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Nüshası her yerde 5 kunıt 

Maaş cedv.eli iç sahifenıizde 
Ada mektebinde haklan yok 

Yapılan tahkikat bu neticeyi verdi, 
şimdi son karan M. vekaleti verecek 
Heybeliada bahriye mektebi bakkmda Rum 

cemaati mütevellileri tarafından evelce bir 
alika denneyan edileli. Bunlar mektebin, 
kendi cemaatlerine ait olduğunu iddia ettiler . 
Bunun &zerine Adalar Mal mndftrlGjil tahki· 
kata başladı, neticeyi aldı, timdi bu tahkikat 
':"akı defterdarlık vuatası ile Maliye vekile
tiQe gönderilmiştir. 

Oradan gelecek emre gere de hareket olu
llacaktır. Bizim aldığımız malumata göre yap
~n tahkikat, bu mektebin 331 senesinde , 

mahkeme hrumın ve viliyet meclisi kararı ile 
23 bin altın liraya istimlik edilmiştir. Ozaman 
mütevelliler binayı satmak istememişler, para 
bankaya teslim edilmiştir. 

Sonradan bahriye nezareti binası için 120 
bin lira sarfetmit, etrafına muazzam bir duvar 
çekmiştir. Bundan başka, esaslı bazı inşaat 

daha yapılmıştır. Mütarekede ise, Ali Kemal 
bu binayı mütevellilere hediye edivermiştir. 
Y apı1-n aon tahkikatın verdiği netice işte 
bundan ibarettir. 

Mısır kralı aleyhine 130,000,000 
()çrdeşinin zevcesi bir veraset 

'~ 
davası açtı 

f Mısır kralı Fuat hazretlerinin kardeşi prens lbrahim Hilmi 
ıeçenlerde F ransanm Nis şehrinde vefat etti. 
Maır veraset kanunu mucibince, bu zengin prensin mallan, 

pek azı müstesna, erkek evladı Ölmamasmdan, iki hemşiresi 
ile biraderine intikal etmektedir. Bu yüzden azim zarara giren 
zevceıi Vicdan hanım, Nis mahkemesinde Mısır kralı ile gö
ril_mceleri aleyhine bir dava açmlfbr. 

Prensesin vekili, sabak Fransız cumhur reisi M. Milerandır. 
Bu garip veraset davası, verilen maUimata göre, bütün Avru
pacla merakla takip edillyormUf. 

1 - Şehre kurban.. 

altın frank 
Anadolu şimendiferinin hü

kUmete intikalı üzerine bu 
hatta ait bilumum muameli- 1 

bn da hükumete intikal ettiği 
ve bu meyanda Haydarpaşa 
infilikı dolavısile sigorta şir
ketlerinden hükumetçe otuz 
milyon albn frank talep edil
diği mulumdur. İkinci ticaret 
mahkemesinin Haydarpaşaya 
kcşfiyat icrası için gönderdiği 
heyet ikmali vazife etmiştir. 
Mahkeme , keşif heyetinin ra
pqru üzerine davayı ruyetc 
devam edecektir. 
--...-..--~---...-------

Gazi Hazretlerillİ 
ziyaret ve tebrikti 

Ankara, 18 (A.A.)-Riya· 
seti Cumhur kitibi umumi· 
liğinden tebliğ olunmuştur: 

Reis~umhur Hauederi 
Kurban Bayramı münuebe· 
tile arzu eden zevatın ziya
ret ve tebrikibnı, bayramm 
birinci gilnü saat 16, 17 de 
Türkiye B. M. Meclisindeki 
makamlarında kabul buyura· 
caklardır. 

Son Saat· ·, 

Bayram m'ffnasebetlle 
mutat olduğu gibi J g{Jn 
çıkmıyacağı cihetle olm
yuculanntJ bayraırılltn
nı şimdiden luıtluUJr- . 
Balıkesir civarında 

yalan yalmur 
Balıkesir ve civar.ına 

son günlerde yağan 
yağn1urlar çif fçi"nio 
yüzünü !!üldürmüştür. 

6ayram namazı 

' 

Zevali saat Ezani saat 
S D S _!L. 1 

5 16 9 ~3 
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ece diyor? 
~aymisLrı İstanbul muhabiri, 
MFa·ansa Sefirini Reisicüm-
hur Hz. nin kabul buyurduğu· • 
mı gazetesine bildirerek kaydı 
ihtiyatla şu haberi veriyor: 

«Frıı.nsa sefirinin Mustafa 
Kemal. Hazretlerine Fransa 
f<cisidevletinin hususi bir 
mektubunu tevdia memur bu
lunduğu gayri remi surette 
söylenmektedir. Bu mektupta 
Türkiye ile dostane bir itilaf 
hasıl etmekte F raDSanın besle
diği arzu ehemmiyetle izhar 
olunmuştur.» 

Dslahiyede Genuptan gelen 
Kurt Fahri çetesi tarafın

dan şehit edilen Mülaziın Rıza 
beyin ailesine 1000 lira veril
miştir. 

!iilş bankasının yeni tasarruf 
[glkutulan gelmiştir. 

mir nevi ekmek 12 kuruşa 
sablacaktır. Ticaret borsa-

sı kimyakeri Nurettin Münşi 

bey, raporunu hazırlamaktadır. 
m eclis, dün Riyaseticümhur, 
lg.yj Başvekalet , Devletşurası, 
İstatistiK U. müdürlüğü, Diya
net işleri , Maliye , Dahiliye , 
Adliye , Nafıa , Limanlar ida
resi, Matbuat U. müdürlüğü 
ve Düyunu umumiye bütçele
rini de kabul etmiştir. 
fidliye Vekili yarın Ankara
~ dan gelecektir. 
liiifşakta evelki gece 3 zelze
~ le olmuştur. Sivasta da 
bir dakika süren bir hareketi 
arz vuku bulmuştur. 
fi htilasla maznunen Beykoz 
lfıYj1 mahkemesi baş katibi Sa-
dık bey, 5 sene ağir hapse 
mahkum olmuştur. 
lü\ ran - İsveç muhadenet ve 
~'ticaret muahedesi Tah
randa imzalanmışbr. 
m t~mobi! k:ral! ~ordun ha: 
~ z:randa şehrımı.zc gelmesı 
muhtemeldir. 
~ır.anet, ecnebi lisanı ile 
~ yazılı levha resmini 10 
m · sli tezyit için teşebbüs et· 
Eiştir. 

j~ft !fgan•standa Kıralm nüfuz 
tr::_ sahası genişlemektedir. 
Gulun Nebi kuvvetleri Balçı
ka ve T aşurganı işgal etmişw 

~fi53y:::ı;ı~ $144' ~QMWpMIMp• 

Son Sacıt 
=-w:wa 

aberleri 
Zelzele 

f eynce tet ik ediliyor Hafif ı:reçti hasa· 
Atina, 18 - Hariciye nezaretine Ankara sefiri M. Papadan b .' k 

g~len uzun bir telgrafnamede, mübadele işlerinin halli için rat ve za·yıat )10 
bıtaraf aza taranndan vuku bulan teklifler hakkında uzun Uşak, 18 ( A. A. ) _ Bu 
ınalumat ve tafsilat verilmektedir. Bu teklifler her iki devlet gece de hafif olmak üzere Uç 
tar~fından ~etkik edilmektedir, fakat bu bapta fazla malumat hareketi arz olmuştur. zayiat 
verılmemiştır. yoktur. 

Gelen kurbanlar 
Bu sene pahalıdır. Koclar , 

.50-100 liraya satılıyor 

Beya:it civarında kurbanlık sürüsü 

Bayram münasebeti ile etraf tan şehrimize 
bir hayli miktar kurbanlık gelıniştir. Bunlar 
cinslerine göre «13» ile «2W> lira arasında tehalüf 
etmektedir ve Dağhçtır. 

Hediyelik, tel ve pul ile süslenecek gösteriş
li koçların fiyatı ise ( 50-75-100) lira arasında 
değişmektedir. 

' tir. Kabile hllcum hazırhklan 
yapılmaktadır. 

Diğer taraftan mücadele 
pek amansız bir hale gelmiştir. 
Esirlerin kalp ve ciğerlerinin 
köpeklere atıldığı bildiriliyor. 

DM kişilik bir Avusturya~ 
llill lı talebe heyeti şeh

rimize gelmiftir. 

lfglektr~ Şirketi, İzmitte bir m fabrika inşası için hüku
mete müracaat etmiştir. 
i.Qöğütlü ve Ertoğrul yatla· 
~ n bir aftaya kadar ha
vuzdan çıkacaklardır. 
rt:ilkçeşehirde karaya oturan 
aJ1 Şerefnur v&puru kurtarıl
mıştır. 

ft ·-

Ev enme muaye
neleri 

Şimdiye kadar evlenen ka
dınlar zührevi muayeneye tabi 
hıtuluyorladı. 

Verem miicadele cemiyeti 
buna verem muayenesinin de 
il~vesini istiyecek, veremlilerin 
evlenmesine müsaade edilme· 
mesine teşebbüs cyliyecektir. 

P..'lllillrıııııı.mllıı ııı•nt'llllltnoıj!:ııı1 ıır!ııııııı111111ıın111ııı:ıırııı1uıııınt1ııa 
ft~ııı llll!ıtıııııı:ıııı ı ı ıııı!lll!ti! ıınıııı ıııııı111nr.t111 11111111,1111111 ıu1111.:.t 
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tE Daıruşşaf aka fi 
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ı :t~ ;;unu ur ~ 
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Sıvas: 18 (A.A.) - Şimal
den cenuba doğru bir dakika 
devam eden şiddetli bir zelzele 
olmuştur. hasar yoktur. 

Tahliye 
! Hapisanede da .. 
ha 400 mahkum 

kaldı.,, 
yeni af kanunu mucibince 

hapisane ve tevkifaneden tah
liyeleri icap eden mahkumlar
dan ekserisi dün akşam tah
liye edilmişlerdir. 

Tahliye muamelesi gece keç 
vakte kadar devam etmiştir'· 
Dün gece saat (ll,30)a kadar 
devam eden tetkikat neti
cesinde hapisaneden "275,, 
mahkum, tevkifhaneden de ce" 
zalan tecil edilen 300 mevkuf 
tahliye edilmişlerdir. Serbest 
bırakılanların (12) si kadındır. 

Hapisanede af l<anunundan 
istifade etmiyen daha 400 kü
sur mahkum vardır. 

Hapisanede bugün de tet" 
kikata devam edimektedir. 

Bu tetkikat neticesinde da· 
ha 50 - 60 mahkumun tahliye 
edileceği zannedilmektedir. 

Yazılarımız 
Sahife: 

3 lkı kafadar, Adalet kapı· 

sındıı. 

4 - Karilerlmlzin sütunu, Niçin? 
5 - Bir avuç .L:ül, On sene evci 

~·e bugün. 
6 Kahraman ağa. 
7 Dünya süunu. 
8 Moda baberıeri. 

9 Sinema dünyası. 
10 Monolog. 

13 DU\'Ar içindeki ölü, 
sabakamızın cevapları. 

14 Maaş dereceleri cedveli. 

·~ Polis haberleri ve saire. 

Bu hafta içinde Sorı. Saat sütuı1larında ... 
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lfıbrıs ve İngiliz
ler, 'Darülbeda
yii beğendiler 
Kıbr ko oıosumuz, Şehre

man f - bir teLkere göndere
rek, ah n Kıbrısta bir kaç tem
sil veren Darülbedayi heyetinin 
ç'?~ mu affokiyet kazandığını, 
b Ih s a < H mlet » piyesinin 
tarzı t i mahallin İngiliz 

A ki ! r: t rafı dun çok takdir 
edildıgini bildirmiş, heyetin 

· her en Kıbrısa gonderilmesi 
temenn· · d bulunmuştur. 

