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3 aylıklar salıya verilecek 
Bir musevi kaçtı Türkiye ve 600000 bin lira 

Piyuayı 100,,000 lira 
dolandıran bu ada
mın tevkifi Avrupnya 

At• Düyunu umumiyede 
ına ıui istimal edilen pa

Atina, 8 - Yeni Har. na- re borçl41"1mızdon 
bildirildi . 

Bahçekapıda icrayı ticaret 

zın, vazifesini denıbte eder 
etmez, Türk - Yunan mesele-

eden bir muaevi, piyasadan lerile meşgul olan komisyonu 
100,000 lira kadar çektikten toplıyarak Yeni Türk teklifleri 
sonra firar etmiştir. Elindeki hakkında müzakerede bulun-

mahsup edilecek 
lstihbarabmıza nazaran hü

kfımet, Düyunu umumiyedeki 
para sui istimali hakkında 
Düyunu umumiye meclisine 
bir tezkere yazacak ve tabak

sermayenin bir kısmını sevdi- muı;lardır. karar M. papa ile kuk eden 600,000 liralık sui 
ği bir Rus kwna yedirdiği M. Diyamantopulosun buraya istimalin borçlanmıza mahsup 

l\aı;aıı mu \ 'ı söylenen bu musevi, kızla bir- muvasaletinden sonra ittihaz edileceğini bildirecektir. Dü-
yunu umumiye meclisine, Os-

~ likte ortadan kaybolmuştur. edilecektir. manlı bankası para mübade-
~ Keyfiyet Avrupa polis idare- Gazeteler M. Papanın An- le heyetinin bu sui istimal Sui --.. ..-. 

ıt"ıne bildirtlmiştir. Gittiği yerde derdeıtile 1 k f t" d · fi l d hakkınd ki d ·· d starıb . . . . ara se are ın en ın sa e e- a raporu a gon e- olan y.er 
ula ıadesı beklenılmekted1r. .. · d ı kt d' ı rı'lecektir. 

cegın e ısrar ey eme e ır er . 

• 
Ingı tere kralı nam ve hesabına 
• 
lstanb lda mübayaatta bulunan bu 

S& saçlı meçhul ecnebi de kim? 
c 'efaretane c l altından tahkikat yaptırıyor 

Be . eçenlerde yazmıştık: Hacı ı sefaretinden gönderildiğini ve bu hususta sefir namına iza-
kır ticaretanelerine bir ter- hat ricasında bulunduğinu söylemiştir. 

cenıan ld -0 ugu halde müraca- Müessese memurları ayni hikiyeyı· tekrarlamışlar, gelen at eden b· 
batte b ır ecnebi, hali neka- ecnebinin sarı saçlı uzun bo.< lu bir adam olduğunu , tam 
için gül ulunan İngiltere kralı bir İngiliz gibi konuştuğunu söylemişlerdir. 
01 reçeli satın almıya Bu sözlerden sonra gelen memur geri dönmüş, fakat 
enıuren g ld'v• . 1 . 11 fakat b e ıgını söy emıı, [ Mabadi inci sahifede ] 

rctan . u reçelin İngiliz sefa-
rini :~e, sefaretane memu
şartoldu- runda yapılmasının 

gunu b'ld. . b 
razı olup 

1 
ı ırmış, una 

muştu. 0 rnayıcaklarını sor-

:.Müessese b 
uzun müddet : sual krşısında 
görmemiş h ~flinrniyo lüzum 
b l ' arıçte . 

u unulmıyacağı ıınalitta I 
kralı Hz. inin ~ lngiltere 
kraliçesi ve diğer kr R.

1 
onıanva 

l "b• a ve ar gı ı satış şuh 1 • 
ınübayaat yapabileceitrınden 
belesinde bulunmuştur. nıuka-

Bu, hadisenin birinci 1 fh 
ııdır. ikinci safhaya "'cali •

ıs ilce 
~zet~lerde yazıl~n yazılardan 

ır gun sonra muesseseye ~ 
başka ecnebi gelmiş, İngiltere 

• 
Hacı Bekir müessesesi Bahçekap-;- salış mağazası 

Bir dalfmlık 
İstanbul niilıu 
memurlarım 

maaşsız mı /n. 
rakacak? 

İstanbul nüfus midiıiyeti 
memurları, bir bata neticeaf 
olarak, oldukça garip bir 
vaziyete düşmüşlerdir. ŞIJle 
ki: 

Yeni sene bütçesi ,...,mr
ken nüfus müdiriyeti ~ 
miyesi lstanbul Ntlfua mi· 
diriyetinin kadrosunu yeai 
bütçeye koymayı umıtmuı, 

ve bittabi bunlann tabaiaat
ları da biitçeye ilave edilme
miştir. Şimdi bu vaziyet il· 
zerine vilayet nUfus memur
ları ne yapacaklarını şaşır· 
mışlardır. Dahiliye vekaleti 
buna bir çare aramaktadır; 
aksi taktirde İstanbul nllfuı 
memurlan maaşlanm alamı
yacaklardır. 

~1uhtarlar seyyar 
esnafmış! 

3 üncü sahifemizde 
okuyunuz 
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2 Snlilre 

eyeti vekile 
Dün Ankaranın imarı 

için f e'1kalade bir 
içtima. aktetti 

H y ·ti vekile dün Ank a• 
nın imarı için fevkalade bir 
içtima aktetmiştir. Bu i~timada 
bir im m·· diriy · in t kili v 
sair husunta mevzuu bahis 
olmuştur. 
• aris sefitimlı Fethi Bey 

ann Parise gidec ktir. 
1 rwrı•ı 11tı1I timrük tarifesinin ne 

an tatbik edileceği 
::ı ı itim değildir. 

ntımay tfal cemiyeti reisi 
UIJstanbul bir çocuk sergi!i 
yapılaca ôylemiştir. 

lllk t plerde fmtilia • 
lata dün başlaıl~ht. 

lftecl reiliıııiz dtm Şehri· 
llıflmf: muhtelif makamatı 
llyaret m1 tir. 

'c:aret Odası tarafından 
ap m kta olan hayat pa-

baJıbtı ıtetkfkatı ikmil edilmiş
tir. Her nevi eşya üzerinde 
hayat pahalılığının ne miktar 
olduğu ayrı ayrı neşredilecekttr. 
motosikletle ·nyayı dola· 
1111 iki Amerikan g nci 
şehrinıb:ıe geım· l rdir. 

ksmı ahidesinin tamirine 
hafta b lanac.aktır. 

erkekle iki kapındır. 
arif vekaletince gelecek 

:ıw..ı1ısene başında Ankarada 
bir b den mektebi alisi açıl
mıya karar verilDJ4tir. 

ükltm tin tebliğatına na· 
zaran itilafuame mucibince 

Döylintı umumiye senelik tak· 
s · muk bil olmak Uzere 
lstanbul gümrükleri varidatı 
Osmaıılı ba lmsuıa yatırlla
cakbr. 

erli mallar sergisi ayın 
• sinde açılacakbr. Bütün 

huırbldar bitmfştir. 
ay~ milslimlerin Tuzla, 
Y.aluv • Bursa ve h va• 

lislnde yah t etmeleri mern
nuiyeti kalpırıl ışbr. 
rffilivanl Ali ge ecek Cum r· 
ın!JJtc:si günü Eskişelıirde top
lanarak Mahmut Muhtar paşa 
meselesinin tetkikine başlıya· 
aıkbr. 

riçte: 
~ eni Yu n kabinesinde 

l:ar".ciye n :ı.m ol eski 
Ankara sefiri M. Atgiropulos 
T. Rü tü beye gönd rdiği bit 
telğr t.ta muall5k mcıcll erin 
hallinden bahsetmekte, bun
ların fnt, eı takdirinde bahti
yar olacağmı bildirmektedir. 

l talynn hava filosu Dün 
saat sekizde V amadan 

esaya hareket etmiştir. 

Son s~at 

Pre ses· 
Aşık Gtı 
ha s 
Viyana, 8 ( Hususi ) - Bundan bir kaç ay evel, bir tiyat· 

roda Mısır sefiri Muhip paşanın kızı , Gratner atli 
sabık biı- zabit t rafından t banca ile öldürülmüştü. 

Son gütılerde muhakemesi icra ve intac edilen Gartner 12 
ıene ağır h pst mahkum edilmiştir. 

Sür' at katarına 
sııi kast 

nelğr t, 8 - Sürat katarı 
Braniska branca ile priboz is· 
tasyonlan arasından geçerken 
hat üzermde komiteciler tara
fından konulmuş bulunan bir 
dinamit bombası p tl Mlf, fa
kat katar biç bir ha ra uğ· 

• ramıyarak yoluna devam et
mlftir. 

İtalyan tayyare
leri Varnada 
Sofya, 7 - ltalyan deniz 

tayyareleri Yamaya vasıl ol
mu l rdır. 

M. Papa ne·za-
maıı gidiyor? 
Atlna, 8 - Ank ra sefiri 

M. Papa aglebi ihtimal salı 
günü burada bulunacaktır. 

Yuna 
fır 

Atina, 8 - Halk f ırl·am 
m b'usan ve Ayan meclisleri· 
nin müzakerelerine iştirak et· 
mete karar vermiştir. 

Feci bir 
tayyare kazası 
Tuluz, 8 ( A. A. ) - H v 

işi r1 num h g r bulundu 
halde kar da yapılan bir ge· 
çit reımlnde iki tayy r ç r· 
pıfmııtır. 

Tayyar 1 ria pllotlaı ı t lef 
olmuftur. 

Uşa rın intikan11 
Adan da doktor P rtev 

B. in 12 Y•tlırındaki oglu 
Nfh t, ikJ g c evel Ad na 
bağ1arındı, babasının kovduğu 
uşak tarafından babası zannlle 
kurtunla vurulmuştur . Şimdi 
hastanededir. 

riyede 
feyezan 

Şam, 1 - Fazla miktarfia 
yağam yağmurlaı-dan Bereôe 
nehri taşmış Merce meyda· 
nıyla, Bahsa mahallesini, Ali 
paşa, Sancaktar çarşılarını 
sular iı:ıtil" etmiştir • 

Zarar miktnn aı~a"ılmamı • 
ı tır. 

Seller hattın mühim bir 
kısmını tahrip ettiğinden Be· 
rut - Halep ve Şam arasında 
şimendifer münakalatı mun
knti olmu~tur. 

Asi nehri de . eni en taş-

mış ve mahsulat il~ meznı tm 
milhim bir kı mını taı; iµ t-
miştir, 

Su istilası 
Mihank(Montana},8- Gayet 

şiddetli surert yağan ya~

murlar neticesi olar k bir su 
seddi yıkılmış, dört kiii bo~ 
ğulmuştur. 

, alı günü uç ay-
lıkların tediyesi

ne:; başlanıyor 
Üç oylılc ma l rın tediye 

eınri dun muhas esatı zatiye 
ld resine tebliğ edilmiştir. 
H v le mri de geldiği tak· 
dirde tediyat salı gUnUnden 
itib r n bn lıyacaktır. 

