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e ta gene bir şekavet yapıldı 

Bir kervanı vurmak i etliler 
akat, haydutlar yakalanmışlardır 

Mardin , 7 ( H . M . ) - Taşlı aşiretinden 

iken bir müddettenberi Cenupta bulunan 

İbrahim Çalgı oğullarından Sofi üç gün evel 

üç arkadaşı ile beraber Reşmel köyünün 8 
ldlometre Şimalin2e bulunan Resülhun bur

yan şakiler firar etmişlerdir. 
Bu vak'a üzerine derhal tertibat almmı.f, 

f .nunda bir pusu kurmuş ve geceyi orada ge-

Mardin valisi Tevfik Hadi bey de bizzat ~ak'a 

mahalline gitmiştir. Jandarma merkez bölük 
kumandanının idaresinde olaı·ak harekete 

geçen takip müfrezelerimiz, şakileri saklan

dıktan yerde basbrmış, bir buçuk saatlik 

bir müsademeden sonra şakilerden Sofi ağır 

surette yaralanmış, arkadaşları Kasım ile 

Hüseyin yakalanmışlar, adliyeye teslim edil
mişlerdir. 

çiren Cizre kervanına taarruz etmişlerdir. 

Bu tnarruz neticesi katırcı Fasruh isminde 

biri katledilmiş, diğer katırcılar mukavemet 

Şarkta 
1 göstermiş, bir şey yapmıya muvaffak olamı-

111
.. Çekirf!e 

M .u.cadelesi 
ardın 7 (H 

,\lA '-- ' .M.) - Şimdi-
"~ar ç k· 
etrafında e ırge miicadelesi 
~ek için Yap~!an işleri gör
ile h" l"k ınucadele m""d .. ·· . ır 1 te Çoı . u uru 
din Valisi ·~ gtden Mar
•vdet l . T evfık Hadi bey 

e ınışr 
nıuvaffak ~r. MUcndelenin 
•ulatıınıı.ın n~ıcesini ve mah-
scrretıc urtarıldığını me-
la arzeder· y 
.rın feyzit . . un: . nğnıur-

.,!ırnı· ştir. çıf çıleıınuzi sevin-

DQç tayin. 
. Otıl/('r ('ekrll('f i 

( 'C 1'~ . 
A ~ \ 0 1111 seı-/if-ı~ 

ldıgı..... \ 
r ... ız nı ı · 
an, Parist ? ~mata naza-

olan DüyU e ınıkat edecek 
Yo nu unıu . k nuna Tu k tnı} e .omis-
olarak Mü kr· Dainler vekili 
Ilı" s ırat . h" 

~ !"11üdllrü Z<;k• ~n ısarı umu-
nuıın konıise . :ıı, hükumetı-
~llatcıarı Ala:ı Rlarak maliye 
~ra~ edecekl:rd'ııa beyler iş· 
ayın ve intiha ır. Bunlara ait 

dc~catir. p rnuanıeleleri 1 
nıüıltirat .. 

ınudqtlUiUne de 1 

-
Gün

haberleri 

Soıı Saatte 
Gazetemiz tedricen intişar 

saatini geciktirecek, kendi
sinden evel çıkan sabah ve 
akşam gazetelerinde mühim 
haber bulursa onlan da ikti
bas ederek tam bir akşam 
gazetesi halinde lüzummıa 
göre saat (2)de, (3) te, (4) le 
ve hatta (5) te çıkacaktır. 

Zelırii B· 
lağvı mukarrer olan Şeker ve 
Petrol inhisar müdürü Hilsnil 
bey tayin edilecektir. 

er yerde tehlike var 
Daülkelp m

üessesesi mil -
dürü Naum 
bey dün bay
tar mektebi 
talebelerine 
bir konferans 
verdi, söyledi
ği şudur: 

- Kuduz, 
köpek ve ke-
diden geçtiği 
gibi tavuk ve 
horostan da 
geçebilir, bu 
Paris Tıp aka· . . 
demisinin son tecrübeleri ile sabit olmuştur. Bınaenaleyh bit 
kuş tarafından ısırılındığı zaman bile insan derhal muayeneye 

koşmalıdır. 