Varşova mas
lahatl> üzarımız 

Yah)a Keınal bey 
'7 -\ ar~o\ adan a\ rıl<lık-
tan ~onra \ 7 arşova 
na 'i la hat güz ar lı ğı nı 
llÜ.:l\·r ~lentc$ zade 
Fuat bey) apt1ıaktadır. 
Yeni nıa lahatgüzarı
ınız, «~İt.'1 aje }loJone» 
gaz t<.:sine be\ anatta ., 
bu unarak iki de' Iet 
arasın aki tarihı do..,t
lul{ b"ı t lİ~, n
karac.laki I ....... h ve 'ar
SO\ adaki Türk orta 
elçilerinin Ilelçilik de
recesine çıkarıla~akla-

te" · t et 111 • sti r. 

- RW&it 4C oa, - ?S 

Bunun için bir !Fakat ı esıni yer
komisyon yapı- ı .ae değil, elektrik 
lacağı bilinmiyorı şirketinde 

Pahnhlık h~kkında bir ko
misyon teşkil edileceğinden 
Şehremanetinde ademi malu
mat b yan edilmektedir. 

Şehremini muavini Hamit 
bey, bir muharririmize demiş
tir kı: 

« - Böyle bir komisyon 
yoktur, teşkil edileceğini de 
bilmiyorum. Yalnız, biz ara
mızda alınması lazım gelen 
tedbirleri görüşmekten geri 
durmamak tayız.» 

Hü ômetimize 
tef evvühatta 

bu unan adam 
(ieçenler<le İzn1irdeki 

Kazn1irci Ali Riza 
beyin n1ağazas1nda 
Hükun1et ve ricalimiz 
aleyhinde tef evvühatta 
bulunan Ern1eniden 
dönnıe Sadullahın İz
mir agır ceza mahke
n1esinde n"ıuhaken1esi
ne haşlanınış, kendişi 

cı r liınü inkar etti~>-i 

halde Şahitler alevhin-
.1 

de ö lernislerdir. . . 
Da' a hitn1en1iştir. 

Azı :ıı ~r kaçakçı 
Topl .. apı haricinde, Gümüş 

suyunda oturan Dağıstanlı İs
mailin kaçakçılık yapbğı haber 
alınmış Mehmet, Nazım, Süley
man ve Akif efendiler evi ara
mıya memur edilmişlerdir. 
İsmail memurların üzerine iki 
çoban köpeğini saldırmış, bir 
hayli gürültüye sebep olmuş
tur. Ayrıca Hayriye isminde 
bir kadın da bıçakla memur
ların üzerine hücum etmiş, 
zorla yakalanmışbr. 

Bugünku mevlit 
Şehremaneti Harita şubesi 

müdürü iken geçenlerde vefat 
eden Nedp bey merhumun 

ruhuna ithaf edilmek üzere 
bugün öğleden sonra Vezne
cilcrd Camcı Ali camiinde 
mevl°t okun, C!ıktır. 

Elektrik "ı'ırı<etınde bir sui 

istimal meselesinin tahkikab 

yapılmu:ı, iki grJp şefi ile 

dört tah~ildarın vazifelerine 

n "ha yet verilmiştir. Bunlar 

bir kaç bin lirayı zimmetlerine 
. k' geçırme ıe maznun bulunmak-

tadırlar. 

~:--------------~---
iz m z r de cabana . 

kacan kız , 
İznıirde r\bdurah-

man bey isıninde biri
nin evladı manevisi 12 

yaşlarında Sakine, 
Hasan naınında bir 
çobana kaçnuş Hasan 
da kızın bikrini izale 
ettiği ıçın adliyeye 
verilmiştir. Fakat kız 
adliyede verdiği ifade
de: 

Ben llasanı sevi
yorum, ona varaca
vın1! demiştir. 

Çukurdan defi
ne çıkmadı ... 

Bün bir gazete, yıldız bah
~esinde. birdenbire kuyu şek
lınde bır hufre açıldığım ve 
yapılan tetkikatta burada bir 
define olmr sı ihtimalinin galip 
görüldüğünü yazmışh. Yapılan 
tetkikatta, böyle bir ihtimal 
varit görülmemi~, bilakis bu
ranın eskiden kapatılmış bir 
kuyu olduğu ve toprağın yağ
murlardan dolayı birdenbire 
çöktüğü anlaşılmış, çukurun 
kapablması jçin emir veril-

miştir. 

Mühendıs nıektebin
deki kızların vaziyeti 

Mühendis mektebindeki ha
disenin kapandığını yazmıştık. 
Mektep, dün, bayram ertesine 
kadar tatil edilmiştir. fokte
bin i · d sınıfında 2 de kız 
talel cvardır. 

Bu l ,.zl ı· 
.:el ·· _ · . 
diğeri erkek 
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4 Sahife Son ~aat 

/ / ~~ 

IUf'IJ J~ Ot'\ M~~AMIRI 
11 y ı fi ~I { f1 .TURHMJ 

- 2os - lstanbul semti sulr ım 
- Peki - dedi - bu / sından daha mı kuv- 1414 No ve 16 mayıs 

dediğini de yapayını. vetli idi? Ne olursa 929 tarihli Son .'Saati
Şu şartla ki sonunda olsuu, Nigar H, hala nıizin kariler sütunun
tatsızlık çıkarmıyaca- n1üteenni idi ve bir da Balıkpaza.rından 
ksın. Düğünden sonra sabah kendi yazı oda- itibaren Zeyrek, Sü
gönlün .. geçerse dinle- sında bir centilmenin Ieymaniye, Hacıkadın 
nıen1• Olünciye kadar nasıl olabileceğini an- ve civar semtlerinde 
Hurremle, bu zibidi ile ]atıyordu: akan çeşme olmadığı
yaşamıya razı olacak- - Evet be)'f endi. Ha- ndan bahis v'e Sular 

kiki bir centiln1en, nlüdüriyetinin nazarı 
hayırhah olur, nıüte- dikkatini celbıe matuf 
vazı olur, hatırşinas yazı memnun:iyetimizi 
olur! ~f edeni cesaret, mucip oldu. 

sın. 

Nerin1an, bir bakir 
edavi n1ahcubile baba-

~ 

sının elini öptü: 
- l·eşel<kür ederiın 

babacığını -dedi- yalnız 
şu zİ~lidi sözünü bir da
ha kullanmamanız için 
nişanlımı yükseltn1eli- ı 

siniz. Onun, eteğinizi 
öptüğü gün, rütbesi 
ve 111emuriyeti daına- , 

· dınız olnıak şerefile 
mütenasip olnıalı. 

. - ])esene, yüzgörüın
Jii<>-ünü de biz verece-ö 

· ğiz. Hem peşin yerecc-
ğ' z. Hatırın için buna 
tıa peki. 

Bu nıuha vereden bir 
haf ta sonra idi. Nigar 
H. henüz resnıiyet da
iresinde geziyor, I·lur
renıle aşka dair küçük 
bir mu ha vereye bile 

bir centiln1enin en bü- İsmi geçen semtler
yük silahıdır. Kanaat- deki çeşmelerin suyu 
ferini, nefretlerini, 1nu- bir senedenbc:·ri akma
habbetlerini yerinde n1aktadır. ~fiebebi de 
ve büyük bir nezaket Vefa civannı:la su vol
dairesinde izhar etme- !arından bi.r kısn1;nın 
kten çekiıunez. l{or- bozulma~ıdıt'. Bu müd
kudan iğrenir, riyadan det içinde bugün, yarın 
tiksinir. l(adınlar İçin yapı1acak diye bir 
yüreğ·i hürn1etJe, şef- haylı bekled~ikten son
katle doludur... ra nihayet. on gün 
Bu tarif, uzayıp gi· evel tan1İratın hitamı

derken hizn1etçi kız, 9. - na n1ebni 9ıAlar geldi. 
günün- gazetelerini ge- Fakat yapılan tami
tirdi ve hanınun önüne rat nıatluba muvafık 
koydu. çıkmadıvı~cıdan Sular 

Nig·e:\r: J 
müdüriyeti i e müteah-

- Bahsinıize sonra hit arasında hasıl olan 
devam ederiz, hele ihtilaf nef icesinde gel
şu n lara gözgezdireliın . mesile ke;ilmesi de bir 

Di_yerek gazetelerden oldu. Bun.dan gene biz 
birini Hurreıne uzattı, 

zavallılar· müteessir o da, eline aldığı nüs-
hanın ber mutat tev- o]duk. l~:ir senenden-
cihat sütununu oku- beri çekf.iğin1iz sıkın
nlıya başladı. Aman tının sıcakların teza
yarahbi! Bir ay eve] yüt etti[t;i bu n1evs1m-.., 

girişmemiş bu f unu yor
du. ·y a1nız, mahreın 

tecessüsleri Ye temaşa
ları neticesinde n1üdiri 
ünıuruna karşı tema
yülü ziyade1eşn1işti . 
Ayna önündeki nefsi 
muanakalarını artık 
bırakmış, Hurreınin 
ha yal ile sa rn1nş - dolaş 
yatnııya başlamıştı. 

~laanıafih,onunla yü~
yüze geldiğ·i vakit, 
ciddiyetini nıuhafa~a
ya çalışıyordu. Uk 
tesebbüsü Hurrenıden 

olduğu gibi bug.ün de başka bir Hurrem 
0 ınübarek sütunun olması ihti nıalile n1u
pek aziz bir yerinde azzep ora ola gözlerini 
kendi isnıi yazılı idi. kelimelc·rin üzerine di
Evet: «Üdcbadan sea-
detlu Hurrern hevf en- kıniş, y•~ni bir hayali 
diye rütbei ula ~tnıf ı ikbalin müphem ziya-

. 
mi bekliyordu, yoksa 
iradesi, henüz ihtira-

·ı · b Jarı içinde yüzn1i)·e sanisin verı n11ş ve u 
tevcihi ali, gazetenin koyulnıuştu. 
baş sütununa gçiril- O sırada Senıa gaze-
ınişti. tesinin İç sahifeJeıini 
f)elikanlı, bu edibin gözden geçirP.n Nigar 

de izalesi için ihtilaf 1tl 

bir an evel halli il~ • ı 
çeşnıclere su isalesırı 
alakadar makan1Jrl 
himnıetinden bekleriı· 

* 

Kari iniz 
Hikmet 

Kolonya değH boyalı su 
Ma hnıutpaşada 1/e 

sair .bazı nıahallerde 
işportalar içinde hı:
vanta ve kolonya n~I" 

nıı altında bir takırı1 
ınuzır boyalarla yapıl" 
mıs renkli sular satıh" 
vo~, ve ahali alda tılı" 
yor. Merci inin naza(J 
d1kkatini ceJbe tavas' 
sutunuzu rica ederin1· 

Fatma 

* Defterdar beyden bir rica 
Son günlerde Def" 

terdarhk satıs ve m\J" 
} t .t"J • 

za yede ilanlarında bı~ 
nokta nazarı dikka tl 
ceJbetmektedir, ~ _ btJ 
ilanlarda ekseriya yal .. 
nız tarih konuln1akt9 
günü ve saati vazılma"' 
nıa ktadır. ş; suretle 
ffıüzayedeye iştira~ 
ede~ek kimse akş::ım~ 
kadar orada bekleme1' 
ınecburivetinde kaJ ... 
nıaktadır; bunun mab-
zuru şudur ki bira:ı 
geç gelen bir talibe 
<i: ne yapalım biz bnnıJ 
daha evel ihale ettik!» 
denilebilir. 

hanın1ın sesi titredi: 
- O, o, tebrik ede"' 

rim, tebrik ederim. 
Şişman dul. hem bu 

sözü söylüyor, hem eli]~ 
Sema gazetesindekı 
bir fıkrayı gösteriyor
du. Bu fıkra, rütben;rı 
beledi katibine aidive ... 

.; 

tinde hiç bir şüpheye 
nıahal bırkınıyordu. 

