılı•t

c;-eke·
nıNll. lh•lilrnıılı zoralii hlr
teessürle yüziinii huruş·
1urarak havuhınu aldı v<ı
dışarı fırludı. Uı•n kadının
uraumı

le ~ı·fj l ııl topla ııııı
sına yardım Ptlim. ı ·azll•fıne lılr l•'-':'l'klilirilnP naMuharriri: l1oris Löblan

1 1,()1~\ri

l l<i)J">t.ıı,ii)'()t~(Jtı ...
''Boniias, bıçağı yavaş
yavaş batırmıya başla
da canı b·. az yansın,,
- Adam başına beş yüz
bin frank, diye bağırdı, birlikte yaptığımız işlerden benim
hissemi vermemiş olduğunu
unutma! .
Ellen - Rok işi alaya vurdu:
- Bu para ıdtın mı olacak?
K:ızand:ğı zafer ile gittikçe
daha ziya:le s:ırhoş olmakta
olan Fcn•:J ne söyle<liğiııi ve

ne

yaptığını

A,~rupadan

Makdonalt

Afrikaya tünel

Amerikaya
giderken saçtan bahsetmiş/

acılmasına
,

başlanıyor
Septe boğazında, İspanya
sahilinden Afrika topraklarına
doğru kazılması düşünülen tü-

nel meselesi, bir hayli ilerilemiştir. Bir İngiliz fen heyeti
son tetkikah yapmak üzere
mezkür mıntakaya vas'ıl olmuş
tur. İnşaatın iki sene sürmesi
muhtemeldir.

12 maç

kııca{ja

Hazan
başını ününe razla eyerek
beyaz C'ns<'sln I erkeğin
·~tilıah niizlerlne arzedl)"Or, hazan dudaklarını

ufr

T~rlnfevel

Son Saat

6 Sahife

bilmiyerek:
- Evet altın! dedi.
Ellen-Rok ayağa kalktı:
Görüvorum ki ikiniz de
kekeliyorsunuz, benim yardı
mım olm:ıdıkça
işin içinden
çik ımıyacaksınız!
F orvil düşmanının heybetli
v:icudunu karşısında görünce
lel5şa dü~erek Bonifasa emr-

Ve ancak 3 galibiyetle avdet
İtalyanların Torino kulübü
cenubi Amerikaya
yaptığı
turneden dönmüştür. Bu kulüp bilhassa Arjantinde 12
futbol maçı yapmış, bunların
yedisini kaybetmiş, ikisinde
berabere kalmış, üç tanesinde
galip gelmiştir.
ltalyalı oyuncular bu seyahatten memnun değildirler.
Ve bilhassa Arjantin hakemlerinin tarafgirliği ile halkın
ecnebilere karşı gösterdiği fena muameleden şikayetçidirler.

Londronın

bir hafkazalon

talık
Eylülün son haftası zarfın
da, vesaiti nakliye kazaların
dan Londrada 37 kişi ölmüş,

78

kişi

yaralanmışbr.

il oldum. J•'akat zavalh
pek harap hlr haleler.dl.
Buna ra!fm<'n koca,ının
lrnr5ısına hiç hlr şey olmamış gibi luhii bir halde
çıl•mak için l>endlnl to·
parlamıya çalı';jıyorıhı.

fazlıı

m ütPcessls
olmayı muvafık nörmedl·
ğim lı;iıı peşinden gitmedlm. Eşyalarımı !JÖlürı•n
hamalla birlikle hir taksi
huhııl yerle-;;mlye 11alu·
yordum.
\'anı
lıaşımılıı O<'''r<'k
uevrl'k !'>Ürel.11 l•alıkaha
lar işitince lıaşuıu <;e,·lr·

Daha

dlm.

O bizim

ınııhut

dPlikan·
lı ıli(Jı•r ild IJ<'nt;
,.e fı<;
tane 1.~ok şık hafif ml' ;·
rej) kadınla şakalaşıyor
lardı.

Jll•Jlsl hlrcll'n sl'klz si·
llnılirll mül~<·llef hir oto·
molıilo
alları.en
se,·oi·
Jlshıd<'n iki dakika <'Yel
ayı:ııan !JPnç:
- l\lalı"ııu ya, diyordu,
cpP)' zamandır

uzak
erde

lwlılını,

Parlst(•ıı

hu

al;~am

<'(Jlenl'cl'ğiz?

l\aldPcl<•n
Ahmet Hidayet
etli :
- Se; kızın yanına git, ve
bir şey yapmıya kalkarsa hiç
tereddüt etmeden kafasını kes!
Bonifas bıçağını çekerek genç
kızın yanına koşarken F orvil
de rovelveri daima Ellen-Roka
müteveccih olarak 1 r.t'i ~rzusu
nu bir defa ciaha tekrar etti :
- Anladın mı diyorum sana
evve:a dosyayı iade edecek,
sonra da beherlmize beşer
yüz bin frank vereceksin, Natalinin imzasını taşımak ı artı
ile iki tane çek kafidir, anladın mı küçük kız, ayni zamanda da biz çekleri tahsil ediıı
ciye kadar hiç bir şeye teşeb
büs etmiyeceğine dair senden
ölmüş babanın üzer:ne yemin
isterim.
Herif;n tehdidinin bu nok·
tasında Ellen-Rok müdahaleye
lüzum görerek:
- Matmazel sakın ha dedi,
ve katiyen, korkmayınız!