- ·Acaba sebep ne? 
Salihlide bütün memurlar 
lhep biden istifa mı ettiler 

Salihli 6 l\layıs - GeçenlerdP Salihlideki resmi 
tcselildillerc ınensup zevutm umnnıiyetlc isUraı~ı 
üz .. erine nıll hey gelmi'}li. ~lüteakiben fırka mınta h: 

·· feltlş Zübtü h~'\·in vukuatı yakırnian teftiş ve t8 
~:~: kin gelmf'si herkesin ınemnunl} et ini istl~IAp et

. 11·1·· Zu'" lılü beY tedabirl Ye icap (..~enler ~erin• 
mı~ . ~ . ) 

( Malıadl ikinci sahifede 
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2 Sahife 

Gazimiz 
Bayraından son

ra şehrimize 
geliyorlar 

lfneisicümhur hz. kurb~uı bay
lilrammdan sonra şehrimizi 
teşrif buyuracaklar ve yazuı 
burada ikamet eyliyeceklerdir. 

filinkaradn cereyan eden 
WJ Türk - Framız ve Türk -
Yunan müzakcratımn iyi neti
celere vasıl olmakta bu1undu
i'tı artık teeyyüt etmiştir. 

Tnrk ·Yunan :mliıakeratın· 
daki son ihtilaflı noktalar, bi
taraf mübadele azasının ha-
kemliğine tevdi edilmektedir; 
bu aza yarın Ankaraya gide-
cektir. · 
rrflann Londra, Filipin ve 
UAvuıturalya adalarından 

görülecek bir küsufu külii ola· 
cak ve «5» dakika «7» saniye 
devam edecektir. 

: ini üyük M. M. maliye endi
. IMJ meni, bckirlık vergisinin 
alınmamasına karar vermjştir. 

il iyana sefirimiz Hamdi B. 
izmirden Viyanaya git-

miştir. 
(qıinemaların geceleri saat 
~ 12 den sonraya kalma-
malan için yeniden bir karar 
verilmif tir. 
m·~ 16 • 17 geeeainden, 
iMi 26 - 27 gecesine kadar 
Anadulu hatbnda bayram 
müııasebetile temilltlı tarife 
tatbik edilecektir. 

marbiye mektebinin 929 se
nesi mezwı!arının diploma 

tevzii merasimi dün yAptlmı;ı , 
317 genç ıabitimiz diı>Joma 
almJştır. 

Yazılarıınr;;. 
Sahife: 

3 - iki 1. nf:ıd:ı•, ~o'or1e•e f:ız 1 :ı 
p.ır.ı \ Cr ıc. in'z ;e <Jfrc 

4 Karilcrimit. n sutunn Xı;ır. 

5 ~ Dlr 4 • ç uı .., e ~ ~e 

6 K hrama.n ~ ~:ı 

7 Sir.~<ll a duo} ~· ı . 

8 M lutm'lc 1 
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Bitn1iyen iş Arnavutlar 
Tamirat.meselep Rumca ayin ya~ 
sinde karşılıklı pan paptlzlan 
muhtıralar tevkif etliler 

Atina, 7 - Paskalya yor· 
tularında Arna\'utluğun bazı 
yerlerindeki rem kliseler:nde 
ayin esnasında Arnavut lisa
nmı kullilnımı1 : istemiyen ra
hipler, Arnatmt zabıtası t:.ıra
fındnn tevkif edilmişlerdir. 

Parls, 7 ( A.A.) - Schtıcht 
muhtıra ı nıütehass!slara he .. 
ni~z tevdi ediJın~mi~tir. 

Resmi surette cereyan eden 
müzakero.ttıı M. Y ounp ile M. 
Stamp serdcdeceği ihtirnzi 
kayHlcre alacnklı devletlerce 
mi.izakere edihneğe müsait 
bir tekil vermesi iç.in M. 
Schacht nezdinde mus2rrane 
teşebbüslerde bulunmuşl.:ırdır. 