Mabadi var 
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~\18Jr Avuçkiil On sene evel ve buaün 
........ ~u.-. • M uharr(n~: M .TuRli~ .---

Vezir Alerndar paşa 
8u, Bayrakta1·a ii·çüncü Selimin 

verdiği yeni unvandı. 
-167 -

Sülonun karısı ıçın fir görünmesinden ve 
... şimdi - iki suretten hele veliaht He tesadü
birini ihtiyar etn1ek fen dahi karşılaşmak 
~a.zım geliyordu.. 'Ya, isten1en1esinden bil
ıtıraf ı hü 'iyetle kendi- hassa memnundu. Bi
s~ni saraydan tardet- naenaleyh, yüreğinde 
lırmek ve kocasının kıskançlık hissi uvan-., 

Yanında sefil bir haya- nuyor ve bu garibül-
ta tahammül etnıek. nıeşrep hemşeriyi 
Vahut tekkeyi bek- mahrenıi esrar ittihaz 
liyerek sonunda çor- etmekte beis görmü
ha yı içmek!.... Güzel yordu. 
kadın, uzun uzun dü- Zibnivar, \'eliahtın 
Şiinclükten sonra ikinci birinci., gözdesi olan 
şıkkı tercih 1etti. Veli- I1eykidil sayesinde iyi 
ahtın odalıklarından günler geçırıyor ve 
\re Zihnivar1n kövüne ün1it içinde yaşıyordu. 
Yakın hi~ köy ~ok- Gene o kadının ağzın
l~rından o)an « Peyki- dan devlet ve nıemle
dıl » isn1indeki halayık ket hakkında bir çok 

, ~' bu hususta büyük şeyler işitivordu. O 
hır amil oldu. Zinni- n1evanda Bav-raktarın 

~ .,, 
yarın vaktile araların- vezir olduğunu, üçün-
dan kJ~8n kız okluğu- cü Selin1in ona kiy
nu anlad1ktan sonra mettar bir pala ihda 
hu Peykidil, candan ettiğini öğrendi. Koca
ve yürekten Sülonun S\na hasmı can tanıdı
karısına dostluk gös- ğı Bayraktarın «Alem
tern1iye başladı. Bu dar paşa » unvanile 
muhabbet ise Zihniva- Tuna serhaddine serdar 

· rın elen1ini din<li;di. oluşu, hünkc'.tr tarafın
Hele Peykidil tarafın- dan iltifat görüşü si
dan, \'eliahtın pek nirine dokundu, Re'fet 
yakınd t h . . ~ .a ta geçmesi kadın hakkındaki gay-
~htır.nahnın ileri sürül- zı katmerleşti. Hele 
nıesı, ~üzel kadın için sara va girip çıkan bir 
ayr!

1 
~1r hvesilei sükun, kadın vasıtasile, koca

''eSı eı t~ ammül yeri- sının Alemdar tara
ne geçtı. f ından takip ettirildi-

Peykidil, on sekiz O-ini, Rusçuktaki evle
senedenberi taşra1arda rinin yaktırıldığını 
ömür geçiren hemşe- öğrenince bu gayz, 
risini, haznedar ace- ateşin bir şekle girdi. 
mileri arasına ithal ~iaamafih,arkadaşları 
ettirerek kendi eınri arasında şataretini 
a1tıoa almıştı. Onun, mu haf aza ediyor ve 
erkeklerden mütenef- yavaş yavaş dairenin 

-7-

' 
Ne idik, ne o4duk? 

Son on sen~ içinde grçirdıği rniz irıkıl iıplarla yüLck dağlara tırmanan 
Lir yoku) n lwm:iyoruz. O ~oku, çıktı~ı < l ı ığu ı lıüy ıil..liiğünti n:ı!'ıl tamamen 
knvrı vamnzsa hiz <le btll!fin h:ı~ a trnm:da ) aptı ğ1m1z değişiklikleriu ıızemetini 
farl.edcnıİ \ oruz. Bunu anlamamız için yolcu gilıi. arkaya donmenı iz. geçtiğimiz 
) a llan, rüıii nı İ)" ba~ladı~'lmız noktayı göm1eıniz lazımdır. On seııe C\ el 

ne idik, bugiin ns ılız? 

işte hnkımız: On ene C\·cl başımızda « Sultan , lar \ardı, milletin ke~c
><İnd.:n yr r, ıçerler, soıır.ı yaldızlı nr:ıhalurınıı kıırularak mağrur nrumrlıırı ile:: 
lll'pİ ıııize tcrprmizdcn hakıtrlıırdı . Fnkat nilı:ı) e l na<.ıl olup ta hu k.t<lar ıızun 
~iird00'ünc .,imdi nkıl ermi~ ı ·n saltanat ) ıkıldı bu~üıı kapılan kapal ı 

durmaktadır. 

ı HALK ıılj 
BAY2AM NUJS
Hıl~Si ÇMT1l 

Resimli 16 sahife 
5 kunış 

DEVLET MATBAASI 
SATIŞ YERİ 

Kurban derilerini 
ve barsaklannı 
TAYYARE ce
miyetine veriniz 

Etyevm bütün şehir halkının görmesi icap eden filim 

ASRİ SİNEMADA 
..,.österilmekte olan 

ZEHİRLİ HANÇE~ filin1idir. 
bayı şarkı pek mükemmel surette tasvir eden bu eser ELGA 
BRİNK ve JaK TREVOR tarafından temsil olunmaktadır 
bugün saat 16} matinesinde ve suvarede meşhur Türk dansözü 

SERA AHMET 

neşedar bir ınerkezi 
hafjni alıyordu. 
Halayıkların hepsi, 

ta~ra hayatından bi
haberdi. ()ınürleri 
dürt duvar arasında 
ve ha reın afra la rı için
de geçiyordu. Zihniya: 
rın sarav haricindekı 
geniş &\l~n1 hakkında 
·onlara malumat ver
ınesi, halkın rengA-
.renk hayatından bah
setn1esi; mesireleri, 
eğlenceleri, gece top
Iann1alarını, acı ve 

tatlı aşkları anlatn1as1 
gunagun oyunlar çı
ka rrnası biitiin hala
vıkla rı n kendisine 
;nerhut olnıasını intaç 
etnıişti. O derecede ki 
Zihniyarın güzelligi 
tath dilliliği, oy•ın icat 
Ye idaresinde göstere
geldil!i nıeharet hak
kındaki itinıat ve in
ciza p, kendi muhitleri 
hududunu tecavüz 
ederek l\1ahnıut ef. 
dairesine de sira~ et 
etti. 

Mabadi var 
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s 
Fakat 
hatta 

eğer evlenecek olursanız b ·r kadının idaresi, iki, üc , 
on ef!lilikten daha güçtür. En iyisi hiç evlenmemektire 

işte inatçı Kalıraman ağanın mantıkı ! .. 

Van Miten devam etti: 
- Sonra bütün para mevcu

dumu, biitün servetimi Roter
damdan İstanbul ~ankasma 
nak!ettirdim ve kendim de 
artık illallah!.. Diyerek sadık 
uşağımla beraber memleketim
den kaçtım. Türkiyaya geldim. 

- Bir daha vatanınıza 

dönmeyecek misiniz? 
- Hayır.. Ta ki kanın 

başka memlekete ve ya başka 
dünyaya gidinceye kadar .. 

- Azizim. Evlemediğim için 
şimdi bana hak veriyorsun 
ya... Maamafih bana kalırsa 
birden fazla evli olanlar daha 
rahat ederler. 

- Öyledir. Bir :(adını idare 
etmek on kadını idare etmek
ten daha gü~tür. 

- En kolayı ise hiç olma- · 
maktır. 

Y okular böyle konuşurlar

ken araba bir nienzilin önün
de durdu. Sürücü atları de
ğiştirdi. 

Vaktin geç ve gece olma
sına rağmen kahraman 
ağa bir dakika, bir saniye 
bile gaip etmemek istediğin
den hemen hareketle yollarına 
devam ettiler. 

Seyahatlannın on beşinci 

günü sabahı bir menzilin ö
nünde durarak araba beygir
lerini ber mutat değiştirmek 
istediler. 

Fakat men-zilde hiç hayvan 
yoktu. Kahraman ağa bu 
vaziyet karşısında hiddetten 
kuduruyor. 

- Mutlaka bulmalı diye 
bağırıyordu. 

Menzilci ise bunun imkan
sızlığını iddia ediyor ve niçin 
menzilin böyle yedek hayvan
sız kaldığının sebeplerini 
anlatrnıya çalışıyordu: 

- Sizden evd, diyordu, 
zengin Türk ağalarından bu -
ralardan me~hur Sefer ağa 
geçti. Potiye gidiyordu. Parası 
ile bütün yedek beygirlerimızi 
aldı. 

Kahraman ağa, yolunun üs-

tüne çıkan ve kendi seyaha - ile Van Miten Necibe nargile
tine engel olan 'bu Sefer ağaya. 1 

lerini hazırlamalarım emret-
fena halde kızdı. mişlerdi. Necip iki nargile ha-

Eğer bir rastgelirsem, zırlayıp getirdi . 
dedi, 
şimdi 

lazım. 

alacağı olsun.. Fakat Karşı karşıya bağdaş kurup 
bana mutlaka hayvan oturmuş olan Van Miten ile 

- Yok .. 
- Katır olsun .. 
- Katır da yok .. 
- Eşelr olsun ... 
- Eşek de yok. 
- Öküz, inek olsun. 
-Yok. 
- Nasıl yok be. Köyünüzde 

arabama koşacak hiç hayvan 
bulunmaz olur mu? Mutlaka 
ve hem de derhal buradan 
har ket edeceğim. İcap ederse 
hayvan yerine insan koşacağım 
o da olmazsa kendimi koşarak 
.gideceğim. 

Kahraman a_ğa böyle bağıra 
bağıra söylenirlfon köylüler 
etrafına toplanmışlardı. 

İçlerinden biri yakJaştıt 
- Benım iki devem var .. 

Dedi.. isterseniz sntarım. 
- Kaç kuruş istersen ka

bul, haydı develerini getir. 
V c her kesin hayr"et gözü 

önünde bizim inatçi, beyğir 
yerİJ!e arabasına develeri ko
şarak yoluna devam etmek 
imkanını buldu. iki gün sonra 
(Kerç) şehrine vasıl o:ldular 
ve aııcak burada develeri sa
tarak araba beyğiri bula-bildi
ler. 

)f. 

Y olcularınız gece gündüz 
demeyip miitemadiyen yol alı
yorlardı. 

İki üç günde bir yatları 
üstüne akşam üstü büyücek 
bir şehir rast gelirse bu şeh
rin otellerinden bir'nde ,aıaba 
yorgunluğunu çıkarmak için b;ı. 
gece dinleniyorlar ve ertesi 
sabah şafakla bPr~ber tekrar 
yola çıkıyorlardı. 

Böyle otelli şehirlerden bi
l'İnde bir gece kal ıc'lklardı. 
Arabalardan innıi:ıler, sarsın- j 
tılı yol yorgunluğunun acısını 
çıkarmak için Kahraman aga 

Kahraman ağanın arasına ve 
yan yana nargileleri koydu. 

Kahraman ağa halis İran 
malı İsfahan tönbekisi i se
verdi. Van Miten ise Türkiye 
mahsulü Lazkiye tönbekisini 
İran tönbekisine tercih edi
yordu. 

Bu itibarla uşak Necip 
Van Mitenin nargilesine Laz
kiye, Kahraman ağanın lüle
sine de İsf.ıhan tönbekisi dol
durmuştu. 

İki ahbap karşı karşı, mar
puçlan ellerine alarak nargi
lelerini tolrurdatmıye4 ve avurt 
dolusu dumanlan birbirlerinin 
suratlarına püskürmiye başla
dılar. 

Kahraman ağa içtiği İsfahan 
tönbeki.Jini bütün inadı ile 
metediyor, V, n Miteıı ise 

l tecrübeli bir tütün tnccarı 
. kafası ile Lazkiye tönbekisi, in 

' Iranın İsfahan tönbekisine 
baskın olduğunu iddia edi
yordu. 

Kahraman ağa kendi fik
rine itiraz eden birini karşı
sında görünce küplere bindi. 