Bugün bütün Avrupanın nazarı şüphe yok ki İngiltere
başvekilinin yapmakta olduğu
·seyahatten çıkacak neticeye
dikilmiş durmaktadır.
Mıstır Makdonalt "Berengarya,, adıbı taşıyan vapur ile
seyahat etmekte, ve eski zamanlarda Almanlara ait iken
"Maeestik,, ismini tatımış olan
bu vllpurda Alman imperatoruna muhassas daireyi işgal
etmiş bulunmaktadır.
Mıstır

makdonalt dairesin-

de eşyasının yerleştirilmesine
nezaret ettikten sonra vapurun
kalkmasına intizaren üst güverteye çıkarak geniş bir koltuğa oturmuş ve okumak üzere de eline bir kitap almıştır.
Bu sırada başvekile refakat
eden kızı Mis İzabel Makdonalt rıhtımda kalan ağabeği
nin kasketine birer onluk atarak vakit geçirmekte idi? O
sırada Başvekil arkasına bakınca bir adamın kendisine,
daha doğrusu uzun bırakıl
mı-t olan saçlarına bakmakta
olduğunu gördü,
bu adam
vapurun berberi idi, Mısbr
Makdonalt t.u adamı tanıyın
ca derhal yanına çağırarak
talimat verdi:
Tıraş olacağım zaman
sakın saçlarımı kısaltmıya kalkışmayınız, zira kızım Amerikadan dibinden kesilmiş saçlarla dönmemden korkmaktadır.
Acaba İngiliz başvekili bu
cümlesi ile mecazi bir mana
mı kasdetmekte idi? Her ne
olursa olsun bı:şvekil muhtemel hayal sukutlannın önüne
geçmek maksadı ile hareketinden eve!:
T~ebbüsümün derhal
neticelenmesine intizar edilmemelidir, demiştir. Bu daha
zamana mütevekkıftır.

llahilerle
götürdüler
Paris
etrafında

başpapazının ölümü
Frarsız

gazeteleri
tarafından bir hafta mütemadiyen yazılan yazılardan bahsetmiştik; bugün 1-ir iki satır
daha ilave ederek bu
meseleye bir hatime verelim.
Ba•papazın cenaze alayın
da hürmet ve gösteriş eserlerinin hiç biri ihmal edilmemiş, buna mukabil
sadece
muzika bulunmamıştır. Muzikanın yerine papas mektebi
çocuklarının ilahileri kaim olmuştur. Bu ilahiler binlerce
kişi tarafından terennüm edilmiştir.

Forvil hiddetinden köpürüyordu:
Bonifas bıçağı yavat yavaş batırmıya başla,
biraz
canı yansın da sonra gene ko-

nuşuruz!

Ellen-Roka döndü :
- Şimdi sana geldim, açık
söyle, evet mı hayır mı?
Hayır!

Rovelverin namlısı EllenRokun ~akağındaydı, Forvil
tekrar elti:
- Üçe kadar sayacağım,
eğer o vakte kaclar gene evet
demezsen beynini parçalanmış
bil, bir, iki, üç ....
Elleıı · Rok yerinde hareketsiz duruyor,
Natali de
bıçağın tehdidi altında olmakla beraber gözlerini Ellen
Roka dikmiş, tıpkı onun gibi
kımıldanmıyordu. Aradan bir
kaç saniye geçti, ve bu müddet zarfında da bir silah sesi
işitilmedi. Ellen - Rok kema!i

Yaş

6

küçültme bahsi

Yaşlı hanıma göre
lerin buna ihtiyacı

sından bakıyordu. İçini çekti,

Yaş

tashihi için hukuk mahkemesine gelenler, koridoru,
salon methalini kaplamışlar,
sıra bekliyorlar. Bunların arasında genç kızlar, orta yaşlı
ve yaşlı kadınlar, erkekler,

bafını salladı:

Daha körpecik hanım
kızlar, a canım. Ha bir yaş
küçük olmuş!ar, ha bir yaş
büyük. Nolacak sanki? Öyle
de olsa genç, böyle de olsa.
Asıl küçülmesi lazım olan anneleri.. ben, bizim yaştakiler.
Mesela benim yaşım mecidiye
kağıdıma göre altmış sekiz.
Halbuki ben aslında kırk
sekiz yaşındayım. Nasılsa vaktile tashih etmek akledilmemiş. Bu yaştan sonra ana,
babanın unuttuğu işi yapmak
bana düştü. Herkesin annesi
bu hanım gibi akıllı, dirayetli
olsaydı, ben bu yaştan sora ...
Dinliyenlerden biri sordu.
- Kaç yaşından sonr?
- Kırk sekiz yaşından sonra, canım!
Dlnliyenler gülüştüler. Fakat yaşlı hanım farketmeme:ı:·
likten geldi, sırasını bekledi. ..
-

delikanlılar vardı.
Bir aralık mahkeme

huzuruna orta yaşlı bir hanım geldi. Mahcup, mütereddit duruyordu.
- Hanım, ya~ınızın tashihini istiyen siz misiniz?
Hanım, suali galiba iyi işit
memişti:

On sekiz yaşında olduiddia eden bir hanımın
istidası var lurada?
Ortayaşlı hanım bu sefer
anladı. Ellerini kaldırdı:
- Yok, efendim, ben otuz
sekiz yaşında varım. Yaşının
tashihini istiyen kızımdır!
- Nerede kendisi?
Hanım arkasına bakh işa•
ret etti:
- işte efendim. Kerime
cariyeniz; gelsene kızım!
Kızı önüne bakarak ilerledi:
- Benim, efendim. Küçülmek istiyorum!
- Küçülmek istiyorsunuz?
- Yani, Efendim, yaşım
yanlışlıkla büyük yazılmış ta
bu yanlışı düzelttirmek istiyorum!
- Şahitleriniz var mı?
- Var efendim. Anne cevap versene!
Kızın velisi sıfatile mahkemeye gelen annesi, şahitlerin
isimlerini söyledi.
Bunlar çağırıldı, dinlenildi.
Muvafık şehadet ettiler. Yaşı
tashih olundu.
Buyurun, kızınızın yaşı
tashih olundu.
Hanım, çekildi ve mübaşir
ayni ismi kapıda tekrarlarken
ayni hanım, mahkeme huzuruna döndü.
- Sisin kararınızı verdik
-

ğunu

Birleşen

bankaların muazzam
sermayeleri
Ajnns telgrafları, birkaç gün evl'I dürt iane
Alman hankasının birle•
şerek muıız7..am bir grup
vücude netlrmlş ohluldarını

lıııb<•r

yermlşlt•rdl.

