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Kuruş

Pauırteıl

ealıtfedr

6 ıncı
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dikkat olun -

malda beraber bu hUBUBta

şartları

VllAyetler için: Senelik 1700, altı
a)4ık 900, üç aylık 500 kuruftur.
Ecnebi memleketler için: S~nel ik
3000, altı aylık 1600, üç aylık 900

mes'u]İyet

edilm•ı.
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Tel!{raf· lstanbul Saat
Gazetcmi:.cde

intişar

ihtilafın

Ycıa
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ı

lfleri

ııoı

ldMe iıleri

/5. 3872

ed r n bütün

yaıılorın hakkı maJıfıı,J u r.

Nüshası

NEŞROLUNUR

her yerde

H.komisyonuna cevabi muhtıı,.amız
Ezeli

TELJU10Nı

sonu

§

1nu'ut

hazır

Palamut
Son günlerin balık
bolluğu lıerkPsi lıaklı

Celeplere

olarak sevindirdi

kasapların

fnıallah bu bereketin

kaveası
kalmadı

tarh

Tuz yedirdi,
.ısı/an

etler

Kasaplarla koyun getirip kuaplara satan celepler arasında
epey zamandanberi devam eden mühim
ihtilaf nihayet
halledilmiştir. Kasaplar, sablık koyunlara tuz yedirildikten
ıonra bol su içirildiğini, canlı olarak tartılan hayvanın kesildikten sonra yan yanya hafif gelerek kendilerini zarara sotu·
iunu iddia ediyorlardı. İhtilafı halleden hayvan borsasıdır.
Borsanın kararına göre bundan ıonra mezbahaya gelecek koyun sürüleri g{ne canlı olarak tartılacak, fakat her
hangi bir hileye mahal kalmamak üzere bu sürüye dahil olan
koyunlann ne kadar et verebilecekleri vasati bir surette tayin
edilecektir. Bunun için mezbahaya gelen bir sürüden zayıf,
orta ve toplu olarak üç koyun seçilecek ve bunlar kesilerek
verdiklei et tartılacaktır.
Et olarak tartılan bu koyunlara nazaran mezbaha idaresi
ıürü hakkında bir rakkam tespit edecek ve bu sürünün alım
ıahınında her hangi bir dalavereye meydan verilmiyecektir.
Bu tedbirin kasaplarla celepler arasındeki ihtilah hallettikten
bqka et piyasasında da bir iki kuruş gibi bir tenezzül husule
ıretireceği temin ed~ktedir.
_ _._ .

Sefillerin himayesi
Son, yalak
sonra bu

facialarından

işle uöraşıl
mıya başlanıldı

r crsi:, yıırlsıı : ların ıııelcei: Köprıi allı.
siz, malül olan ihtiyarlar da
Geçen gün yazdık: Sefalet

~~ .~talıktan iki bcdbahttan

bllı bır çe~me yalağında ölü
ii ulundu, bir diğeri de ölmek
Zere iken görülerek hastanekaldırıldı. Bu derece feci
ıı:Yat şeraiti içinde yaşıyan
le sefaletzedelerin vaziyeti,
aYllcttiğimiz bu vak'adan
8
donra hlikümetin de nazarı
ikkatini celbetmiş, Viliyet
•e
p oı·ıs, bazı tedbirlere baş
\>

'e
b

lıtıııuşlardır.

Ilı Polis ve zabıtai belediye

lı Cl?ııırları geceleri köprü al-

nı, Yeni cami, Fatih, AyaSofYa, Sllleymaniye, SultanAhltıet ' Beyazı t camı·ı erını,
. . Kuru-

~lıne yataklarını dolaşacak

r, buralarda uyuyanlara te~ii~ ettikleri zaman çocuk>ll lf bulunmak üzere bakım
tdıına, cidden aciz, kimae-

Darülacezeye, çalışmıya iktidarı olan serseri ve esrarkeı
ler de haklarında serseri muamelesi yapılmak üzere adliyeye sevkedileceklerdir.

Liman

rciıine

dayak

mı atınıılar?
1. in :, 3 -· Andifli liman
reisi dün buraya geldi ve oradaki jandarma kumandanının
kendisine dayak attığını ticareti bahriye müdürlüğüne ıi
kayet etti. Tahkikata başlan
mııtır.

Tuila taıırkcnY eşilköyde Mardirosun dükkanına tuğla taşımakta olan
arabacı Hüseyin, Sadık, Tabir,
Bahtiyar kavga etmişler, Uç
kiti Hüaeyini fena halde d6Y·
mlşlerdir.

devam eder

Havaların birkaç gilndeoberi fırtınasız geçmesi bahkça-

ıu

içirip titirdi
meıeleıi bitti
Mezbahada

arkuı

li sene eve[ bııgıJn lstanbıılıımııı ecnebi işgalinden kıırtarılmış, kahraman ordıımıız hepimizi
esarellerı kıırlarmışlı. Resmimiz, iliidf orduları kıııııandanlarınuı, bu tarihi gılııde, gıiul
şehrimizi ebediyen terkedecekleri aııı gösteriyor. Bıı mes'ut gün nııinasebetile yapılan merasim
tafsiicitı 2 inci sahifemizdedir.

•

iz. Melih B.
Kızının tanassur
etmediğini

tees-

sürle söy/Qyor.
Bugünkü « Gümhuriyet 1> refikimiz, Pangalhdaki « Notre
Dame de Siyon 1> Fransız kız
liseıinde henüz reşit olmıyan
iki kızın tanassur ettirildiği
kaydedilmektedir. Refikimize
göre bunlardan biri İzzet Melih beyin kerimesi c'.liğWJ de
Fatma Aliye hanımın torunudur.
Bu sabah, hadise hakkında
kendisine müracaat ettiğimiz
izzet Melih bey bize fU tek·
zipte bulundu:
- Sizinle şimdi görüşür
ken kızım evdedir ve böyle
bir hadisenin ne aslı, ne de
esası vardır. Bir baba ııfatile
elbette ki kızımın ruhi temayüllerini herkesten daha iyi takip edebilirim.
Hadise, benim anladığıma
göre, mektepten tardolunan
bir talebenin uydurmasıdır.
isim t.Srihine lüzum olmamakla
beraber, bu talebe evelce bu
yolda bazı neşriyatta bulundurmak
tehdidi
ile mektep idaresine haber bile göndermiştir. Benim müteessir ve
müteessif olduğum nokta, bir
ailenin namus ,ve haysiyetine
ta11Uiik eden böyle bir meselede, asıl alakadarlara müracaat edilerek hakikatın ne
şekilde olduğunun sorulmamış
olmasıdır.

Kiliste ...
Çocuklara adam
öldürtmek moda mı olmuş?
26 Eylül tarihli "Kilis,, gazetesi, «küçüklere adam öldürtmek modası .. 1> serlavhası
altında ıu garip aahrlan yazı
yor:
"Yeni ceza kanunu küçük
mücrimlere müsait olmasından
dolayı, gözlerinin ke1tiği diitmanlarından intikam almak
istiyen bazı kimselerin ya bu
dlitmanlarını ktlçilk yaştaki
akrabalannıı 6ldllrtmeleri ve
yahut 6ldiirtmelda tehdit etmeleri yeni bir lclet hlkmlae
girmiştir."

İyi bir şey•••
Cerrahpaşa ı 1 e Silivri
kapıya traınvay
ı nşası

...

Emanetçe kumpanyaya teklif edilecek

Cerra/ıpaŞa cadı/esine

hir

ııa:ar

Şehremaneti, İstanbul için

çok ehemmiyeti haiz yeni bir
tramvay hattının inşasını derpİf etmiştir.

Tramvay kumpanyasının mukavelesine dahil olmıyan, fakat İstanbulun bilhassa Türk
halkı için ehemmiyeti haiz
bulunan bu hat, Silivrikapı ve
Cerrahpaşadan geçerek Aksaraya inecektir. Kafi, gayri
kafi, az ve çok lstanbulun
her tarafında vesaiti nakliye
bulmak kabildir, fakat o taraflardaki halk bu nimetten
mahrumdur ve uzun bir mesafeyi
yrüyerek
katetmek
mecburiyetindedir.
Diğer taraftan, Sllivrikapı
ve Cerrahpaşadan geçmek
üzere bir tramvay hattı inşası
ayni zamanda tramvay kumpanyasının da menafiine muvafıktır. Zira müşterisi artmış
olacaktır.
Şehremaneti,

•

ismet~ Pş.
Bu akşam gidiyor-Dünkü tetkik ve ziyaretler
Başvekil ismet pasa Hz.
bugün 16,30 da hareket edecek trenle şehrimizden Ankaraya milteveccihen hareket
edecektir. Mlitariinileyh "Haydarpqada, şehrimizdeki vekiller ile erkAnı hlikümet tarafından tqyi edilecektir. ismet pqa Hz. dün Adliye ve
Maarif vekilleri ile fındık
tacirleri ve bakkallar cemi·
yetinden bir
heyet tara·
fından ziyaret edilmiıtir.
Fındık ~acirleri vaziyetlerinden şikayet etmişler, ismet
paşa bu hususta not almışhr.
Bakkallar kooperatif hakkın
da izahat vermifler, ismet pqa
kendilerinden havayici zaruriye
fiatlarının neden gali olduğu·
nu ve bunlann daha ucuz sablması kabil olup olmıyacağı
nı sormuştur.

Bşvekil paşa bu meseleyi
ehemmiyetle dinlenmiştir.
Sonra Evkaf mütehassısı
M. Leymanı kabul etmiş, mumalleyhin refakatinde Diyar-bekir meb'usu ve sabık Evkaf
umum müdürü Rüştü B. de
bulunmuştur.
Uzun devam
eden bu ziyarette mütehassıs
rapuru ve sureti tetbikı hakkında bazı
malümat vermiş
tir.
Mütehassıs bugün memleketine gidecektir.

Maliye vekili de gidiyor
Saraçoğlu Şükrü B. in bugün Ankaraya avdeti muhtemeld'r.

lann yüzünü gene güldllrmllt
ve dün balıkhane adeta bir
balık deryasına dönmiiftllr. Dil·
ne kadar 25-30 kuruşa sahlan
palamut, dün birdenbire 6-8
kurup kadar dütmiiftllr.
Birkaç gün evveline kadar
piyasasını yükselten tudayıca·
lar dünden itibaren piy...daıı
çekilmek mecburiyetinde kalllllflardır. Bunun bqlıca ııe
be bi hçı tedarik etmemeleri·
dir.
Havalar birkaç glln daha
böyle devam ettiği takdirde
palamutun iki liç lcurllfll ka·
dar ineceğini balıkçılar temin
etmektedirler. Bundan iki
sene evetine kadar bu derece
balık bolluğu görülmediğini

n,

balıkhane

iıtatistikleri

gil9-

termektedfr.
Etin pahalılaşmak istidadını
göıterdiği şu sırada balık
bolluğunun devamı her halde
çok hayırlı bir hadisedir.

Kim polis müdi1rii olacak
latanbul polis müdürü Şerif
beyin askeri vazifesine avdet
edeceği teeyyüt etmektedir.
Polis- müdürlüğüne bu sefer
polis ve ya adli meslekt~ Y~:
tişmiş bir zatın tayin edılece~
muhakkak
addedllmektedır.
Bu meyanda Tevfik Hadi beyin rl e İ ş mİ 7ilcro 1 unmııktaclır.

iıtanbulda meyhaneler gittikçe ço~ftlıyorDlUf

yakında

bu
yeni hattın inşasını Tramvay
şirketine teklif edecek, kumpanyanın bir taraftan istimlake
bir taraftan da inşaata başla
masını bildirecektir. Kumpanyanın, böyle bir hat inşası
mukavelesine dahil bulunmadığından dem vurmıyacağı ve
bu teklifi kabul edeceği zan·
nolunmaktadır.

atmıf ...
Kasımpatada Bahriye caddeıinde M...tafaDJD kahvesine
Zeki iamiDde birisi ginaif,
bil•sebap aillh atmlfbr. Zaid
,.Ualaallllfbr.

Sil&h

ye-p
,., ;11rı

r l<a veydi. ~
1

ı

Sahife

S'on"'Saat

.•

Dahilde:

Bayram
...
..

SON HABERLER

lstanbulun kur·
tuluşu nasıl tes'i~

Filistine iane
"Son Saai., tin verdiği
haber tahakkuk ediyor
ahambqı dendioin tek-

ziplerine rağmen lstanbul
m
Musevilerinin Filistindeki
ırk

«Iaşlan için aralarında iane
topladıklan teeyyüt etmektedir. Hatta bu münasebetle
l ahiren bir de balo verildiği
ve lıasılatmın kamilen Filistindeki Siyonist komitesine gönderildiği anlaşılıııışhr.

m

erek polis müdüriyeti gerekse matbuat memurluğu
tarafından Selanikte münteşir
(Gatos-Kedi) mizah mecmuasınıo memleketimize men'i ithali içiu tqebbüat yapılmış
tır. Aleyhimizde neşriyat )'.&·
pan bu Yunan gazetesinin İs
tanbulda 1500 nnsha satıldığı(!)
tahakkuk etmiştir.
lfilskişehirde Mahmut Muhtar
~ paşanm

muhakemeıile

meşgul bulunan Divanı Ali
yanTI muhal emeye devam ede celıtir.
mlaarif vekili Cemal Hüsnli
~B. dün
öğleden soara
Perapalas otelinde Maarif erkanını kabul eylemiştir.
muhtelit mübadele komiı
lfWyonuodaki heyeti murahbaaamız dün bir içtima aktederek salı gönü toplanacak
heyeti umumiye içtimaına dair
müzakeratta bulunnnqtur.
filtletizm birincilik müaabal§JI kalanna bugün de Kadıköytlnde devam edilecektir.
fmıau aefirimiz
Muhiddin
!DUi pata dün mahalli memuriyetine müteveccihen hareket
eylemiftir.
gğırceza mahkemesi dün AWjliye H. davasını gönnüşttlr.
Bu mesele dolayııile ismi ge·
çen keman muallimi Macar
M. Berger de dün fahit sıfatile
mahkeme huzuruna gelmiştir.
Aliye H. meselesinin gelecek
celsede intaç edilmesi muhtemel görülmektedir.
imaliye vekili Müskirat ve
WTütün inhisarlarını tef-

Vaşingtonda

da
parlak surette
karşılandı

Londra, 5 (A.A.) Dün
öğleden
sonra Yaşingtona
muvasalat eden M. Makdonald Nevyorkta olduğu kadar
parlak bir surette kabul edilmiştir.

Mumaileyh İngiltere sefaretinde yanm saat kadar istirahat
ettikten sonra refakatinde sefir olduğu halde beyaz ıaraya
giderek reisi ctlmhur M. Hooveri ziyaret etmittir.
Sefarete avdetinde Amerika
gazetecilerini kabul ederek
kendileri ile uzunca bir hasbihalde bulunmuıtur. Ağlebi
ihtimale göre reisi climhur M.
Hoover yann M. Makdonaldi
«Rapiden» malikanesine götUrecek ve orada kendlsile
neticesine çok büyük bir merakla intizar olunan müzakeratı yapacaktır.