- Hayır! D'ye bağırdı. 
Dünyada İsfahan tönbekisine 
baskın bir tönb ... ki yoktur ve 
o amaz! 

Van 1\r1iten bugUİı nedense 
inatçı dostun un sozune 
her vakit olduğu gibi 
eyval ah demiyordu. O da: 

- Hayır.. Diye bağırdı. 
1. Iayır.. Lazkiye tônbekileri 
, ere? lezz:t ve gerek koku 

itibariyle Iran tönbekilerine 
baskındır. 

- Ben yirmi senedir tütün 
tönbeki tüccarıyım. bana mı 
ögreteceksin? , 

- Ben de otuz senedir hem 
tönb ki satarım hem de bu 
cenabet· içerim. Bana mı öğre" 
teceksin. 

- işte bak.. Bir neres ha' 
lis İsf ahan çekiyorum . . Oh!. 
Mis misin be mübarek? Koklll 
bak .. Bunun üstüne var mı? 

- Bir de benim çektiğiıJ1 
enfes Liızkiyeyi kokla. Ernİ' 
-nim ki senin İsfahanın onuıJ 
yanında halteder. 

İki dost bu suretle birbirine 
inat ederek İsfahan - Lazkiye 
tönbekilerini met yarı~ına çılc' 
tılar. 

O derecede ki bir tarafta11 
avurt dolusu tönbeki dumaJ1' 
larım bir birlerinin suratlar 11' 
püskürtüyorlar, diğer taraftat 
her ikisi de aynı zamanda: 

- Oh.. mis gibi İsfahanl 
- Oh.. bal gibi l ~ zkiye!· 
Diyerek içtikLeril.o tönbekilt:' 

rin evsafım sıra1'ayıp duruvot' 
lardı. Münakaşa ş.iddetıe"'ndİ· 
Kahraman aga inaÇlınc4ı~ ... YaO 
Miten de ticar.et tecrü~ erin' 
den bir türlü v.az geçmek iste' 
miyordu. iş büyQrltl· 
Münakaşa az daha müna"' 

zaa ve mudarebe şekline dö"' 
' külecekti. Bereket Vf'rsin e!l 

hararetli b · r safhada Asiycniı:ı 
nışanlısı Ahmet geldi. M se"' 
leyi anladıktan sonra kahkaha 
ile gülmeğe başladı. 

Kahraman ağa yeğen·niil 

bu alaylı gülüşüne kızdı. 
- Ne gülüyorsun ... Dedi. 

Yoksa sen de Van Mitene 
hak vererek beni haksız nıı 

' çıkarmak istiyorsun? 
- H~yır amca .. 
Van Mit ne hak vermedi

' ğim gibi si.ı.i. de haklı gôrmÜ" 
yorum. 

- Bu ne demek? 
- Şu demek ki elinizde 

tuttuğunuz ma puçlar terstir• 
Siz Van M'tcnin ı arğilesin'Ilı 
Van Miten de sizin nargileniziil 
marpucunu tutmuş. Siz Iazkiye 
tônb ekisi · çİ) or ~fahanı met" 
ediyorsl nuz. 

Van Miten halis isfahaııı 
tüttürüyor, bunu Lazkiye zan" 
ııederek noktai nazarını mil" 
dafaa ediyor. İkıııiz de haklı 
ve ya ikiniz de haksızsınız· 

'Aabadi var 
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Son Saat M<lyıs 2C 

+ 5ulu gôz efendi _ 
· ıı~wıJ-11mı,w-A~1~1ım- ~! ~ .. , ıı m ııı ıı 1~ı ~ u mm~mm~ıı 

_Na_k•u_·= _.I Monolog 
Sulu göz •• 
İsmi üstünde . Hani: 
- Çiçeği bumunda mıs 

~bi kokuyor. 
diye manavlar sulu yemişle

rini satarlar ya.. Bu da ismi 
libi her daim sulu gözleri ile 
ile mal olduğunu gösterir . 

Sulu mu sulu.. Fakat kendi 
detiJ gözleri. 

Kimseye derdini kendi ken
dine açmaz. Fakat onu gözü 
Ylflı ıörünce yanına yakla
fıp: 

- Ne oldu yahu.. Dcdiniz
llıi ozaman. 

- Bir wr bin ah işit ki
lei fajfurdan .• Neler anlabr., 
Ne dertleri vana döker •. 
dökmek fıter. 

Ben bir adamı yirmi beş 
('1edir tanınm bir gün bir 
.. trecik olsun yO.zünün güldü
atına, bir defacık halinden 
-~nun olduğunu görmedim. 
h Onun ağzından çıkan sözler 

ep flm}arla biter. 
-Ah! .. 
ve Ya: 

- Of!.. 
Hiç bir vakit: 
- Oh •• 

G Dediiini duymadım. İşte .. 
ene kartıdan geliyor, surata 

surata. Sanki dtınya yıkılmış ta 
altında Yalnız kendiai kalmış. 
Epeydir g6nnemiftlm. Bak•lım 
anlatacak daha ne dertleri 
var. (Gaı"be aealenerek) Hey .. 
sula g6z efendi yahu bu ne 
dalgınlık. Hiç aata 10la bak
mak, efi dostu tanımak yok 
mu? 

tı!::'>': bir feldket al-
. ı l. 'lnaif buanların 

l
e.;m l ve gfJUJ Y~lı tak
lulni yaparak:) 

- Ah azizim -L So . ao.. nna 
Sorma bqıma gelen felike~~ 
leri. 

- Hayrola. 
- Ne hayn? Sanki biltiin 

basanların taliaizlfğf bir araya 
gelmiş ve benim üzerimde 
toplanmlf. 

- Gene ne oldu? 
- Daha ne olsun. TayYare 

piyankosundan onda bir bilet 
...... Belki amorti filln 

çıkar diye s9n keşideyi belde
yordum. 

- Canım bu sefer çıkmadı 
ise başkn se'er çıkar. Bu o 
kadar üzülecek bir şey mi? 

- Çıkmadı değil.. Çıktı. 
İşte asıl felaket burada ya. 
Keşke çıkmasa idi. 

- Neden. 
- Düşüu bir kere azizim, 

Benim biletime birinci ikrami
ye 300 bin lira çıkmaz mı? 
Bundan büyük talisizlik ta.sav-· 
vur olunur mu? 

- Anladım. İnsana piyan
koda birinci ikramiye isabet 
ederse talisiz mi olur? 

- Elbel"te .. Ben amorti fi
lin isabet eder ümidi ile on
da bir bilet almıştım. 300 bin 
liradan ancak 30 bin lira his
seme düşecek.. Ah! Ah! eğer 
tali olsa idi bütün, hiç değilse 
yanm bilet almaz mı idim. 
Söyle nasıl ah , of etmeğe 
hakkım yok mu? - ..... 

- Eğer 300 bin lira olsa 
idim ve bu parayı lngiliz li
ruına tebdil etse idim şimdi 
İngiliz lirası arbnca tam beş 
yüz bin liram olurdu. Beş yüz 
bin bin.. Görfiyorsunya.. Bu 
parasızlık zamanımda bu on 

bin lirayı gayip etmek b!r fe
laket değil mi? 

Tali sizliğim yalnız bu 
kadarla kalsa gene ıyı. 
Fakat dahası var. Piyankodan 
isabet eden 80 bin lira ile 
Rumeli hfsannda yan yana 
dört yalı aldım. insanda tali 
olmadıktan sonra kaldınp 
kendini denize atmalı ! Ne 
oldu biliyor musun ? Sözde 
Bebek tramvayı yolu uzabla· 
cakmış diyerek dört yalımı 
birden iıtimlik etmezler mi? 
Vakıa bu dört vah için 

verdiğim 30 bin liraya mu
kabil 45 bin lira istfmlik 
prası ald.ım .. Aldım amma ta
lisizliğime de yandım •• (Göz-
leri sulanarak ) Ben çok bet
baht bir adamım azizim. Al
lah bana hiç rahat yüzll gk
terıneyecck.. Bniyorsunya eli 
matah dili dikenli cadaloz bir 
kaynanam ıvarcb. Allab vOcu
dunu ortadan kaldırsın diye 
eyipteki çifte gelinlere adak-

lar adallllfbm. 
(Ağlayarak) ,eçen hafta o 

da ölüp bizi evde koroilu 
ile yalnız bırakmaz mı? 

Sulu g6ztin döktliğtı g6z 
yaşlarını bir görse idiniz: 

Eier bıraka& idim kim bilir 

Nafile zahmet! 

Haklın - Kimse görmeden adamcajızm para cüzdanım 
nasıl aşırdın? 

Maznun - Anlayorum reis bey .. Fak•t nafile zahmet. Naka

dar anlatsuı kabil değil siz yapam•nıa•z. 

mım~nı™ıırnıımıı~.~'im'1ı1m~;ı ·'.'.[~i~1:!''1 :ı nı ~ 

1 İdris .M.tnhtefi 1 

daha neler söyleyecek, ne 
flAketler! anlatacaktı! Lafı kısa 
kesmek için hemen sordum: 

- Şimdi ne yapıyorsun; ne 
ilemlerdesin? 

içini derin derin çekti. Gö
zündeki yaşlan silerek: 
-Şimdi mi? dedi 30 bin li

ramı ayda yüzde on getiren 
bir İfe yatırdım. Her ay ilç 
bin lira iradım geliyor. Bu ka
dar parayı nasıl yiyeceğim 
diye dilfilnmek felaketi içinde 
ıliriinUp gidiyorum. Ah t a biz
lik.. Kadersizlik ah! ,Sulu göz 
efendi dertlerini böyle yana 
yakıla anlattıktan sonra içini 
çeke çeke ve kederinden hıç
kıra hıçkıra uzaklaşb, başka 
birine derdini yanmıya gitti. 

Fransız usulü 
ıspanak 

Alafrangada ispanağı 
bakınız nasıl pişirirler. 

Ispanağın saplarını 
koparıp sade yaprak
larını evvela bol suda 
güzelce yıkayın, sonra 
süzüp kaynıyan tuzlu 
suda yurnuşayıncıya 

kadar haşlayınız. 
Haşladıktan sonra 

tekrar süzüp bu sefer 
soğuk suya atınız. ve 
gene süzünüz. İkı el 
arasında bir damla bile 
suyu kalmayıncıya ka
dar sıkıp düz bir tahta 
üstüne yayınız. Bıçak
la kıyınız. 
İçine biraz tereyağı, 

bir kaşık un, tuz, biber 
biraz etsu yu ve ya adi 
su katıp bir tencerede 
ağaç kaşıkla karıştıra 
karıştıra üç dakika 
kadar pişiriniz. 

Sonra indirip ve kı
zarmış ekmekle garni 
edip yiyiniz. 
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oda 
Bu sene düz roplar

dan fazla parça ve ji
leti roplar modadır ve· 
doğrusunu söylemek 
lazıınsa bu biçimler 
daha ziyade şık olma
dadır. ~1aamafih şıklık, 
zarafet modadan ziya
de bir zevk meselesi 
olduğn da unutulnıa
nıalıdır. 

Böyle parçalı ve ya 
jileli biçimlere (yüksek 
dikiş) derler. 

Soldaki model sade 
jiledir. Bunun altı
na jilenin önündeki 
kumaşın cins ve ren
ginden etek gelir. Be i
den konan n1adeni bir 
kemer ile iltisak nok
tası gaip olur. 

Jilenin kolları da 
uzun ve ön kısım cin
sinden ve renginden
dir. Bn renk açık 
renktir. Omuzdan bele 
kadar kol boşluğunu 
çerçeveli yen kısını ön 
kısmı açacak koyu bir 
~1enkte intihap edili~. 

yaka kapalı devrik 
ve kenarları dört kö::;e • 
tırtıllıdır. Ön ve düğ-
nıeli kısını ise va avni 

_, ol 

ve ya açık ı~ygun 
renkli krep dö şinden
dir. 