Alınan

gazelelf"rlndH gtir•
düifiimüz tııfsllı\ta naza·
ran hu hnnkalardan Doy1.,'l' hanı..ııı « 150 ıı nıilyon
sermayesi, « 90 » milyon
1ht1 yalı,
Dlsl•ontonun
« J 3:1 11 milvon s<'rmavesl
« c;G, t> 11 milyon llıtiyall,
Direst banlrnsının <• 100 >)
milyon Sl'rmaycsl « 31 >>
milyon ihllyalı, Darmlş
tat bankasının da <• GO »
milyon sermayesi « 60 »
milyon ilıllyatı vardır.
Bu bankaların ltl'psinln
hlrd<'n yaptıkları muamı
le ise mil~ıırlııra 1 ali!I
olıııııJ.tııdır, hu cliirl mü•
esst•s(•nin kullandı{jı mı•·
ııııırların adı•ıli Isı• << :11 »

.

şimdi?

Bir kızım daha va~ ,
efendim. O, bir yaş daha küçük . Onun yaşı da yanlış
yazılmış!

- Pekala, buyursun!
Ayni şahitler dinlenildi. Diğer kızın yaşı da tashih olundu.
Hanım ve kızları 1-oridorda
sevinçle konuştular, mübaşire
bundan sonra cereyan edecek
muameleyi sordular ve gittiler.
Bu muhakemeyi dinliyen
yaşlıca bir hanım, salon kapı
sına dayanmış olarak, arka-

genç•
yok.•

-

lı!nılir.

Ferstviyenna-Ra,,
•
sine maçı
Yarın, şehrmiz:n

iyi tanıdığı
F erstviycnna kulübü, Pariste
Rasing F ransez takımı ile bit
maç yapacaktır.

rini de karşısındakinin göı·
sükunetle sordu:
lerine dikti.
- E, ne oluyor? Galiba
- Dosyayı alamıyacaksın •
ikinize de korlıu geldi?
dedi,
paraya gelince onu bi~
Bir saniye bekledi, Bonifas
ümit etme. İıisan senin gib1
ile F orvil, birisi Na talinin, dibir haini tuttuğu zaman kol11>'
ğeri de Ellen - Rokun karşı
kolay salıverme:... Dosya Pil'
sında hareketsiz duruyorlardı
ı-iste emin bir yerdedir, eğtf
Ellen - Rok evvela Bonifasa
biraz evel beni öldürmüş ol•
hitap etti:
saydın, yarm, yahut 0bür gtııı
- Bonifas, matmazel Mabir dostum tarafından .adı'.yc·
nolseni rahat bırak ve bir
ye teslim edilecekti. Beni.~~
sandalye ver otursun! Sonra
dürmüş olm::k ta sen'n ıÇ '
F orvile döndü:
fazla bir cürüm teşkil ede'
- Sen de nafile yere kencekti, ta!iin v:ıı mış ki iş t -c1·
dini yorma, saatin geçmiştir,
çifte ile ateş ettiğin zaman
le olmadı, şimdi neticeye gebütün kuvvetini sarfettin, kur- ·ı 'ıe l"im:
.
Seninle bu şekilde ikı
şun isabet etmedi, ne yapa\'vO'
1
lım taliin böyle imiş, şimdi
fadır l:i karşı barşıya gc • ··İ
" ·ncı;ııo
ayni şeye bir daha te~ebhüs
ruz, bu karşılaşmanın b:r: de
edeme:ı:siniz kuvvetin o kadar,Versayda oldu, iJ;;nc'sı ı1e
burada oluyor. Yalnız l.ıu . ı•
dı bitti.
F orvil birı.z nefes almak
faki Versaydal<i gibi ııe 1 ~1111
için çekildi hu dakikada ikileıımiyecek, bu defa krıP 1 4111 ,
sinin arasında küçük bir maufki bir vaziyette çık~cal<
sa vardı. Ellen-Rok iki elini
ayakların ilerde ol:ıra!C· c1·J1
[B:tıoc
bu masaya dayiyarak gözle-

l

et'

6
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Sahife 1

Saat

Korl{u

..

''Küçük yola geldi mi?,,
O, bıraktığın yerde otluyor, fakat sizinki
yola geldi
- 11
Gidi fuhşu san' at ittihaz
etmiş ve kızını da o yola sürüklemeyi tasarlamış olan kadın
hilkaten mağşuş idi. Ancak fenalığı anlıyor, fenalığı görüyor ve fenalığı seviyordu. Maderzat [ crimincl - ne J caniler
gibi o da anadan doğma fena
idi. iyiyi düşünemezdi, bu itibar ile de iyiye vücut veremezdi. Şimdi karşılaştığı insani manzara, Suphi beyin - toyca, görgüsüzce olmakla beraber her halde - samimi olan
ıözleri, özü bozuk fahişeyi ancak güldürüyordu.
Mahaza bu garip müı1ase
bete vereceği mecrayı tasarlamaktan hali değildi. Suphinin yaptığı itte, zumünce mahremiyet buluyordu, ve onun
nedense Orhan !Jeyden gizli
olarak bir alış verişe girittiğine zahip oluyordu. Acaba
bu mahremiyete riayet etmek
nıi, yoksa Orhan beyi keyfiyetten aberdar edip ikisinin
arasına bir kıskançlık sokmak mı münasipti?.. Suphinin
verdiği parayla odayı badanalattığı, karyola fili.in aldığı
takdirde orhan beyin şüphe
lı:nmeıne~ine, bu sarfiyatın
· 1'1lenbaım aramamasına imkan
Yoktu. Bu hale göre işi o hovarda adama açmak zaruri
oluyordu. Arkadaşının cöıııert bir hııtve ile meydana
atıldığını
gören
lıeyin de
cimriliği bırakıp kl"senin ağ
lını açması bu suretle belki
tcınln edililmiş olacaktı.