Venizelos

Ber/inde Ankl1f aylJ geleceğinden bl1hsediyor/

Yunan başveklll M. Yenizeloı Berlinde Cumhuriyet refikimizin bat muharriri Yunus
Nadi beye vaki olan beyanatı
birkaç gün eve! telgrafla
kısmen bildirilmişti. Bu beyanatın intitar eylemiyen aksamını berveçhi ati kaydediyoruz;
« Şahsan benim , bir
Türk düşmanı gibi telakki
olunmaklığım zihniyetinin hetiş etmiştir.
nüz biitün bütün ortadan
wnrk - lsveç ticaret muahekalkmamış olduğunu zaman
l.IJdeııinl imza eden İsveç
zaman hayretle görüyorum .
sefiri M. Vallenberg dün Ankaradan şehrimize avdet ebniş
Halbuki Lozandan sonrası için
ve mezunen memleketine gitbu iddia asla doğru değildir.
miıtir.
Ben Lozanda iken İımet
Hariçte:
paşa hazretlerine yem aiyruıe
timin ~undan sonrası için Türk
lf!ilugiin Atinada umumi sulh
IWJ kongresi toplanacaktır. dostluğuna kı)"met veren maBu içtima dlinyada sulh fikir
biy etini açık ve samimi olave gayesini tamim için çalışan
rak arzetmiştlm. Benim bu
teşekküllerle alakadardır. Şim
siyasetim açıktır, ve onu memdiye kad&J' olan kongrelerin
leketimde bütün vüzuh ve sayirmi yedincisidir.
rah atile müdafaa ettim.
!Oltina maslahatgüzarımız YuMübadele işltrinl bir an
IWJ nan hariciye nazırile son eve) halletmemekte benim
mükalemelerinde Türkiyenin
hükümetimin ne menfaati olakat'iyen harp tasavvurunda
bilir?
Hususi menfaatlerin
olmadığını ve en başlıca emekaynaştığı bu işler kolay hallinin Yunanistanla iyi geçinlolunup bitivermiyor. işte ben
mek diye ifade edilebllece·
ğinl söylemiştir.
eminim ki İsmet paşa Hazretleri de, Tevfik Rüştü beyefenşirketi di de bu işlerin bir an evel
halli için ayni arzudadırlar.
•
laübaliliği
Onlann
maruz oldukları
müfkülatı
da
anlamıyor deği
Gün geşmiyor ki, tehrin,
lim. iki tarafta da son hal çaBabıili
semtindeki elektrik
kablolarında bir arııa vukua
relerini bulmak için ~ırpmıp
gelmesin. Sık, sık tekerrür
duruyoruz. Bu işte mü~küla
eden ve bütün bir faaliyet. tıo büyüğü müteakiben alakahayatını felce uğratan bu arı
darlarıo ve binaenaleyh efkazalar, her nedense bir türlü
rı
umumiyenin
tazyikıodan
izale edilemiyor.
Bu sabah ııaat dörde doğru
ileri geliyor.
vukubulan bir anıa, gene itBir dereceye kadar yürüleri ıekteye uğratmış, kısa bir
yaruz. Gürültü oluyor, biraz
fasıladan ıonra cereyan inlutai
1aat ona kadar deYam etıniş duruyoruz. Vaziyetin hakikati
tlr. Elektrik tirketi, abonelebundan ibarettir. Her halde
rine karşı bu derece laübalimes' ele hallolunacaktır. İki
yane hareket etmekten ne zakomıu memleketin dostane
man vaz geçecek?
münasebatıodaki büyük menDünkü boraa
faatler yanıoda ortadaki mesİngiliz 1008,50,00 Frank
elenin nihayet pek küçük 18·
12,27,0; Liret 9,20,00; İsviç;
yılacağıoa şüphe yoktur.
re; 2,49,25; Dolar 48,18,75;
Dahili 97,00; Altın 879,00
Hele '11 işler bitsin de An· Ana dolu 22,45; Rumeli 6,50
karaya geleceğim. Nasıl dostTramvay 71,50; Düyun 195,25
luk yapmak istediğimi göre11 Laukaı-ından nlınn\1~hr
ceksiniz.»

Elektrik
nin

muhtırası

Makdonald 1Vlübade1e

Avrupada

Bitaraflara verilecek cevap Salıya tevdi olunuyor
Ankara, 6 (Telefon)- Muhtelit mübadeledeki bitaraf azanın,
Yunanlılarla aramızdaki bütün mu<tllik meselelere dair heyeti
murahhasamıza verdikleri muhtıraya karşı, dün cevabımız
burada hazırlanmıştır.
Bugün Türk heyeti murahhasa riyasetine gönderilecektir. Salı
günü de komisyona verilecektir. Bu cevabi muhtırada Yunanlı
lann iddialan delillerle cerhedilmektedir.

Bir baba katil ·oldu!

Sevgilisine kaçan kızını
balta ile yaraladı

Şile, 5 (Hususi] Ovacık
köyünden oldukça zengin bir
aileye mensup ve 20 yaşla
rında Osman isminde bir genç
babasının ısrarı ile nişanlan·
dığı hanımı sevmiyerek ayni
köyden muhacir Rifat ağanın
kızı İfade hanıma gönül verir
ve İfade hanım da gence ayni aşkla mukabele eder ve
bunlar epeyce zamaiı birbirleri ile seviştikten sonra evlenmiye karar verirler. Fakat,
buna her iki tarafın ebeveyni
raıı olmaz.
Geçen gün ifade hanım

.!şkıoıo

tesiri

il~ babasıoı

dinlemeden Osmana kaçar ve
btınun ü:ı:erine babası dehşetli

hiddetlenir, hemen eline bir
balta alıp kızın geçeceği bir
yola sııklanır, biraz sonra da
kızı ile Osman bey, yanlarıo
da birkaç muhafız ile beygirler üzerinde oradan geçerlerken hiddetli baba birdenbire
beygirdeki kızın üzerine atıla
rak birkaç balta darbesi ile
kızcağızı kanlar içinde yere
yuvarlar. Kızın yanındakiler
bu evlat katili olmak istiyen
babayı yakalayıp jandarmaya
teslim ettiler, yaralan ağır olan kızı da tedavi için İstan=

~la ~n_derdiler.

=

~~

Bir· Rum

dill1eriı

i Alerrı

dağı 11~ kaçır<Jıla 1~
Kuzguncukta yeni bir kız kaçırma hadisesi olmuş, Aleksandra
isminde ve 17 yaşında dilber bir Rum kızı sevdiği bir delikanlı tarafından kaçırılmıştır.

Aleltsandra Kuzguncukta Arnavut mahallesinde oturan bahçıvan T anaşın kıııdır.
Beylerbeyinde Burhaniye mahallesinde oturan arabacı Ahmet
pehlivanıo oğlu Hasan bu dilber Rum kızma abayı yakmış,
kızıo da delikanlıya gönlü akmış, iki genç kolkola, umuz umuza
sevişmiye başlamıslardır.

Fakat bu miitekabil sevişme matlüp neticeyi vermemiş,
gençlerin ebeveyni izdivaçlarına rezı olmamışlardır.
Nihayet kaçmıya karar veren gençler evelki gece Alemdağıoa kaçmışlardır.

Aleksandra sö1lqildiği veçhile Hasanı Münür paşada beklemiş, Hasan da bir otomobil alarak beklenilen yere gitmiş,
sevgilisini almış ve doğruca Aleındağıoa götürmüştür.
Evvela bu iki gencin nereye gittikleri anlaşılamamış, fakat
sonra Alemdağında korucu "Hasaoın kulübesine misafir oldukları öğrenilmiştir.

Jandarmalar iki sevdalıyı geri getirmek üzre ailelerinin müracaaab üzerine harekde geçmişlerdir.

Bir kamyon eve Kavgadan sonra
carptı
kendini vurmuş

Şoför Hayrettinin idaresindeki 3396 numaralı taş yüklü
kamyon Ha.sköyde Şehn~z yokutuı;ıdan -~n~rkden fr16enın tutmaması
yuzun en
numaralı eve çarpmış, tahta olan
evin kaplamaları çökmüştür.

Sütlicede manav Necati ile
Zeynel dün gece kavga etmiş!erdir. Necati bu kavgadan
müteessir olmuş' elindeki bıb
•
çagı . _acagma sa~l~mıştır .
Necatının yarası hafiftir.

Evdeki sinema- 2 otomobil kazası daha
nın filmi.,
bahçe sokağında
oturan gümrük memurlarından
Ziya beyin oğlu Feridun dün
evde ufak bir ıinema makinesi ile filim gösterirken filim
ansızın tutuşmuşsa da sirayet
etmeden ıöndürülmüştnr.

Dün Fatihte Fevzi paşa
caddesinde iki otomobil kaza-

Bir dam cöktü
,
kağında

soAvramm 27 numaralı aniyesiniu damı dün gece
saat yirmi dörtte ansızın çökmüttür. Nüfusca zayıat olma-

Fatihte oturan 8 yaşında Mücahit isminde bir çocuk Fevzi paşa caddesinde
oynarken 1366 numaralı otomobilin altıoda kalm111, naşın
dan ağır surette yaraladmı.şlır.
Mecruh çocuk hastaneye
yatırı!mı,, şoför Necdet yaka-

mıştır.

lanmıştır.

Beşiktqta

Kadıköyünde işkembeci

sı olmuştur.

1 - Karagümrük sakinlerinden telgraf memuru Server
efendiye Fevzi paşa caddesinde 1869 numaralı otomobil
çarpmış, Server efendi sağ
ayağından yaralanmıştır.

2 -

•

ittihat meselesi
sulh için tehlikeliymiş
Londrı,

5 (A.A.) - Sabık
ticaret nazırı \\'ilyam Graham
Edimbürgda irat ettiği bir
nutukta Avrupa konfederasyonu projesinin siyaseten tahakkuku şimdilik pek müıkül
olduğunu ve bunun gümrük rüsumunun tedricen tenzilini istihtaf eden bir takım itilaflar ile
hazırlanmuı

lazımgeldifin.i

söyledikten sonra Amerikanın
müfrit himaye usulüne karşı
mukabil
bir tedbir olmak
üzere
Avrupada
iktisadi
bir ittihadıo
vüeude
getirilmesine
dair
hiç bir
taraftan teklif vaki olmadığını
ve böyle bir siyasetin tervici
cihan sulhunu temin ve tarsin
için elyevm vaşin~tonda cereyan eden fevkalade mühim
müzakeratı tehlikeye dötürmekten başka bir netice vermiyeceğini beyan etmiştir.

Dünya kauçuk
fiatları
Amsterdam, 5 ( A. A. ) Kauçuk fiatını teshit edecek
beynelmilel bir sendika tetkil
etmek imkanını tetkike memur Felemenk tahkikat hey'etinln bu hususta verdiği karann müstahsiller komitesinin
22 te"°inde aktedeceği umumi
içtimaa tebliğ edileceği söyleniyor.
Diğer taraftan Deyll Meyi
gazetesinin aldığı bir habere
göre kauçuk fabrikalanDID Amerikadan gönderilen mümessilleri bu maddenin fiatı hakkında beynelmilel bir itilaf imkanını aramak fızere Londraya
gelmişlerdir.

Baş papaz
Yl1rın Fener kilisesinde infihl1p
olonl1cl1k
Rum Bat papazlığından bir
heyet v11ll vekili Muhittin beyi ziyareUe yarıo Fener kilisesinde yeni Baş papaz intihabı yapılacağım bildirmiştir.

Evelce de yazdığımız gibi ht\kümet her nakadar bu intihap
ile alikadar değilse de alelüsul
intihaba iştirak edenlerle intihabıo selameti ve her hangi
bir inzibatsızlığın men'i zuhuru
için bazı tedbirler ittihazı lazım geldiğinden bunu müteakıp intihabatıo icrası alakadarana tebliğ edilecektir.

Hem

dövmüş,

hem

çalmış!

Deniz ameleıinden Hasan
ile. seyyar satıcı Şevket alacak
yüzünden kavga etmişler, Şev
ket Hasanı dövdüğü gibi
kavga esnasıoda 18 lirasını
da çalmıştır.

olundu?
Bugün İstanbulun kurtulut
müsadiftir.
B\I
mes'ut günün merasimine ııaat
tam onda bqlandı.
Çünkü vaktile lstanbula
giren
kolordu
kumandam
bugün tam saat onda Sirkeciye ayak basm!fb.
Bugün gene saat onda ilk
topla beraber bütün vapurlar
dtidüklerini öttürerek meraıi
mi tes'it ettiler ve kara vesaiti nakliyeleri ile halk bir
dakika kadar olduklan yerde
durdular.
Bu müddet zarfında muhteif
yerlerden yirmi birer parça
top atıldı . Sonra Sultan Ahmet · parkında toplan~n alay
kolordu kumandanı namına
Kuleli liseıi müdilrli Arif B. tarafından teftiş edildikten sonra
harekete geçti.
Alay şu suretle teşekkW et•
mitti:
Motoslkletli polisler, Kuleli
Halıcıoğlu, Maltepe
llaeleri,
ıan'atlar mektepleri, Deniz lisesi, Deniz efradı cedide mektebi, Sahra bataryası, Polis kıt•
ası, İtfaiye, muhtelif mektepler
Mehterhane takımı, esnaf ce•
miyetleri.
Saat on buçukta hareket
eden alay Karaköy tariki ile
Taksime
gitmif, köprüden
ııeçerken vapurlar tarafından
düdük
çalıo&J'ak ıelimlan
bayramıoa

m!flır.

Taksimde kolordu kumandanı vekili huzurunda geçit
resmi yapılmıştır.
Bu merasimde latanbulda
bulunan meb'usan ile Vali ve
Şehremini, cemiyeti umumiyel
belediye ve meclisi umumil
viliyet azası ve rUesayi memurin ile Cümhvriyet Halk fırka11
erkim ve halk hazır bulunmuştur.

Öğleden sonra saat 16 da

cemiyeti umumiyei belediye
ve meclisi umumii villyetten,
Cümhuriyet halk fırkasından
müntahap bir heyet ile cemi·
yetler mümessilleri Kolordu
komandan vekili p&fllyı kolordu dairesinde ziyaret ederek
ordumuza vazifel tükranı ifa
edeceklerdir.
Gece her taraf donablmakla beraber Beyazıt, Taksim,
meydanlarile Üıkndarda Şem•
ıı paşadan havai fişekler ah·
lacaktır.

Meraııime
ettiği

*herkes

lttirak
bugün resmi

cihetle,
dairelerle huıuıi mlleısesatın
bir kısmı kapalı kalmıştır.

Hizmet refikimi·
zin tebriki
İzmir, 6 - Hizmet, aziz İı·
tanbulun kurtulut günlinü kutlular ve karilerinizl tebrik
eder.
S. S. - İzmirde intişar eden
Hizmet refikimizin bu dikkat
ve alakasına gerek lstanbullular ve gerek kendi namımı•
za candan teşekkür ederiz.