Şehremaneti 
tablo yaptıracak, 

Şehremaneti, TUrk inkılap· 
1 rın ait vekayiden mülhem 
mevzular vererek ressamhra 
bazı tablolar yaptıracaktır· 
Bu tablolardan son inkılaba 
ait olanları İnkılap müzesine 
konulacal<tır. 

\ Ta 

~ mirot isi icin , , 
teşeb üs e iyor 

Paris, 8 - M. Povankare 
mUtahassıslar hm1itcsi rci i 
M. Over Yunga gönderdiği 
bir telgrafta kor;ıite re· inin 
muvaffakiyele neticelenmesi 
için kendisinin ve arltadaşlan· 
nın sarfettikleri gayretten 
dulayı teşekkür etmiştir. 

Çok müessif bir 
kaza oldu 

Mardin , 7 ( Hususi ) - te
nezzüh için L!ivur kasabasına 
giden Türk • İrak daimi hudut 
komisyonu azası, avdette nıli· 
essif bir kaza geçirmiştir. 

Kaza, bir otomobilin kapak
lanmasında husule gelmiş, 
sıhhiye müdürümüz Şemsettin, 
Iral< heyetinden a Yusuf ve 
Mu t f , Türk heyetinden katip 
Sadettin bey erle haklı şoför, 
h:zmetçi Altunun ağır ve hafif 
urette mecruh olmuşlardır. 

Ankarada Çan'..aya Epor 
kulübünden iki genç ha.zi. anın 
on dördünde 3000 kilometre" 
lik büyük bisildet tµmesinc 
çıkarlar ve Eskişehir, Istanbul, 
Bandırma, Balıkesir, Kırşehir, 
Y ozgadı dolaştıktan sonra 
Anlr.araya döneceklerdir. 

Di) an1antopulos 
gidiyor 

Atinaya ç ğrıl n Yunao 
murahhası M. DiyeımantopU'" 
los bugi.inkü trenle AnkaradaP 
şehrimize gelecek, yarın tay"' 
yare ile 'Yunanıstana ha.rt~ket 
edecektir. 

Bursa pasaport memurluğu 
Bursadaki pasaport memur

luğu bir hazirandan itibareı> 
lağvedilmiştir. 

~ ~~HZAll~BA~l • 
il İJ"'AL SİXEl\l.\Sl~D.\ 

Bugun<lcn itiLnrcn 
~re,simin ikı büyük filmi birden 

ŞEHVET l{URBANl 
E~liL YANJ~GS 

BECERİKLİ TULUMBAGIUR 
t:Dım=> VALAS BER <llZK~ 
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!tuhtarlar sey .. 
• 

Yar esnafmış! 
B~ türlü maliyecilik r.fh .. 

niyeti degişmelidir. 
Halıcı/le llltthl ırlaruun 

allqr11u seyyar e.ıı ıaf def
terme ya;a n emanet ikti
sat ı.11!1d11rlu,c}uwiJı im ie
la/:kr:'>~n~ mi. yol.sa bu 
lala/,/.tyı cana lllimu,t bil-
er~ k (<men 11HJ/ıfarları si-
ımf plt r do11</11rmacılcır 
W?.<~u rl rufa r, 11 tantlcula; 
qıbı kır<ı f . . I l . ' ~ l f'l'</lSl/lt' fi ı/ 
tutmuk re.11ul'(f1İ1dı· bulu-
ıwn lll<ıl· .1 . 
lifle . ll/crı a rı l!lllJ~ 

•1111 rı wu li, bilmiyor11:, 
) alm:. bfr cel heli du ,u

ıw~lerin bu net:ulc.ri in
salll 9uldurmiııur, üıcili-
Uor. · 

.1/uJıfo,.lar, l>i::im milki
!ic ne idrırr te~Itı'lrilınu:uı 
ılk. kadem ·!erıni temsil 
<'ı/<'11 dcu/r•/ meımırlarıdır. 

hski kamm lıllkw11lai11i 
1 
<ırırı·'1rımya Jrncel yok; 

;~,u:! kıımm11m111 !J, J.1.11 
c l lll ıdt!ele rı w rıô: <ı'< :dı-rcı r • • 

J L< ı, cır fol'/ ar ki, 11111/1lar 
( 1 .. 

~l l/l 111 ( 111111'1' dl ,. . 

1 l>efllt l 111e11wr11 yilıi mu
l(I/'< ille uf'/ırler d 1 le Cl'-"< , ;J 

u' !1'.Jl:ıfrler. Tıı kı f'l1Wl1l'-ct ıktl:aı 11 11 !uru, tıpkı 
}fltrdar r.ıil>i... bi: bu 
'4(( ' • 

111 '<~·/ mt•11wn11w hu hi:-
1 

1
< ltıct/eu clı layı bir J}([

İ/ ~l1Jlrıp ııt.•r neyi-. / al/.' 
·'ir ' '.{·L 111L l tlr,,r m• r l ·[ r ıll,ıuyt l /.tl.ttl'l olma/, 
/'' 1~11 l •n lir aynlt la 
,!;</ I i /11 /J( 111e!/l İlli/ ı • 

"
1
'1• rlı•r1unu l'rtf>!ttıı du-

\'lln · · •' · 
ru. <'<'.<;le lulila /ı;'r /,aç kıı-

.~ /Jlusraf urrmeııi 'JC-
flp lı il . . 

/' <ı '" bırakmı. ı=. 
b. Jl{ P 11·a <'t/cr mumı:ıcn 
ır _\/ I . . . 

..,eli <1 11wıd: in l ki mfl-
1Hm la . · 

• 
1 fll asuıda /ızr 11ı r-guıe l b' 

• ;ı <ı ı lttitılmal· hatıra Yelcb'[' ı· ~ 
l lf( ı; lıattcı nayri 

lll u mı11 tı 
da 1; r'"n alduJu ::aman 

l 
11Whuberc, bir su-

<ı ·u . . 
n ' 1"1l o/.ıflilil di· fıa/-..al 

lll/ laı la ' · rı sel]yar esnaf 
saymak I l . . . 
Vt·rcıı l . e akk sıne yer m· .. ·ı . 
Slfld ~ı uuyet karşl-
el ı a Parnw/\ ısu·mcmıal~ 

r. en g ime .. ' 
IJunu • /' 

lıoy:;iıırli 'J.u~ ılarl<;ır için 
di:;c· <l \llOJt lıır lıaclise 
lW'flıJ· ıı nıı ıı nu ı !]oru:.. es-
b \ seuucrr l ' . 

i1"111su11 haı 9 :>1111, sal1it 
nan bir ,, y. 1 !Jt>le doku-

b ''J <fo,.,·ı aca a d<·rlc'r l ul • fa kal 
b. J( ,,,,. .. ·ı . 
ır lll(lfyc· 111 ,1,r 11

•1.uuycfi 
'JC lsı • 

böyle !as lİf<' lab' 11 "' de 
lir. mi diı/c' du~u:11 iııfabi-

11 il •J ı 'Uoru-a ,· z c lLl \ıi.met ... 
l((jı, <bin. bir eıurl· ayrı-, 
·a· lf I · ··aJ.· ı ı: 11 mmrt fıl-r,,d 1• 

ua/~nin ba,qçcye ~cı{jfud~~ı 
h'l'f ll~l'll bt~Şk(I bll' §Cf\İ[cı~ 
{Jorulme:dı; im aynlJ· 
telakkisinin reden geldi~ 
?;ini :·dmdi <mir orsmw; ve 
lıak ıı rlııorsu 1 1·~. ya! ... 

De i menci · re 
bile 

gö ·e e eme,. 
u uzi~ya.n azı 

bir a.ra 

--~--------..,,....-----------.---------~--._..~ 
0

Ieri sfirülen mütnlea!ara bakılırsa h lkın hnyut pahaiıtıgı 
batnkhğından lrurtulmssı ıçın dua etm•kten başka 

yapılacak iş yok! 
Ekm k meselesi hakkındaki ıaman ucuzlnnacağı iddiasına 

ncşriyatımı:z dev m eci:yN·ur.. g-cliııcc, bu h!ç lı:r faidc tc-
V nki idcH lar için tŞnk De- m:n ctm'y 1,,. ir. Nihayet 
girm d ri) mildürU Hıisr/n 20-30 pnra gibi cü •'i J;r t~ 
bey un a:ı 30} ler.ıekteciı: rı n.G: ol (' ı, f · l. t bugf;nl·ü 

if\:.stirm c v p g;bi iyi ekm k .:iyemiyeceğiz. 
- E ır. f!İ bugün es · il jj i " 1 

kunıt,ın, on para bil frıciırm ı · uçu latm~k 
r.ıii.nkU d ğıldfr. L'r çare yok-

Ekmç1!"in pah lılt:nm. mda ~ur. Aeu tos ui y tin !e mnh .. 
de irm ncilerin de ıoiü oldu. s· il riınizin · yi o1auğu anJ 11· 
ğu iddiamna k{ a b:r cevap lırc , o r.~~an fi._ tlarda tc n,. 
vereyimı Son günlerde mües~ zilfü y~pmak fmknnı bulunur. 
şe emd on memure. }'ol ver.. Kıırakl'ı.lc olma "J'clf,, 
dı n. GörUyorsunuz ki tama.. Bugün H ım:. ve tiçUncU qe-
men boş v iş iı bir v.-.ziyea~ vi un ar Anndnlunun kurak 
oturuyoı'Uz. mmtukasma g5ndenlıpektedir. 

Jlıiil~&r yok mııP Bu suı·etle ornda \;;kmek 13 " 
Eğer ihtikftr } apmış olsay• 14 kuruş~ sutılmaktadır. 

dık ziyan etmezdim. Kuraklık olmamış o13aydi 
Bir nevi ekmek elem ği bugtink i fiy ttan çok 

Ekmeğin bir nevi oldu5-u ucuza yerdıl·.» 

.. 

rf?,ı !i"=:.:ıier~,;:~~ 
suruyur: 

f,:ıpla k ve mıisielzce11 
ızediı"! 

Bcwa sor.c;aydilar şu ceva
bı uerirdim: 

« Şimdilzk meydanda 
pek çıplak olarak si::in Sey
!/a1111ı /;afa."mdan başka gö: 
kamu~/11'<111 bir şry yok.' 

.\fıı lc!ıcene gt'lince: Alm 
si:t• i:;I<', lıem de gayri 1mi3-
il'ltr Cll /Jir ~l'lf: 

<< Lcisliklfdir gevşeme:.. >> 
« 1 'hlalultr bo=ulına:. » 
.(Çayırdan yel lolmıakla)) 
(<Bayırdan gel tolmwklah) 
.\'c o. anlamaduu::. nu? 