Oraya gelmedik! Tezkereye zey/ 
..:.... QO-lunı hang·i ta- Dalgınlığile meş~ur bir zat 

, ö ' altın tabakasını ahıbbasından 
riqi okuyorsunuz? birinin evinde unuttuğu zeha-
, - Tarihi n1lıkadde~ bile bir .. tezk~re .Y~~r, taba-

. • kanın gonderılmesını rıca eder 
ef endın1. Fakat tezkereyi uşağına ver· 

Ad 1 H dikten ~onra tabakasını ce-. - en1 e avvavı . 
.J binde bulur ve hemen uşağı 

. bana anlat bakay1111. geri çağırarak tezkerenin al-
- Henüz oraya ge!- tına şu satırları yazar. 

- «Tabakayı buldum arama-
medik efendim. yınıw 

Sağdaki ınqdel : Si-. 
ya~ krep saten için~ 
pembe krep dö şind~n 

·geçme yelek. 
Bu yelek dilimli olup 

yakası iki katlı ve dev
rikti r. İstenirse tek 
katlı da yapılır ve 
o zaman kıravat k~y~ 
mak icap eder. Aşağı
daki model: 

Keza siyah krep sa
ten içine yürek şeJdin
de krep jor jetten jile 
geçmiştir. 

Bu jile ya harçla ve 
ya· sırma ile kafes iş
lemelidir. 

kollar ise gene yürek 
biçi~i ve bilektendir 
sağa kadar ayni işle
me ile işlenir. 

Yavaş söyle/ 
İki Parisli arasında 

bir muhavere : 
- Ne güzel hava, ne 

güzel hava! İnsan her 
nefes alışında taze ha
yat bulduğuna inanı
yor. 

- ;\n1an yavaş söyle 
azizim. İşitilirse başı
nııza bir de güzel ha
va vergisi çıkar. Ma
lum a, bütçe açığı bir 
türlü kapanmıyor. 

Üç, fakat hiç I 
Voltere « Voltaire » sormuş

lar: 
- İnsanlar neye maliktirler? 
Müstehzi filozof şu cevabı 

vermiş: , 
- Insanlann canı, teni ve 

malı vardır· Ştt kadar ki can· 
lan papaslann, tenleri hekim· 
leri..-. \l'e mallan avukatlann 
elinde olduğuna göre, haki
katte hiç bir şeye malik de
gildirler. 

_Mayıs~ 

o 

-
amel meselesi 

Hekim - ameliniz nasıl ? 
H.:e1ta - amelim - hamden 

lillah - temizdir. Kimseyi in
citmedim, hak yemediui, bir 
para borcum yok , yalan söy
lemedim, zina etmedim, rqşvet 
almadım . 

Hekim - Öyleyse müteessif 
olma. Öbür dünyaya tertemiı 
gidiyorsun. 
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Sin~fffm.a lfü©bW~rleır~ 

Sinemacı.
ların devri 

/Jlemi 
da çevrilen bu kurdelenin sahne vazıı kuvvetli bir Fransız 
sinemacısı olan « Emil Şotor» dır. 

Filimleri vak'anın geçtiği 
l:tcmleketlerde çe,·!rmek usulü 
sinemacıları göçebe haline 
koymuş, hiç bir yerde durup 
dinJendirmemiye başlamıştır. 
T esbit edilen rakamlara na -
zaran ~merikan şirketlerinden 
biri geçen üç sene zarfında 
116 defa devri alem yapmış
tır. Bu bittabi hattı müstakim 
üzerinde yapılan bir tek se· 
yahat değil katedilen mesa• 
feltrin mecmuudur. 

•• • 1 . ·. .,.· . ı 

1 

' • • t 

Yerinde bir mukttyese 

- Yirminci asır kadınlan 
eski zaman kadınlarından çok taha muktesittir. Bugünün 
~d1?1 dünkü kadına nazaran 

yı~ı ~efa az giyiniyorlar. Erkekler bundan memnun olmalıdır! 
K .. l o llıvutta sinema stüdyolarının meşhur bir kostümcüsü olan 

" o ter A B na,. böyle söylüyor 

B~nun bu iddiasını teyit edecek delflleri de vardır. 
ızzat kendisi d h . v 17 i "t . .. a a bır ay evel yapbgı ne asra at 

hır kostunıde tam 60 nıetre tafta ve 4 metre tentene kullan
mıştır. 

Bugün ayni şekilde bir elb· · · 1 4 metre kumaş . kt d' ıse ıçın yanız gıtme e ır. 

İç çama~şırları için de ayni nisbeti kurmak Jizım gelir. 
Bugünku kadının elbisesi korsası il beraber ancak 255 

gram gelmektedir. Halbuki 17 nci asr: ait bir İcadın elbise
sinin sıkleti 4 kilodur. 

Haıyon Davis 
"Maryon Davis,, in yeni filimi bitmek üzeredir. Bu kuraeıe 

•Maryon,, ismini taşiyacaktır. 

Vak'a Franaada cereyan etmektedir. (M.G.M) ıtUdyolann-

Greia. 
İsvl.!çli filim yıldızı 

Garbo 
Greta Garbo bir iki haftaya 
kadar H ollivuta · av det' etmiş 
~\\llunacaktır. 

San'atkar sahne vazu (Klil
rens Bravu) tarafından idare 
edilen bir filimde oynıyacak-
tır. Bu kurdelede Greta Gar
bo ile daima beraber görülen 
Con Cilbert bulunmıyacaktır. 
Greta Barbo artık onunla be-
raber çalışmayı istememektedir . . 

Moris Şövalye· 
Meşhur Alman vazu sahne

si Ernest Lubiç Amerikada 
yeni bir filim için hazırlıklar 
yapmaktadır. Lubiçin ilk sesli 
filimi olan bu kurdelenin mev
zuu Prens Ko sor isimli bir 
Oper, t :en alınacakt·r. Filimde 
en l üy ik rolü Moris Şövaly~ 
oynıyaca , •.. 

M~şhur sinema yıldızlan Lora Lap!mt, MerÜ.iJreJ!4. Jaa KaJy~ ,eıı1 
baş ve saç ıavaletlai 
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Avrupaya 
genç kız akını vaı"! Amerikalı kocaların iş ve güçleri ile meş
gul olarak karılarını ihmal etmeleri ateşli Amerikan kızlarını 
kızdırdı. Avrupaya l<oca avına cıktılar. Buna mukabil Avrupa

\ nın yorgun si'!!_rli arta kalmış kadınları Amerikaya gidiyorlar 
Amerikalı kadınlar seneler 

\Je senelerdenberi kocaların
dan şı"kayetçidirler. 

Çünkü Amerikalı erkekler 
kadınlarla hiç meşgul olmazlar. 
Başiannı iş ve güçlerinden a· 
yiramazlar. Evde kendı1erini 
dört gözle bekliyen kanları mı 

. var, bu karının kadmlık ihti
yaçlannm imsak ve tahammül 
derecesi, hududu nereye ka
dardır bunu d'üşümnezler bile. 

Bu sebeptendir ki birkaç 
zamandır bir çok Amerikalı 
lmtar Amerikalı dellkanlılarla 
evlenmiyorlar. Nevyorktan Av· 
rupaya hareket eden birçok 
vapurlar hergün yeni dünya -
dan eski dünyaya Amerika 
kızlan taşıyorlar. Neden mi? 

Çünkü bu kızlar Amerikalı 
delikanlılarla evlenmeyince so• 
lugu Pariste alıyorlar ve bu
rada dünyanın her tarafından 
gelmiş binbir çeşit erkekler 
arasında istedikleri, diledikleri 
gibi koca buluyorlar. Amma 
buldukları koca serse:~' ne 
oldugu belli değil, aslı, nesli 
meçhul imiş,. Parası yoKmuş .. 
Bunun Amerikalı kızlar indiıı
de hiç bir ehemmiyeti yok. 
Erkek ya .. 

Eyi ve tam istedikleri gibi 
bir koca ya.. Yalınız buna ba
kıyorlar. Ondan ötesi umur
larında bile değil. 

Kızların ekserisi paralı, ser· 
vet sahibi olduklarından cık· 
tıklan koca avında erkeğin 
serveti olup olmamasına e• 
hemmiyet vermedikleri için 
bir çok müflisler, partJızlar 
er kişi a\'İna çıkan bu hatun 
kişilerin etrafindıa. pervane 
oluyorlar. 

Son zamanda Pariotc pek 
çok kimseler, işsizler, barda, 
tiyatroda, sinemada, sokakta 
rast geldikleri Amerikan kız
lan ile tanışmalan niticesi 
!eindenbin heın güzel bir ka-

J 

mu zç±a?o/2f+ee$fflXA+tC ilL&@ fWWWW 

_ Bakslinıza.&Köpeğlniz 

karşıma geçmiş lokmala· 
rımı kapmak istiyor. 

- Çok akıllı . köpekUr 
efendim. Önünüzdeki ta .. 
lıağı kendi yemek ta bağın 
olduğunu anladı da on
dan. 

l\'Jüşterl - Bu köpek 
hosuına gitti. İki tane is-• ... 
tıyorum. 

- Yalnız bir tane var 
efendim. Falnıt ısmarlar
sanız yaptırırım. · 

dina hem de bol paraya sahip 
olmuılardır. Amerikan kızları 

Amerikan delikanlılarını bırakıp 
Avrupaya akın ederlerken yeni 
dtınya erkekleri ne yapıyorlar? 
Bu vaziyet karşısında aynaroz 
papaslan gibi ebediyen bekar 
kalmaya mahktim mu oluyor
lar? Hayır .. 

İhmale tahammül edemeyen 
Amerikan kızlan nasıl ki ha
raretli sinirleri nt yatıfbrmak 
için Avnıpaya akın ediyorlarsa 
Avrupanın çok çalışmak neti .. 
cesi yorgun sinirli olan kadın-
lan da onların yeni dünyada 
boş bıraktıkl

0

ar1 yeri doldurmak 
için Amerikaya koşuyurlar. 

Bu kadınlar Avrupada her 
hangi bir sebepten kocalann
dan aynlmışlardır. Paralan 
yoktur. Dediğimiz gi!>i sinir -
leri yorgundur. 

Tabiatten adam akıllı değil
se bile oldukça kamalmışlardır. 
Binaenaleyh yalınız iş ve güç 
ile meşgul Amerikan erkeği
nin yanında ihmal edilen ka
dın vazifesini seve seve gö· 
rfiyorlar. 