(R 101) in tecrübeleri
Londra, 5 (A. A.) - Dünyanın en büyük havai aefinesi
olup iıışaaı ikmal edilen R 101
işaretli İngiliz kabili aevk ha·
!onunun tecrübeleri pazartesi
' günü yapılacaktır.

Cocuk
bahcesi
'
,
...
bugün açılıyor :r R~~«?ünkü
Şehremanetinin

Gülhane parkında tesis ettiği çocuk bahçesi bugün saat 13,30 da küşat edilecektir.
Resmi küşatta şehir bandosu
bulunacak ve akşama kadar
parkta çalacalı tır.

K~rliJl:

hava

rasataneıindeıı

alıomı,~·,..

Dün az9f/, hararet "19 '
derece, bu Mh"h ccl4» dere·
cedir. Bu ger'· 7':i...:gar poyra 7
hava bulutlucl.··

Sahife

Son Saat

-~~~~ı\ Başka yere ..
Bir noktayı işaret

Bendeniz

Fatih

tramvay

tavakkuf
mahalli civannda
1aklnim. Nazarı
dikkatimi
celbeden bir vaziyet vardır ki
bunun mühim olduğu muhakkakbr. Fatih tramvay durak
mahallinde tam caddenin ortaSJDda, iki tramvay hatb ortasında bir yer vardır. Burası
her zaman otomobiller tarafından işgal olunur.
Belediye memurları gelir,
otomobilleri buradan kaldırır.
Fakat bir az sonra otomobilleri tekrar mezkür mahalde
görürsüniiz.
. .
Bir kaza olmak ıhtımali
yüzde (99) dur. Ben yalnız bir
ııeye şaşıyorum, o da belediye memurlannın lakaydisi ve
1<>förler
üzerind..: bıraktığı
tesirin zayıflığıdır. Vazifede
ciddiyet lazımdır. Otomobillerin durmasına arz e tt ; ğim yer

İ~lek yerlerdeki
Y

fena oteller kaldırılacak
işleri
ile
memurlarının

Ahlak
zabıta

uğraşan

en çok

VİNÇ ~ANI
Seni de seviyorum
Evet Mamuk bey, sen
de Sevinç hanımı

5

Nad1r han

~1üze.

En çetin muharebe arefesinde
bulunuyor

Ama koca ev
ve sokaklarile
beraber

Peşaver

Nadir han

Hayatın mütemadi s.ure~e

4 (Hususi) tarafından

değişmesi kartısı~da, . hır g~
gelip köy ve şehirlenn y'lill
hayat mimarisine göre
alacakları arbk ta 'i!C9111e edir. An'aneperest o~an . lngt;lizler bile bu hakikati an-

sl-

'kt

mefgul oldukları mıntaka,
lah allına
c.,lbedllnıiş
Tünel ile Galatasaray arasın
olan « 2000 » Uvazlrl asda, birkaç sokağın bulundukeri, I.ouar ve Kuh lıa
sevıyorsun.
iu yerdir.
v111Jslno lıart>kPt elıni5Glavani, Timoni, Saksı ve
lerdlr. llablhullnlı kılaalt lamışlardır.
-34- Mulutrrirl ı M. Turhan
dır ki bugünkO
saire gibi isimler taşıyan bu
Bundan dolayı
birini büile ilk nıulıarelJenlıı Kuşl
Sen de benim gibisin. Şu
hanımı tezevvüç etmiyi kuruİngiliz
köylerinden
sokaklar Beyoğlu caddesi ile
civarında vukua gelmesi
farkla ki ihanetini doğrudan yordu ve onsuz bir saltanatın
Tepebaşı caddesini birleştiren
son derece muhtemeldir. kümet hesabına satm alıp atehadım ağalanndan farksız oladoğruya yurduna tevcih edita bir müze şeklinde ~u aişlek ve geçit yeri olan soBu muharebenin nihai
cağı zehabına kapılıyordu.
yorsun, ben yurtsuz bir adam
faza etmiye karar vermlfl3c)
kaklardır. Herkesin bi:u:arure
bir çarpı~ma olması da dir. Bu köy, Londr~
Dalalet budalası Mamuk bu
olduğum için yapbğım fenageçmek mecb~iyetiııde bulunuzak bir ihtimal değildir. mil kadar yakinlndedır. Bu
lıklardan esas itibarile efen- • hulyaları yaşadırken, yarı sarduğu mezkür sokaklar maa~
hoşlamış olan Mankübeskinin
Harbi kııybedec<>k olursa, küye 20 bin İngiliz lirası klydilerim mes'uldür. Vatanını
ağzı tekrar açıldı:
eııef son günlerde berbat hır • sevenler, vatan işlerinde vamet biçilmiştir.
.
Nadir hanın Jııuillz lın .
... .. . .
. . . .
. .. . - - . ... .
bale gelmiş, iki taraflı ve ote~
.Şimdi sıra senin elçili~
dmhına
iltica
etmesi
ihtitansızları
kullanma malıdır.
işine geldi.
Çar hazretlerı,
namh binaların daimi sekenesı
Fuhşa karşı mücadele.•.
mali tıllıl bir !'l<'lice hasıl ;
Kullandıklan halde gafletleKazan
tahtına
namzet
olan
gelen geçen erkeği çevirmeye,
olacaktır.
: Asri kadın terbiyesinin tenrinin cezasını er - geç çekebir
beyin,
elçilikle
lstanbula
bazı erkekler C:.ı orada her
' : kit ve terzili.. İşte önümüz- ,
ceklerdir. Senin böyle mes'ua~üsait
d eğildir.
Şehremini
gitmesini muvafık görmüyorlar.
rast geldikleri kadına sataş
deki ÇBJ"famba akşamından :
liyet ortakların yok. Babadan,
beyin nazarı dikkatini ce[beMamuk şaşırdı ve kekeledi:
mıya başlamışlardır. Ahlaki
itibaren
~
·
dededen Kazanlı olduğun halderim.
M. Kamil
- Ne yapmakhğı mı emrezabıta memurları, bu halin
t;
ELHAMRA
da
:
lf
de Kazana ve Kazanlılara
diyorlar?
-L
~:
onüne geçmek imkanuu buPepver, 5 (Hususi) - Na- '
irae edilece&
ihanet
ediyorsun.
Çünkü
sevi- Taşıdığın Kazan bayraKaybettim
lamamışlar, nihayet fil karan
dir ban kuvvetleri, Kabilin ':
D 0 Ş M 0 Ş K 1Z LA R :
yorsun, bplı:ı Şeyh Ali gibi,
ğını ya yırbp atmaklığını, yaEski harflerle yazılı tatbilc
vermişlerdir:
anahtarı
mesabesinde
telikki
ı
Kı:dannıZı gözetbı_ )
:
hut sanp sarmalayıp bir heyKuşak bey gibi sen de Sevinç
mührümü kaybettim. Yeni
Bu sokaktaki otelleri geçit
edllen Gariz ıehrinl zaptetmit· i; Filmin çok \!"yanı dikkat ınevruu :
beye soknıaklığını irade bu·
hanımı seviyorsun ve onun
harflerle bir diğerin kazdıra
!erdir. Habibullah kuvvetleri : • Hamit: Bu film pek açık :
yeri olmıyan sokaklara naklyuruyorlar.
tarafından sevilmeyince aşkını
tağımdan
eskisinin hükmü
etmek ve badema bu sakokbu ınıretle ani bir baskına ; olmasına rağmen genç ~-- :
- lstanbula gitmeden Kagayzına feda ederek ihanet
Dit tabibi
yoktur.
zana nasıl dönerim. Adamı
uğratılarak kısa ve kanlı bir : !anınızı tehdit eden tehlike- •
larda otel açılmasına müsaade
yoluna sapıyorsun.
Fıkri Emin
deli
diye
zincire
vururlar.
Sitmücadeleyi müteakip mtğlüp
!erden vikaye etmek için :
etmemek.
Eğer hüsnünden şeamet sı
tin sene dünya yiizüne çıkar
Karann pek yakında tatedilmiflerdir.
Nadir
banın
Kikendilerine
gösterilebilir ve :
Seyrisefainin nazarı dikkatine bikı mukarrerdir. Elyevm bu zan, Atıklarının kimisi ölüme, mazlar.
kimiıi acıklı sergüzeştlere sübil üzerine yürüdüğll s6yleoi- ı
~e ~~~~~~.
- Sana Kazana dön diyen
Seyrisefain idaresinin köpyor.
otellerin nakli için miinuip
rükliyen
Sevinç
H,
zeki
bir
kim. Oraya han sıfatil~ ve
rüdeki Haydarpaşa - Kadıköy
bir sokak aranmaktadır.
kadın
olsaydı
iki
buse
ve
yaÇar hauetleri.le atbqı beraSnümüzdeki Çarpmba ıılıpmı
iskelesi, gelip geçen yolcu
nm
derağuf
ile
ıenin
ihanetini
ber
gidersin.
JfELEK
kesafeti itibari.le bütün diğer
mennedenli.
Bunu
yapmıyan,
- Ya timdi?
iskelelerden fazla kalabalıktır.
gösterilecek olan Aleban~r
rı.
Şimdi benimle beraber
yapmaktan
6rken
kadın, naFakat burada bir temiz
Dumanın rommndan mulı:te eE
lstanbula gideceksin, adamlamuslu bir mahluk, lakin liyaemanetçi yoktur.
esası olmı katsiz bir bllkümdar demektir. rımdan biri gibi davranarak
Filvaki iskelı> üzerinde bu
bir müddet orada kalacaksın.
Tenini muhafaza ediyor, tahDobricenin cenubunda Rofi.iminin mümessili
ışi yapan bir dükkan ~arsa da
şayia
iki
aya
varmadan
gene
Mosmen hükümetlne ait olup
Duglas Fairbanluı
tım kaçınyor.
ben bu işin, iki sebepten Seykovaya
döneceğimi umuyorum.
Ayın on ikisinde memköylüler arumda taksim edigörmeğe hazırlanınız. ~~~fir
Çirkin bir bakıfla Mamuk
riaefain tarafından yapılması
Plinımız öylo icap ettiriyor
len topraktan Türk köylüsüne
filim BEN HURun reJısorB
lek<•tlmlıi zl~arct edecek
beyi
derin
derin
süzdükten
ve
fikrindeyim. Bunlardan biri,
lstanbuldakflerin
plimmıza
hiç bir biase verilmediği !çın
FRED NIBLO tarafmd!n
olan İngiliz Akdeniz filo- bir kupa farap daha yuvarlabu işin id~reye temin edeceği
kapılması da yüzde yüz muhIİnemaya yeni a~apte. edilb
he
su liumaııdaııı amiral sil' dıktan sonra:
. tir Bütün filım bırden
varidatbr. Diğeri ise, burada,
temeldir. O vakit birlikte Mos- bunlardan mürekkep ir yet
Rom en hnlı:Uınetine müracaFredrlk
•'illin bu zlyareli
mış ·
k·
Maamafi
dedi
çar
baz:lı:ovaya
gideriz.
Çar
hazretleıık, sık tesadüf edilen ıniif
gösterilece
tır ·
at etmiftir. 12 köylüye toprak _
hakkuıcJu ldr ı:;aylıt devretlerinia menfaati namına ve
rile g3rüıJOnDn ve rikabında
külittır. Geçen gün rastgelverilmesi dütlinDlmekte imif.
ran etmektedir. Hu şayi kendi hesabına Sevinç hanımın Kazana hareket edersin.
dim: Bir hanım bıraktığı bir
aya nöı·o anılrıılın hu zi- bu aptallığını tebcil ederim.
- Ya mektuplar, atlar, ell!AJJK Si11e11ıasında
paketi alıp üç vapuruna yetiş
yareti, Tlırk devlet rlca- Eğer o, aşışklarını hüsnü ida- maslar?
gösterilmekte olan
mek istiyordu.
linden bir zatın lngllte, re etmeyi becerseydi, çar bz.
,....... Mektuplan birer birer
Diikkin sahibi bir İfe gitKüçük Bahriyeli ,
r<'yo dav<•ll ile alakadar sadık bir adam kaybedecekti muma tutar, yakarsın. Hediharı"kulide
filmin mümessil· .
IDİf. Vekili müşkülat çıkardı.
yeleri de kardeş kardeş araimiş. Yııptıijımız tulıklkul
ve
ben
sizinle
teşerrüf zevkin.
JACKI
Maruf
Hint
filozof
ve
edibi
KUGAN ve
ve hanım vapurunu kaçırma
1
mızda paylaşırız.
hu şayiayı teyit etmeden mahrum kalacakbm.
Rabindranat Tagor, Tapati
~RS HANSEN emsalsiz
mak için paketini almadan
- Adamlanm?
nılsllr.
Mamuk beyin, yüzündeki
muzafferiyetleri ihra7. etmekisimli yeni bir piyes yazmış,
gitti: Muntazam bir tarife
- Bize yoldqlık eder 1
i;ııılllz amlralt sırr <lt•s- kızartı, bu acip ve iğrenç tahbazı
tedir. Gidip görmekte b.usur
Kalkütadaki
evinde
dahilinde mühim varidat temin
Alnında iri ter taneleri toptaııc
bir harı-lrnt cs<'rl li.l üzerine ağır bir sarartıya tadostlarına hususi surette temsil ı·
l
GRAF
edeceğinden emin bulunduğum
etmeyiniz.
lavetcn:
lanan
Mamuk
,
son
suali
de
olarak memlekollmizl ve havvül etti. iç karasının ortaya
ettirmiştir.
ZEPLiN ba:oounun 20 ~linbu işi şu sebeplerden dolayıdır
sordu:
lıüldınwl rebiııılzi ziyaret .
Piyesin
mevuu,
Kişmiri
istila
!
de devrialem seyahatı.
konmasından büyük bir ürküntü
ki behemehal Seyrisefain ida- Kazanlılar bu işe ııe der?
eylip•!'Pkl İl".
eden ihtiyar bir Rajput kralı- i L~;..;.;~;.;~~~~:':=
duyuyordu. Ne müstekreh bir
resi yapmalıdır.
- Ne derlerse desinler .
yoldan yetiştiğini sıkılmadan
güzel
bir prensesi
I """"'
"'"''""""'"l!RED NIBLO oun1111
lf
Hanlık tahtına geçtikten sonra
ması
ve
nihayet
öldürmesi
etRejisör
hikaye eden ve gösterdiği ihahalka hesap verecek değisin
Hayr ak nasıl ası"ır?
rafında cereyan etmektedır.
Cnsuı Kadı~ ..
nete hazzı ruh ıekli veren bu
ya. Bıyığını büker , keyfine
Bu pi_teııte Tagor, ihtiyar
b"
ıç· n
Galatada bir ecnebi banka1
adam, Kazan civarında eşine
A
Evkaf
müzesinin
de,
bir
·
T
d
gibi
mı.:azzam
ır
eser
N- .
bakarsın.
lı vardır ki resmi
günlerde
kral, torunu mıta agor a
GRETA GARBO ve KO
tesadüf
edilmiyen
tiplerdendi.
müddet sonra Ankaraya nakli
Mankübeskinin mestane bir genç prenses rolünü oynamışTürk bayrağını daima hatalı
RAD NAGEL gibi bOyük
Kendisi hain olmasına rağmen
!ardır.
mutasavverdir.
talikat
ve
amirane
bir
eda
ile
bir şekilde asar. Bu hususta
artistler ve
hiyanetini nefsine kartı bile
verdigi mütemmim izahat üzeAsıın
B.
geldi
ki kanun ve teamüller misafir
İzmirde dank çok
itiraf etmekten çekinirdi. HalAJAJ1K 'inenı~sı
rine Mamuk beyin tereddütleri,
nıüesseselerin,
bulunduklan
Defterdarlık
Muhakemat
buki Mankübeski, yapbğı reşiddetli
"b"
intihap ('"
gı ı vası. b"ı r salon
.
endişeleri ve memleketince itaınememleket bayrağını, cepAsını
bey
Ankaramüdürü
zaletle adeta müftehircli.
edilm iştır.
Dank hastalığı 1zmirde gün
ba uğrıyacağı hakkındaki korbelerinin sağ tarafına asmadan şehrimize kelmiştir.
geçtikçe şiddetini artırmakta
Mahaza, Mamuk beyi en zikulan silindi. Gece yarısından
' arını amirdir.
dır. Bazı mahallerde ve bilyade i'cap eden, düşündüren
sonra sallana sallana çadırına
Dünden itibaren
Halbuki bu müessese bunun
hassa lmariye mahallesinıle
hem kel, hem fodul görünen giderken kendisini
Kazan
aksini yapıyor. İnsan, bukadarhalkın hemen yüzde «60»ı
elçinin son sözleri idi. Tacdar
ham olmuı addediyor ve mücık bir rasime kaidesinden
yatağa düşmüştür. Sıiı_?at _ve
kadın hakkındaki duygusunu
in en çok muvazenesiz
adımlarının yalpaiçtimai muavenet müdürlüğü,
lıtanbulda ~ık defa oıavaffak oıduğu
teğaful gösterebilir mi?
o ane kadar tamik etmemiş,
lanna bir hükümdar vekan
rak göıterılmekte olan
'-1
fil i muvaffa
belediye
ile
birlikte
sıhhi tedlf
güzel ve dul hükümdarı qk
çizmiye
uğrqıyordu.
Rüyasın
7
~
.1
nam·
muazzaın
m kt d
birlerde kusur etmemelde beşeyıanı kiyetle de\•am etme f r.
Eglence yerlerinde pul meselesi raber, hastalığın arkası bir ile sevip sevmediğini liyıklle da hep kendini görmilf ve uangı
düşünmemişti.
............
bafına konulan tacı, kerrat ile
Sinema ve tiyatrolarla eksetürlü alınamamaktadır.
Onu
tahtından
cüda
etmek
çıkarıp giymekten, altındaki
ri eğlence mahallerinde biletMaruf bestekar. ve
ve
-yerine
dostu
Şeh
Aliyi
80
yaıında
bir
kadın
lerin arkasına biletin kıymeti
ta~ta yüzlerce defa inip çikorkestra şefı
.
t varile
getirmek için çalışıyordu.
yandı
ııisbetinde lstihlal pulu yapış
maktan adeta terlemişti.
Meşhur Arjantin orkcstra~ıle ve yeni repe 1 1 da
Mankübeskinln sözleri birtınlır.
lımlr, 3 - Seydi köyüne
Ertesi gün, alesseher barac:;,A Sinema.sın .
OPE .-,
denbire
yüreğini
hoplattı
ve
h. ·
gelmesıne
Ban sinemalarda görüyorka!a"nndan
çıkan köylüler,
tabi Cuma ovasında, 80 yaş
icrayl ahenk etmek üzere yakında şe rımıze
1::
ilk
defa
olarak
Sevinç
hanımı
larında
Hatice
kadının
evinıını ki, üzerinde 43 kurut yaTürk elçisinin Kazımdan gelen
intizar
olu
nmaktadır..,,,,,,,,fi
bir kadın olarak hayalinde
den gece yangın çıkb ve evle
lan ve arkasına 4,5 kuruıluk
kafileyi de ardına takarak
dolaşbrdı. Evet! Elçi haklıydı,
beraber uykuda olan Hatice
köyden ayrıldığını sevine sepul yapıştırılmış olan biletler
·····~=;,ı:ı:.-ı~ın-ıı:umınıı~~ii
ı
"·Hı1•11•!1ollftf
~'f'•ı "' ttt ' 11 ıll!ılh
' '
yahut
haklı olabilecekti. Zira
kadın
yanı.lı.
tlWtll!lillllllll~ıwı~m
•
ba lanıian "'j
vine gördüler ve aynı zaman50 kuruşa satılmaktadır. Dün
,
t
Tekrar
ıracslııe
ş..
Sevinç hanım, o dakikada gö- da Kazan bayrağının ortadan
İ>ir sinemada 60 kuruş mukaASRı
ô
pek
şayanı
hayret
fılım
Emanette aıanıör
züne hanlıktao da güzel
kaybolduğunu da. temyiz. e~
btlinde alın an bir bilet gene
(ORLOF) ti~diye_ kadar
Şehremaneti binasının içingörünliyordu. Ve onun kendimel:te geçikmedıler. Şımdı,
43 kuruş yazıyor, ark:ısında
görülmemiş
bır ragbet ve .
de bir asansör vücude getisini sevmiş olması takdirinde
adedi
ikiyüz
elliye
yanaşan
da yapıştırılmış hiç bir pul
1..
800 kişiden
faz!a
rilmesi için uzun zamandanmuvaffakıyet kazanmaktadır. Her a~am
.
bu kar!fık çirkin, ve iğrenç iş
athlarm ortasında Mankübeski
bulunmuyordu.
beri yapılan tetkikat nihayet
lere glrifmiyeceğtni anlıyordu.
bey ve arkasında Mamuk yüIİnemada yer bulamıyarak geri ciönmJ tedır. ') ·ı
Acaba biletlerin arkasına
hitam bulmuş ve asansörün
Bu görilş ve anlayış, Ma- rüyor, en önde de Türk bayRUS BALA YLAKASI dahi orjinal farkı ve melodi en e
İstihlak ve maktua pulu yapış · tesisi iha' e olunmuştur. Bir muk beği yeni yeni hulyala- rağı, semadaki eşlerinin, ayl.a
her alqıam sürekli alklflarla karşılaşmaktadır.
lırnıak usulü mü kalktı, yoksa
kaç güne kadar asansörün
ra düfilrdü. Çar Yuvan ordu- yıldızın aelamlaruu iade edı
Bup saat 16~ matinesinde balaylalca
bir açık gözlülük mü yr.pı!ıyor? konulacağı yerin hazırlanma
yordu.
lannın yardımile Kazan ba.brsıtmedij
M. S.
· sına başlanacaktır.
tına
geçer eecmez. Sevinç
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Sahife