M. Schachtın ihtiraz.t kayt
lan havi muhtırasını yanndnn 
itili.aren tevdi edeceği ümit 
oluruy\ır. Almanların ödeye
ce.ği taksitlerle bunfonn a!a
caldılar arasında tdtŞimi hak· 
kında uzun bfs;ıatı havi obn 
Yuııg muhbrasmm da ayni 
zamanda verileceği zannolu .. 
nuyor. 

Öldüren düğün 
Nantes, 8 (A. A.)- Bir dü

ğünde 100 davetliden 80 ni 
zehirlenmiş, gelinin babası 
ölmüştür. 

-:;-,aaş kanununun pa~e.mbe 
günü mecl'ste müzakeresi 

m temeldir. 
Büyük merı:ıurlann maaşlan 

tenzil edilmemiş, küçük ,me
murların maa~ hadlerine zam 
yapılımfbr. Aakara memurları .. 
nn meak~n zammı yapılmıştır. 
lfltıku.dar tramvayının ycııi 
lllfebekes ne ait malzeme 
siparif ~dılmif tir. Teşrinevel -
de F akülieye kadar tramvay 
i •· ebile-cektir. 

ün sğtr cezada, Lu::ıia 
H.ın ölümüne, Kndıiye 

mın tatili uzvunzı sebep ol· 
makla mazmın Dr Kena.n B.in 
muhakemesine devam edilmiş, 
hazı şahitler dinlenmi~, bir 
ltalyan doktoru hastada te
ıemmUm allimi gördüğünü 
söylemiş, m~hekeme t.ı.Hk edH
m~ştir. 

firan hareketze<lelerine ynr
gjdım için Paris ve Cenevre 
Salibi Ahmerleri bir be;·~ıına
me neşr<!lmışlnd.ir. 
fivunduk z delerin konkcr
WJ dotosu bugt n im:ıa anc· 
caktır. 

Y ':.lnan hükumeti bu hususta 
te, ebbllsatta bulunacaktır. 

N·ı . ~·ı"'f ı ... ı fi ı 
Kalurc, 'l (A.A.) - ~j} 5u

fo.rı hakkında lnpltere ile 
Mısır nrasmdn akaolunan iti
ltifoame b-ugu_n imza cdi!rn1ş· 
tir. 

Almany~daki 
hadi~eler 

~erlin, 7 ( A. A. ) - Bir 
mayıs giinli t~kif edilen bin 
luıd&r ltişiclen .ancak 117 s·n·!l 
mevkufiyeti idcme edilm:ş, 
bunlardan d~ 72sl bug'tin sal.
v,c,rilmiı;tir, 

Hambourg, 7 {A.A.) - :le.· 
bıta fealiy~tte bulunma~ı men· 
«!ilen 1'..omüıtiıt te~1'ilatı cıer• 
kczlcrinde tahaıTiyat yapıl
nııy_tır. 

!Serlin, 7 {A.A.) - Sakson· 
hükiuneti komijnist sabr1' mu
haripler cemiyetlerinin faa:iyc
tini llıf:nelmittir. 

Ber!ııı, 8 (A.A.~ - Bir Mn· 
yıs günü ÇtkM 'kargaşahklar 
etnuuıda ~efat .edenlerin ce .. 
naze merasimi bugün yapıla· 
caktı.r. B!rç.ok amele ve müs
tıhdemin ı;a,at 13,30dan14de 
kadar çal mıyacaktır. 
Umunıl nE-kH vasıtaları 5 

dakika lfleıuiy.ccelnir. B~·liner 
T agblat gazetesi igrişaş CSi.la

sında neırec1llea znbıta teb·i~i 
nin hikikatı f.:'2hrff ve tağyır 
eltiainl !uıydelmek \'e anc k 
bir z~b ta menıurumm )'3ra.lan· 
mış o'i.nı .. ~ın··1 roüş:uiemeler 
hakk.mda ne dr ~!hıtilmesi !hun 
geldJshıı gösterdiki:ıi ;JA1;e 
cylem:.tir. 

ı-:ari~ahklann \1tku bJl· 
duğu 111ahallerdeki lı..ıctaılr.r 
tazminat :iıtcın ktedir. 