Bozok cibiliyetli ana, hep
bu nokt::ları mülahaza ediYordu. İki arkadı;şı, ayrı ayn
idare etmekte zevk, fakat
tehlike vardı. Orharla birleş
mekten ise menfaat istihsali
llıuhtemeldi. Esasen o, a~kın
gelişi güzel şekline taraftar
İdi. Sevdalanma gibi profesYonel oruspuların biç hoıılan
tııadıkları yola sapacRk adama
benzemiyordu. Onunla birletilirse berikinin ıızdırılmaııı

N. Turhan

- Eve~ Suphi bey.
Ey, ne yaptı, benden
sonra eve mi geldi? Yapar mı
yapar, tahtası eksiktir.
- Hayır, kendi gelmedi,
gün doğar doğmaz, beni evine çağırdı. Tam iki saat öğüt
verdi. Övülmediği lif ka!rn<:dı.
Kelamı kibar okudu, kitaptan
temsil getirdi. Cenneti, cehennemi, hakimi, miistantiği birbirine karıştırdı, verdi, veriştir
di. Ben hiç tınmadım, keçı
mani dinler gibi dinledim; en
sonunda ne de~e beğenirsin?
- Ne dedi bakalım?
- Elini, eteğini çekeceksin,
horoz sesine hile kulağını tı
kıyacaksın. Kızınla eve kapanıp icarın ağrısına uğrıyan kanaryalı.r gibi pinekliyeceksin,
dedi.
- Yemek, içmek yok mu?
- Onu ben düşünürüm, sizi ne aç, ne çıplak koymam,
diyor.
- Aferin Suphiye! Sözünün
eri imiş. Ben gözümün çapağını silmeden işe glrişeceğinl
umuyordum. Demek ki hiddeti daha geçmemiş. Hele çene
çalsın bakalım. Bir gün gelir
o da yorulur.
Kadın biraz istiğrap ile
sordu :
- Bizim kız için yoksa kavga mı ettiniz?
- yok canım kavğa filan
etmedik, etmiyiz de. Biz sade
arkadaş değiliz, Öz kardeş
gibiyiz. Kız için, Kadın için
birbirimize kırılmayız.
- Sözline bakılırsa aranız
dan bir şey geçmiş?
- Evet geçti, Biraz atıştık.
O senin çocuğunu pek küçük
buluyor, lıam sofuluk yapıyor.
Ben de aksini söylüyorum,
kızın olgunluğunu ileri sürüyorum. Her neyse; bunların
sana taallüku yok. Biz kendi
işimize bakalım. Çocuğu bala
kand•ramadın mı?

dııha kolaylaşmış ~lacaktı.

Soysuz ana, kızının bikrine
l!öı koymakla beraber ken~!sini de ihmal etmiyen er){el!ın dostluğunu - en nihayet llıür(;ccah gördü ve Suphinin
tavsiye ettiği şeyleri almadan ,
t"el Orhanın evine gitti
Bekar adam, henüz gecdik
' 11 t•qrısı
• . sırtın da, daıreye
.
gı't me
~alttinin hulülünü bekliyordu.
lı adını görür görrne.z iptida
p•şiarını çattı, geceleyin ona
bara vermeyi, muhabbetinin
llıtdel!ni ödemeyi nasılım unut~ 11ftu. Kadının bu unudulmuş
~ret için evine geldiğine za~~ olarak canı sıkılmı~tı.
tı ııteıılı.ıben bu :ı.iyaretin, ya"~ kalan pazarlığı ilm;:m ıçın
du ~a gelmit olabileceğıni
b, ş~~ü ve gülümsedi. Bir
1ı_ ·§•bırJiğe mukabil körpe bir
tcllııı vusletine ermek, hakikan bir muvaffalciyet olacaktı.
Uph' •
ile . •nııı böyle seri vekati bir
~i lıceyj öğrenince alacağı va. d'd
. . h
tikYet te Şıın
ı en neşesı'lı ta llıi e .h.aşlamıştı. Binaenaleyh,
aafır, güler yüzle kabul etti:
h ;- C:cl bakalım -dedi- ne
aoer?·· G-uçu"k han•m yo1a
lltldi :nşallh!

s

t~k. Küçü!, hanım, hdlıı bı
·~· lıgın yerde otluyor. Fakat
Ilı arkada, yola geldi.
· - ArkaC.:a7 kim, Supbi mi?

Mulıarriri:

-

l

- Beyim, çocuk itini bir
tarafa bırakalım, Suphi beyin
dediklerini düşünelim. Zaten
buraya akıl danışmıya geldim.
- Adam sen de, dinler
dinler, gülüp geçersin. Lafla
_peynir gemisi yürür mü? Öğüt
verecek adam, kesenin de
ağzını

-

açmalı.

Açtı

beyim,

açtı.

Hem

açtı.

iyi

Orhan bey, kaşlarını çattı:
-- Ya! .. Kaç kuruş verdi
bakayım?

Bugünlük beş earı altın!
Delikanlı yerinden sıçradı:
- Bu alıklığı yaptı ha, vay
hımbıl vay , vay enayi vay .
Beş altınla :ın gece zamparalığa gidilir be. Bu çocuk "!.- lını mı kaybetti ?
Şimdi , odanın içinde bir
aşağı , bir yukarı dolafıyor,
Suphinin bclahetini ağır kelir.ıelerle takbih ediyordu. Bu
-

heyecanlı teeıısür, arkadaşıoın

lürnmsuz bir masraf ihtiyar
ettiğinden mi ,
yoksa onun
semihane bir nümayiıle ortaya
atılmasından

pey

dolayı vuslatına

sürdüğü kızın

kacağı

bahaya çı
ileri

endişesinden mi

geliyordu?
Burasını

tespit etmek mümkün değildir . Ancak delfkan! ımıı cidden mliteeaıir ve
mütelehhif olduğunu ııllyliyebiliriz. Koca hovarda başım
sallıyor, bıyıklarını kemiriyor,

(lağları bel,.leı·

Uç buçuk kişi Yeni hiç bir şey Ellerindeki es i silahlakoca bir milleti yapılamıyor
rı bir tiirlü satamıyorlar
titretıyor .•
gibi
Almanyanın

«Çelik ıı:ığfer
liler» cemiyetinin Langenberg
şubesine mensup olan azadan
takriben bin kifi, geçen pazar
günü toplanarak aake1lik hatırasını ihya etmek arzusuna
düşmüşler, ve muntaıam bölülder teşkil ederek eski zabitlerin kumandası altında
maııevreye çıkmışlar.

Bu kuvvetin elbisesi tahmin
edilebileceği gibi sivil değil, .
fakat avcı ceketi ve pantolonlarından yapılmış askeri üniformaya yakındır; fakat bittabi tüfekleri yoktur. . Onun
yerine ağır ağaçtan, muntazam
surette yontulmuş sopaları
vardı; mitralyöz ve topları da
so.ba borusundan yapılmıştır;
mıtralyöz sesinin taklidi için
kestane fişeği , top sesinin
taklidi için de trampete kullanılmaktadır.