So• Saat

Çenesi yok,

dudakları

yf)k, dili bile yok!

ransanın

Uvaz) vil yeti cinayet
mahkemesi böyle bir mahlukun
A

ınuhakeınesile ıneşgul

Bir

kadınla

bir erkeği öldüren Hanri
idama mahkum edilecek mi?

K'irp~n

ıüphelenerek

Korku içinde birbirine yaklaşan k·ıdınlar ile erkekten evvela
kadın bir avııç saçma ile yere yııvarlanmışlı.
enesi yok, dudaklan yok,
burnu yok, alnı yok, batta
dili bile yok ... Bütün yüzü
bir avuç şekilsiz et parçasın·
dan, yaradan ibaret:
işte Fransanın " Uvaz » vi·
layeti cinayet mahkemesi böy·
le bir mahlükun muhakemesi
ile meşğuldür.
Bu adamın adı Hanri Kıre·
pendir. Yaşı da kırk tır.
Mahkemede bu şekilde boy
göstermesinin sebebine gelince:
Hanri Kırepen (Vvaz) vila-

Ç

Bir

yetinin bir köyünde çiftçidir,
karısı ve iki tane de çocuğu
vardır, buna rağmen komşula
rından

bir

Delarş adını taşıyan
kadın ile münasebette bu-

lunmaktadır. İşin fena noktası

bu kadının Gremon adını taşıyan ikinci bir aşıkı olması·
dır

Hanri Kirepen geçenlerde
elinde bir çifte ile tarlalar a·
rasından geçerken bir köylü
kendisine metresi hakkında
manidar bazı sözler söyler.

kadınırı

Tibet yaylası... Hindistan,
Çiu ve Rusya arasında kalan
bu esrarengiz memleket hak·
kında coğrafya kitaplannda
mevcut malümatı çocukluğu·
muzde hepimiz merakla oku·
muşuzdur. Bu merak medeni·
yetin ayak atmadığı bu ipti·
dai an: parçası ahvaline kar·
ıı bütün dünya yüzünde bil·
yük bir alaka doğurmuş, bu·
ralara gidüp gelen seyyahların eserleri daima lezzetle
okunmuş, konferanslan heyecanla dinlenmiştir.
Tibet dünyanın en iptidai.
kavimlerinden birinin vatanı
dır. Orada birçok garibelere
tesadüf edilebilir. Bir kadının
dört koca alabildiği, erkeklerin kadınlara hürmetkar olduğu, pis ve murdar addolundu·
ğu yerler Tibetin hudutları
arasındadır.

Putperest olan Tibetliler
Lama ismi verilen cahil pa·
pasların nüfuzu altında bir
cehennem hayatı sürerler. Lamalar bu nüfuzlarını insafsız·
casına istimal ederler, biçare
haıkı korkutarak saltanat sil·
rerler.

metresinin en-gider. KaplDID önünde lke.,
içerden bir mırılb işidir, ka•
pıyı açınca kadını bir erkeğin
kucağında bulur, adamın bu
manzara kartısında hiuettfği
hiddetin hududu yoktur, he•
men çifteyi doğrultarak kor·
ku içinde birbirlerine yaklqan
kadın ile erkekten evveli kadlDI
bir avuç saçma ile yere ıerer,
bunu müteakip de rakibine
döner, fakat Mösyö Greaıon
kadının
öldüğünü
görünce
derhal
tabanlan kaldırmıı·
br,
Hanri Kırepen nişan
alarak arkadan ateş eder, çı•
kan ıaçmalar rakibinin omzu·
na isabet ecer, buna rağmen
rakibi koşmağa devam eder,
Hanri tüfeğiııe iki kUJ1UD da·
ha sokarak bir el daha ateş
eder, bu defa Gremon cansız
bir halde yere yıkılır. l!I!
Artık Hanrinin bu iki ölü
karşısında yapacak işi kalmamışbr, evine döner ve •,yan
yolda silah ıesini işiderek ne
olduğunu anlamıya gelmiı olan
karısı ile karşılaşır.
Kadın sorar:
- Ne var?
Kocasının vücudü kan içindedir, cevap verir:
Ne olacak iki kiıiyi
öldürdüm:
Adam yaptığı ite rağmen

Hanri Kirpen tarlalar arageçerken bir . köylü ...

şından

ıon

derece

ıoguk

Jılıdır,

yalnız kansı

bu itirafı işidince
iki eli ile yüzünü kapar.
Adam ise:
- Teessüre lüzum yok,
der, Ben artık; bitmiş bir
damım. Benden badema sana
hayır yok kendi başının çare·
sini kendin bakacaksın, yalnız
senden rica ederim, çocokla·
rımw ihmal etme!
Kadının yüzü elan elleri ile

kapalıdır, adamın araştırdığı
fırsat budur. Çiftesinin nam-

)usunu çenesine
dayayarak
bir eli ile tetiği çeker ve çı·
kan saçmalu çenesini, bur·
nunu, dudaklarını, alnını, hatta
dilini parçalar, Hanri yerde
can çekiımekte, kansı da haf
ucunda ağlamakta dır.
Silah sesini işiden komıular
yetişerek yaralıyı bir arabaya
bindirip kasabaya götürerek
hastahaneye teslim ederler,
adam burada hiç ümit edilmediği halde iyi oluyor, fakat
anlattığımız halde ...

Hanri ıimdi bir ucube ha·
llnde dir ve söz de ıöylemedi·
ği için mahkemenin sorduğu
suallere yazı ile cevap ver·
mektedir. Bu itibarla muhiıke·
menin uzun süreceği tahmin
edilmektedir.
Hanri Kırepenin idama mah·
kftm edileceğine şüphesiz na·
zan ile bakılmaktadır, falıat
bilikis beraet ettirilerek bu
halde yaıamıya icbar olunursa
kendisine ölümden daha ağır
bir ceza verilmiş olmaz mı?

dör·t koca aldığı korkt1nç ve esrarengiz
din· namına yapılan masl{aralıklar
Tibette aenenin

muayyen
dini ayinler
paskalya günle·

güıılerlnde yapılan

Avrupalılann

rini hatırlatır.
Yüzlerine korkunç maskeler geçiren, garip kıyafetlere
giren Limalar türlü, türlU
ıekillerde oyunlar oynarlar,
danslar ederler ve böylece
tapınırlar.

Lamaların

en büyilğll mini,
mini bir çocuktur. Her ıeyden
bihaber olan ve mukaddes
addedilen bu yavru muazzam
bir mabette oturur. Muayyen
merasim günlerinde papaalara
ve halka gözilkür.
Tibet bir Avrupalı için gi·
rilebilmesi en müşkül olan
memleketlerdendir. Bir çok
kimseler hayatları babasına
bu topraklara sokulmak iste·
mitler, bunlardan pek a:ıı
emeline muvaffak olmuş, di·
ğerleri kaybolup gitmi9lerdir.
Gördüğünüz resmi bir İngl·
liz mecmuasından iktibas edi·
yoruz. Bir ıeyyah tarahndall
çekilen ve çekilmesi büyulı
bir muvaffakiyet addedilen bıJ
fotografiyi tetkik ederek 11•
betlilerln dini ayinleri hakk•11"
da bir fikir edinebilinbıiz.