Bu suretle Amerikaya gİ· 
den kadınlar sade dullar de
ğildir. Bir çok fakir ve yahut 
parayat lükse haris kızlarda 
damarlarında kaynayan genç
lik kanlarımn üzerine souk 
su dökerek yeni dünyada so
luğu alıyorlar. Bu genç kızlar 
araıında bir çok ta ermeni 
ve yabudi kızları bulundu
ğunu kaydeden bir Ame
rikan gazetesi diyorki; 

«Amerikan kız gençliği aşk 
ve koca avına Avrupaya git .. 
tikçe ve eski dünyanın 
arta kalmış kadınları da do· 
lar hatırı için erkek gençliğinin 
koynuna sokuldukca yarım 
asır sonra bütün Amerika 
tlzerinde Amerikalılardan bq
ka bir ııeaile hakim olacaktır. 
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d re riyasetinden: 12 ~ayıs 

9 9 pazar günü ictimaa davet 
olunan fevkalade heyeti umu-

miye nisabı ekseriyetin temin 
edilememesine binaen yevmi 
mezkC.rda tçtima edememiş 
olduğu cihetle nizamnamenin 

kırk sekizinci maddesine 
tevfikan 2 Haziran 929 pazar 

·;nüne talik ed'lm'ştir. Y c·, mi 
mezkürda saat 15 te hisseda

raı m Ankarada Himayei etfal 

ocuk ., rayını teşrifleri rica 
o unur. 
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inder: 
B yoğlunda F t a hatun mahal esin~ v kfa it 1 numaralı 

bir kıt'a ar a birnüzayede sa~ıla aktır. 
5 H zir rı 929 çar-ianba günü saat onbeşte Fvkafça ihales.; 

E k f "b" · tinde Cr• icra kılınaca rından taliple 'n 1 tanbul v n mu ırıye 

man ve arazi idar sine müracaat etmeleri. 
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de Yeni köyünde gfuelce Ali kö;~t:;.,.dc:~;~ğl~2~i2 Bayramlasm.:ı 1 ilk bav ram 
paşa mahallesinde kapah hak- Şube acentası: Mahmudiye Üsküdar muzılliml~r birli- J 
kal sokağında cedit ~~~ numa- ham altında. tstanbul 2740 ğinden: Bayramın ihlnci sah 
ralı elyevm bir bap hane keza günü saat 1 o -12 arasında m a ç l 
a,ni mahalde Molla Çelebi TRiBZON BIRlt~Ui ~USTASI bayramlaşılacakbr. 
mahallesinde k3y başı soka- ( RE'iTPAŞA) vapuru 9.0 u- Yarın bayramın birinci gü-, _ .u..adın birliği rozetleri 
ğında cedit 302 numaralı bir M G nüdür. ayıs Pazartesi 12 de a- Bayramın ikinci günü Kadı~ 
bip hane keza ayni mahalde lata rıhbmından hareketle c1 Yarın misafir Avusturya • birliği rozet günü ol tlğunu 
ceört 294 numaralı elyevm [İnebolu, Samsun, Giresun, Fener takımlannm maç yapa-

oıiutmayınız.. 
kirgir bir bap dükkanın on Trabzon , Rize , Hopa ] ya • caklan gün. Geçen cuma, 
altışar hU!se itibarile üçer gidecek ve dönüşte Pazar lf bankası ve bayram Avusturyalılann Galatasaraya 
hisseleri birinci ikaleleri yapıl- iskelesile [ Rize , Sürmene , Türkiye iş bankasından: karşı oynadıkları oyunu gör-
:mak üzere otuz gün müddetle Trabzon, Görele, Gin:son, Kuıban bayramı münasebetile dük ve biliyoruz ki müdafaası 

Ordu, Ünye, 5.,,.,.,..,un, İneho- 20 21 ~ 23 929 tarın'' d müzayedeye konulmuştur. ~.-. • ,.;:.s., mayıa - son zaman a epey zayıflıyan 
Iu , Zonguldag-) a ugr-ayarak l · d b k k 1 b Cedit ~10~97 numaralı hane erm e an amız apa 1 u- F t: :ıerbahçe karşısında teh-

" gelecektir. I 
Meryem hanım ve ahmet efen- Hareket gimii yük alıamnz. unacaktır. likeli bir hasımdır. Maamafih 
di haneleri ve Besim bey ar· Halk birliğinde bayram~aşma el:seriya müessir oyun oyna· 
sası ve tarikile mahlut 90 ar- İzmir - ~,ersin sürat postası Halk birlgi Derneğinden: masmt b len Fener muhacim-
şun terbiinde araziden 42 ar- ( KONYA ) vapuz 21 Bayramlaşmak üzere bütün leri esaslı bir anlaşmaya müs-
şan hane ve 40 arşun bahçe Mayıs Salı 12 de Galata arkadaşların bayramın üçüncü tenit bir oyun oynıyabilirlerse 
ve 8 arşun bir katlı mutbah- rıhtımından hareketle İzmir, çarşamba günü saat on beşte belki iyi bir netice alırlar. 
dır müştemilRti 4 oda bir Antalya, Alaiye, Mersine merkezi teşrifleri rica olunur. Bütün temennimiz, böyle 
mutbah bir ev alb bir merdi- gidecek ve T aşucu, Anamor, güzel bir neticenin tahakku-
ven altı kömürlük iki helfı bir Alaiye, Antalya , İzmire Mahkumlara koyun kudur. 
kuyu bir sofa bir yük ve do- uğrayarak gelecektir. Muhtelit Mübadele komis- Salı günkü maçlar 
lap olur caddeye naztr ikinci Ayvalık sürat postası yonundaki ikinci murahhası- lstanbul Futbol heyetinden: 
kattaki odanın önünde şahniş [Marmara] vapuru 21 Mayıs mız Nebil beyin ailesi tara- 21 mayıs 929 Salı günü Tak-
vardır Yasef efendi kiracıdır Salı 17 de Sirkeci nhbmın- fından hapisanei umumideki sim stadyomunda icra edilecek 
kıymeti muhammenesi 1200 dan hareketle (Gelibolu, Ça· mahkUml.ar için kurbanlık bir resmi futbol birincilik müsaba-
liradır. nakkale, Küçük kuyu, Edre- koyun gönderilmiştir. kaları şunlardır: 

Cedit 302 numaralı faılı.e: mit, Burhaniye, Ayvalığ] a Saat 22,30 Dariişşafaka-
Ahmet efendi arsası hamam gidecek ve dönüşte mezkur LOYD 'fRİESTİNO Fatih, Hakem İzzet bey 
bahçesi Mehmet efendi hanesi iskelelerle birlikte [ Altuno· Limanımıza muvasalab Saat 3,15, İstanhu!snfpor-

lugv a] ugrv ayacaktır. b kl lar B l b · B • b ve köy başı caddesile mahdut e enen vapur ey er eyı, asn ey 
75 arşm terbiinde arazi üze- Gelibolu için yalnız yolcu ( KALDEA ) vapunı 20 Saat 5 Harbiye - Kuleli 

ahmr. Yük alınmaz. Sal h 
rine mebnidir müştemelatı Mayıs Pazartesi ( İtalya ve a attin bey 
bi~ . pabuçluk üç oda bir Satılık hurda dem;rıer Yunanistan] dan Amsturyalılar Bebekte:. u 
~\'ıtbah ve bir merdiven altı Tersane Fabrikasile ha- (CİYANiKOLO) vapuru 22 Avusturya futbol heyeti bu 
kömürlük bir sofa bir heli vuzlarda birikmiş (250) ti>n Mayıs Çarşamba [Odesa, Ro- gün saat 5 de Bebeğe...,gıiderek 
ufak bir tarasa çab arası kadar hurda demir sahla- manya ve Bulgaristan ] dan Galatasarayan denizcilik şube-

caktır. Kat'i ihalesi 1 Hari- ( GALİÇYA ) mevcut olur. Medyunenin val- vapuru 23 sini ziyaret edecekler ve ora· 
desi sakindir kıymeti muham- ran 929 tarihinde yapılaca- Mayıs Perşembe l İtalya ve da şereflerine bir çay ziyafeti 

ğından müzayedeye girmek 
menesi 1200 liradır cedit 294 Yunanistan] a verilecektir. 

isteyenlerin o gu-n saat 16 -----------numaralı dükkan: Hamam Yakında limanımızdan hareket da levazım müdürlüğüne 
yolu hamam bahçesi ve Ah- gelmeleri. edecek vapurlar 
efendinin arsası ve köy başı ( KLADEA) vapuru 21 Mayıs 
cadde.sile mahdut 87 arşm Şartnamesinde yazılı evsaf Salı 11 de [Samsun, Trabzon, 

mucibince otuz bir kalem 
terbiindedir dükkanın zemini ve Batum ] dan malzemei kırtasiyenin kat'i 
beton üzeri mermer tezkah ihalesi 3 Haziran 1929 tari- ( CIYANİKOLO) vapuru 22 
camekan ve muntazam rafları hinde icra kılınacağından Mayıs Çarşamba 18 de {Sela-
havidir kepenkleri ahşapbr taliplerin o gün saat 16 da nik, Midilli, İzmir, Pire, Patras, 
arkada bir katlı matbaha levazım müdürlüğüe müra- Kortu , Ayasaranda ~ Brendizi, 

il. caatlan. geçı ır mutbah bir kuyu Venedik ve Triyeste] ye 

vardır dükkandan merdiven NAİM VAPURLARI ( TEV ERE ) vapuru 23 
ile üst kata çıkılır bir · · Mayıs Perşembe sabah saat 
ıofa bir tavan arası mev· IZ~UR l=>QSTASI 9 da ( Loyd ekspres) olarak 
cut olup dükkan kigirdir, bos- Seri , lüks ve muntazam olan [Pire, Brendizi, V enedik ve 
tur elektrik vardır kıymeti Adnan vapuru T riyeste] ye 
muhamminesi 900 liraclir ta- Mayısın Her nevi tafsilat için Gala-
lipleri kıymeti muhamminele- . 20 inci PAZARTESİ tada mumhane (LoydTriestino) 
rinden hisselerin musip mık- . ı günü 16da Galata rıhtımından başlıca acentesine. Telefon 
tan O/o 10 nispetinde peyak- hareketle İzmire ve Çarşamba Beyoğlu 2127 ve ya Galata 
çelerini teslimi vezne eyleme- günü İznıirden İstanbula hare- sarayında sabık Selinik bon-
leri ve 929-6-2'4 tarihinde sa- ket eder. marşesi binasındaki yazıhane-
at 16 ya kadar ihalei evveli- Galatada Gümrük karşısında sine Telefon Beyoğlu 2499 ve 
yeleri icra kılınacağından müş- Site Fran3ez hanında 12 nu- yahut Sirkecide Mes 'adet ba-
terilerin bizzat ve ya bilvekale marada umumi acentalığma nındaki yazıhanesine müracaat 
müracaatları. müracaat. Telefon Beyoğlu:1041 edilmesi. Telefon İstanbul 1235 

Trenin alhnda 
Adan ada feci bir 

tren kazası olmuştur. 
Çoban 1\1.ustaf a İşmin
de birisi otlatmaktan 
getirdiği sığırları ile 
beraber Şark treninin 
altında kalnııştır. Üç 
sığır parça parça ol
n1uş, ~1ustaf ada n1uh-
telif yerlerinden yara
lanarak ölmüştür. 

Karako arı cnvir 
için iane mi? 

İzı~rde bazı polis 
karakollarının tenviri 
için esnaf tan yarımşar 
lira toplandığına dair 
ortaya bir şikayet 
çıkn1ıştır. 
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Baloda bir düello 
Zambarofun eğlencesinde peyda 

olan palyaço da kimdir? 
Marsiyal Zambarof nazarı 

dikkati celbetmemek için La
ranşarın baloya gitmemesinin 
daha iyi olacağını söylediyse
de şeriki cürmünü ikna ede
medi: Lakin bütün ciddiyetini 
toplayıp: 

- Her halde, dedi, küçük 
bir ihtiyatsızlığın her ikimizin 
de kafalarımıza mal olabile
ceğini tabii unutmazsın de
iilmi? 

- Ben Çocukmuyum camm. 
- Haydi uğurlar olsun sana. 
- Eyvallah! bir hafta sonra 

baloda görüşürüz! Ve sahte 
Düpon takma sakalını siva
zhyarak odadan çıktı. 

* Maraiyal Zamborof verece-
ği balonun çok mükc~lef ol
llıasını istiyor ve bunun için 
de hiç bir fedakblıktan geri 
..:1~mıyordu. Gueteler banke
•aq tndkeli balosunun mevsimin 
en kibar ve en güzide içtimaı 
olacağını haber veriyorlardı. 
Balo akşamı bankerin mndep
dep konağanm kapılan henüz 
İçılınamıştı ki muhtelif kıyafet
~ılAürünmUı bir çok maske-
lı zair\er binanın m6zeyyen 
aaloıalanna dağılıyorlardı. 

Hane ıahibi mükemmel bir 
V enedik doju elbiıesi içinde 
d~vctlileri kabul ediyor ve 
hır kolombin elbiaeai içinde 
t•Yet Ye zuafeti bir kat 
le ha ~aş olan Elyan Rose-

\'~ıauıe yardım ediyordu. 

lınBıraz sonra orkestralar da 
Ça ıya ve davetliler beşuı 
Ve memnun dansa başladılar. 
~ mebzul ışıklar albnda 
la~a llze. dönmüş olan salon
yorlardçıftler d&nUyor, dönil-

ı. 