Şarkl yalıu. bu sencnitı en 
me~yw· ~arkilar111dan biri! .. 
\ 'akw il/; ııc ikinci nusralar
<ia lwfıycla uym<(ımr.· ama, 
=iyam yok. Büyh· içlen gelen 
samimi duygular terennüm 
edilirken ııe:nc kafiyeye pek 
kulak astlma::. Si::. ondaki 
maı.oyu. manamn ruhuna 
/ıakm! (T()f'Iİ!JOl'Slll1ll= ya. im 
radı, ,, de kmmelli bir se11-
bol yapmış lıeı·i/: 

« f,<is/İklİtlİr f/l'U::jl'lllC: )) 
ı~ 1 'idaltdll' ho: 11/ma::.! )ı 
."iıkllma pa:ar mıdcyi bo

=m· .!iye buna derler isle! .•• 
ra ikmci beyi e //(' dersini::: 

<t{.'uyu·dcın ul'l tokmakla» 
ıı Hayırdan in lulmwklal» 
.\'ccltr n, lo/mwklr111a('ak 

ola11 acaba? Damı/ mu. /ram· 
prl mi? 

san'cıfk<ir! .. 4klt sıra bura
da ela cinas !,ıtp11w:. Fakui 
« fokma!.la >) keliım·si (( ar
!JO Min asıl llİ!fCll /1l(J11(1Sllll 

kwıbedeli uc cinaslikla11 ru-
111ıİr.l11ktan çılwrak do:/rudcm 
doıırııya matlup ul(111 ııuı
nuda kullomlalı rok ulı 1y()r 
ve b111111 hemen herkes bili
!IOI', Hu d1jr/ rrnsraltk §arkı
dun apaşikrlr mana murat 
olundukta lmrşlm::da belire
cek mrınzaradan gönlıimi=lin 
lmlanmrwwsı için yozlerini· 
::in omine k.alm salaşpurdan 
birt:r enli perde isler. . ..... 

• 
yı 

~--,_. ... y 
Sar/adak i müslehcenlt_qtıı 

Jzfr su kaldırır yeri yok dc!/i 
? mi? Lci/\in, bugün bu: 
v « J,rislİl~lidir gevşeme:: » Sabık Manis belediye hey· 

etinin yaptığı yolsuzluklar id· 
diası Uz rine devi t şurası, 

bunların bazı cihetlerden mu· 
hakemelerine karar vermiştir. 

ay 
Üç gece evel Akhis~r~~ 

Haçı M hm t n mınd hırını 
kama ve tabanca ile öldür~ 
müşler. Vak'ayı kiınşenin ~ör .. 
memesine rağmen A khısar 
bekçilerinden Acem o ğ 1 u 
Mehmet ağa katili ertesi gün 
yak laınıştır. 

Kasaba şimendifer 1·um- 1'ıırlmsıimi hiç sıkılmadan 
panyası namına hariçten gel- sabahfr111 akşama kadar ağız-
diği haber ah.ıan bir sandık Janııda sakl'=~ gibi çiğniyen 
içindeki hçlyosta ile levazimah ve manasım piliç suyuna ha-
fzmir polısi tarafından kum- fil çorba [!il?i, kemali lczutle 

/lazml'den b1r /akım ma/ıal/c 
pany(lnın Halknpınardakifab- Jwdm ue çocuklarımn bulun-
rikasında vakalnnmıştır. dukları semtlerden genç. şık 

r n 
y ndı 

Adananın Şakir paşa mev
kiinde Alasonyalı Mehmet 
kızı Huriye isminde kimsesiz 
bir kızcağıza yıldırım isabet 
ederek derhal yakmıştır. 

!Jir' /\adrn geçerken rüzgar. 
ka:ara o karlmm elef/ini kal
dırsa da çora/nmn La.<iliği gö
rıi11se derhal dedikodu ba~Lar; 
kadrncaf71:m bu hali e~ı m~s~ 
lelzcen bir lıarekclımş gıbı 
qıinlerce tefe konulup çaluur. 
'Yanltş telakki f arkma ne ya
man bir misal! .. 

Osman Cemal 
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Kocamı seviyorum! 
Beni hayvan eibi 
kullanmasın da .•. 

-16-
Kocasmın başka bir kadınla 

yatmasına binnefis talip olacak 
kadar o adamdan, nefret ettiği
ni anlamak, Şehnazı müteellim 
etti. Kendisinin bir zevce has
ıasiyetini tamamen kaybettiği
ni, Nihadın koynunda geçen 
ömrünün arbk heder olauğunu 
.anlamakla talisizliğinin kemali· 
ni idrak etmiş oldu. 

Gözlerinde iki katre yaş 
parladı ve onlan Kez
bnna göstermemek için hemen 
başını tekneye iğerek kirli ça
m~şırları yıkamıya girişti. 

Hizmetçi kı.z, kuvvetli elle· 
rile önündeki köpüklü suyu 
dalgalandırarak işini görürken 
muhaverenin ansızın kesilmesi 
neşesine dokundu. 

- Gelin hanım -dedi· niye 
sustun. Tatlı tatlı « yarenlik» 
ediyorduk. 

Şehnaz başını kaldırmayarak 
cevap verdi : 

- Dü"'üni?yorum. 
- Ne düşünüyorsun? 
- Bizim efendiye senin gi-

bi bir kız bulmayı! 
- A, a, kaçırdın mı sen? 

kendi elinle kendi ii•tüne ku
ma mı getireceksin. 

- Ben kocamı sevmiyorum 
ki kumamı kıskanayım. Benim 
yaltamdan düşsün, beni hay
van gibi kullanmaktan vaz 
geçsin de kimi isterse alsın. 

- Efendinin bir şeycikler 
dediği yok. Kumayı sen ha
yalliyorsun. Alıah yazmışsa 
bozsun, aklına gelen başına da 
gelirse dünyanın üstünü bıra
kır, altını aramıya başlarsın. 
Kuma deyip geçiyor musun? 
Efendiyi, aklına uyup ta ever 
de bak. Onunla erin oynaşır· 
ken beri tarafta senin için a· 
şure kazanına döner, alimal
lah, yastığı bırakır yorğana' 
yorğanı bırakıı- çarşafa sanlır
sın, yıldızlar saymaktan gözle-
rine karasu iner. Ben köyqe 
çok gördüm. Dört eşeğin bile 
ortaklığı bazı adamlara giiç 
geliyor. Onun iki ayağını da 
sabn almak için faizciden pa
ra kaldırıyorlar. Nerde kaldı 
ki koca! 

- Bunlar hep sevenler için. 

MuhlJ.rriri: M. Turhan 
Benim yilreğimde sevgi yok. 
Nihadı bin yıl görmesem bir 
gün hatırıma gelmez. o,udüm 
heriften vesselam. 

- Hanım, kocadan Uşünül
mez. Serden 'geçilir ama yar
dan geçilmez. 

- O benim yarım değil. 
- Yarın değil de ne ya? 
- Alnımın karayazısı! 
- Keşki benim de öyle bir 

kara yazım olsa? 
- Ben de seni ona ver

meyi düşünüyorum . Vallah, 
billah düşünüyorum . 

Keziban gene « a , a ! » de
mekle beraber göbeğine ka· 
dar kızardı. Dört, beş sene· 
denberi o evde çalıştığı halde 
Nihat efendiye tehevi bfr 
gözle bakmamıştı . O efendi , 
kendi « beslek » ; o yüksek 
bir minarenin tepesindeki 
alem, kendisi yerde sürünen 
bir böcekti. Gözünü o irtifaa 
kaldırmak bile hatınna gelmi· 
yordu. Şimdi gelin hanımın 
kemali ciddiyetle ~öylediği 
söz, zihninde ani bir teşevvüş, 
bir bulamkhk husule getirmişti. 
Tatlı bir ba~ dönmesi içinde 
Nihadm geniş omuzlarını, kaim 
boynucu, güzel bıyıklarım dü
şünmüyordu. 

Acaba bu kaçık kadın, ko-
ca kıymeti bilmiyen bu ,ehir 
çocuğu, dediği şeyi cidden 
yapacak mıydı? Çocuğu olma
dığı için evlatlıklarını, besle
melerini kocalarının koynuna 
koyan şehirli hanımlar; davar 
sağmak, tarla çapalamak, dü
ven sürmek, tezek yapmak gibi 
yorucu işlere yetişemedikleri 
için İf ortağı gelsin diye ko
calannı bir daha ve bir daha 
evlendiren köylü kadınlan 
çoktu. Şehnaz hanım da ihti
mal ki kocasını sevmediği, 
onun okşayışlarına dayanama-
dığı için böyle bir İf yapabi
lirdi. o halde kendisi de, kö
yünde ekmek bulamadığı, sı-
ğınacak kö§esi de olmadığı 
için şu evde boğaz tokluğuna 
besleklik eden yetim Keziban 
da bir hanım olacak demekti. 

Gerçi Nihadın karıaı ol-
malda çamaıiri teknesinin 

Çubukluya dair 
Soğaziçinin Anadolu sahi

linde mevkiinin nezaheti, ha
vasının letafeti, suyunun nefa
setile meşhuru alem olan [Çu
buklu] kariyesi , pek mağdur, 
adeta umıtulmuş bir köydür. 

(1] - Müteaddit sirkatlerin 
vuku bulduğuna nazaran zabı
ta kadrosunun noksan olduğu
na hükmetmek lazım geliyor. 

[2)-Sarikler emvali mesru
kayı cami bodrumunda pay
laşmış, orada cürmü meşhut 
halinde yakalanmış olmaları 
evkaf idaresinin camiye karşı 
Jikaydane hareketine bir de
lildir. 

[3] - lık mektebe muttasıl 
olan umumi halanın harap bir 
halde bulundurulması yüzün
den harice akseden fena ko
kulann her an talebeyi zehir
lemekte nlduğuna nazaran 
belediyenin, denize iki adım 
olan helanın temizliğine, bozuk 
mccralann tamirine ehemmiyet 
vermemesi belediyenin bulun· 
madığına bir delil gibidir. 

4 - İlk mektebin sokak 
ortasında natamam bir halde 
yaşatılması, talebenin sokakta 
teneffüs ettirilmesi, muallim 
kadrosunda noksan olarak 
tedrisabn devam ve icrasına 
müsamaha olunması yüzünden 
köyümüz halkının mektebe 
kartı manevi rabıtalannın 
günden güne sönmesine tesir 
etmektedir. Çubuklu: Rifat 

paşa m. N: 29 
M. Feyzi 

başından, mutfaktan aynlmı
yacak, şu taze gelin gibi 
kendisi de hiı.metçilikte de
vam edecekti. Lakin akşam
lan efendi koynunda yatacak, 
nubbei hayat bildiği o tatlı 
yorgunluğu -çıblak bir sığır 
çobanının, kel bir çiftlik ya
naşmaawn yanında değil, 
tehirli bir efendinin süslü ya
tağında idrak etmiş olacaktı. 

Şimdi düşünmek sırası Ke-
zibana gelmit ve genç köylu 
derin, çok derin bir hulyaya 
dalmıştı: 

Şehnaz, bir nıUddet sükfıtü 
müteakıp onu tabayyülibndan 
ayırdL 

- Anamın ölüsnnü öpeyim, 
doğru söyliyorum. 