7

Teşriaieftl"

VE
Moda nereye

doğru gidiyor?
Yeni son.bahar )ınanto, .rop ve şapkalarında
eskilerine nazaran en bariz de~işiklik.ler

Kırmızı
ıle

ve

sıislıi
jerseı/eıı

Kolları

siyah jerse
bej renkli
bir elbise

Deniz mavisi, bej renklerinde
f antazi jerseden bir elbise

Çula

bademi
renginde
bir spor elbisesi

krepdöşinden

ve

boyıı11

pembe
ve mavi boııcııklcrr/!I mu;eyyen siyalı satenden bir dbise

~~~~~~~~~~~~~.,,,;,,~....;;....~~

Son bahar modalarının ilk partisi meydana çıkb. Bunlan
tetkik ederek modanın nereye doğru gittiğini anlayabiliriz.
Hatta daha ileri vararak gelecek kış mevsiminde kadın tuvaletlerinin ne şekil alacağını bile şimdiden tahmin etmek ınüm·
kündür.
Sonbahar yazın ve kışın vasıflarını çalarak vücut bulan bir
mevsimdir. Bazı günler kışın soğuğunu, yağmur ve çamurunu
bazı günler yazın sıcağını, acıklığını ve kuraklığını göıterirler.
Bu itibarla biz son baharda kalın kürklü mantularla hafif
ince elbiseleri bir arada görürüz.

~-- -~

olmuştur,

denebilir. Eski moda, kısa eteklerle bir dereceye
kadar örtülen bu kuııur şimdi bir kat daha meydana çık111ıştır.
Bu itibarla bütün dünya kadın terzileri şimdi söylediğimiz
mahzuru izale için tedbir almak, çare düfünmekle meşııuldürler.
Kalçaların hizasına göz aldatır bir takım kırmalar, bin blr
ı çe9it süslerden mürekkep ikinci bir kat koymakta bu yolda
flk adım atılmııtır.
.
Elbisenin
arka
taraflannın
öne
nisbetle
daha
fazla
ebemmı·
Yeşil renkli deri kırma/urla mıizeyyerı fötr şapka. ( Bu
yet kazanmakta olduğunu da kaytedenek yeni modaaıa esas
şapka ile takılacak eşarp le yeşil ve bej renkli ( krepdöşı ıı )
hatlannı çizmit oluruz.
deıı olacaktır . .
Bu sene de öyle oldu. Bu sene, içinde yaşadığımız bu günlerde de koyu renkli kadın tuvaletlerini açık renkli incelerile
karmakanşık olmuf görüyoruz. Bu herctlmerç hiç şüphesiz bir
müddet daha devam edecek, fakat nihayet bir kaç hafta
sonr~ bulanık suyun durulduğunu, yazlık elbiselerin tamamen
,
ortadan çekildiklerini göreceğiz.
Bugünkü karışıklığa, renklerin tehalüfüne, kumat nevilerinin
çokluğuna rağmen son bahar modasının esas hatlarını görmek gene kabildir. Her ıeyden evel göze çarpan değişiklilr
bütün elbiselerin uzamasıdır. Bu tahavvülün ııpor elbiselerine
bile tesir etmiş, buulann etekleri bile dizden aşağı düşmüştür,
lkinti vakti gij.ilen elbiseler beş alb santimetre daha aşağı
dadırlar Gece tuvaletlerine gelince bunların en kısa nokta11
dizlerden 15 santimetre aşağıda kalmakta, iskarpinlerin kenarlarına sürünen, hatta yere kadar uzanan etekler görülmektedir.
Eteklerin uzanması en fazla kısa boylu kadınların aleyhine

-·

-
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lneilizler Titanik facıasını
filime çekiyorlar
Vazıı

sahne E. A. Dupant tarafın·
dan yapılan bu filim Avrupada
imal edilen ilk büyük ıesll
kurdeledir

lngiliz Hollivutunda son günlerde hümmalı bir faaliyet göze

Çarpmaktadır . Britisk İntemational Dictures hesabına imal
A_dilıniye başlanan yeni bir filim bu faaliyetin menbaı ve bütün
vrupa sinema muhitlerinde günün dedikodu mevzuudur.
h ~evrilmiye başlanan kurdele Titanik facıasıdır. Bu faciayı
epııniz aşağı yukarı biliriz. Amerika yolunda bir bl!Z dağına
~ar~arak batan Titanik yüzlerce insanın hayatına malolmuş,
. adısenin acıklı hikayesi senelerce devam etmişti. lngilizler
~şt.e denizcilik tarihinin sayılı facıalarından olan bu hadiseyi
k lııne çekmeğe teşebbüs etmişlerdir. Titanik facıası thndiye
ad~r filime çekilmemiş değildir.
t' B~r çok sinema kumpanyaları bir çok kurdeleler vtlcude ge1rınışler, fakat bunlann hiç biriai tam bir tekilde muvaffakiYetli olmamıftır.
•

İngiliz

gazetelerinin verdikleri malumata göre «Britih İn~e;
national Pictures» giriştiği yeni teşebbüste büyük {ed.a.kir ı !ara katlanmış, ortaya büyük bir para koymuştur. ngılız ~ey
rü sefain kumpanyalarının en büyük gemilerinden olan (At antik) bu filim için uzun bir müddetle kiralanmıttır.
A
d
" Titanik » sesli yapılmakta ve şimdiye kada~ vru~.a "a
bu neviden olmak üzere imal edilen kurdelelenn. en ?~y~
ğü ve en muvaffakiyetlisf addedileceği söylenmektedır. SFılimın
vszıı sahnesi meıhur rejisör ( E. A. Dupant ) dır.
enerya
( Emesi Raymont ) isimli bir müellifin eserinden il~m alınarak
tanzim edilmiftir. " Titanik » Almanca ve İngilizce olma~
lb:ere iki Jfııanla çevrilmektedir.
Resmimiz bu bOyOk .erin INm
~-
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lıikriye

GaLeleh•r, rcısefe cemiyeti azasından Şehid H ıi
kim ll. t a rafından « beş e 
riyetin saadetine dair »
meccani bir konrerans
verilccejjlnl llı\n etmişler·
dl. Gazetenin dedl\jl saatle konferans
salonuna
girdiğim zaman oturaeak
yer bulamadım: Sinemaya
glremlyen, otoya blnemi·
yen; elhasıl gezip tozacak, e{jlenip zevklenecek
parası olmıyan betpahllar
bep oradaydı!

*

Hlraz bekledik. Nihayet
hatip kürsüye çıktı. Hu,
saçı, salmlı ve hıyıldarı
ustura ile tıraş edilmiş
cas cavlak, kocaman giizlül.:lii, l>ısacık boylu ufak
ter<'I• hir ati. m<lı.
•
Herkes Se\·ki lalıiisi m~
uzun s:ıc;lı, sfıpürııe sa·
kallı hir allama intizar
etll(ji için hayretten kendini nlaınanıışlı. D<'mek
o kalın ciltleri yazan t'llozof Şehla buydu!

*

Hanırufendilerl beyfendllerl Huyün size, felsefenin
en
ehemmlyelll
mevzuunu teşkil eden
<l saadet » oıefhumundan
bahsetın<'k lsll}'orum.
Her şeyden evci şunu
biliniz 1\1, rels(ıfenln uaycsi b<'şl'riyeli saadete lm,·uşt uroıaktır.
t'llozoflar
insanları
mes'ul t'tmok
çarelerini ararlar... ( Allah kendilerinden razı olsun! sesleri» heı> bu u{Jurda çalışırlar, hu uğur
da hayatlarını reda etnıokten çekinmezler. l\llsal olarak size ate~te diri diri yanan Glordano
llrııııo' yu gösterecejJlm ..
( Kıvlınlar çı{jlık koparır
lar. Arlm sıralıtrdan biri:
- Aklına turp sılrnyıuı eırnyininl ... )
Ev<>t, er {JCÇ dünyayl
kurtaracaklardır...
·
l<llazırun hep birden es·
ner »
« ller
filozofun
bir
( larzı telAli.lill cihan )ı,
bir de alılılkı vardır ... »
«Tek ı·a r, lıeı' birden ve
daha d<'rirı lıir esneme!
Hatip p-;ll;olojl blhll!JI için
d<•rlıal
mevzuu
alfılrn
uyıuıduracak bir mecraya

sürfıklemeiil düşünür.»
Avazı çıl;lı?Jı
kırarak:

lrndar hay-

llnnıınf<'rnliler,

beyl<'llozoflardun e·
'el dinlerin hu hususla
hiç hir halt edenıedi(Jinl
si'>ylNıı<'kle
k<>shl ş<wef
edt>riııı ... ( Gülümseıııe
kr ) i -ıhimlyı• I: ıı l<'isl'hi·
lllhilı öhüt· dünyayı lıoy
layınız! ı> Diye emı ediyordu ... ( Salonda IJÜrültüh•r; ıehdill•ıir se.sler )
hatip alılırnııyaı ·al<:
ft•nılller!

«

T<•,·ratın

aşer<•si

»

•

T eşrinieve!

Almanlar

felsefe cemiyetinde bir
konferans

Fanle=i

«

•

isı•

«

cvanılri

ıııahinı:

,\ -

Son Saat ,, in T cfrik ası 56

danı

lşlemlyeceksln, hırsız
lık yapmıyacaksın, su lçmlyeceksln, aptes bozmı
yacaksın, nef.-:s almıya
caksın ... ( Sürekli kahka·

na

halar)
Hatip dc,·am eller:
(( llırlstiyanhk ise bir
insan için eşek sudan gellnclye kadar dayak yemeği al•sayı emel telakki
etmişti ... ( l< Öyle eşekle
re müstahah! » Sesleri )
Brahmanizm karın<'aları
<'zmeıııeı. için ayaklarına
çıngırak tal.ıp Yürümeği ve mikropları· yutmamak için suyu tülbentten
süzcrt•k içnmyl tavsiye
t•l ll !
Otuz yaşına lrnılar sara~ ınıla zevl.:lt>r;n Jll'r <:eşi
tini tatlan ve kı•paz<'likle
rin lu•r liirlüsünü irtikfıp
<>dea llucla saadeti « Nlr, ·ana »ela bulmuştu.
,,asıl mı'! Tenha hlr da{i
tept•siııılc sıı·l üstü yattı>
ayaklarını bir incir ağa-"
cına

Yunl1n/ıll1rla

öldürmiyeceksln, zi-

lJaijlıyarak

açlıktan

gebermek suret ile! (kalı
kalıalar) Şimdi dt! filozoflara gec:ellru: «Yunan filozofu Dl}ojen» bir boş
fıçının içine glriı> oturmuştu.

«ihtiyar bir kadın ya: lllzlnı bahçede dlhl d<>lik hlr fıçı var,
a<>aha içine oirseıu mes'ul olur muyum?... »
Cerman rııozoru Şopen
havre n<>re, sefalet paça·
lıırımızılan şarıl şarıl akmaktadır! ( Çok dojjrıı,
çok doı)ru! sesleri. Orta
sıralardan yüksek bir s~s:
Pahalılık
böyle giderse
daha çok alrnr! ) ... llatlp
devam etlerı•k : « Hedbln
filozof Jlaı·lnıan «Kastras·
yon ~ ameliyesi tavsiye
etli. ... (Orta yuşlı bir zat
yanındaki
<loi;tora : Ne
ameliyesi? Doktor, kulıt
ğıırn e(Jller<'k : lıuııryelel'l
ınizl l•oparmalıymışız! ... )
ııınılalilne

llaliblıı

de\'amına

im-

lıfın kalmamıştı. Yanında

ki doktordan izahat alan
zat ayafjıı lrnllrnrak ba{jırdı :
- O
ht>rlf,
dedl()in
anwliyatı lumdino yaptır·
ıııılj mı't
Hatırı

mfinl1sebef/e·
rine ehemmi·
yet veriyorll1r
M. Venizelosun Berlin seyahati hakkında geçen gün
malümat vermiştik. Alman
matbuatımn da son günlerdeki başlıca mevzuu bu seyahttir. Bu matbuatın yazdığına
göre mezkür seyahat iki memleket arasındaki münasebatı
iktisadiye ve dostaneyi inkişaf
ve takviye edecektir.
Bir çok gazeteler bu seyahati M. Venizelosun yalnız bir
cemilekiirlığına değil , Almanya ile Yunanistan arasında
bir mukarenet tesis etmek
arzusuna atfetmektedirler. Almanya hükümetinin de M. Venizelosa yapmış olduğu hararetli kabul ve istikbal ile bu
arzuya yardım etmek istediği
ni izhar eylediği ve bunun bii-.
yük bir ehemmiyeti haiz olduğu ileri sürülmekte , esasen
iki memlek~t arasında iktisat
ve maarif sahasında iştirak
mevcut olduğu ve şimdi de bu
iştirakin siyasi sahaya teımil
edileceği ilave olunmaktadır.
Alman gazeteleri bu seyahatin istihdaf ettiği neticenin
huııulünü hararetle temenni
eylemektedir.
yul,an ııılilıar sayılır; hir
farkı varsa o da tedricne
lııtihar edişimiz!)
Nl<;e ftıvlı:albeşer

olma·
talim <'<ler. IJunıın
için fe\·kalrtde lıürrlyt•te
ihtiyaç varılır . .lHescırt hlr

mızı

adamın
lrnrııına
bıçağı
daldırdık mı derhal l'cv-

lrnlbeş<'r oluruz ... (Öyl<>y·
sc bizim hııplsanclt•r halı
tlyarlarla <lolu! sı•slerl)
Bo(jıızı l;uruyaıı hatip
bir lııırtlak su içerek :
-Hüyük Hus ınütefelddrl
Tolsloy diyor ki : <4 Yalın
ayak o•·zip malınızı, nli.il·
l•ünü:ı:ü faldrlere da{jıtn
caksımz! ıı ( On
sırnıla,
d<>vlct dü~l•ünlerind~·n hl·
ri mırılılantlı : çoı.taıı
sallık, saHlık; mal nıülk
kaldı nıı ki'!) « ... 1'o'.sloy
küy çocuklarını
evine
toıılay p UH•ktPp :ıçıııı)l I.
c.:oculdarı ı:ol; sı•r!ıt•s

lıı

rakmışlı: l'asnııya Polyana mt•l;leblıı<lc• <:ocııldar
ders olnırkeıı onun omuzuna lıhwrh•rıll.... ( \"ıışlı
hir lwdııı 1.oııısusuna :

cevap Y<'rdl :
- llanr! Sadc•ce tavsiye ile ııitıra ı·ttl ...
- ya!Jıııa yok a beyim.
Kendisi Yafa porlııkalı ,l Üyleyse hizinı ı:v Yasııaya Pül~ ana
ııı.-1.l<>lıiııl
gibi ı:;işlrsin, biz koımra
oeçmlş : bizim çocuı.ıa
lıııı .... i\eı·dc hu lıolluk'! ..
l'lınız oınuzıımııza dl'!}il
( müthi~ lrnhJ,alıalar! )
lt•pcnılzc hiııiyorlarl)
llı•r kafadan hlı· ses c:ı
l< ... Tolsloy, yazılı(Jı p•kıyoı·ıhı. llalip çınıııı·ııı.:
nl incilıh• diyor ki : Cav
çalarak sül•tilıı iau(•ye
il,'llH')·lııiz .... · ( Arkatiııiı