Her neyse.. Bu kuvvet, bu
şekilde sabahtan akşama kadar manevre yaptıktan sonra

geç• vakit sabık Alman imparatorunun dördüncü oğlu 0güstün huzurunda bir geçit
resmi icra ederek dağılmıştır.
Sabık imparatorun oğlu, gece bu kıt' anın zabitlerine bir
ziyafet vermiş ve bu ziyafette
Alman cümhuriyetini tehzil
eden şarkılar çağırılmışbr.
Şurasını da ilave edelim ki
bugün altmış küsur milyonluk
millet arasında Almanyanın
eski şevketli günlerini hatır
lıyan ve bu günlerin geri getirilebileceğini düşünen sadece bu cemiyetin adedi çok
mahdut azasından ibarettir.
Buna rağmen Fransızlar bu
cemiyete büyük ehemmiyetler vermektedirler.

Sarı

tayyare
döndü

Bütün Avrupada yaptığı
turne esnasında şehrimize de
uğrayan Fransızların Bahrimuhiti geçen Sarı tayyareleri,
turnesini bitirmiş, Pariae dönmüştür.

Fransızlar
çoğalıyorlar mı?
Son nüfus tahririnin verdiği neticeye göre Fransada
nlifus ıie çoğalmakta, ne de
azalmakta olup tamamile tevakkuf halindedir.

Avrur
maziye kar!falı
belki rubu asır oldu; bizde birkaç sene eveline kadar vardı,
belki de bazı yerlerde el' an
vardır. Hatırlarsınız: Şehzade

başmın
m~teri

tiyatroları

aqamları

celbedebilmek ıçın
önüne bir çalııı
ile birkaç tane palya-

kapılarının

takımı
ço korlardı.

Amerika gazetelerinin ilin
ettiklerine göre Amerikada
yirmi beş sene eve! tatbik edilmiş olan bu usulü ahiren
bir tiyatro kumpanyası, hem
de Amerikanın meşhur bir tiyatro kumpanyası, ihya etmiş
tir; fakat biraz tadil ederek. ..
Bu kumpanya şehrin en kalabalık bir caddeıinde bir binanın alt kat balkonunu kiralıyarak buraya on iki kitilik
bir bale heyeti oturtmuştur.
Bu heyeti teıkil eden kızlar
muzikanın ianesi ile dans etmektedirler.
Dans yarım saatte on dakika sürmekte ve on dakikanın
hitamında yerini bir aktör ile
bir aktrisin
muhaveresine
terketmektedir. Bu muhavere
o akşam tiyatroda tem&il edilecek piyesten alınm11 bir parçadır; bu parça en heyecanlı
bir noktada bitmekte ve hemen ayni dakikada bir Hoparlörün sesi işitilmektedir:
- Piyesin alt tarafını bu
gece Central tiyatrosunda dinliyeceksiniz. Görülüyorya, dünyada yenilik namına bir Şey

Bu silahları alanlar FransaEvet öyledir. Bugün milyondan
Belçika tarildle ihraç e•
lara, belki de milyarlara sahip
deceklerdir. Bunun için bir
olan herkes, adam da bulabilıene müddet verilmiştir; fakat
mek farlı ile fazla değil, yirmi
icabında bu müddet temdit
dört saat içinde birkaç fırka
ed!lebiiir. Paris, 4 teırinievvel.ı
kuvvetinde bir ordu teşkil
Bazı gazeteler, Fransa harbietmek imkanına maliktir. Bir
ye nezareti tarafından ıablı
defa şu ilanı okuyunuz:
ğa çıkarılan harp ıilihlarının
«Fransa harbiye nezareti
askeri depolarda mahfuz buFransaya henüz inkıyat etme•
lunan bazı harp silahlarını
miş olan kabilelere gönderilaatmıya karar vermiştir. Bu
mesi ihtimalinden bahsetsilahların listesi şudur:
tikleri ciheti naz rlar meclisi
2674 tane Vinçister karabu müzayedeyi tehir etmitlir.
binesi, 18859 tüfek, 15000
Silahların
kullaoılıoıvacak
1819 modeli tüfek, 13500
bir hale getirildikten scnra
1860 modeli tüfek, 40,000 sünhurda halinde salılma11 ve ya
gU, 10,200 kılıç, bunlara ilaveçeliklerinden istifade edilmek
ten de 18,000,000 kurşun.
üzere fabrikalara verilmesi
Müzayede tetrinrevvelin 11
düşünülmektedir.
inci günü Pariste harbiye neBu telgraf gösteriyor ki
zaretinde kapalı zarf usuli ile
para da olsa, adam da bulunyapılacaktır. Müzayedeye işti
sa yukarda latife ettiğimiz gilı
rak edenlerin Fransız olmalıı
rı veya Franıada filen mukim
her istiyenin bir ordu teşkil ·
ecnebi olmaları ŞCirttır.
etmesi mümkün olnmıyaca:dır.

İstanbul vilayeti defterdarhğı iltı.nfarı

~laJiyc ''ekaleti11<leıı:

senesinden 1927 mali senesi nihayP.tine kadar milli hükumet bütçelerinden ınatliıbu olan·
)arla gerek milli hükumet ve gerek sakit hülnlmetin bütçe emanatı ve adi eınanat hesaplarında nıukayyet alacai:'YJ bulunanlar, Şubat
930 nihayetine kadar arzuhal ile bulundukları
ınahallin en büyük nıal nıeınuruna nıürac<•at
eyleyip yetlerindeki nıatlubat vesikalarını ,·ere•
kalmadı.
rek nıukabilinde nıüracaat vesikası almaları
lazınıdır. Bu nıüddet zarfında münıcaat•etn1t:nıiş ve vesika aln1an11ş o'anların iddia ettikl'rİ
aaat 21.30 da
alacak ırıı3 numaralı kanun nıucibiıu:e katiYen
1
hazine lehine sakıt olacaktır. Şubat UJU nihaye~ lary
tinden sonra hiç bir mazeret kabul edihniycrcOııgan ğinden alacak iddiasında bulunanların \130 sene3 perde
si ~tartından evel bulundukları ınahallin en
büyük mal menıuruna müracaat etnıeleri ilün
olunur.
()pt'rat()r
Ahnıet
( c· rrah p;ı):ı

33ö

Burhaneddin
lıat4\,1 ut· .. ; 4ıp<·ratüni

Jliiyiik

!vlua) rı;t·Jı;ı ıu· · H~·) cı~hı, N.u!' Jtt>farcf a1tl'~İ lt11r"'ı'J1hla 348
11uıuarah
•
.
8
Surılc
f,-:tr~t""t
:ırar1ını;ını
nu-

rra)')'arc J>İyankosu
Yedinci tertip

llHırafla.