Nihat ef, seni alırsa beni 
bopmIJ kadar sevineceğim. 

- Aman gelin hanım ffll 

del Ant içe içe beni zekleni-
7onwı. Bu, olur şey mi biç? 

flaziran 10 

Caddede top oynuyorla 
Akşam üstleri Beyoğlunda 

Kalyoncu ve Tarlanaşı cadde
lerinden hiç geçtiğiniz var mı. 
Eğer geçmiş iseniz burada ve 
cadde üstünde rum, ermeni, 
yahudi çocuklannın futbol oy• 
nadıklannı görür ve sağdan 
soldan atılan toplar bir tara• 
fınıza isabet etmezse kendinizi 
bahtiyar addedebilirsiniz. 

Ben bu bahtiynrlardan de
ğilim. Çünkü dün tam surab
ma isabet eden bir top cöz-
lüğümü kırdı. Azdaha gözüm 
çıkacaktı. Belediye bunları 
görmüyor mu? 

Karilerinizden A. C . 

* iş arıyorum -· 19 yaşınday!m; usulü müza'"' 
afa , Pakradomar ve usulü 
merkeziye üzerine defter tu
tarım. Aylık mizanları ve pi'"' 
Iançofon, hesabı carileri yan" 
lışsız olarak çıkarırım; a: çok 
ve lüzumu kadar Fı·ansızca 
biliyorum. 

Ticaretanclerde ve yahut 
şirketlerin birinde muhasip 
muavinliği ve buna mümasil 
bir iş aramaktayım. Adresime 
mektupla bildirilmesi. 
Mahmutpaşa Abut efendi hat1 

oda başısı vasıtasile : Nuri .. 
Muhabere 

Ankarada, ihtiyat süvari mi
lazımı Abdüssamet beye : 

lntişarını arzu ettiğiniz tef"' 
rika, pek yakında başlıyacak
tır, efendim . 

- İster inan, ister inanmsi 
ben böyle istiyorum vesselilll• 

Hizmetçi kız , gözlerinde 
hep o kızıl iltima, sahte bit 
ciddiyet takındı: 

- Sen istesen biJe beJI 
fster miyim bakalım. O, efen"' 
dimdir; sen de , hanımımsıll• 
onu baba sayanm , seni dı 
ana. Dediğin şeyi düşümd• 
görsem hayra yormam. Efuıİ, 
ayağını öpeyim bu yarenliği 
bırak, içime fenalık geliyor. 

Şehnaz, güzel gözlerini Ke
zibanm kan fışkıran çehresine 
dikerek ağır ağır fikrini te~'" 
rarladı: 

- içine renalık gelmesiıı
Elimden gelirse bu işf yap•'" 
cağım; yalnız bir mesele vat= 
Nihadı kandırabilir miyiııı? 
işte burası beni düşUndürüyot• 

Kexiban, safdiline atıldı: 
(Mabadi var) 
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Matbaa ve eazeielereo .. 
Satılık A vruı1a 1naJ11lı latı lla ri 

.\hnanyadan netirf ml5 oldıığıımuz 1 o ,·e 12 punto 
harf' almak isteyenler idaı·e müdüriy<'linP mü

racant etmc11dirlcr. •~ıat her yerden ucuzdur. 

Üç oeıu vardı ... 
Fakat ihtiyar kadın aç kalıyordu 

. 
Verem mücadele komisyonu dan: 

Hukuk Dıahkemesinde siyah - Biliyorum, fakat daha 
bol çarşafına bürünmüş yaşlı faılasına çıkamam. Benim 
bir ~enin üç oğlu hakkında aldığım para da az .... 
açtıgı nafaka davası görül- Kanm var, iki çocuğum 
JJıli .. tü' 
... : r. Hanım, geçinemel:li- var! 

Memleketin en büyük bir içtimai derdi olan veremle mü
cadele cemiyetine senevi 500 lira gibi mühim bir meblağ 
tahsis etmek suretile nümunei imtisal olabilecek bir eıeri 
hamiyet gösteren Emniyet sandığı müdüriyetine en derin şük
ranlanmızı arzeyleriz. Efendim. 

gını söyliyordu: - Olsun, oğlum. Bu para- ;;;;;;~--------İİİİİİİİİİİlı 
. - Mümkün mü hakim efen- yı vereceğinin annen olması 

dı? Üç oğlumdan üçü de bana itibarile, biraz fedakarlık .... 
bakmazsa! Kuş kadar canım - Edemem! 
•ar Benim bugazımdan no- - Düşün ki sen bugün an-
lacak? nene nasıl muamele edersen, 

Midem ne kadar şey alacak? evlartlann da yann sana 

Seyri sef ain 
~1erkez acentası : Galata 

koprü başında. Beyoğlu 2 3 62 
Şube acentası: Mahmudiye 

hanı altında. İstanbul 2 j 40 
Anıa ne de olsa, hiç parasız karşı öyle hareket edecekler. 

Yaşanmıyor işte. Üçünden on Bak, kardeşini örnek al. TRABZON BİRİNCi POSTASI 
beş lira İstiyorum! O, hiç münakaşa etmedi! (REŞITPAŞA) vapuru 10· 
Üğullanndan ikisi mahke- Samiler arasından, avuk.atlar Haziran Pazartesi ı 2de Galata 

tneye gelmişti. Biri gelmemiş, arasından fısıltılbarl aksettı: . nhtımından hareketle [lneho· 
taşr"'d · · D buraya Kabul et, ka u et te, yı- lu, ~amsun, Giresun, Trab-~ a ımış. « ava, d k 

1 
N ı v 

nal l 1 d' · ti'd .. n ğitlikte sen e asın. ası z.on, l'ı'zc, Hopa] va gı'decck t omnsun » ıye ıs a go - . ks , ' J 

de-.· l\ır hk d•v 1 'nı'n olsa beş lırayı verece ın. ,.e do"nuh ste Pazar iskclesilc ·•11ış. ,a eme, ıger en . 'kazı_~ d' ·· 
h\1? ada bulum~ sı itibarile Nasıhat, 1 

v ımr etmebı ve Rize , Sürmene , Trabzon , 
daı, b d .. · k mahkeme üç oguldan da eşer ı ir,.,bolu, Gircson, Ordu, Ün)'C, l ayı u a a gormcyı arar- k ild · "' 
ar.ırd liıa alınmasına arar ver ı- Samsun, lnebolu, Zonguldağ]a 

h • ı. . ğini bildirdi. u.-rn)'arak gelecektir. '\eıs ·ı · oğuldan g~,cmc n 
80l'c!ı. ' - Pek yerinde, pek makul, 1 Hareket günü yük alınmaz. 

· güzel, mUkemmel bir hükUm! ._ __________ __ 

....... E •l: i ·n, bd armısın? Salonda bulunan herkes lzmir -Mersin sürat postası 
: Bekanın! . . böyle söylüyor, böyle düşünü- (M. Ş. PAŞA) vapuru 11 

A. Anan nafaka ıstıyor. ·l yüzlerde memnuniyet Haziran salı ı 2 de Galata 
Yda kaç lira vere bilirsin? !0

1
1 ~'d 1 du 

z en o aşıyor nhtımmdan hareketle [İzmir , 
S - Beş }irş veririm. ı ' ı· . d · d 
ır b Y I z üç ıra an zıya c Anta:h.Ta , Ala.iye , Mersin ] e a Uyük oğula geldi. Bu a mı k . t . J 

evli 01~ .. •• 1. k . nafaka verme ıs emıyen gidecek ve dönüşte [T aşucu, 
... ugunu soy ıyere , ıs- · d k A Aı·· A tal• tarla tek 1 d oğlun yüzü gülmıyor u, a- namor aıye, n )a , 

rar ıyor u: d Kuşadası, İzmir] e uğnyarak - Ancak d .. ı· dın da söyleniyor u: 
b. . . ay a uç ıra ve- . . d gelecekti"r re ılırıınl _ Halim, vaktım yerın e · 

- Oglum sen de kardeşin olsa, ben evlatlarımı sıkamıı- Ayvalık sürat postası 
gibi b ı· h. ı E ı d. ·m mürüv- İ l eş ıra veriver de iş tat- yım ıç. v en ıreyı ' . . ( MERS N ) ,·apuru 11 
ılıkla hallolunsun ı vetini göreyim dedıklenm Haziran sah f 7 de Sirkeci nh-

- F l · k ist . 1 Bekir [ Getibol B az a ıstemesin benden. verme emıyor ar. tlmından hareketle u, 
kak, bir' iki demiyorum. Üçe kalan daha insaflı, cömert Çanakkale, Küçükkuyu, Edre-

adar kendiliğimden çıktım 1 kaldı. annesine karşı! mit, Burhaniye, Ayvahk ] a 

ke~iJ~ '. nolur? Beşe kadar da ~ gidecek ve dönüşte mezkur 
ıgınden olmıyarak çık 1 Şark malt hula.sası iskelelerle birlikte Altunoluğa 

- Çıkamam! uğnyarak gelecektir. 
- Senden bu "isti- bol . . ' 1 yen anandır 1 parayı Geli u ıçın yaınrz yo cu 
- Biliyorum alınır yük alınmaz. 

olia bu kad · Kaynanam 
nsını ancak ar verınezdim ya
kil ' · · · · O da bel-

Samiler arasınd 
meler duyuldu. an gülüş-

- Oğlum, iyi düş .. 
kaynanan ne üvey a::n. ~e 

O• hanım? an ou 

a' Ve buna rağmen daha f 
l . k . ? az-. asını vermıyece zın Düşün 

gece uykulanm terkedip güldür 
t• güldür senin be;;iğini sallıunış 

seni emzirmiş kundaldamıç, 
~ sürü!mesi boşn gitmiyecek 
~ylerinı temizlemiş? 

İştiha kuvvet ve sıhhat için 

en müessir devadır. Bilumum 

eczanelerde bulunur. Umumi 
depolan Bomonti fabrikası. 

Telefon: Beyoğlu 583, ve ls
tanbulda Ekrem Necip ecza 
deposu. Telefon İstanbul 78. 

NAİM VAPURLARI 

İZMİR POST ASI 
Seri lüks ve muntazam olan 

' 

Adnan vapuru 
Haziranın 

10 üncü PAZARTESİ 
güuü 1 6 da Gal:ıta nhtrmından 
hareketle f zmirc ve Çarşamba 
gunü lzmirden lstanbula hareket 
eder. 

Galatada Gümrük karşısında 
Site Fransez hanında r2 numa
ıada umumi a~ n lıgına müra
caat. Telefon Be)Oğlu: 1041 

ALEMDAR ZADELER VAPURLARI 
Seri ve lüks Karadeniz postası 

M·ıı t \'apuru 1 0 9 Haziran 

Pazar 
günü akşam saat 18 de Sir
keci nhtmıından hareketle 
[ Zonguldak, İnebolu , Sinop, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gire
sun, Trabzan, Rize] ye azimet 
ye [ Sünnene, Vakfıkebir, Gö
rele ] iskelelerine de uğraya
rak avdet edecektir. 