nıet•lııır oldu.
ıııüslPlızi lrnlııı bir ses :
lh!nıııı la :
nuı.os
rakısına
hir Ş (~y
--1\layııl<·ndı•r dıılıa kalı
'h•ııwnıi; ya! ) Hlsildel<'
rımaneasına hareket edehinıı11•) iniz.... ( llir ıııe·
rek intihar etıııl~li ... ( ı.ıl
ıııur k<'ndl liNuliıw: lit>-.mil bir zat yanındaldne :
kl lılzlm yıııııurcafjı <la
l'izim lıayalınıız <la aşnı)ı
nrt lrsryıllm : lıbll\IPI, hl.
/"1uluırrirl: Moris

Löblan

-

Elbette sen, kim olacak,
şüphe etmiyorum ki partiyi
kazandığımı hissetmişsindir!

-

1-i<)rvil rniiteredditti

f'orvil tahkirin altında tıt
redi ve Ellen - Roka daha iyi
meydan okuyabilmek için masanın etrafını dolaşarak onun
karşısında dikildi:
- Sen mi atacaksın beni
kapıdan

dışarıya?

Ellen· Rok sükünetle cevap
Vt:rdi:
-!\leden ıllerimi kirletevim,

lamıştı:

- Ne okuyorsun dedi!
- Bir şey ckuduğum yok,
laf söylüyorum, işte senin en
· büyük kabahatin. Benim söz
söylemekliğime müsaade t-ttin,
ve ben ,söz söylemiye başla
dığım dakikadan itibaren de
vaziyet değittil
- Anlıyamadım.
bu İşi yapıacak adamlarım var!
- Bu budalalık sende varÇağırsana!
ken elbette anlıyamazsın, be 1
1
- Hacet yok, buradadırlar!
hayvan adam beş dakikadan
Forvil yan dönerek Bonifas
beri söylediğim sözlerin tek
ile Lüdoviğe baktı:
kelimesinin bile sana ait ol- Delirdi mi?
madığı aklına gelmedi mi?
Ellen-Rok güldü:
- Bana değilse kime hitap
- Görüyorum ki yavaş yaediyorsun bakalım?
vaş merak etmiye baıladın?
Ellen-Rok eli ile Bonifası .,
- Ben mi?
ve Lüdoviği göstererek:

arkadaşla
rına bakıyor, emniyet
verecek ir iz arıyordu

Yan gözle

Yal
Öyle ya, hem de yavaş
yavaş, hiç telaş etmeden!
F orvile sıkıntı basmıya baş

•

Yazık ..

lngiliz bankası

lkml11 imfihl1n- •
ll1rı geç yl1pıl Iskonto fiyatlarını neden
dığı için l1çık
Arhrıyor acaba?
f l1 mı kall1cl1klar
Geçen tedrisat senesinin sonunda bazı derslerden ikmale
kalanlar, ikmal imtihanlarına
ancak 29 eylülde girebilmiş
lerdir. Bu yüzden birçok talebe müşkül mevkide kalmış

Ajans

telgrafları

haber ver-

mişlerdi: İngiliz bankası ıskon

to

fiatım beş

beş

buçuktan

gün eve!

yüıde

altı buçuğa

çı

milyona

indiğini

yazmakta•

dırlar.

Şurası

da bilhassa şayanı
dikkattir ki son hafta içinde

son posta ile
Pariı borsasında İngiliz lirası
bir seneden beri sabit duran
gelen Londra gazetelerinde
lardır.
kiymetinden iki frank kadar
okuyoruz ki bu hadise Londra
Ezcümle Eyip muhtelft orta
kaybetmiştir. Bazı kimseler lnborsasında büyük akisler umektebinde 19 mevcudu olan
giliz
lirasının kiymetini kaybet•
yandırmış,
ve
bir
çok
protesson sınıftan 17 kişi riyaziyemekte olmasını Fransa bankasıd
toları mucip olmuştur.
den ikmale kalmış ve bunların ikmal imtihanları daha
çevirmekte olduğu manevreNizamnamesi mucibince İnevel yapılmak mümkün iken,
lere atfetmektedir. Fılhakika
giliz bankası miistekildir, hü·
mekteplerin duhul imtihanı
ortadan bu şüphelerin büskümetin her hangi suretle
ve kayıt müddeti bittiği bir
bütün esassız olmadığım göszamanda, 29 eylülde yapılmış- 1 olursa olsun emrini dinlemek
terecek
deliller de
~ok
mecburiyetinde değildir, fakat
tır.
•
fovkalade
de~ildir.
buna
mukabil
de
İkmal i mtih<ınını kazanan
talebe, liselere ve yahut muişte Fransız gazetelerinin
ahval vukuunda hükümet banallim mel..'i.eplerine girmek isbirinde çıkan bir kaç satır :
ka hakkında tahkikatta buluntemişler, fakat zaman geçtiği
«İngiliz başvekili bir kaç
mak hakkım haizdir. Şimdi
için kabul edilmemişlerdir.
hafta evel, vaziyetimiz her
bir kısım İngiliz gazeteleri
Biıe
vaki olan şikayet
hangi
bir
devlete
karşı
bankamn iskonto fiatını ziyaler üzerine İstanbul Maarif
Fransayı
müdafaa
etmek
deleştlrmeıini bir fevkaladeerkanından bir zat ile bu
mesele hakkında ko~uŞtuk,
vaziyeti değildir, demişti, bizlik
addederek
hakkında
bize şunları söyledi:
de şimdi lngiliz bankasında
tahkikatta bulunmasını iste« - İstanbul imtihanlan ge•
müdahhar altınların yavllf yamektedirler, diğer taraftım
çen sene olduğu gibi bu sene
vaş harice akmağa başlama·
İngiliz bankasının bir müddetde vekaletin emrile tayin edi·
sını dostane bir bitaraflıkla
teaberi mütemadiyen altın
len g-:inlerde yapılmıştır. İstan
seyredebiliriz.,.
bul lmtilıanlarınm gecikmesi yü- satmakta olması da nazarı dikSiyaai buhrazlann en mü·
kati celbetmiye başlamışbr.
zünden başka mektebe gitmihimminf
doğuran para işleridit
Satılan altınları t"n ziyade Alyen talebe istida ile bize mü·
racaat ederler. Biz de vekaleacaba Fransızlar hiç lşlerine
manya ile Fransa satın alma!,te yazara. Eğer vekilet tengelmiyen amele fırkaaının
tadırlar.
sip ederse bunlar münhal oiktidar mevkiinden
uzakİntlkam mı?
lan bir muallim mektebine
laşmasını
temin
için
İngilte
F ranaız gazeteleri İngiliz
yerleştirilir.»
bankasının
tedavül mevkiinde rede mali bir buhran çıkma•
Her halde ikmal imtihanlabulunan bankaotlanna mukabil sını mı istemektedir?
r: nın, daha büyük mekteple·
Buna imklnsız nazarı ile
haznesinde asgari olarak yüz
rin kayıt müddeti
bittikten
ıonraya bırakılması iyi olmaelli milyonluk altın bulundurmak bakılmaz, fakat arzuları anlamlf, bu yüzden bir çok taleşıldığı
dakikadan itibaren,
mecburiyetinde olmasına rağ
be, bir sene açıkta kalmak
fırka farkı olmaksızın bütün
men son günlerde mütemale h'ikesine uğramıştır.
İngiliz milletini amele hüküdiyen altın satmakta olması
Bu hal, mekteplere vaki
metinin
etrafında toplanmış
na
mebni
bu
deponun
yüz
rr. üracaatlardan hiç
birinin
görecekleri de muhakkaktır.
elli milyondan yüz otuz beş
reddedilmemesi Maarif vekaleti tarafından emrolunduğu
bir sırada, elbbette doğru
değildir. Maarif vekili Cemal
Hüsünü beyin ehemmiyetle
nazarı
dikk<ıtini celbederiz,
kız Ayakkabı
ikmal imtihanlarının geç yapıl
mam•sından dolayı, bu imti'
hanları
kaz.!lldıkları
halde
duğurdu
ınsanı
başka mekteplere giremiyenler bu sene açıkta bırakılma
kardı,

şimdi

Boyalar

Japonlar

üzediye rinden
ze·
hirler mi?
ye isteler

Kralicesi

ma'ıdır.
s . ı.ıet ıııve

lııısıuıııı

ı•tiııl

ycıll ) ... :
•
Birıız da llayyaını dinliyt>liııı : Alrnr suların J;cnaı•ın<la <'Clll<'IHll'n vesll
hir raıaı(: .. ( Salonflıi yanık ah! hır işitilir) Ay ynnal•lı laı.c ı,ız... ( E\·lllt•r
l\CllZl'lt•ı·ini dli';iÜllCl'~·k ol'l
Çl'l•<>rll•r.) AjJız ağıza kır11111.ı ı;;arııpla dolu testi •..
( All.:ı~laı· ... ) V(' iç haham
iç.... ( Süı·ekli alkışlar .. .
Yaşa, var ol! nidııları ) .. ..
:\l<•<: nll;of ise ııyran tnvsly<• <'<liyor .... (Kahrolsun
:\IN:ııııwrı s<•slPrl. Tcpinnwh•r. llayılıııy, <h•mlııl<i
alkışın dPnııııı, van•yli\ .. )

. . . . .. . ..
Cel&lettin Ekrem

- Bunlara! Dedi, ben seninle bir mağlüp adam vaziyetinde değil, bir galip vaziyetinde çarpıştım, ve bir amir
olarak söz söyledim.
- Anlamıyorum, kimin amiri olıuak?
.
- Harp arkadaşım olan
ve daha ilk dakika da sesimi tanıyan Bonifnsın ve onun
yanında bulunan Lüdoviğin...
Düşün bir defa, insP.n sene!erce Jerikonun yanında çalışırsa, kendisini onun tesirinden kurtarabilir mi? Bonifas
Jerikoya itaat ediyordu, şimd i Eli en·Roka ayni itaatkiirlı·
ğı neden göstermesin? Doğrusunu istersen söylediklerimi anlıyıp anlamadığına da
emin değilim, fakat bu nokta·
ya hiç ehemmiyet vermiyorum.
Onu ita.ate sevkeden sözlerim
değil, sesimdir, evet beli< i dikkat etmişsindir, Matmazel Manolsene bir sandalye ver, de- ·
diğim zaman gerek Bonifas,

Japon İmapratorunun zevcesi
bir kız dünyaya getirdi. Japon
tahtı için bir varis bekliyen
halk, bu hadiseden de.layı
son derece müteessir olmuştur.
Bu teessür, hadisenin telsiz
telefonla bütün memlekete iianı esnasında vukua gelen bir
yanlışlıkla, iki kat artmıştır.
zira, ilk dakikalrda, Japon telsizi, doğan çocuğun erkek olduğunu tebliğ etmiştir.

Halkın

sevinci ancak bir
saat slirmüf, doğan çocuğun
kız olduğu anlaşılınca bütün
Japonyayı derin bir yeis kaplamıştır.

gerek Lüdoviğ hiç tereddüt
etmeden emrimi yapmıya şitap
ettiler, anladın ya Forvil efendi, işin tamamdır, biraz evel
bana karşı üç kişilik bir cephe
teşkil etmiştin, şimdi üç kişinin kartısında yalnız kaldın,
haydi bakalım hazırlan üfki vaziyette kapıdan aşağıya
yuvarlanacaksın 1
Forvil tereddüt ediyor, yan
gözle arkadaşlarına bakıyor
ve onların yüzlerinde kendisine"> emniyet verecek bir iz
bulmağa çalışıyordu:

- Gene bülöf yapıyorsun,
dedi , arkadaşlarım ile ben
daima mutabıkız, nedersin Bonifas, ne dersin Lüdovik?
Haydutlaruı her ikisi de
cevap vermediler ve Forvil o
an içinde vaziyetin hakikaten
Ellen - Rokun dediği gibi değişmlş olduğunu anladı , ve
derhal karar vererek sahanlığa

doğru atıldı, kaçacaktı,
fakat medhali tutulmuş buldu.

[B:tmedi)

Geçen gün genç bir Fransız tayyareci zabitinin, ayakkabısına sürülen boyadan zehir·
lenerek vahim bir vaıiyette
tedavi altına alındığını yazdık.
Bir adamın ayakkabısına sil
rülen boyadan zehirlenebilectl
ğini aklımız almadığı için bu
hususta deri işlerinden anlıyao
bazı zevatın fikirlerini sorduk
Bu zevat diyor ki:
Ayakkabı
boyalanmo
esası ya ispirtoludur yahut ~a
anilinli. İspi~olu boyalar teh·
likesizdir, Fakat anilinli l:oya·
!arı, birkaç gün açıkta bırak·
mak lazımdır.
Eğer ayakta yara filin da
bulunursa esası anilinli olan
boya ile ııyııkkabı boyatmak
tehlikeli olan ve insanı zehir·
llyebilir
Mamafi böyle bir kişinin bile
bafına gelmesi pek az muh·
temel olduğundan endite et•
miye mahal eoktur.

•

lıkoçyndo

~rel'l
Londra, 4 [Hususi] - Ma'
halli mektep ic!arc heyetı'e
talebe velileri arasında ç.kıı 11
bir ihtilaf üzerine, İskoçyıııı 111
Lanark şehrinin 1500 nü bll'
lan talebesi grev yapm ı ştır·

talebe

Ziraat

nııntaka

.

ınü<lürlük)er'•

Geçen gün, İstanbul ve, ıı·
,11
mir ziraat bıışmüdürlük)crır··
lağvedildiğini yazmıştık.

11

Aldığımız malümata nazıırl' 1

yalnız

başmüdürlük

uıı~·;~.

lağvedilmiş olup ayni tcşkı '\.

mın

""'ı
altı'
ugu.. n...
~
t ak a mu.. d"url''.

da ipka

edilmiştir.

-

~

-
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Gü
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Can feda sana...
Evet can feda, Orhan,
Suphi karşısında perende atamaz.
-

12 -

Orhan bey, bir hayli dönüp
dolaıtıktan ıonra kadının kartııına dikildi .
- Senin fikrin ne? - dedi bu tahtası eksik adamın sözüne uyup , üç beş kuruşuna
kapılıp benimle selamı, ıabahı
keaecek misin?
- Bilmeni ki beıim , b:n
de taşırdım. Sana kanım kaynadı, içim ısındı , boşlamak
istemem . Öbürünün iyiliğini
tepsem kendime zulüm etmiş·
olurum. Zavallı adam ne benden, ne kızımdan bir ıeycikler de istemiyor. Allah nzaııı
için bize bakacağını söylüyor.
SozUnde de aadık. Bu gün
beş altın verdi, her ay başında nafakamızı da verecek. Siz
benim yerimde olsanız böyle
hızır vergili, evliya yürekli bir
adama ne yaparsınız . " Al
paranı başına çal . Ben aç ,
çıplak gezerim » mi dersiniz.