Maskara lb' · h e ıselerl arasında 
ııya nıaakeı· b. 
bassa naza ı d ır palyaço bil-
yordu . Çif~r !kati cclbedi
dolaşan bu p 1 aaında yalmz 

• d a YaÇO bankeri 
guı. en kaçnınıyord b k k . u ve an-

b~r,I amaıı, pıftoviyle kadim 
ır talyan haydudu k af . · · ı b" ıy etine ıırm~ o an ır davetli ki - bu 

h~ydut La~~nş!lrdan başka bir 
kimse degıldi - refakatind 
büfeye doğru yollanıp ta El e 
yalnız kaldığı zaman mahir~: 
manevrelerle genç kıza yak
laıb ve yavaı, yavaş : 

- Palyaço, dedi, daima ko
lombinin peşinden koştuğu 
ıibi bendeniz. de aiıiıı civa-

nmzdan aynlanuyorum. ilk 
valsı beraber oynayalım!.. 

Elyan ma.luunane tebes
süm etti , sakin ve mutevazi 
devam ediyordu : 

- Venedik dojuaun gaybu
betinden bilistifade size şunu 
söylemek isterim ki, Sizinle 
behe;:ne.hal görüşmeliyim, çün
kü soylıyecek çok mühim şey-
lerim var; bu sözleri mutealdp 
Palyaço çalik bir hareketle 
diğer maskaralar arasına ka
rıştı. 

VII 
Baloda düeJlo 

Bu siyah maskeli palyaçoda 
kimdi? Elyandan ne istiyordu? 
Söyliycceği mühim şeyler ne 
olabilirdi? 

İşte Elyan bu sualleri bey
hude olarak belki yiizüncli 
defa olmak üzere kendi ken
d'lnden soruyordu. Acaba vals 
eanasında palyaço kendisine 
neler söyliyecckti? 

Nihayet orkestra nalan 
bir vals çalmıya b a şladı. 
ve siyah maskeli palyaço ka
labalığı yararak genç kıza 
yaklaşb ve kemali hürmetle 
etildi: 

- Matmazel •. 
Elyan mütebeuimane cevap 

verdi: 
- Vadimi hatırlayorum 

nı6syö .. 
Ve dansa bqladılar. 
Palyaço hem dans ediyor , 

hem de cenç kın yavaş yavaş 
tenha bir köşeye sevkediyordu. 

Etraftan biraz tenhalaşınca 
palyaço söze başlı1arak dedi 
ki: 

- Biraz evel size mühim 
şeylerden bahsedeceğimi s6y
lemiştim matmazel. Bu itibar-
la kalabalıktan bıraz daha 
açılmış olsak fena olmıyacak. .. 
Elyan mtııteh:ıiyane: 

- Demek ki, dedi, slSyliye
ceğiniz şeyler çok mühim! •.. 

- Belki sizi çok yakından 
alakadar edecektir. 

- Deseniz ki esrar içinde 
yüzüyoruz!..Demek ki siz benim 
sergüzeşt romanlanmdan pek 
hotlanmakta olduğumu biliyor
sunuz öyle mi? 

Genç kız el'an bu baş başa 
musahabenin ciddiyetine ina
n m JOr. Bunu neticede bol 
ve tannan kahkahalarla bite
cek bir litife telikkf ediyordu. 

Mahna ıarip bir hissi kab-

i7 ~.rfüi mallar içia 
Müsabakamız ------J\1iiddet bitiyor, Cey~ 

larınızı gönderiniz .. 
Yerli malları müsabakamız 

mayısın yirmi beşinde bitiyor. 
Aym yirmisine kadu mektup 
kabul edeceğiz ve ayın yirmi 
beşine kadar da cevaplann 
neşrine devam edeceğiL 

Mayısın yirmi sekizinde, 
müsabakamıza iştirak edip ce
vapları neşrnlunan bütün ka
rilerimiz arasında kur'a çeki
lecek, bir gün sonra da ka:
zananlann isimleri neşrolu
nacak ve hediyelerimizin tev-
ziine başlanacaktır. 

fntihap ve tedarik ettiğimiz 
hediye adedi pek çok oldu
ğnndan müsabakaya girenler 
içinde kazanmıyacak kimse 
hemen yok gibidir . İdareha
nemızce bir yandan ha2.1rlan
makta olan hediyelerden şim
diye kadar tedarik edilenkr 

- !}f; -
Kibar hanı.ı.lar neden 
yerli malı kullanmazl11r 

Yt-ı•li mallnrm tnanımü
nıündP en uıüium rol lrn-
dmiarındır. A n·uım n ı n-
ht•rnfmkü moda.·1111 takip 
ed('(ı kacimlarumz hu mo
daları A ,·rurm ipPklilf)ri 
iJ,. talhik · edHcoklf•rhw 
Uursa, Hiyarıhekir, l\la-
nıuretilaziz ıı,elililcri n I 
lnıllansalar zarai'ı•llm·ine 
halt•I UPlllH'Z kanaalincle· 
yiz. 1'1aam \flh, hütiln hu 
vt•rli mal uiynwk mesf'
l<•si el rnfmda kadmları
nuzm hit: alftkadar ohna
(lıfilıtrmı gürnwl\le nıüte
t:ı.llinıim. 

.\yniim<laki iskarı,inden 
ba~11ulaJ\i tarağa kadur 
laıllalH)ıl\ları bfıt ün P~ya 
hu numı1Pk<1'tl•.•n tedarik 
l'diiPhilirkt•n IH'fh•n - st•h
ı·lmiz kihHl'I llİS\'al11 .. 
dh·c• bizd<•u avrılun züm· 
ı·c· her l't•daİt:ftrh{iı biz 
aunclf'rt• tahmil Pderlm·
tfe k(\mlih.'l'i lnlllel , .•• 
vatanl,trih\ hi<.~ nlflkadur 
olmazlar ve ''U\'larmda 
p•rll ı•lsf,li,tf, yeril ~mko
la, y<•rli şeker y(lımezh•r 
\'P nt•d(•n p•rli mah liul
lanma k h•ıu)zziilün.[e bu
lunmazlar. :ıjPhrt•mini 

!lalitl~ 

şun1ardır : 
Etem Pertev imaldtında1ı 

nefis ılnyat. Süreyya pa,a, 
Feshane, Bakır köy /abriktl
larmdan elbiselik kumaı. btil
taniye ve kelcn <>rlüler. Milli 
ko11serve fabrikası konserve 

oe mcınıwlallar. Kıilahya azim 
Çiııi fabrikasının ::<lrif çini ma
muldlı. Hasan Fikri &lhn 
güm•ş m· Jldımt'l Sabit ima
ltiliıarıelerinin yelek ve ço-
rapları. Bali :ade .fabrika
m11 kuş ftiyıi yw:tıkları. Beg-
ko: kundura fabrikasının is
karpin ve serviyelleri, Dağis· 
tam :ade llaı·ı Celdl bey 
ipekli mensucat f abrikaaımn 
ipek nwmulcilı, Lcı:ari Pana· 
yolidis ıiç ytldı= Bisküvi fab
rikasrnm ft>::i: biskıivileri. Ftr
hal ;adt• fabrikasımn şık ka
=aklari. 

- ~n -
Şimdilik işe ııf ak ~ele 

~eylerden ba~l~ 
i - l'erll malt deme , 

ynlnız kuma~, çama il'. 
nynk kahı clcmt•k delftldJr. 
Onun ir•ln nwmlekellmti
tl<' rn• t•ıliıvor ve buouaı . . 
ayni .\ vrupadan gt\llyllflla 
onların yt•rlisini aranıala
rız. Jleseli\ şelier ve ~e
i\••rll nuuınılitlm fthtst bl> 
tlt• c;ılrnrlH•n A n·uııa şe
IH~ı· ve sPkt.~rlt>malerlne .. 
hu rafjhcl nedir"! 

sonra hlsküvi bizde çı
kurken daha llt~flslol r•
yet•ei}iz clip• .\ ,·ı·tıılft ma
lma J\osmak fena bil' 
tult•llir. ihtiyaca liitO raır 
rilmlarımız liullla::' ve sa
ir('\'İ ihzar ctlinei\'e kadar 
hö)

0

·1.- ufak lt•l'ek .. ::;eylerin 
yerlisini tercihe ah~mah• 
yız ki mallarımız taam
müm (•;sin! 

Küçüli i\Justafa pa_. 
Hıfzı 

- US-
Avrupa ml!lı almamalılbr 
bu, kaidemiz olmaı. 1 r 
Yerli maliaruıın taam• 

m ünı ü için, ı>ropag8Ddt• 
yn1uuak ve ınn11artMMlft 
rnnhet bulmıtsı için • 
ruım mahna almamak lea)f lelvuku da bu delikanlınııı hat

ta sesini bile değiştirmiye 
uğraştığını ve bu ,ahsiyetin 
kendisine yabancı bir kimse 
olmadığım ihsas ediyordu. 

('(Jer. 

Mabadi var 

Kırklarill hudut ta 
kumandanı nızu 
~erimesi: Müşer 
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Dün, ikinci tab'ımızd-ı, m 
m.ırların derece ve ma ~hırı 
h, kkı.ıda i kanunu n ... ş etm" 
ti ; bu~n v .. iyetin daha ıyi 
ani ş la~- ı iç n, bu de ec leri 
rak.:ımla tC"sbit ett k, karile 
miL .ar dİ}OlUZ: 
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~~~ ~ ... ·1n~==-=:7:0 ~ Bir nevi un ve ek ek 
~~!&i:l ... ~1~6~ Löyiha,, istihsaldtımı ~dan 

SilihtaraQada bulunan ce- yüzde 32 tasarrll!f 
sedin hüviyeti anlaşıldı Ueçen sen!~!!e!~eerl!r~~·;:pılacak olu 

Dtin Slllhtarağada bir ceset lıulundut1unu, hü\·iyetl- bir mahsul darlığı olmuş, bu ekmek bugünkülerin beyazh-
nln henüz anlaşılmadı{)ım yaznıı~tıl\. Jandarma ku- yüzden ecnebi un ve buğdayı ğmı muhafaza edebileceği gibi 
tnandanhğı yapttğı tetklk:--tl ıwtke inde nınğrukun idhali zarureti artmıştı. Bunun gıda itibarile daha kuvvetli, 
Kemaliye ka~asmıo Şaı·k köyünden ve yazteı ofju lln- üzerinehayat pahalılığı bahsin- fiyat itibarile de belki daha 
rından Osman oylu Ahmel ~levlut o!duğunu anlamı~- de en mühim amil olan istih- ucuz olacakbr. 
lll'. Anlaşılnııyan şey lm adamın bir kuza netieesind(\ salitımızın hüsnü idaresi için Şimdi memlekette bir kaç 
nıı, yolisa bir cinayete kurban olaral\ mı inl ihar etti· ne yapılmak lazım geleceği nevi un istihsal ve istihlAk 
ğldlr. Hu el helin anlaşılnıasa i(;in ceset morga nakle- etrafında "Son Saat" bir an- edilmektedir. Ekstı·a unlar 
dilmiştir. ket yapmışb. O zaman, bu • °lo 63 » çekilmekte, yani 100 

Morg raporunu verdikten sonra yapılacak muamc- anketten bir çok güzel fikirler kilo buğdaydan 63 kilo ao 
le tespit edilecelillr. meydana çıkacağı ve bu fikir- çıkarılmnkta, « o 

0 
37 » si hay• 

Lokantadaki Bir kadlnz ::~d=hna?~ğıvek:~?tfı!i nne:!f;~ :~::akt!d~:~ndan istllılAk 
k d h süren "Son Saat,, in bu ka- Bir nevi un kanunu kabul 

a ın.. vuran sar oş naatinde yanılmadıiJ buiiin edildiği takdirde ise 0,10 a 
ık tahakkuk etmiştir. hakk k Kadık6yUnde Haydar Paşa Kad öyünde oturan arabacı Filvaki «Son saat»in mev- mu a çavdar olma fal'-

caddesinde ahçı Alinin dük- Celil dün akşam sarhoş oldu- zuubahs anketini alaka ile ta- tiyle °la 85 un çekilecek, yani 
kanına Halime isminde bir ğu halde kızıltoprağa giderken kip eden kiymetli bq vekili- 100 kilo buğdaydan 85 kilo 
kadın girmiş, yemek yerken yoldan geçen Esma isminde miz İsmet paşa hazretleri, bu un alınacaktır. Bu suretle te-
d b. k d b b ankette bı·r nevı· un ve bir min edilecek °lo 22 tasarrufa uvarda asılı bulunan ahçı ır a ına ere: er gezme 
A 1 kl.f t · k b 1 · nevı· ekmek tavsı"ye eden za- "lo 10 çavdar istihlaki mecba-ruinin ceketi cebinden iki tc ı c mı.ş , a u etmeyınce • i d · · d. 

tın fikrini okumuşlar ve keo- nyet e ınzımam e ınce ta• 
•1tın ı· ı b bıçamnı çekerek Esma hanı- f ikt oı 32 1 - --"' ırayı ça mış r. e.· disini celbederek bu hususta sarru m an ° ye 9ınntf 

K d i • mı ilci yerinden yaralamıştır. ki mutaleasını almışlardır. olacakbr ki bu suretle, malt-
a 10 çın.. Carih yakalanmıştır. Memleketi istihsalab ile sulibmiz memleketimizi « 10. 