Müarcaat mahalli : 1stanbul 
Meymenet hanı alundaKi ya
zıhane. Telefon: İstanbul ı ı 54 

LOYD TRİYESTİNO 
Limanmuza ImJTasalati 

betdcncn vapurlar 

( OYANlKOL~) vapuru ıa 
Haziran Çarşamba [kalya 'R 

yunanistan ] dan 

(ABAZlA) vapuru 13 Hazi~aıı 
Perşembe [ Romanya., ve Bul
garistan ] dan 

( PALESıtNA) Vapmll lil 

Haziran Cuma ( Baturn ) dm 
Yakında limamnuzdan hareket 

edecek vapurlar 
(SETELL D'tr ALYA) vapuru 

l 3 Haziran Perşembe sabah 
tam 9 da [Loyd Ekspres] olarac 
( Pire , Brendizi , V enedik ve 
Triyeste ] ye 

(ay ANtKOLO ) .. ·apuru I 3 
Haziran Perşembe ı 2 de [Vama, 
Köstenee, Kalas, ve lbrail J e 

(ABAZIA) vapuru 13 Haziran 
Perşembe ı 8 de (Sel~ik, Vo1os, 

Pire , Patras , Brendizi, Ankona, 

Venedik, ve Triste ) ye 
Her nevi tafsilat için Galat:tda 

mumhane ( Loyd Triestino) 

başlıca acentesine . Telefon Be
yoğlu 2 ı 2 7 v-c ya Galatasa·a

vında sabık selanik bonmarşesi 

binasındaki yazıhanesine TeJefon 

Beyoğhı 24 99 ve yahut Sirke
cide Mes' adet hanındaki yazma.-

. - t -~:1-~ Tele. 
nesıne muraca.a ~--
lstanbul 12" 
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IUINIUI 
açılabildiğiniz kadar 

Artık yaz geldi. Yaz geldi demek sele serpe 
açılma , kapalı geçen kış hayatının acısını 

çıkarmak için dapdaracık mayolarla 
plftilarda link atmak demektir. 

1 
doğdu demekti. öyle görülüyor ve 6yle anla- • 
Hoş . . . • hatun kişiler şılıyor ki bu sene deniz ban- ı 

Kara kışm beyaz fırtınası yolan mevsimi ve modası ge· 
ve dondurucu soğuğu altında çen senelere çok baskın ola-
bile kısa etek, ince çorap de- cak. Esasen her sene geçen 

kolte rop giymekten vaz geç seneden daha fazla bir terak-

mediler ya.. ki adımı abyor. Mayolar bir 

Parisli bir doktor bu sene az daha kısalıyor göğüs bağır 
kış mevsiminde Paris kadınla- biraz daha açılıyor. 
ranm yüz de sekseninin kısa 

don ve kısa etek giymekten 
grip, kasık ağnsma uğradık-

larını iddia ediyordu. Ne ise, 

geçen geçti. Şimdi sele serpe 
ve daha açık meydana abla
cak zaman geldi. 

Amerikada sıcaklar başlı-

Yaz günleri hayabn büyük 
bir kısmı plijin kumluı lis
tündc geçtiği için kadınlar 

deniz kostümlerine daha fazla 
ehemmiyet veriyorlar. 

yalı bir ayı geçiyor ve Amerika 
plijlan sabahtan akşama ka
dar kumlar üzerinde fink atan 
dişili erkekli insan kalabalığı 
ile taşiyor. 

Öyle banyo elbiseleri var ki 
insan uzaktan şöyle fazla dik
katle ve camakinda durup 
bakarken içi gıcıklanır. Değil 

ki bir cismi latif arkasında 

ve deniz suyu ile çıplacık 

vücuda islacık yapııırsa! .. De
niz mevsimi bu sene başka 
bir modoya da kapı açacak 

Eütün kışı kapalı yerlerde 
ve kapalı elbiseler içinde ge
çiren insanlar bilhassa hatun 
kişiler artık istedikleri gibi 
açılıp saçılabilecekler.. Zemin 
ve zamanın müsadesi nispe
tinde göğüs ve bağırlarını 

a,abilecekler. Çünkü yaz gel- 1 
eli demek çıplak vücutlerini l 
teohir etmek isteyenlere gün j 

On günden beri ise sıcaklar 
Avrupayı da basbrdı. 

Gölğede 29 dan baı!ayıp 

otuz beşe çıkan hararet her
kesi deniz kumlarına, plajlara 

koşturdu. 

gibi.. r 
Sıcağın şiddeti altında gün· 1 

lerini nasıl öldüreceklerini dU
ıünen zevk , sefa ve servet 
ehli sabah kahve alt1S1ndan 

batlayarak öğle ve 
yemeklerini deniz içinde 
mekteler , hatta dostlan 
beraber denizin serin 5'1 

içinde iskambil bile oynalll 

tadırlar. Bu gidişle dalg•~ 
üstünde cazbant ve deP"' 
içinde çarleston görürsek ~ 
de hayret etmeyeceğiz. 
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Bu sene manto modası iflas edivor 

- Uoktor '--~ 
. . kt -.runı yemek 

pııınne en •ewaettt 
- Ya . Vah Z&•alb, demek 

o kadın hasta. 

- Yahu huta 0 dejil. 
Benim. 

. ve herkes evde giydikleri ropl~r-
la sokağa .çıkıyorlar 

Yu menfminin muto 1110- riyet mantonz 10kağa çıka- ~ 
dumın hiç tllpbeaiz b.ce cap benziyor. 
ipekliler, fUID&z, krep maro- Evde giyilen klot ve batta 
ken, krep saltan ve ya ince breton etek roplarla omuzdan 

tillrlerden J&Paldıtmı llJle- bir fUP& atmakla iktifa ederek 
miJe biç te llma yok.. IOkaia çıkan kadmalr fimdi-

Aacak bir kaç MDe evel den flrlnmiye baflaclı. 
Amapada adeta iptila dere- 8- llCAldann buıum da 
ceainde rajbet ıa.tuilen IOD- bir amil olmaftui', Biaaeaa-
ra bir mlddet unutulan klrk leylı sokak elbiaeai ile ev el
moduı gene kendini gWerdi. biaai anamda bir fark kal-

Bu ,ldlrlder ( yu k&rlderi) 'madajl bu moda llemile koa-
denilen klrklerdir. Yaka, kol tGm taylrler daha bOylk bir 
ve eteklere çok enli olarak rol oynamaktadırlar. 
konulur. · ince pbardind• ve (Kot 

Bu mantolar 6n bunları pmyer) tertibi bir pardemft, 
ka,.ıı oldnkl.,. sibi • 111- arb1a sjylmecl• kolda bıfm• 
la de olurlar. •ak ta mocla teki n ... _ 

Ancak yaz mantolarmclan mine girmektedir. 
bahsederken bir noktayı s6y- Şapkalarda huır klot ve 
lemek idiyoruz. Umumiyet huır takke en fazla g6rlllen 
itibariyle deii)ae bile ek.eri· moclalardancbr. Keza baar 
yetle mantolar, yu mantoları 6rme iakarpinler, elbile rea-
ortaclan kalkıyor. Gerek 111, pde olmak fUb ile yazlık 
lOka merakı, gerekse iktuaach kOltllm ah•fiai temin etmek-
vaziyetin neticesi olarak ekae- tedirler. 

- Ah Pemn ah.. Kwatma ktlpe olaun. Benden ibret al. 
Ejer nl•ecek olunan akın kaptana varma.. Gecelerin hep 
blyle bot peer. 

Hasır örme 
renkli i•karpin 
ve hasır kloş, 
takke fapkalar 
da bu senenin 
en güzel şapka 
moclalarıdır. 
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( 
Nakıli 

idris lfuhtef i 

Nihayet 
Ot# 

lUJ ~eldiler 
l\1eselenin el1eını11iyeti şin1di l{ürt kar1sının elinden ,r an Miteni 

kurtarmakta idi. Kahraman ağa: « - Aziz dostum, c~saret! 
di)1ordu. Korkma.. Metin ol. Biz l{apıı1ın arkasındayız. 

ıcap ederse sana yardıma k:oşanz . 
_ ,. ~asıl.. Ahmet size tel- 1 rüvvetini göreceği için yerinde 

grı ·~ cekti.Bu firenk icadı- duramıyordu. 

na~~ mUra<:aat etti. Van Miten batına bell ğihi 
- Evet. Ve ancak o telgraf çake:ıı Kürt kansmdan kurtu-

sayesin-J.e Ahmedin endifele- lacağım, Kürt kansı F atot ile 
rini an!e.dım ve hemen yola kardeşi Haso ise Kürdistana 
çıkbın. gidecelderini düşünerek ve 

-Telgraf .. Telgraf çekti ha.. iyi bir koca bulduklannın 
Fakat bu bana kUfı bir klis- neşesi içinde idiler. 
tahlıkttr. Benim yeğenim tel- Ya Brüno!.. O her kesten 
graf çeksim.. Hem de bu fazla memnundu. Mutfağa 
cenabet icadı sevmediğimi girmiş, ahçıbaşının yanında 
bildiği halde... pişen yemeklerin her birinden 

Ahmet dcrbial inatçının nevaleçin olmak sureti ile yol 
Loynuna sanldı: 

- Amcacığım. Beni affet. 
Büyük kusur ifledim. Fakat 
eğer telgraf çekmemit olsa 
idim aziz dostumuz Selim beyin 
meseleden bu kadar çabuk 
1 aberi olmıyacak ve bugün 
tüm zamanında, hatta tam 
dakikasında yetiprek bizi 
hurtaı-mayacakb. 

- Orası öyle. 
- Şimdi fena mı yapbm 

iyi mi siz söleyin. 
- İyi ve ya fena .. Onu bu

rada münakaşa edecek değiliz. 
Bir daha böyle habersizden 
haltettiğini görmiyeyim • 

Selim bey, Kahraman ağa
nın hf ddetini yabştırmak için 
anlatmasında devam etti: 

- Derhal yola koyuldum. 
btanbula geldim. Bu yanım
daki adamlan toplıyarak si
zin karşınsza çıkbm • 

- Allah razı olsun. Tam da 
vaktinde yetiştiniz. 
Güneş artık adam akıllı 

dogmuş, ortalık aydınlanmıştı. 
Ahmet üzüntü içinde sordu: 
-Fakat bizşimdi neredeyiz? 

Bugün ayın s~nu .. Bu mel'un 
kılavuz bizi Usküdar yolun
dan çok uzaklara g etirdi 
galiba .. 

- Hayır Ahmet.. Hayır .. 
Merak etme. Bilakis pek 
yakındayız. Şu knrşıdal{İ te
peyi g5rdün mü? İ~te o tepe 
Çamlıca tepc!id~r ve iki üç 
satı sonra hepimiz Üsküdar .. 
dayız demekti&. 