..t flndJ lıe~ide 11 Te~rlnieveldedir.
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Bnytık ikramiye
n:ahkemei asliye
TAVİLZADE MUSTAFA
birinci ticaret mahkemesinden:
Mehmet Rıza bey tarafından
Ye biraderleri wapurları
Ayrıca: 20,000 l 5,000 1 ~ ,()00 10.000 liralık
Samsunda yeni han civarında
ikramiyeler ve 10,000 bir mükafat
Muntazam A~~alık ekspresi
Şehbender zade Halit bey
İşbu
keşidede
cem'an «3,ı:JOO» numara kazanacaktı~.
14 mil rnr.ıı \ c Lll ~on sistem
aleyhine ikame olunan 9281339 numaralı alacak davası
ıcrtil.ııı h.ıiz l:>iriıiô ı c ıkind
zımnında elyevm ikarnetganı
ııı•f ıtiz yirrm 'ataklı ıc
hazırı mechul bulunan müdglll erte )Clkı!'lı i~ir ıınıhafa
daaleyb mumaileyh hakkında
zalı mahalli nıal)~tı~u havi
yapılan
tebligata rağmen cebin toıılı.k
vap vermediğinden H. usulü;
muhakemeleri kanununun 298inci maddesi mucibince hakUlümu iliye ve yüksek kısmıda mukayyet e&ki talebenın
kında ittihaz olunan gıyap
10 teşrinievel 1929 tarihine kadar tecdidi kayt için mel<tebe
kararının 141 inci maddesi
müracaarlıın.
mucibince ilanen tebliğine
zarıcsi günü ak~amı saat 17d~
karar verilmit ve emri muha~ırktci rıhtıırnnd;ın harckctk
ıstabbul ticaret mfldüriü!~ndeP:
kemenin 5-12-929 tarihine
[Gelibolu, <,:anahkale, KüçükÇarşı bedesten c!ııafı cemimüsadif perşenbe günü saat
kuyu , Ahın oluk , Edremit ,
Elekflrllr m•kıoe;.,riyle lıelııogukhr~u, iclru
yetinin
idare heyeti intihal 1
13,30 da icra kılınacağı mudarh~ı. prostaı, aderıı.ktldar, bı.~ gevlekBurhaniye, Ayvalık ıskcle~iıll
ayyen günde imla kılınan
b~ elit vo fıcengtyl 11f1111 ı.cı.a.t eder 1 7-10-929 pazartesi gtınü çarşı
ıııuva<alat H çarşamba güuü
k"aralı;öyd\! ~fi ..... lıetl fırıru ıır~,,.,,t., ıı
da bedesten civarında kese
davetiye varakasile
gıyap
mahalli mezklırdaıı avdctk
· t mer·
ciler sokağında cemıye
kararnamesi
kanunu mezayni iskelelere uğrayarak (Uma
kürun 142 inci maddesinin
kezinde yapılacağı ve ıaat 13
Döyçc (). Bank
gunu lstanbula
mm·asalaı
ten 15 e kadar intibaha debirinci fıkrasına tevfikan mah1
~rarihi h·~iı-ı: ı <JOtt
edecektir. ı\lahalli müracaat:
vam edileceği alakadarana
,.\.lücsei~lı..:ri: Drc:-dnt:r lınnk A. 1
keme divanhanesine talik kı
Yemiş Tavilzadc biraderler.
ŞaRıa\'en~t:r Larık Ftrayn, Na·
lınmış olduğundan mumaileyilan olunur.
•iı onal f,ank lür O;;yçlaııd.
tel don lst : 2 2 ı o
hin ilanın neşri tarihinin fer1
\lı·rke2i: Berlİnj şul-ıcll'rİ: 1fJıH·
!
. dasıodan muteber olmak üzre
Kadın bıut~bldarı
~ıırg, İ.slanbul •Galata H l•tan· 1
ve mütemadiyen «vay alık,
iki ay zarfında tarifatı kanui.
lıLıl•, l2mir.
hekimi: Doktor
vay alık» diyip duruyordu.
1
niye dairesinde ~bu kanuna
G:tlaıa k""'' ıelel<>n: llt\ "ğlu
Kadın, bıtz dolu nazarlarile,
247' 243, 684,685
itiraz etmediği takdirde kaİtıtani'ıııl kıpnıı tt"lı·ıoıı: İA"ıaııbuı
bu kızgın dolaşmıya nigerandi. nunu mezkürun 405 ve 408 nci 1
!
iter türlü J.;.:ıJuı rolıat.;ıı:~ıkları
284:.!, ~X43.
iki arkadq araamcla bir rekamaddeleri mucibince vakıaları
Depcı"'u: J!'it:ırıhul TüHhı güuı :u ... iJJi ~urcUe ıe~.11\ i cJc.:r. .?chbet uyandığına ve bu rekabeikrar Ye kabul etmit addoluzuJt: La..ı-ında f<c:>)zıyc \.'.:ıd.Jı.:: 1 J
rı1/lü. ·ı clclc.n: İetanbul :J227.
ııuma:-... Çarfıtınb.. garlen fnlı. 0 1
tin bir hayb kuanç temin
.
Bd'Ö:ınum
banka
rmıamelah
icnacağı gibi bir daha muhake- /
,,. pnr~ ıx b.1t.ı•ı.meye kabul olunmıyacajı ilAn
1 '
edeceğine kamaah çoğalmıştı.
olunur.
(Bitmedi]
--- -

lstanbuı

~,:;1'.~~~

40,000 lira

Ali ticaret mektebi
müdürlüeünden.:

Doktor A. kutiel
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Son Saat

8 Sahife

Mallıl

AZİZ ÇiFTÇi KARDEŞLERiMİZE:

1\·'.lacar Ziraat Makineleri Fal)rikası
HOFHERR SCHRANTZ CLAYl'ON SHUTTLEVVORTH
ANONİJ\1 ŞİRKETİ TÜRKİYE l\1ERKEZ ŞUBESİ
caddesi No 17 • 24 Telgraf adresi: İstanbul Hoferton
lilamıılfıtımız: Zürraın h(•r lliriü
0"t
llıUyıw ve nevakısını illınal cı
tijJIİulen Türklyeıle hemcn Jıı-r
c;ifl<:I bizim pullu(jumuzla sürPr.
Bizim lrakliirümüzü kullauır \'C
bizim lınrnıaıı makinelerimizde
{JNlO lıiziın doijirıııcnlel'iınlzde ö(jütür.

lstanbul

Ankara

YUJ)I]ac.al( . lı~r türlü kola )rlığı
ıı111şteı·ılerınııze )7 aprrıakt~ı ) 1Z

M~a.za

diğer

müesseselerin

göstermlyeceği

fedakarlığı

müşkül

arzu

Muhtelif

kadın

Adana, Adapazar, lzmir, Bursa,
şehrinda

1'ürkiyenin hen1en her
':ıııaıı~üıııul

karşı

Bazı

elbiıe maiazasında satılır.
.t'giliz lıiçımi fayet nıüntt·lıop ve

Büyük

\'eııtlrrde

muıambalar
dahı ' ın.lır

TJ:SHIJ.AT

IJaktilo

dershanesi

Sirkecide Şahinpaşa oteli karşısında dervişler sokağı No 15
\rıu l.'dıleıı 6:\at!t·nlı· luıııınılara

Hakiki büyük tenzilat
,,

LUK5

Kl\RTAL

uvduvunz çocuk
tahrip edersiniz

çamaşırlarını

,.e ht•vlt•re csa~h ınetot JJ.hilirıde ve ınü

kaydına ba,lanmıştır.

postası

Doktor Feyzi Ahn1et

Yavrunuzun refah ve sıhhatine çamaıınnın büyük tesiri var·
dır. Bunun için çocuk çamatırlarının yıkanmasına büyük ihtl·
mam lazımdır. Yavrunuzun çamqırlarını daima temiz ve yeni
gibi saklamak için LÜKS kullanınız.
LÜKS ün hafif ·pulları çama~ırların üzerindeki bütün pislikleri çıkarır yeni gibi yumuşak ve temiz haline getirir.

~

Zallı.: T,ı\'I ~r vapurl.ın

~Tayyar
\~VAPURU
G
pazar
teşrinevel

Terakki lisesi
sınıflarına

'fedrisata " başlangıç tarihi 28 eylül

an.ta
J

Ensagıam

-f~anbul Sıdıct·ı Vrru Han &-7
~~:::;mrı.ık • ri as"'1'",o;;d•-~

AYVALIK - IZMIR postası

Leyli ve

Ana , ilk , ortr. ve lise ikinci devre birinci
talebe kaydedilmektedir.

._

euo 'r ace.nlıı..1

( lnebolu, Samsun, Gireson,
Trabzon , Rize , Hopu] ya
gidecek ve dönü~te Pazar iskeksile [ Rize , Sürmene ,
Trabzon , Görde , Gin:soıı ,
Ordu, Ünye, Samsun, İne
bolu, ZongulJağ] a ugrıyar.ık
gelecektir.
Harekd günü yük a\ınmu_
Hantal

BRADFORD

Şişli

•

..._..:L:::Astlk leri dlr

ı;ait şr aıtle kı ı hır ıammda Jaktılo {.ğrcıılir.

Yeni talebe

HUTCHINSON

, Moreno Algrantl

( REŞlTPAŞA ) vapuru 7
teşrinevel Pazartesi
ı 2 de
Galata rıhtımından hareketle

vt· ınuşauıha ılairc~İn·1e hanınıları. ıuah~u
gayet ı:ıünı hap v~ ron moda

1-lall<

Münasebetile

TRABZON BiRiNCİ PUSTASI

ve pardesüler

TEDl\".\TT.\

dairelerimizin

TRSFİYESİ

lstedliJlnlz parçayı
dakikada mülolıassıs

Bozca ada

EKSELSIOR

ipekli

1 ;-ıO • 20'.1

çantaları

ancak biz yapabiliriz:

( GhLIBOLU ) vapuru 5
teşrinevcl Cumartesi ı 7dc idare
nhtımından hareketle [Gelibolu , Lapseki , Çanakkale ,
lmroz, Boz.:aada] ya gidecek
ve [ Çanakkale, Lapseki, Cclibolu]y;ı uflrayarak gelecektir.

Ynlll'z G2latada KarRlöyde
\ oyı•o<la cadJe•i kar~ısıoda

ıkostüınler

Avrupa çocuk

Merkez acentası
(, ;;lat.ı
köprü başıııda. Bcyog\u 2362
Şube acent;;sı; Mahmudiye
hanı altında. lstanbul 274u

Hafif ve giyinmesi kolay

muhteli

400 • !)()0

Erkek fotin ve iskarpinleri

Bohçekapıda

Bahçekapıdo

Seyri sefain

PARDESÜLER
gelnıiştir.
liieudu riizuıirın h•slrlne
muhafaza edN·.

1 !)Q • 300

iskarpinleri

i)()(l

Tuhafiye· erkek elbise kumaşları· çanta· bavul· gümiif takımları ve saire fiatlarından
ayni nisbette tenzilat yapılarak satışa başlanmıştır.
Bahçekapı birinci vakıf han telefon İstanbul 40

acentamız vardır.