Eyipte Arpacı sokağında Çarpan ofomobil idare etmek ve istihsali daha ay idare ediyorsa 13 ay idare 
()luran Nazif ile seyyar şer- Dün, Haydarpasa caddesin- ziyade arttırarak ihracab etmesi temin edilmiş bula· 
b ~ nacakbr. 
etç·i Ahmet, Fahriye isminde den geçmekte olan 19 yaşıdna çoğaltmak gayesini takip e- Gazeteler iktisat vekaletinde 

bir kadın garson yüzünden Hasan isminde bir gence den ismet paşa hazretleri, bir b ı · k. ak N----nevi un ve bir nevi ekmek u mese enın ımy er uc--
kavg-a etmişler, Ahmet bıçak- n~marası meçhul bir otomobil fikrini isabetli bularak bu fi- tin Menşi beyle meb'us Tab-
la Nuifi iki yerinden yarala- çarpmış, başından yaralanan kir etrafında çalıfılmuım ıin beyin de dahil oldaldan 

h Hasan efendi lıp fakülte~!ne emretmişlerdı·r. bir komisyonda müzakere 
ınıftır. Mecruh astaneye ya- d'l L ld ... .._ •• 1 
t yatmlmışbr. Bunun üzerine ihzar edilmiş e 1 me-.te 0 uğunu ya .... uapar-
ııılrnı ..... r. Carih aranmaktadır. 1ııl d N tt• M · b d L .• .,.. ..,.... olan bir nevi un kanunu heyeti ı. ure ın enşı ey en uu 

Mücevher htrSIZI Nı•~n• .. ·ında oturan Mu"inev- vekileye sevkedilmek üzere hususta malumat istedik, de-
-r- ~ iktisat vekiletine annden·ı. di ki: Eyipte oturan Hayrünnisa ver hanım dün Yeni Camide •-

L__ - miştir. «- Ben Ankaraya husull 
auumm evm' e ı·br~L!m Tahain numarası me,.hul bir otomo· B k k b l d ld b. · · · f •t i t• 0 --aw .,. u anun a u e i iği ır ışım ıç m gı m ş ım. .... 
İaıninde birisi girmiş, bazı bilin albnda kalmış yaralan- takdirde istihsalibmızdan yüz- meseleler için iktisat vekileti-
•öcevherat çalmıştır. mıştır. de 32 tasarruf edilmiş ola- ne uğramıştım. Havadis b119" 

caktır. dan galat olsa gerektir.• 

Bir gümrük garibesi l 
.Her yiğitin bir türlü yotwt yiyişi olduğu gibi her memle

ketın de bazı idare garipli.lcleri vardır. Bizde, bilhassa bazı 
aWnr.iik 1flerinde bu garabet g&ıtlmüze çarpa!. işte bir tanesi : 

Şırketı Hayriye, geçen aene Avrupada bır vapur yaptırdı. 
Vapur lstanbula gelince gümrük idaresinin ilk işi ge?'iyi dal-
fa1ardan muhafaza etmek için etrafına çekilen tahta muhafaza 
anŞir600 lira resim istemesidir. 

b · ket. ~u tahtaların kıymetini 900 lira ettiğini, 300 liralık 
d 

1~ fey 1 ıçıu 600 lira re9im verilmiyeceğini iddia etmiş ise de 
be 1 an atamanıış, r&umatın istediğini yapmaktan başka çare 

u ~b~mıştır: Bu sefer Altmkum vapuru geldiği zaman, 
·~ ık~yh*ll tekerrür etmemesi için gemi Çanakkaleye gciir 
re mez ta ta . Dıuhafua aksamını orada yakbrmış ve gemi, 
buraya, ertemız hir halde gelmiftir. 

Bugünkü hava: 
Kandilli raaatanesinden 

alınmıştır: 
Dün azami hararet cc24» 

derece, bu sabah ccl8ı. de
recedir. Bu gece rüzgAr 
mütehavvil Hava açıktır. Dün 
.. 3,, milimetre yağmur yağ
mışbr. 

· r~---------------------......'\ 
Bugiinkü borsa: 
lngiliz 999,50; .Frank 

12,43; Liret 9,27; lsviçre 
2,52,00; Dolar 48ı50; Da
hili93,50; Altın 860; Anadolu 
24,70; Rumeli 7,25; Tr~mvay 
73; Düyun 207 ,25. 

iş bankasından a!mrnı~tır. 

Devlet bankası ve pahalılık 
beyanatı lVI. vekilin in 

Maliye Vekili Şnkrü bey, 
dün B.M.M.in de maaş kanunu 
ve bütçe müzakeresi münase
betile uzun beyannatta bu· 
lunmuştur .. Vekil bey, yeni 
bütçenin eskisinden 18 milyon 
lira fazla olduğunu, hükume
tin takip ettiği aulh aiyaseti· 
nin eseri olarak milli müda
faa bütçesinden 2 milyon lira 
tasarruf edildiğini, şeker ve 
petrol inhi41arlarının . lağvolu
nacağını beyan etmış ve ha· 
yat pahalılığı hakkında da şun 
}arı söylemiştir: 

«- Kuraklık ve hayat pa
halılığı bir propaganda rüz
garı halinde esmiye başlamış
tır. Filhakika kuraklık, paha-

.. 
lılık yok değildir. Fakat mes'• 
elenin izam edildiği de doj
rudur. Düşmanlanmızın Türk 
çocuklann cesaretini lannak 
için bu propagandayı köriik
ledikleri muhakkaktır. 

Ucuz hayat kurunu vaat& 
hayatıdır. Biz kısa zamanda 
çok büyük işler vücude ıe· 
tirdik. Bu büyük işleri bqa
rabilmek için emniyet ve 
neş' e ile çalışmak mecbaD.
yetindeyiz. 

'Devlet bankası 
Hükumet Devlet bankasmın 

esasını teşkil etmek için bir 
buçuk milyon İngiliz lirua 
mübayaa etmiştir. Ayrıca 500 
bin İngiliz liralık borç ade
miştir.» 
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. 
Bütün haşarahn düşinau::! biamanı 

• 
FLITOKSa 

. 
Itin1at 

meakeninfzi ve 
telvis eden si-

mevcudiyetinizi 
zehirliyen ve müthiş hasta
hkhann sirayetine sebep 
o.lan sivrisinekleri öldürür. 

FÜTOKS lıayvuab ehliye
ye ldırap çektiren ufak si
neileri öldürür. 

~di1lİz 

lılarınızı ve mefruşatının 

kemiren, mahveden güveleri 
öldurilr. 

kanınızı 
ve rahatınızı bozan 
kurularım ve pireleri öldti
rür. 

FÜTOKS kümes liayvAD&· 
tınızı öldüren tufeyli haşa
rab öklürür. 

ELİTOKS 
Leke yapınaz 
ko.kusu sıhhi 

,ıe Jatiftir 
Umumi acenteleri : 

EHRENŞTEİN ve 
TOLEDO 

İstanbul Albparmak han 
birinci kat 

ıı.an 
lstanbul Tramvay şirketi bilet

çilik vazifesi için taiip aramakta 
Bu vazifeye t&lip olanlar Cuma ve Pazar günlerinden ma

ada her gün sabahleyin saat 9 ile 12 arasında ve akşamları 
saat 15 ile 18 arasında Galatada Hayneman hanında şirketin 
hareket kalemine müracaat edebilirler. 

Biletçi olmak isteycu!er ~tideki şartları haiz bulunmalıdırlar : 
1 - Tüı kiye tebaasından olmak . 
2 - Yaşı 20 den fazla ve 40 dan aşağı bu]unmaf;c. 
3 - Askerlik vesikcısi yolunda olmak . 
4 - Yeni harfler ile okuyup yazahilrnek ve hesaptan imti- , 

Çocukarımızın 
Elbiselerini 

ay er 
J\1ağazasından 

alınız. 

IJişleri 11tuhafaza etnzek hayatı kurtarm.aktır 

Umuiyetle herkes meşhur 

MOSSANT 
Şapka~ı=nı· giymektedir 

4 lllu1Uk.-~ 
e#-

Teşekkür 
İstanbul Sıhhat Yurdunda . 

yaptırdığım fıtık ameliyatım 
büyÜk bir maharet ve muvaf
fakıyetle icra eden kıymetli 
operatörümüz Orhan beyefen
diye ve müdür Riza beyle 
müdire hanımefendiye ve diger 
milstahdimine kendilerinden 
görmüş olduğum teshilat ve 
asan intizamdan dolayı alenen 
teşekkürü vecibe addeylerim. 

· Serezli Akil 

Sevk men1ur-
. luğunun nakli 

Tayyare cemiyeti sevk mü
dürlüğü küçük Kınac!yan ha-

Otuz senedenberi 
tarzı istihzarmdaki ne· 
faset ve kudreti fenni
yesinden naşi herkesin 
memnuniyetle istimal 

ettiği Pertev 
Diş macunu 

ve ya Pertev 
Dit tozu 

Bu maksadı temine kafidir. 

Üç cilt bir arada 

Kara D~ıvt1t 
Nizameddin Nazif beyin 
bu büyük eseri üç cildi 
bir arada küçük ve okun
ması kolay bir cilt halJn
de neşredilmiştir.... Flatı 
«125» kuruştur. Neşreden 
Resimli Ay matbaası. 

Son Saatin ilan tarz/esi 
Kun.ıs 

16 ncı sahifede santimi ~5 
13,12,l 1,10 uncu ıı J) 50 
9,8,3 üncü > > 120 
2 nci > > 200 
l inci )) » 400 

Telgraf:· lstanbu_l Saat 
Üan muhtevi,-atına dikkat olun -

ırıakla beraber bu hususta mes'uliyet 
kabul edilm'!z. 

Cazetcmiz<le intişar eden bütün 
yazıların hakkı mahfuzdur. 

Abone şartları 
Vilayetler için: Senelik I 700, altı 

aylık 900, üç aylık 500 kuruştur. 
Ecnebi memleketler için: Senelik_ 
:moo, altı aylık 1600, üç aylık 900 

kuruştur. 

10 Zilhicce 1347 

C.üneş 

Öğle 
ikindi 

1lakvinı 
4,40 
12, J o 
1 b,O:' 

Ak~aın 
Y:ıt sı 

İmsak 

t9.,2r 
2T.ı 's 
2,3~ 

han veYeb;!mek . 
5 - Hızme~e girmezden evel tıhb' n urı) ·.!ne 

hatte bu!undt~ğu tebeyyün eyl~m. i.. 
ncHcesinde sı- · mndan Sanararyan lıaııının bi-

1 rinci katma nakletmiştir. 
ı Mes'ul müdür: Selini RağıJJ 
1 