O devirde Osktidarda bir sokak .. 

Hakikaten çamlıca sırtlan
nın arkasında bulunuyorlardı. 

Sefer Ağanın pilanı çok kur
nazca dü§finülmüştür. Eger mu
vaffak olsa fdi Asiyeyi kaçı
nr kaçırmaz hemen üsküdara 
inecek, oradan bir gemiye 
atlar atlamaz soluğu kimseye 
sezdirmeden Trazonda ala
caktı. Biı.iJ:? yolcular, erzak 
arabasını taşıyan ma 'but eşek 
de dahil oldı1ğu halde iki saat 
sonra Üsküdarda, İhsaniye 

tepesindeki Kahraman ağanın 
köşkünde idiler. . 

Bu köşk geniş bir bahçenin 
ortasında, denize ve İstanbu
lun cami minareleri ile süslü 
ınanzar&sına hak'm güzel bir 
köşktü. 

Derhal hareket ve faaliyete 
geçen uşaklar, ahçılar hemen 
yemek hazırlığına başladılar. 

Herkes memnundu. Yolda 
çekilen sıkıntıyı, atlatılan teh-
likeleri çabucacık unutmuı
lardı. 

Esasen hep böyle dğiJ 
midir. insan çeker sıkınbyı ... 
çeker sefalet ve ya azabı, 

sonra. ..ıhhate kavuşup ta şöyle 
bir oh dedi mi çeb.'iiklerini u· 
nutur gider. 

Bir kere Kahraman ağa 
on para vermemek için bütün 
Kara ıe ıizi fırdolayı dolaşıp 
·nad•m yap'ığına memnundu. 

Ahme•, A~iye nihayet dü
yu11lerinin ol cc.ğınc!an sevini
yorlrch. Necibe, hanımının ,mü-

açısını çıkarıyordu. 
Öğle yemeği şakalaşma, gü

lüşüp oynaşmalar içinde geçti. 
Van Miten: 
- Azizim Kahraman ağa, 

dedi.. tebrik ederim. Mükern~ 
mel bir ahçınız ve ahçını-da.n 
başka zevki sehminiz var. 
Böyle nefis yemekler ömrüm
de yemedim. Holanalthnın 
bu sözleri üzerine nikahlısı 
olan Kürt kansı atıldı: 

- Evet .. Kahraman ağanın 
yemekleri güzel, nefis.. Fakat 
gittiğimiz zaman göreceksiniz 
ki Kürdiatan yemekleri daha 
nefistir. 

Kahraman ağa Kürdistan 
kelimesinin teliffüzu üzerine 
hemi atan Van Miteni bir az 
üzmek istedi. Pek tabii bir 
eda ile: 

- Elbette Kürdistan ye-
mekleri daha güzeldir.. Dedi 
aziz dostum Van Miten 
inşallah düğünümüz olduktan 
sonra ben de Kürdistane sizi 
ziyarete gelir ve o zaman 
siz bana Kürt yemeklerinden 
bir ziyafet çekersf niz. 

Van miten, bu hitabın şaka 
olduğunu bildiği halde gene 
somurtmaktan kendini men
edemedi. Yemek bitmiş, sof· 
radan kalkılmış, kahveler içil· 
miş görüşülüyordu. 

F atoşun pencere önüne gi· 
derek denizi seyretmesinden 
istifade eden Van Miten Kah
raman ağanın yanma yaklaşb. 
Kulağına doğru eğilerek: 

( Bitmedi ) 
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Çıldırtan bir korku ... 
Yakalarını bırakmıyor, 
hoaazlaırını tıkayordu. 
Genç kıza cebren imza et

tirmek istediği senet, kanla 
nıülemma bir halde masanın 
listünde kalakalmıştı. Banker 
senedi almak için sağlam 

lcalmış olan elini masaya 
uzattı ise de gayri ihtiyari 
bir korku ile hemen geriye 
çekti. Çünkü göze görünmiyen 
düşmanının yeniden hiddetini 
cclbetmekten korkuyordu. 

Bu miiddet zarfında Fabyen 
korku ve helecandan rengi ki
reç gibi bembeyaz kesilmiş 

olan Loranşann muavenetile 
etrafı aramıya, tetkike başla
mı.ştı. Pencereler kemali dik
katle muayene edildi ise de 

hiç bir şey bulunamadı. Dolabta 1 

da masanın altında da bir şey
ler yoktu. 

Tavanda ise küçük bir ara
lık bile göze çarpmıyordu. Şu 
halde bu kama nereden atıl
rtuşb? 

Bütün taharriyatlarının se
llleresiz kalmış olduğunu gö
rünce bir birlerine bakışmıya 
başl«<j~r: birbirlerinden şüphe 
etmive başlamışlarıdı. 

Eu na.:ırlann manasını an
l•rnış gibi Marsiyal Zambarof 
dedi ki: 

- Yok canım.. Her üçü
lniiz de dirsek dirseğe, ve yan 
Yana bulunuyorduk ve hepimiz 
rııasanın etrafında idik. Kama 
~zıldıyarak havadan geldi. 
~'i: Elyan da atmış olamaz 
~ li kendisini mütemadiyen 

aasut .ediyordum. 
Ve -•gzı çarpılarak uludu: 
- o hald K 1cu e? ... O halde? .. 

ede:~ ' ~açları diken, dJken 
ku h llriitlııt, çıldırbcı bir kor-

er 6çii n 
lardllllf h. n n de boğazına 
bırakrnıyor:u türlü yakalannı 
mış duva.rı • Odanın karar
teriki cünn~ehs~nld bu Oç 
Habis herifler :t ediyordu. 
takım tebditk .. e aflarında bir 

ar raı1 ı . 
laştıklarını zannedJ e enn do-

• 1Yorla.r d _ 
nn ve nakabilf ' e 
bir beras hissediyo:=:vemet 

Marsiyal Zamba.rof t ı. d 
brn - k d epe en aga a ar zangır 
titriyerek : \Z.ngır 

- Haydi, dedi, §İmdilik bu 
odadan sıvışalım! Artık bura
da yapacak bir ~imiz kalma
dı. 

Her OçU de adeta bir biri~ 
rini çiğniyerek odadan dışarıya 
fırladılar. Tamam odadan çık
dikları sırada camlardan birisi
ne parmakla vurulan hafif dar
beler alçak herifleri kapının 
eşiğine adeta mıhladı ve göz-

lerini sağ taraftaki pencereye 
kaldınnca solgun ay ışığının 
yardımile pencerenin arka-

sında bir gölge gördiiler ve 
bu gölge okadar sarih ve 
bariz bir surette cam üzerine 

mürtesem düşüyordu ki alnın
dan soğuk ter damlaları sız-

makta bulnan Loranpır nefes 
nefese: 

- Hüber... HUber Marsa· 
nm... gölgesi... diye illledi. 

Filvaki gölge zarif endamı, 
mevzun hututu kariciyesi iti
barile haydutların zavallı kur-

banına şayanı hayret bir mü

şabehet arzediyordu. Bu man

zara karşısında ilç sefilin 
dehşetten saçları dikildi, göz· 
leri büyUdU. 

Gölge1 Hüber Marsanın• mutadı 

olan bir harekette bulundu. 

Baş ve şehadet parmaklrile 
kıaa kesilmiş bıyıklannı buru
yormuş gibi bir hareket 
yapb ••. 

Sonra pencerenin önünden 
kayboldu. . 

F abyen cebinden bir tabanca 
çıkanp, fazla korkunun ver-

miş olduğu mecnunane bir 
cesaretle odadan daşanya fır
ladı ve üç, dört adımda bah

çeye çıkarak etrafı aradı iıe 
de gayri tabii biç bir ıey 
göremedi. Sonra toföre yak
lqıp sordu: 

- Bu pencereye kimsenin 
brmadığını farkettin mi? 

F abyen bu sözleri ıöylerkcn 
Mar..amn gölgeainin tereasüm 

etnıiı bulunduğu pencereyi 
göateriyordu. 

Uzun müddet beklemekten 

memuı-·iyeti için 
müsabaka 

Türkiye İş bankası 
Ankara - İstanbul - İzmirde 

icra edilecektir 
Teşkilat muzm daha ziyade tevsltnt derpiş eden 

hanlrnmız bir müsabaka imtihanı icra ederek 
form<-", anılr ve memur alacaktır. 

l"ilüraeaat ~deceklerln sinni « 22 » ile « 40 » 
.ırasmda olmah ve müessesatı maliye ve bilhassa 
hanlmlnrda çahşmış olmahdırlar. 
Fransızca veya başka bir ecnebi lfsant bilmek 

nıodnrı tc>reihlir . .l\lüptedl ahnmıyacaktır. 
imtihan neticesi bankaya kabul edilecek me

murlar İstanbul - Ankara ve izmlrde dahil oldu
.Ju halde teşldlıHımızm her kısmında müdüriyeti 
umumiyenln ıııüna8ip nürdü{jü mahalde çahştırı
lacalctır. 

J\laas: imlilrnnda derecei muvarrakfyete göre 
lf•halüf ~decektir. 
Banlrnpı kabul olunabilmek için imtihanda mu

q~ffak olmak ve bankaca sureti mahremanede 
yapılacak i llhbaratın da matluba muvafık olması 
"iarllır. İmllhana iştirak etmek istiyenler lstanbul 
ve izmirde şube müdüriyet.lorine Ankarada ise 
mNnurin müdürlyetlnıize !J Haziran 929 tarihin
den itibaren müracaat ederek imtihan duhuliyesi 
·e matbu bir terciinıel hal varakası alabllecek
i(ırdir. imtihan günii bu matbua doldurulmuş 
olarak imtihan evrakı ile birlikte bunkaya tevdi 
Pdileccktlr. 

\mir ve memur olarak girmeli lstlyenler ayrı 
ayrı imtihana tabi bulunacakları eihetle imtihan 
sualleri de, 2 sımf' olarak tertip edllmlştir. imti
hana 16 Haziran Pazar ÇJünü İstanbul - Ankara 
ve İzmirde saat üçte mübaşeret edilecektir. 
İmtihanlar mahr<'m olacak ve iştirak edenler

den arzu edenler yalmz olarak imtihan edflehlle
eelderdir. 

imtihanda muvaffak olanların adedi ihtiyaçtan 
fazla olduğu takdirde de hunlar ati için kayd edi
leceklerdir. Şimdiye Jrndar bankamıza müracaat 
ederek memur~yet talebinde bulunanlnnn imtiha
na iştirRkleri Jfizımdır. 

yorularak mevkiinde uyukla
mıya başlamıt olan şoför F ab
yenin bu hitabı üzerine yerin
de zıpladı ve: 

- Mevkiimden, bir yere 
bir saniye olsun ayrılmadım 
cevabını verdi, hiç bir şey de 
görmedim. 

F abyen köşke avdet etti ve 
horkudan yerlerinden bile kı-

pırdamamış olan Zambarofla 
Loranşann yanlanna yaklaştı. 