Orhan hem bu ıözJeri diuliyor, hem de kllç&k kızuı
mahmur bakıflarını, gıdıklayıcı kıvrllJllflannı, uzviyetindeki
dilrüba tazelikleri düıünüyoreblehane
du. Arkadquıın
ınüdahaleaile o körpe avm
elden kaçmak üzere bulunınası sinirine · dokunuyordu •
Onun verdiği parayı çoğaltnıak, neticesi meıkiık ve gtıllbıç bir rekabete ablmak
demekti. Bütçeleri böyle alıkça
ıarflyata mütehammil olmadığı gibi ihtiyar olunacak
fedakirlıklann hakiki mahiYeti de nihayet ayrı bir alıklık olacakb. Zira kendileri zıt
tıııellerlni temin için para verip
dururken fU süfJJ kadının üÇÜcu bir ıııfitteri bulup kızın
bikrlni satması kuvvetle muhtemeldi.
Bu hakikatleri Suphiyc anl•tınak müşkül, teril taıe
kızcağıım ilk qıkı olmak
ltvkinl ceffelkalem feda etmek
itne mtlşküldU. Makul bir
tekli bal bıılmak ise o dakikada gayri mümkün görünüYordu.
Orhan bey, gözleri mis•fitİtıin yorgun yüzüne dikilt
olarak, müıtarlp ve muazzep
dUftındü. Tahliller, terkipler
~aptı, itin içinden çıkamadı.
•ndan da, canandan da, pal'adan da, kızdan da vaz geçellılyordu. Ne birini ibzal,
6bürünü ihmal edebiliyor-

:e

11.

Para sevgisile körpe bir intasarruf etmek hırsının çe" n ınücadelesine bir de izzeti
"'fi.
S
meselesi karıtıyordu.
Uphfnin ilk hamlede üç ve
d6rt değil de beş altın
htrınesini tesadüfi bir semab~t olmaktan ziyade iltizami
../' nlimayiı olarak kabul edi0ordu. Alık gencin bahşışını
'•kamla yapmasında, Alice11
b~p bir erkeğin bu kadarcık
,; ~arayı ivaısız dabl feda
b k~ı~eceğini ve kendisinin bir
11
ırıo ilk vuslatı mukabilinde
11
i~~ı Parayı teklif etmesinin
İ&tj llııç olduğunu göstermek
b· Yen bir mana, müstehzi
ır ı. d
Bu sezı.
talı. ~a ıeııyor u.
1
•tıle izzeti nefaine dokulluyordur

i

!'

Bir nebze İfaret ettiğimiz
\'tçhile Orhan, görfit ve düıü
~~f ıne1elesindc tam maddeci
ı. Her hangi bir İfin tutum
110
lcta.ıuı koleylılda yaJudamak

yr1 ıcfGin

Bir hikaye

Muharriri: M. Turhan
melekeıini fıtratan haizdi. Ônünde ansızıu teressüm eden
ıu karışık vaziyette de - ilk

dakikalar geçer geçmez - o
melekenin yardımı gecikmedi
ve Suphinin pezevenk ana üzerinde - para kuvvetile - ihraz ettiği nüfuzu baltalamak
için bulunabilecfk en müessir
vasıtayı keıfetti.
Başını kaşıyıp ,

bıyıklarını

kemirip dururken gözlerinde
vehleten Arşimetin tarihi beptetİ parladı, dudaklannda
sessiz bir «buldum!.. • kelimeıi
gtıltımaedi ve kartısında duran kadını birdenbire kucakladı:

- Ne budala adamlarız
-dedi- tatlı tatlı sevişmeyi bırakıyoruz da dedikodu yapıyoruzl
Kadın, hiç umulmuyan bu
muhabbet hamlesi karş ısında
ciddi bir hayret göstererek
geri çekilmek istedi, fakat
beline sarılan kollardan ve
ağzına yapıtan dudaklardan
kurtulamadı. Bir - iki kıvranışı
müteakip:
- Yamansın - dedi - Supbi
bey, ıenin önünde perende
atamaz.
Orhan bey,
liJfinakaşayi
htısnll idare edecek vaziyeti
arhk temin etmişti. Hafta!arca su ve tarak görmemlt
pasaklı saçlar arasında hoşnudaı:ıe parmaklarını gczdirerek, dudaklarının hararetini
canlı bir mantık gibi kullanarak fahişeyi ikna ediyardu:
- Onun parası, benim muhabbetiml İşin ke1tirmesi bu.
Çocuk için nasıl olsa u:ı:laşırız.
En 9ereflisi, sıkmasından lökilo kolan bir su yolcusu, yabut brnaklanndan lağım kiri
sırıtan bir fakir ırgat olan

Halıcın iki f11r11- Buganku musa- ....M..
erkll!llez-ac.enta·sı·:-G&J••t.a
bak11l11r k1a
"'ı
kopru başında. BeJORhı tı62
l
ne
zaman
uUı
..
Şube ıccntuı: Mal!mudiyc
fi
rıhfım o/acak?
/cöyunde
hanı altında. lstanbul ı740
Mmtaka Atletlmı heyetinden:
Taksim ıtadyumunda icruı
mukarrer Atletizm müaabakaları Kadıköy ittihat ıpor
nhaıında yapılacaktır. Y llllflann ııra ve saatleri qağıda

Rıhtım şirketinin
Unkapauı
köprüsüne hadar
Haliein iki tarafına yeniden
rıhtım iupsı, Galata nhtımı
nın da Salı paıarına kadar
temididl etrafında Nafıa vekaletine bazı teklifat yaptığı ve
teklifatın
hususi
bir
bu
komisyonda tetkik edilmekte
olduğu evelce yazılmıştı. Haber aldığımıza nazaran komisyon tetkikatını ikmal etmiş ve
mukabil teklifleri hazırlamıya
lstanbul

yazılıdır.

Saat

16
100 metre
ıeçme
16,15 yüksek atlama final
16,20 400 metre
16,35 5000
<C
17 4X 400
"

.
.
..

bqlamıştır.

Rıhtım şirketi Haliç tarafeynine rıhtın inşa ettiji
takdirde,
tramvay
şirketi
Eyip tramvayını Unkapanı köprüsü Azapkapı tarikile Karaköyden irtibat temin etmek
ıuretile lnta ettirecektir.
Komiıyonun, bllttın rıhtım
ları azami 5 senede ikmal et3 perde
mesi ıartlle şirketin teklifatını
kabul edeceği söylenmektedir. Cuma günleri matine saat 3.30 da
Temsilden sonra tramvay
Bu rıhtım yapıldığı takdirde,
Balıkpazarı - Yemiş ticaret
temin edilmiştir.
merkezi Kutuculara doğru
biraz geri çekilecek ve Unkapanına kadar uzanacaktır.

Evde veyahut
seyyahatte....•

İstonbuldon çolınnn ı
otomobil İzmirde
İzmir, 5 -

lır \ı ni.1 Tıa1 bıçakhırovı bıımc 4

dtn hır pt.kc:ı laltp cdiniı.

()peratör

Gillette

Ahn1et Burhaneddin

1

ı a n c'i

aparrımaı ı ı

8

-,

Btyo~.ln

•.''

1(ı 1

'1

KAR A DE~IZ

) vapuru 7

NAİM

Pazartesi

ı2

de
Ga lata rıhtımıııdan hard<etle
L lııebolu, Samsun , Gireson ,
Trabzon , Rize , Hopa J ya
gidecek ve dönu~te Pazar iskelesile [ Rize , Sürmene ,
Trabzon , Görele , Girtson ,
Ordu, Ünye , Samsun , lnebolu, Zonguldağ] a uğrıyarak
gelecektir.
Hareket günü yük alınmaz.
VAPURLARI

İZMİR POSTASI
Seri, lı:ıh n muntazam olan

Adnan teşri~~~ıin

Muntazam

MUSTAFA

Ayyalık

ekspresi

Saadet

';

'_ ~:.

-

_.

"..::_..

••

;"~

•

••

::-·

vapuru

•

ş

7

ind pazartesi günü akşamı saat ı 7tk
Siı keci nhtınımdan hareketle
LGdibolu, Çanakkale, Küçülı
kuyu , .Altın oluk , Edremit .
Burhaniye, Ayvalık is~elesinc
nıuYa.o;;ılat ve çarşamba günü
mahalli mezkurdan avdetle
ayni iskelelere uğrayarak cum,ı
gunu htanbula
muvasalat
edecektir. Mahalli müracaat:
Yemi~ Tavilzade biraderler.
tclclon bt : 22 ı o

sabık rşıklarının perişan kıyafetlcrilc fimdi göğıüoe ya-

plfan fU kibar, temiz ve kuvvetli erkeğin muattar varlığını
karşılaştırarak gurur ile mümteziç hazlar alan kadın ihtiyarsız bir teslimiyet içinde cevap verdi:
- Can feda civanım, ıana
can fedai

SAKARYA
vapuru

velin

Kurtu luş h.ıyramı

müna~ebetilc hartketini
7 teşrinnel

Pazarteei

günü akşamı Sirkeci rıhtımın·
dan harelıetlc [ Zonguldak ,
lnebolu , Sam~un , Ordu ,
Gire~un, Trabzon, ve Riıe 1
iskelelerine azımet edecektir .
T afsillt için Sirkeci Mesadet hanı . altında J(enıalığına
müracaat.
Telefon ı ~ıanbııl· 2 ı::l4
~luolazaııı llnrlın ııoslasl

Ercümend Nur
7 ~:fri~~veı Pazartesi
gunu Sirkeci rı h tımından lınrc
keıle [ Eregli, Zonguldak, Bartın,
Ama..'ra, Kuru ca Şıle ve Odc~ ye
azimet ve avdet edecektir.
Fazla tafı.il t i\in Emınönu
rıhtım han 2 numaraya nııira
caat Telefon : 2684

LOYD TRYES iTiNO
limanım ıza muv~sııletı

bLkle nm

Yapuı lar

( TEV ERE ) v;ıpunı 6 teşrin
eve! pazar [ lt.ılya ,.e Yu·
nanist1n J darı

( PALESTJKA)
teşrincnl

pazarte~i

'apıını

Yunanistan ] dan
(MERAN O ) , apuru y teşrin
eve! çarş;ıınbn [OJesa, Roıııınya
ve Bulgaristan ] dan
Yakında limanımızdan IMni<et
nkcek vapurlar

( PALESTlKA ) vapurıı 8
de ( Saımuıı ,
Trabzon ve Bıttu nı J a
( MERA NO ) ı·apuru 9 tqrin
n el çarşaml-ıa ı 8 de [Sel.inik ,
midil!J, lzmir , Pin:, p,ııras,
Kodu , A yasıı randa , BrtııJizi ,
Vtnedik . ve Tri y t· sıc ) ye
( T~:VERE) vapuru ı O ıc~rin
evel prcşembe glıııü ~.ıbalı tam
ı o da ( Loyd ekspres ) olarak
[ Pire , Brendiıi, Vtnedik ve
Tiıytstc J ye
1ler nevi ıa fsihit için Galatada
mumhane ( l.oyJ Triestino )
başlıca annte~iııe . T ddon Beyoğlu 2127 ve ya Galatasara-

Sah

ı ı

yında ~abık !itllnilı bonmarşe~i
binasıntlaki yazıhanesin~ Telefon
Beyoğlu 24 99 ,.e yahut Sirke-

cide Mes'adet hanındakı yazıha
nesine müracaat edilnıc'İ· Tel.
lsı.ınbul ı 231

yaptırılacaktır
Gümrükler umum
...

~= .oı=""'.[,io

Elektrik

•

•

..

sobasını

odasında dolaşıyordu: insanlı
ğın ayrı zevki vardır.! vatan-

KulJanarak ilk soğuklardan sakınınız

perver 9airin İfaret ettiği ytık
sek hakikati işte blnnefis idrak etmitti. Açlığın zalim pençesi altında en aziz varlığın·
dan tecerrüt etmek tlzere bulunan mini mini bir kızcağızı
kurtarmıf oluyordu.
En esaslı hikmeti tekvin olarak «Hayuı bulan, kAinabn
hayriçin yaradıldığını, hayır
için payıdar olduğunu ıöyli
yen filozoflar, ıüphe yok ki,
böyle bir zevkin tesiri altmda
o nazariyeyi ortaya atmıtlardıl
iyilik; oh, bu ne ul"fi ,eydi.
Muhtam bir dudağa üç damla
ıu vermek •e bu lutfün fllkranını o, can •ermek llıere
bulunan baltanın gözlerinde
okumak bir zevk iıe bir ruh
hastaaını itfa etmekten alınacak
haızin mahiyeti acaba nedir?. Hele bu hayrın rrazau:

SA TiYE
Bütün modelleri size veresiye takdim edtr
Metro Han
Eletrik evi

bir amel halinde
vukuu
ne kadar fahrengizdirl.. Ceza
korkuau ile, mükifat ümidilc yapılan hayırlann kiymeti yoktur. Çlinkü o kabil
hayırkArlıklar, hakikatte bir
rllt•et demektir. Fakat sukuta
mahkum bir masuma hiç bir
fey ummaksızın kurtarm•k,
pek mtlmtaz, pek mOstaheen
bfr lttf.
Suphi
bey, « insanlığın
ayrı zevki
vardır»
mısraıaı
terli! ederek işte bu mülı!lba
zalan yllrtidOyordu.
(Bitmedi}

müdürlüğünden:
Muhafaza memurlarile taife ve 1a11dalcı ve zabitanı
bahriye için yapbrılacak elbise kaput kapalı zari usulile m6nakaaaya konulmuttur.
2 - Şartnamelerin musaddak suretleri Ankarada Gllmrükler Levazım madllrlllğtınden ve latubulda GümrDk Levazım

1-

memurluğundan alınacaktır.

3 -

7

( h.1lya vo

Elbise

*

Suphi bey, güzide bir eser
telif etmiş, muhteıem bir mabet yapbrmış gibi memnundu.
Namık Kemal merhumun ahlaki bir vecize olarak dillerde
dolaşan meşhür bir mısramı
yük.sek sesle terennüm ederek

(

tc ş rin e ,"C I

H biraderleri vapurları

nu·

ın.:rrada.

"l'tlcfon:

TRABZON BiRiNCi POSTASI

TAVİLZADE

"fa"' ·

ıııımaralı

hl"jmndn 348

Sun) c \'ar~ıtıı

vapuru 8
Sirkeci nhtımından hareketle [ Gelibolu.
Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit , Burhaniye , Ayvalık ] a
gidenk ve dönüşte mezkilr
iskelelerle birlikte Altınoluga
ujtnyarak gdecektir.
Gelibolu için yalnız yolcu
alınır, \ uk alınmaz.
( MERSİN )

tt~rinevel salı ı 7de

Biraderler vapurları
Karadeniz muntazam
ve lüks postası

kşrinLvel

C crra h pa ~ a J1n!!ltnnt~ ~i opt· r.ıt ö ri.ı

Mu•J•ııdıan r: Beyuğl l', Rus

postası

günü ı 6 da Galata rıhtımından
hareketle lzmirc ı-e Çarşamba
günü lzmirdcn t~tanbula hareket
eder.
Calatada Gümrük karşısında
Site T'raıı~cz hanında ı 2 numa...
rada umumi accnıalığına müra'aat. Telefon Beyoll'lu : ı 04 ı

) alnu: GıUcut- traş bı falr.la nnı
hlim.ıJ tımdı.Jt pek mb"ıcrıh , .•
ftvblAdt bır auı~ttc 11 a~ olabi ..

raya kaçırılan
bilin hırsızını bulmak için po·
lis fevkalade çalıımaktadır:

sür8'

7 inci PAZARTESİ

,

fstanbııldan buiki lüks otomo-

Ayvalık

Sadık zade