(i\IA. TD14EBERG)
Eınpernıeablize gabardin

Balli süper erkek iskarpinleri

500 · 1500 Çocuk elbiseleri
2:?;ı • fıOO
Trapez erkek lastikleri 100 · 250. Trapez kadın lbtikleri 100. çocuk laatikleri 75-150

Uşak.

marka

kapanacalından

Erkek elbiseleri

Kendi menfaatınız için bilumum
şube ve acentalarımıza müracaat ediniz. Oralardan tafsilat ve
mahimat alınız. l\lakinelerimizi
) akından görüp anlayınız. Kataloğ isteyip okuyunuz.
Şubelerimiz:

yakında

Balli erkek fotin ve iskarpinleri 7 50 • 1200

zamnnıııızda

ettikleri

pek

Balli Avrupa kadm iskarpinleri

UZUN VADELERLE SATIŞ - FİATLAR REKABET
KABUL ET1\1EZ DERECEDE UCUZDUR
Biiyük yedek dııiremlz size on
derhal gönderir. !Uüşterllerlmlze
uıııklıılstıer göndeririz.

TASFİYE HEYETİNDEN:

Pazarı

YENİDEN 500
MÜHİM
TENZİLAT
• 750
1

7

Satışlarımızda

Gaziler

ı-Halil Rıf~t paşa konağı
Telefon: Beyoğlu 2517

Nafıa
Başmuhendisliğinden:

Istanbül
Aydın

vilayetinde döşemesi ve ayakları betondan 86 metre
lulde Nazilli, keza dcş·m •si demir, ayakları taştan 89 metre
tulde dalma ve döşeır.e.;İ, ayakları betondan 72 metre tulde
Kalaba köprülerinin inşaları kapalı zarf uıulile münakasaya
konulmuştur.

Miloakasa 15 teşrinievel 929 Salı günü saat 15 te Nafıa
vckiilctl müsteşarlık nukamında müteşekkil komisyon tarafın·
~An icra kı 'ız:acağından taliplerin münakasa, müzayede ve
ıhalit kanunu ıle olbaptakl ~artname tarifatı dairesinde hazır·
lıyacaklan tekllfııamelerini me:ı:kiir aaatten evci vekilet mU.te·
ıarlığına makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ve şeraiti öirenmek üzere Izmir, Aydın ve lıtaubulda Nafıa mühendislerine
Ankarada Yollar umum müdürlütüne müracaat etmeleti ll:ı:ım
gelir.
·
Proje ve ıartname 20 yirmi lira mukabilnde Ankarada Yollar umum miidlirlütünden alınabilir.
Münakasaya iştfrak edeceklerin ehliyet veaikalarıp,ı borayı
tetkik yevnıi münakaaadau sekiz gün evel Ankarııda Yollar
um11m müdirlüjüae tevdi eylemeleri •Ofl'Uthı.

/(ünü saat 17 de Sirkeci rıh
tımınd:m h ırcketlc [Gelibolu,
Çanakkale, ve Körfez tarikile
Ayvalık, Dikili ve lzmir J c
azınıct ve avdet edecektir.
Yük ve yoku için Eıninöm.
Re~·ıJiyc ~adclc'i Rıhtım luıııııcbkı iJ.ırchaıı~ >lllC ınurncaa.

l el. bı.ıııbul 1977 . Yoku
bileti \'apurda ,t, Yerilir

Sadık

zade

Biraderler vapurları
Karadeniz 1nuntazan1
ve lüks postası

SAKARYA
vapuru 6

tcşrinçv el

Pazar
günü akşamı Sirkcd nhtımııı
dan harelcedc ( Zonguldak ,
lnebolu , Samsun , Ordu ,
Giresun , Trabzon, ve Rize 1
iskelelerine azimet edecektir.
Tafsilat için Sirkeci Mesadet hını altında aceııtalığına
miirıçaat,

Telefon lstanbu!:
l••••••••••m.11
2134

tJ

ı.•

•• .•••

köşe b~ı ııumara 43
Telefon, l•tanhııl :lll<l'I

A vrupodan avdet
Beyoğlunda

vaki «Etuaf,.
ticaretanesi sahibi Ovagim·
yan Ef. bu kere meşhur Kı·
laviri ticaretanesinin her nevi
yeni korselerini ve laatik ke·
merleri hamilen Paristen avdet
etmit olmakla mezkur ticare·
taneyi bir defa ziyaret zaruri·
dir.

Doktor FETH

Eıı ıyı
•

Frengi, helsoğukluğu, cilt, pro'
tas, zafı tenasül \'e kadın hu,.ta
lıklannı eıı son usullerle ez bır
zamanda müııait ~euıtle tedavi
"der.
Adres: Babıali Çağaloğlu rokuşu

Cerr"hpa~•

\Vll\1P ASSIN G
MAl~KALI LASTİKLERDİl{

Acenta ve dcpoziteri:
~IAX GRU~IBERG

İstanbul Cedit Han

ıı,.,

nnesi

Bakıerıyologu

•

( \ ra~.;1.: nnan teanı .'u '
ccrahnt ıalılille ı
ıl...: lıattalı:..laluı hususi a:;ııları ~ı.t
pıhr. 'J1elefonla ınttlur.:ı.al
\'Crİ}ı..; ,·ı
ıa~dirde tahlil ,•lilccck ili< at ,!
•lrtılarak bıJıi.harn rnp••ı u takdıııt
Kan

iJrnı,

bal!(•>~

cJilır.

•

,\fun\ ı'h.ı
ıın111· 1 ırı

l'"

.ır.ı

Bı' 'r

.nıla.,

\

ı'

1" 1"fr n:

1

~

'c g:

Piyango müdüriyetindeıı:
Numunesi veçhile üç miJyoıı
zarf tabettirileceğinden t11b 3
talip olacakların pey akçeleri
ile birlikte 7-10-929 tsrilı
pazartesi r;ünü saat 1S ıe
piyango müdürlüğünde ıuiıte"
tekkil tayyare cemiyeti ıııii'
.
bayaat :ı.omiıyonuna ınur
caatlan ilan olunur.
~

ı

,-

Gemaz.v~ eveı

.
'J 'll.'il'/111
Cüucş
Oğie

İ~ın<li

5,5'J
12.113
15,';!0
1( .zulıı;:r

1\k~.ın1
Yatsı

İııuak
ı ,,ı

Mes'ul miidiir Selim

Jllllıf