- Bir ... Şey ... bir ip ucu ... 
Elde edebildin mi? 

- Hayır... bir şey göreme
dim. Anlaşılır şey değil. 

Nihayet Zambarof: 

- Haydi, dedi, haydi gide
lim çocuklar!.. Burada biraz 
daha kalacak olursam aklum 

oynatacağımı h issediyorvm ••• 
İçimizde en cesuru •ensin .. 
Fabyen .. Sen bermutat lıurada 
kahnıya muvafakat ediyorsun 
değimi? 

Fabyende üç buçuk abyor, 
ve bir an evel hu netameli 
köşkten SIVIJmak iatemiyor 
değildi ama efendisinin bu 
methusenası üzerine: 

- Bat üstüne efendimi Ce
vabını verdikten sonra tafre 
füruşane ilivc etti: 

- Şayet bu mezar bçruu 
tekrar görünmek cüretini p 
terecek olursa kendisine sByU
yecek bir kaç sözüm var •• Ve 
manidar bir hareketle belin
deki kocaman rilvelYcrİD kab
zumı okşadı.. •• ..... 
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Şeı.remanetı müteka~din ve 
eytam eramilin üç aylak rna· 
qları: 

1 - Şehremanetine ın~nsup 

mütekaidin ve eytam eramilin 
haziran 929 ila ağustos 929 
maaşları aşağıdn göslerHen 
,Onlerde ait olduklan daire
lerde tevzi edilecektir. 

2 - Esbabı maaş yetlerin
d~i cüzdan ve tatbik ınühür• 
lerile müracaatları. 

3 - Gününde müracaat 
etmeyenler tevziden bir ny 
sonra maaşlarım alabileceklc· 
ıi ilan olunur. 

8--6-928 Cumartesi 
Beyoğlu 9 .. 6 .. 929 Pazar 

10-6.-929 Pazartesi 
11-6-929 Salı 

Beyaııt 12-6 .. 929 Çarşanba 
13-6-929 f>erşenbe 
15-~929 Cumartesi 

Ürküdar 16-6-929 Pazar 
17-6-929 Pazartesi 

* Kadıköy şubei idariyesindcn: 
Kadıköy rıhtımındaki kumluk 
arazide krokisi vechile altıya 
ifraz olunan kısmın odun de
posu olmak lizere berveçhi 
ilin aleni müzayedesine müsn
dif 6 haziran 926 tarihinde 
yalnız 1 numaralı mahal tali
bine ihale edilmiş ve diğer 
beş kısmın pazarlıkla icarı 
15-6-622 cumartesi saat 14 te 
talik kılınmıştır. Taliplerin 
yevmi mezkürde daire encü
menine gelmeleri. 

'YA BİR 

DOK SA 
Almalı ya hiç saat 
kullanmamalı. Zira 
DOKS.\ kotiyen 
bozulmaz, dakika 
ıqmaz ve te-
minatlı saattir. 
Fiatlar ehvendir. 

Başlıca nat dıi' 
kanlarında arn) inli 

Topııın .ıtı~: 

Jdl{A.JtDO l.,EYi 
ve HİH \BEHİ 
İstanbul, hnvµzlu 

han 9-14 
Her cins saat deposu, 

Bir da~at 
~yüp askerlik şubesinden: 
Şubede mukayyet İhtiyat 

Bahriye birinci miilazim bacı 

Abdürrahman oğlu İsmail ef. 
Uıun köprü "104,, D. «15-130» 
yoklamasını yaptırmamış ol-

duiundan Şubeye müracaatı, 
gclmecliii tal\dirde hakkında 
takibatı kanuniyedc bulnula

caiı ilin olunur. 

Bebekteki 
Enıanetin. 
!Vlaliyenin 

QJ"Sa 
• 

ınz, 

mi? 
Biiylik Bcb ı.. meyd .. nmın 

yanındaki Moskovit gazino
sunun yerine, Maliyece tasar
ruf iddia edılmektedir. 

Hazine tarafın~an bu hu
susta Emanet aleyhine bir de 
dava açı!mıştır. 

Şehremaneti gazinonun yeri 
vaktile meyd<m ve binaena-
1,,yh, umumi bir yer olduğunu 
ileri srrmektcdir. Mesele hük
m~n hal t dikh;lecektir. 

ismet paşa hey. 
bellde oturacak 

Yakında şehrimizi ~eşıif 
edeceği yazılan Ba~vekil ismet 
paşa Hz. istanbulda kalacak
lon iki ay zarfında Hcybeli-

d dn iknmet buvuracnklerdır. 

l~in~i urla 
ta~vya.resi 

Bursnlılar, ı-nillete ikir.ci 
tayyarclerini de hediye etmiş
lerdir. Yakında adı kon::ıcal:-

tır. 

Japon bafıçesi 
Bursada büyük bir fobd1m 

açan Japonlar Susurlukta arn
ıi satın alarak asri şe1iilde zi
raat ynpacak bir çiftlik tesisi
ne karar vermişler ve bu iş 
ıçın faaliyete b:ışlamışlardır, 

Doktor Aristid' ~
Bel soğukluğu , Firengi , 

Ademi iktidar tedıwihanesi 

EminönU Karakaş han ,\o 8 

İstanbul birinci ticaret mah
kemesinden: Kamiızade Hacı 

Mesut efendi, Nuhzadc Meh

met efendi, Çolakzade Kamil 
ve Ali ve Ahmet ve Mahmut 
Celal tarafından Osmanlı ban
kasına terhin edilmiş olan 
Trabzon gayri mamul tütünle

rin, 12 hnziran 1929 çarşamba 
saat on buçuktan on ikiye ve 

kabil olmadığı takdirde anı 

vely eden günlerde füruhtu 

• karargir olduğundan talip o• 
lanların mezkur tütünlerin bu-

lunduğu Sirkecide Ayniyede, 
Osmanlı bankasının beş nu-

marnh deposunda yevm ve 
saat mezkurede hazır bulun-

J maları lüzumu ilan olunur. 

s 

ôprül 
Kadzköy ve Üs-1 
kudarda da. re-

sim 8lınacak 
Üsküdar ve Kadıköy cihe

tinde işliyen bazı otobüslerin, 

Gazi köprüsü resmini ve. me

clikleri görülmiiç~ür. Y olcula

rma bilet veren bütün n<ıkil 
vasıtalarında, Gazi l\öprüsü 
resmi alnrnk mU..,teıilerden 10 
para alınması mecburidir. Bu 

otobiasier hnl<kındn ceza za-
bıfüu'l tutulacak ır. 1 

Veremle ınü.ca,., 
a'ele ve halk 
Veremle mücadele cemiyeti

nin Eyüpte açtığı dispanser, 
çok iyi neticeler verm' fr. 
Civar halkı, dispanserin fo.a·i
yctinden memnuniyeti miite
zammin bir mazbata hazırla
maktadır. 

Gcmiyct, fahriyen çalışacak 
mütehassıs del torlar temin 
edince Üsküdar di!;panserinde 
ve Y erebatanda inşa edilen 
yeni dispans"'rdc de şubeler 

açnc ktır. 

.. 
':s'a r on 

Balikesirin civarında, Ömer 
köyündel i hayvanlarda şarbon 
hastahğı çıkmıştır. 

hastalığa tutulan hayvanlar 
500 kadar koyundur. 

Adanada sellerin 
y@ph~ı tahribat 

Son yağan yağmurlardan 
husule gelen seller Adana 
mülhakatmdaki ekinlerden bir 
kısmını tahrip etmiştir. Taşan 
nehirler, mahsulatı denize sü· 
rüklemiştir. 

Hasaratın pek fazla. olma
dığı tahmin edilmektedır. 
Adananın Boynuyoğun, 

Beyceli, Akkuyu ve Sofulu 
köylerindeki hububat mahsul~ 
leri kamilen mahvolmuştur. 

Bentlerin tcmiri 
Bentlerin tamiri için Şehre

manetince Nafia Vekaletinden 
100,000 liralık yardım talep 
edildiği doğru değildir. 

Emanet, bu sene kendi 
parası ve vesaitile bentlerin 
esaslı surette tamirine başlıya
cakbr. 

Su altı 
Tahtelbahirlere bu isim ye

rine «Su al' ı > denilmesi kararr 
gir olmu§tır. 

ılar 
Son mt.zı .. çrlığı 

ııasıl izah 
~diyo>~lar? 

c-'aziyeti tahnf etmek için 
ol&cak, mübadele işlerinde 
son yapılan mızıkçıhk üzerine 
At;n~ ajansı, Avrupada şu 
t bliği n ... şrctmi~tir: 

Tevf Rü tü beyin. Türl< -
Yunan müz, li:crah hakkında 
vuku bulnn son beyllnab ih~e
rinc burada ( Atina) şu ma
h1tr~t verilmektedir: Yunan 
hük..ımeti, bir kanun layihnsı 
h~J'ııde 17 l\ıTayısta kendisin•\ 
tebliğ edilen bitaraf aza no! 
tai narnrını 21 M~yısta ka
bJl et"ll:ş ve Türkiyanm da 
bnnu kabul _tme"inİ bclcle
miye ba':ilnmı"tır. Sekiz gün 
sonra, ynni 28 Mayısta An
kııra Yunın sdaief yeni baıı 
tcklifntı tebliğ etmiştir. 

Bu teklif, evelkilerdcn o 
derece forkh bu1unuvordu ~', 
bu bariı d gişi ·li- i anlamıynn 
Yunan hükumeti , iı.ahat ver
mesi için A k a sefirini Ati-
nnya dav t t.tmh~1ir. 

evyoı·ktt.J sıcak 
ve s ] 4 uhlar:-

Son c:rünlerde, Ne\'yorkta 
müth'ş sıca lan müteakıp çok 
şiddetli soğutdar baş göst~·
miştir. Herkes, !:'oguktan ta· 
haffuz için paltolaruıı ITiymi} e 
mecbur olmuşlardır. '1 

Kurak ıi-..ıı n 
ka(;anJar 

" Anadoluda!d kuraklık ve 
darlık muntıkasından çalıj· 
mak üzere Ödemiş, Tire ve 
Bayındıra (500) 1.işi getirilmiş 
ve şi:nendifor, bunlardan 
yarım ücret nlm:~tır. 

Şirketı hazan1eden ır temenni 
Şirketi hayriye idaresinin 

akşam lizeri en çok kalabalık 
olan 7,15 postasına en 
sür'atli vapurunu tahsis 
etmesi lazım gelirken yolıuz 
olan (63) numaralı vapurun . 
tahsis ~dildiği ve bundan 
halkın şikayet etmekte olduğu 
görtllmektedlr. 

Şirketihayriyenin, halkm bu 
şikiyetinf nazarı dikkate al· 
ması IAzımdır. 