M;~nakasa fstanbulda Gümrük başm&dürlüğü binasında

Gümri k ı m ın müdürlüğü satın alma komisyonunda yapıla
caktır.

4 Münakua gün6 22 tetrinievel 929 tarihine mllsadif
salı gllnü saat 14 tedir.
5 - T eklifnameler "'kanniıdaki ahkim dalreıinde imli edileYenı eserler:
cek ve kapalı zarflar mezkür ıfiıı ve natten eve! l.tanbulda
Rcaimli oy
komisyon riyuetiae verilecektir.
6 - Münakuaya lftirak edecek olanlar ticaret ocluında
Resimli ay çıktı. Bu nüshada
mukayyet bulunduğunu söfterir veaaik ibru edecelderdfr.
Sabiha Z. hanımın «Bu oyun
7 - Her talip bedeli muhammenin Jiizde yedi buçuğu olan
bit.tin, bu perde insin efendi3707 liralık hllkiimetçe muteber milli buka ta9iut mektubol
ler» isimli yazw, Peyami Sefa
vermeğe
ve yahut bunun yerine yevmi miiDakaaadan evci .,.
beyin «Dil encOmeninin derhal
tanbııl başmüdürlüjii vezııafne nakit olarak para ltuına mecdağıtılmuını» talep eden maburdur.
.
kalesi ve Sadri Etem beyin
8
T emioab muvalıkate mektup nümuneleri ıartnamelerle
Hiklyeıi çok fayam dikkattir.
birlikte talep ohmmalıdır.
9
Bedeli ihaleain Sillüaü miktannda avans verilecektir.
10 - Muayyen aaatin hululilnde mutat zabıt varakasının tanı
ziminden sonra hiç bir teklif kabul olunmu.
11 Ku!lllAf 'H ıekD nüweleri fatenbulda GllmrOJcler
umum müdllrlBj-0 anbar memurflojvndad•r.

~oa

8 Sahife

Malul Gaziler

Saat

Pazarı

Kışlık

T ASFIYE HEYETiNDEN:
pek yakında kopanoco~ndan

Ma~aza

YENİDEN 500
MÜHİM
TENZİLAT
- 750

Balli Avrupa kadın iskarpinleri

1 öO - 300 Erkek fotin ve iskarpinleri
400 Balli erkek fotin ve iskarpinleri 7 f>O - 1200
Avrupa çocuk çantaları
150 • 200
Erkek elbiseleri
f>OO - 1fiOO Çocuk elbiseleri
225 - 500
Trapez erkek lastikleri 100 - 250, Trapez kadın lastikleri 100, çocuk wtikleri 75-150
Tuhafiye - erkek elbise kumaşları - çanta - bavul - gümüş takımları ve saire fiatlarından
ayni nisbette tenzilat yapılarak satışa başlanmııtır.
Bahçekapı birinci vakıf ban telefon İstanbul 40

Ustabaşı aranıyor
bulunan bir madende makinaları işletmiye
makine kazanlarını tamire, bunlarla müteharrik makinaları,
vinçleri, tulumbaları tazyikı hava kompresörlerini, vantilatörleri,
benzin lokomotiflerinin tanzim ve tamir etmiye ve aynı zamanda
medende mevcut küçük bir elektrik santralını işletmek ve
dinamosunu tamir ve tanziminde vazife görecek meccani ev
ve yüz lira maaşlı ustabaşılığa talip olanlar vesaiklerini Zonğuldak mad ~n kömür mıntakası umum müdürlüğüne göndermeleri.

Doktor FETHİ
( ,crrahpa:;ıa l ln ... ıaııesi
llakt cTİyoloğu

Ereğli civarında

Emniyet
Kat'i karar
Müzayede
bedeli Li.

Muhammen
kıymeti Li.

İkraz No.

~

1548

940 1011

775 2675

610 1311

l8S

473

Va.. ~çrıııau

Mcrhunatuı cıııs

1

ile hau.alıklann hususi a~ılar1 yn·
pılır.

Telefonla maluma ve.rildiği
takdirde tahlil edilecek ınevat al ·
drıılarak bılılhera raporu
takdinı
edilir.

,

Yenicami caddesinde

ürkiy~

Yeni

ELBİSE FABRİKASINDA bulabilirsiniz
- - Hazır,

Muaycn~hane: lll'yoğlunda, Ağa
karşıAında

lımarlama,

toptan ve paraken ' · ...

.::amiinin

Tddon: Bcyof:lu

:;:H

üzerinde ahşap iki buçuk katta biri küçük olmak üzere dört oda bir afak sofa bir mutfak, bir kuyu ve otuz bir arşın
bahçeyi havi bir hanenin kma-

ve nevile

Bor.;.lunun

mevki ve nıüşkınilatı

Şehzadebaşında

tcauılılü

Sultanhamamında

arşın arsa

yirmi artın arsa üzerinde karglr iki buçuk katta
altı oda, bir ufak sofa, bir mutfak ve doksan arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı
Madam Aryadini

135 267

(

balgam cerahat talıliUorİ

ilanı

numaralı yü:ı:

250 480

Kan

idrar,

Çocuk ve büyükler için Palto, Kostüm, .Muşamba,
yağmur geçmez hem Gamsele hem Pardesü, kadın
.Mantoları ve kadın Kostümleri ve elbiseye n1üteallik her
ne isterseniz bunların en savlam, en kullanışlı ve
en keseye uygun olanlarını

sandı~ı enılak miizayedeRİ

135 810 9159 Büyükadada Nizam mahalle ve
sokağında eski 17 ve . yeni 10

'65 4315 10150

İSTERSENİZ:

Balli süper erkek iskarpinleri

Muhtelif kadın iskarpinleri

ne

mı.

190

Aarapcamiişerifi mahallesinde eski avlu derunu sokağında eski 52 ve yeni 29, 29-1
numaralı yüz arşın arsa üzerinde birinin yalnız cephesi ahşap
diğer tarafları tamamen kargir
diğeri kargir olup iki katta birer oda ve birer ocak ve elli
bir arşın bahçeyi havi iki hanenin tamamı.
Hafız ahmet Şerafettin Ef.
370 18204 Yakacıkta Minare sokağında eski 17 ~ yeni 19 numaralı yüz
beş ariın arsa üzerinde ahşap
iki büyük katta beş oda bir sofa bir • tulumbalı kuyu ve otuz
iki atşın üzerinde ahşap bir
mutfak ve üç yüz altmış üç arşın bahçeyi havi bia hanenin

760 1S75 18243

300 571 18621

tamamı.
Beyoğlunda Ağacamiinde

Hüseyinağa mahallesinde eski Yedikapı fe yeni Kireçhane sokağında eski 18 ve yeni 20-20-1
uumaralı altmış arşın üzerinde
kargir üç buçuk katta birinci
katta ufak bir dükan, bir mutfak, bir kuyu ve bir sahrınç va
. ikinci ve üçüncü katlarda birer
oda, birer sofa ve en üstte bir
çatı odası ile caraçayı havi bir
hanenin tamamı
Süleynıaniyede

Katipşemsettin
Hurem sokağında
3 numaralı yüz

-

Şükrü

.ve

••eli•

FOSFATİN
FALİER

Karabet Ef.

835 1656 17893 Galatada

Ağayokuşunda

Kemalpafa mahallesinde Ağayo
kutu caddesinde eski 14 ve yeni 4 numaralı dört yüz doksan
beş arşın arsa üzerinde bir katı
kirgir iki katı ahşap olmak üzere üç katta on beş oda, dört salon ve bahçede altmış arşın üzerinde bir mutfak, bir çamaşırlığı
ve iki bin yüz otuz dört arşın
bahçeyi ve derununa cari mai leNazım B.
zizi havi bir konağın tamamı • Şadiye H.
11326 Tarabyada Tarabya cadpesinde
eski 202 ve yeni 194 numaralı
yüz bet arşın arsa üzerinde ahşap üç katlı dört oda, iki sofa
bir mutfak ve altında bir küçük
dükkanı ve altmış arşın bahçeyi
havi bir hanenin tamamı
Müzeyyen ve
Ayşe hanımlarla Muammer Talip
Ef. vasisi Hacı AhmetFaiz B.
13290 Üsküdar da Solaksinan mahallesinde Hamal Mehmetağa sokağında 12 numaralı yüz
yirmi
arşın ana üzerinde ahşap iki
katta altı oda, bir sofa, bir
müşterek kuyu ve on dört arşın
üzerinde harap bir mutfak ve
yüz otuz arşın bahçeyi havi harapça bir hanenin tamamı
Feride H.
13681 Bakırköyünde Cevizlik mahallesinde İstanbul caddesinde veni
S7 ,S9 numaralı yüz altmış altı
arşın arsa üzerinde haricen kagir bir buçuk katla birinci katta
bir oda, bir mutfak, bir kömürlük ikinci asma katında iki oda,
bir sofa, ve üst çatı katında bir
oda, bir sofa, bir dükkan ve
yüz yetmiı altı arşın bahçeyi
havi bir hanenin tamamı
Mehmet Ef.
1049 Kumkapıda Musallada Şeyh Ferhat mahallesinde Musalla caddesinde eski 12 numaralı doksa•ı
iki artın arsa üzerinde kagir u
katta beş oda, iki sofa, bir mu,
fak ve on sekiz arşın aralığı
havi bir hanenin tamamı
Haykanoş H.
16574 Ereköyünde İstasyon caddezinde IS, 17, 19 ve elyevm bili
numaralı dört yüz seksen sekiz
arşın ana üzerinde altı oda ve
altında iki dükkanı havi bir hanenin tamamı ( dükkanın biri
Noman dikiş makinesi kumpanyasının bef odaıı da Posta Telgraf müdürlüğünün tahtı itğaliadedir.)
Hasan 8.
1'1684 Kumknpıda Tavaıi Süleyman
ağa mahallesinde Çeşme sukağında eski ve yeni 8 numarah
yetmiı artın arsa üzerinde klyir üç katta biri ufak olmak
llzere üç oda, fki ıofa bir mutfak ve on yedi arfın bahçeyi
havi bir hanenin tamamı
Retide H.
17792 Beyoğluoda Hüseyin ata mahallesinde Bilezik sokağında eıkl
33 ve yeni 'J:1 numaralı yetmlt
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iki liraya yüzile kuş tüyü ya&tık

mahallesinde
J,Lttnbulcla <,.•~ınakı;ılıır<la ç,·şııw '"lo~ıııdaki Kll~ TUYC lalorıla,ıııJa
eski ve yeni
ku~ tüylrri kilo!-iıı 125 kuruştan h;1;ılur. Ku~ IÜ)Ü kuuıa.~ı lıazır YJ~ıık,
yirmi arşın arsa üzerinde ahşap
~iltc, yorgan, y<ığlt boya salon ya~ııkları pt"k ucuz fiatla satılıktır. (.:ıl ;ta·
ilci buçuk katta dokuz oda, iki
s;.ır.ıy o;..t·r~isin<lc takdirlere ır.a1.lıur olJ11 fabrik.ı~·ı hir krrc zıynret k3.tıdir.
sofa, bir kuyu ve on arşın aralık
l'<·'t•ron i .. ıan 1 'uL 30:.?:".
makalini havi bir hanenin tamamı Salih Ef.
470 1419 18812 Anadolu hisarında Toplar önü
sokağında eski 71, 71 mükerrer
71 mükerrer 63 ve yeni 13, IS,
rray)'Hl'e piyaııkos.u
17, 19 No. lı yüz seksen iki
arşın arsa üzerinde ahşap iki
Yedinci tertip
katta üç oda, bir sofa bir mutfak ve altında iki dükkanı ve
J ancii keşide 11 Teşrinieveldedfr.
kırk sekiz arşın üzerinde diğer
Büyük ikramiye
bir dükkanı havi bir hanenin
tamamı.
Liıtfü ve Halil beyler
935 1818 12SS4 Sadıköyünde Osman ağa elyevm
Ayrıca: 20,000 l 5,000 1 ~ ,000 10,000 liralık
Rasım paşa mahallesidde Söğüt
lüçeşme sokagında eski 18 müikramiyeler ve 10,000 bir mükafat
kerrer ve yeni 279 No. lı iki
İşbu keşidede cem'an «H,!lOO» numara kazanacaktır.
yüz arşın üzerine kagir bir fırının tamamı.
Mehmet Kemal B. Zeliha
Naciye H.
Piyango müdüriyetinden:
ADEMİ İKTiDAR
1840 3684 19256 İyipte Kızılmescit mahallesinde
Numunesi veçhile üç milyoıı
Balcı yokuşu sokağında eski ve
ve Bel gevşekliğine
zarf
tabettirilec&,kinden tab~
yeni 12 numaralı yüz altmış arBu müessir deva Seroin
tın arsa üzerinde ahşap dört kathaplarıdır.
talip olacakların pey akçeler•
ta on iki oda, dört sofa, bir
. Deposu İstanbul Sirkecide
ile birlikte 7-10-929 tarib
mutfak, dört kuyu ve iki bin üç
lskenderlye oteli ittisalinde
pazartesi günü saat 15 tıo
yüz elli bir artın bahçeyi havi
Mehmet
Ali Rıza Eczanesidlr,
piyango müdürlüğünde miit~·
bir hanenin tamamı
Cemin B. Saniye H.
Taşraya lSO kuruJ poıta
fekki! tayyare cemiyeti ııı 11'
ile gönderilir. lzmirde Ecza
Yukarda cim ve nevile mevki ve müttemilitı yazılı emlak
bayaat komiıyonuna nıura·
depolarında ve ırgat pazarın
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri ili;erinde olup 12 tqcaatları ilin olunur.
daki Eczanede bulunur,
rlnievel 929 tarihine mllıadff cümarteai günü saat an buçuktan itibaren müzayedeye mllbaıeret olunarak saat on beşte
3 Gemaz;ya:evaı ı.J• 8
Doktor
Feyzi
Ahmet
(kıf1Deti muhammenalerin geçtiği takdirde) kafi kararlarının
•rengi, helsoj!ukluğu, cilt, pro•·
çeldlmeaf mukarrer bulundtiğıından talip olanların meıkür giiD'l'akı•ioı
tu, zafı tenasül \'8 kadın haotada saat oa bete kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri
hklaruıı en son u•ulltrle
a• bir
GlinCf
Akj;\IU
ve 1Ut on betten ıonra vuku bulacak müracaatlarııi kabul
zamanda mü•ait şeraitle tedavi
Ogle
12,01!
Yatsı
o,der.
edilmirecıetf Ye mazk6r emlake evelce tafip olanlarıa kat'i kaikindi
15,16
lııısak
Babılli Çağaloğlu yol:uşoı
rar esnuıada lıuır bulwıamadıkları ve bqka talip zuhur er- köşeAdru:
batı numan 43
Rıızuh11ır l ~4
ledJtf takdirde eYelld taliplaria müzayededen çe1ı:llmit addoTelefon: lsıanbul 3899
OIJ~ıf
. ._
_İıııll_ _ _ _ _ _. . I Mes'ul miidiir Selim ~
hmacildan lhı 1 ma llAn oluaıır.
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