Af erin lıa.cı 
Rüştü beyci 

Menemenli hacı RüştU bey 
isminde bir zat muhim mik
tardaki emlakinden bir k11ıııı· 
nı Hilali ahmere veruıiftir. 
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Paşabahçede Celalettin beyi 

Ve telgr~~ memurl •. mndıın Mus fo 
fntihnrn te ebbUs etmiştir. 

rııumaik)ih, derhal yetişıiereI! h • e n ·ıo1u mu " r. 
Aldığımız malumnta nazaran Mustafa Nuri b yi bu ... ... bu e 
•evkeden sebep, tedavisi pek müşkül b:r hast;J ~a tutulmuş 
olrnasıdır. Zavallı adam ümitsiz bir ha1dedir. 

Nezafet ameUesinden biri ze ir i haH> y Hı:.ı 
Kasımpaşada Behriye caddesinde şehremaneti nczar~t ame

lesinden İsmail, zehir yiyerek intihnre teşebbüs etmiş, Bey
<>ğlu zUkfır hastanesine kaldırılmışhr. 

İsınailin intiharına sebep, aile geç'msizliğidir. Bu geçimsiz
likten pek fazla müteessir olan ismail kendisine köpekleri itlaf 
için verilen zehirli köftelerden iki tanecini yiyerek kendini öl
dürmek istemiştir. Mamafi hastanede tehlike izale edilmi tir. 

ffarakola taar- I<adın için w 

Beyogh.mda y-zıcı "olrngın-
fl.J.z e _]en s,:;)rhoş dn oturan kundurc.Cl o·r . ri 

U j u ile demirci Va il bir l{adın 
Sabıkalı Osman, dün gece 

&nrhoş olduğu halde Samat
Yada Çınar karakoluna girmiş, 
l»oHs memurlarını tahkir etmi~ 
\te masaları kırmıya teşebbüs 
etmişse de yakalanmıştır. 

in illere la-alı nam 
ve he ahına 

[ l inci sahifeden mabat ] 

ertesi ve daha ertesı günler 
tekrar gelmiştir. 
h İngiltere kralı namına mü

ay<' atta bulunm<?k istiyen bu 
tneçhul ecnebi kimdir? 

Bir sahtekar ır.ı? 
V aıiyet buna ihtimal veril -

IJıe •• 
d 81 nnkinını bırakmamakta .. 
. ~~- Esasen sefaretane de bu 

bı .. 1

1
ada bulunmamakta, yalnız 

oy e b" 
d ~ ır şeyden haberi olma-
ıgını 

isted·-. ~e meseleyi anlamak 

ı ıgını söylemektedir. 
n "it 

8 
d gı eredcn, sureti mah!u• 

a a gele b' 
S f 

n ır memur nıu? 
e arctan t lan b" e arafından yapı-

ır nı·· 
şek.ild uracaatı bilahare bu 

e tek "b 
• düşUnUl . 21 e kalkışması 

ci sunı:nııyeceğine göre ikin
, « E 1 vermek }" vet >> cevabını 
nzını 1. ve ıyor. 

n- kü b 
İngiliz 1012,7~~SB: 

12,22,50; Liret 91• Frank 
• 3. ı., . 

2,48; Dolar 47 8 ' .. vıçre 
' O· D h"l 9312 5· Altın 874 5• a ı i , ' ' . A 

dolu 25,85; Ruın'eli 
7 

na-
T 75 D.. ,25· 

ramva ; uyun 194 5 
' 

İş Lı:ı.nkasından alının ' to. 
ış ır. 

yüzünden kavın etmişler, 
Dimitrı bıçaıda Vasili arka
sından yaralamı~tır. 

otomobıl kazası 
Ort&köyde Bahçe sokağın

da oturan y koya, tramvay 
cadd\;;sinden ge erken 1905 
numaralı oto ob ·ı çarpmıştır. 
Y ako h-stancy • kaldırılmış, 
şoför Adnan yakalanmıştır. 

Ç rpan tr mvay 
Dün akşam, Eminönünden 

geçmekte olan kaymakam 
mütekaitlerjndcn Osman beye 
127 numaralı tramvay çarmış
tır. Başından yaralanan 
Osman bey Sen Jorj hastane
sine yatırılmışbr. 

Zava ı anne ve 
zvbç k. 

B ykozda otur n Aliye a
nım, dün gect! kn esnasın
da, yanında yata ı üç nylık 
çocuğu Az:ziıı üzerine yatmış, 
çocuk boğularrık olmü'i"'-ur 

• • z 't n 
' dövü.en ·ka-, 

dF.ı larr 
Kadıköyde yeldeğirrnenin

de oturan Hat c, Esma, MU
nevver, Muzaffer hnıı{nılar bir 
gramofon yüz.inden kavga 
etmişler, birbirlcr·ııi dövmü'i~ 
lerdir. 

.. 

,_ , e 
i: e yapan şoförler biı~ 

çalıştırılmıyacak 
Şehıeman"ti piyasada asga

r" b zin y ... kDcak basit bir 
model taksi tipi lmbu~ü için 
t &·katına devam etm~ktedir. 

Em net, a eleri Avrupsdnn 
eti. lmt:k v karoserileri 

r da y pılmek uı-etile ayni 
ndn sanayii n:ıahalliyenin 

d inkişafın, hizmet edecek 
bir raodel diışunınektedir. 

Bu şekildeki bir otomobilin 
taksimetresi görülmeden u
znJ~tan piyasa taksisi olduğu 
anlaı:ılu b ·ıecektir. 

Tak5ller k&ınilen 
lconfrol ediliyor 

Diğer taraftan, polisin de 
müzaheretile bütün zabıtai 

belediye memurları; bili\mu;,; 
taksilerin kontro.ımıı ~ .... vara 
etmektedirler. Saatlerinde· 
hile görülen bir çol:: 
şoförler tesbit edilmiş ve bun· 
larm otomobilleri Şrşane ka
rakolu ar asındaki arsaya çe· 
kilmiştfr. 

DUn bu otomobillerle mez · 
kfır arsa dolmuştu: Hile yapan 
otomobilcilerin icrayı san'attan 
men'i cihetine gidilecektir. 

Emanet, hileye sapan şoför~ 
lerin de en yakın zabıtai be
lediye mevkiine ihbarı suretile 
halkın yardımını temenni et~ 
mektedir. 

ata, öğle vakti 
altüst oldu 

Galatada gümrilk antreposunun yanında tam ağle üzeri bir 
infilak olmuştur. İnfilak neticesind, ithalat gümrügünden 
yangın çıkmış, memurlar ve halk büyük bir heyecan ve 
korku ile binadan dışarıya fırlamııtır~ Mecruh ve yaralı olup 
olmadığı tahkik edilmektedir. 

Son dakika: 
Hadise, Rıhtım şirketinin antreposundaki mevadı mllştafleden 

çıkmıştır. Yangın devam etmektedir. Bu mevadm ne olduğu 
hnüz belli değildir. 

u tarlar 
Kazanç vergisi 
vermiye mec

burdur, deniliyor 
Yeni kazanç kanunu , muh

tarlardan da kazanç vergisi 
alınacağına dair bir maddeyi 
ihtiva etmektedir. 

Bu madde Uzerine Defter
darlık memurları vilayete mn:. 
racaatla muhtarların bir liste-
sini istemişlerdir. Verilen liste 
iizerine maballat 3 dereceye 
ayrılmış ve asgari 8,5, azami 
15 Ura oİmak üzere 3 derece 
üzerinden vergi tahsili için 
muhtarlara müracaat edilmesi 
takarrür etmiştir. 

Bu vaziyet üzerine bazı 
m htru-lar Halk Fırkasına ve 
al kadar diğer makamata mü 
rncaatla Hükfımete ait bir 
çok iş1eri meccanen yapbkları 
halde kendilerinden kazanç ver
i i tnh5ili muvafık olmıyacağını 
..,_.}lemi-ı:lerd"r. Salahiyettar bir 
z::ıt bfr muhnrririrnize bu h•J:· 
.. us "t rı söylemiştir: 

- « K nun~n vardır, tah
sil lroek mecburiyetindeyiz. 
Marn f ~1 nıuhturlık kazanmı-
/211 biı· iş değildir. 

Diger taraftan vil~yet, muh
fa :l ar an l-aza'lc a'mr•ısı için 
t ... ~eb!J iba.tb bti.unmt~şur.» 

Kongrem·z 
Bugün ocak 

salonunda 
yapılacaktır. 
Matbuat cemiyeti bugün 

Tiirk ocağında senelik içtimaı
nı aktedecektir. Bugünkü iç
timada heyeti idare raporu 
okunacak, bir sene zarfında 
yapılan icraat zikredilecek ve 
hesap pillnç09U nazarı dikkate 
arzeclilecektir. 

Cemiyet, iki, üç sene eveli
ne kadar mühmel bir hal
de iken son zamanlarda mem
leketteki teşekküllerin en 
muntazauıı ve bathcası olmak 
ve Türk matbuatını a7ılk ol-
duğu surette temsil edecek 
bir şekle girmek Uzere esu· 
lar çizmiştir. 

Şimdiye kadar ihzari işlerle 
meşgul olan cemiyet her şey
den evel şehrin en mutena 
ve köz önünde bulunan bir 
mahallinde bir bina tedarij< 
etmek üyeredir. 

Burada bir de kulüp tesis 
edilecektir. Bununla beraber 
her memlekette resmi ve hu-
susi vasıtalardan istifade için 
lazım gelen t~ebbüslere giri-
şildıği gibi teavün teşkil~bnı~ 
ileride daha müfit olabılmesı 

içinde i'izamnam~siA".in tadili 
derp·ş cdilmcktedır. 
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Amerika da 

Sen Saat 

otomobil yarışı 

pdDllfhr. 

Haziran l(J 

dünya re
koru için 
Amerika-
nın indi -
anapoliı 
ıehrinde 
büyük bir 
otomobil 
Yarlfl ya-

Bu rekoru (7 50 kilometrelik mcsaf eyi) 
bil& inkita ıoatte 154 kilometre süratle 
Amarkikalı REY l(fç (RAY KEECH) 
kazanmıfhr. 

Amerikada yedi ıenedeuberi kazanı
lan bütün yarıtlarda olduiu gibi bu de
f aki yartfta da rekoru kazanan otomo
bil ile ilk bet rakip otomobil,, bütün dün
yaca methur FAYRSTON lastiklerUa 
mücehhez idiler. 

İŞTE 
Dünyanın en mühim ve en tehlikeli müsabakaları olan bu yarışlar· 
da yedi senedenberi FAYRSTON l&ıffklerinin istimali ve koşucu
lnrın hayatlarını yalniz bu 16~tiklerc tc\'dl etmeleri FA YRSTON 
markasının ne kadar emniyetli v~ sağlam olduguna büyük bir 
de!L. te~kil eder. · 

He~ az Vt> sıhhi 

D İ Ş ·LE R 
ıle muattar hır ğızu n nl l ' lıııul nn. 
cal.: ok iıt·rı ı.,ı\ eııırıJc ı t hzo.ır uluncuı 

Bioks 
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.11.~_,,'uı mud lr Selim Rtığıp 