Feci bir keza 

mariciye mtl>teş:m Enis B.in 
Atine sefaretine tayini 

un.:n · hlikrmıeHnden istimzaç 
ı .edi!mzştir. 

Zagrap, 'J (A.A.) - l-fo_u.s'i 
rnüesaeıede diu4lm1t iştiali ne· 
ticcsi oira.. ok yedj ame!e öl
müş, iki i'~çi ağır sur\!ite ya
ra~n nnışhr. 

.. 
Yarışıkhk 

lrandalri lngiliı 
petrol şirketi 

taş/anıldı 
Rı~ı·a, 7 [ A.A.] - lrpb 

knin Abadr.ııda lnıiJi:ı • Jrd 
petrol tasfiyehanesincJ. g~
pnzar a~arnı vahim ~l'fq.I' 
hk!ar zuhur dmft oldıaj\I ri # 

vayet edilmektedir. Karg-..aldl 
çıluırnnlar şirketin bio«Jan&lf 
tnşinmış1Br ve büyük huarld 
ika hu' lcvd'r. Mamafih t.
le~at yoi•tur. 

Tnbafdi teslihat 
hikayesi 

M.:shingtc:ı, 1 (A.A.) - ltL 
Hoo·ıer, Cenevre korıf~'8JtlJ• 
da tahdidi tedihat salıı•m:ı. 
elde edilen neticelerden ve 
bilhassa başh~ bahri d~vld" 
lerin b~hri teslihatıa tenkiai i · 
Amerikan heyeti tarafından y 
pıl&u teklif .eri ~bul etsqif 
olmalannd~n dola;·ı f1tvke1Ade 
memnun olduğur.u beyp ~fi 
miştjr. 

He?" ne ~Z!chır yeni bir bab• 
ri konfornn_s.n içtiınaa da\ eti 
için kafi Vç ~arih tertibtı 
alınmıŞ$e de f.1, Hover bu J#" 
hada pek yakıtı bir istikbal* 
de seri icraalcı gir~ileceji 
müteleasmda bulunmaktadır, 

Acaba sebep ne 
[ 1 inci sa~ifedep .u.ıabat J 

del~i YOŞLt~·n~ı vr• tesiri (O• 
iyi iı'İ n.<·ı·t~ \•l;-ı·m l~tlr. 

lht tıPtfce J)lifıassn ~imdi 
daha z"yad(.~ takdir (•tll" 
m(•I f(•ılir. l• ırkanın kud
rl'l ilL• müfrPasiv müda!ıa' 
l<•si bu mrn:h•l;f\t1a nrl 
:-,ıra hı•Hrcn anln:-:nı.tnırıı
Jıfjı ,.c huonu ~~1i:Jt,.ll'tluQU 
lıt15\ımwt kf:ranf' hı.u·<~lu\U 
l.ınHuw•n izah: etmiştir· 
He\.li Jcoı! ldun ~ızuklaşttP 
Salihll dy vm hir ·ükılll 

t:anlmi~ Pt -renbf'rl da• 
hi!iodc <_·uiı .. m.•l<tudw. JJl.I 
nüıu i\adıw f.t, zt tc•~•·kkül" 
IPI' m nyu ınu fJ Jprek , ...... 
z i t'P} <.' bt•~I ,ırın .. , bit• kl"' 
~mı th tııcdid~n Jkımıl 
PdflmpJ~ ü;wı·c buluwur 
1 UL 

''Bir avıtç kül.,, ile 1 'Niçin,, bitmek üzeredir, birkaç güne kadar ••• 



n ha
ı H lhuki 

k ı, ve h. r . k-
ları klındc d 

•Yordum k' na bin kere 
t ı- ı: B k "'· en yı ıı yo-

Sen, be . .. .. ıını b 
F'Ortip du d u sızhnı ınıı 
bi y U\\r r avuç .. a' y rden 
ııunı \!arnur ı a san b a ıyor o-
c den hab r u akibcti on
onunla d eren ağzı 
Yordu c. urup k S n... apatı-

adınin bu f k 
tel · 1 r er n uf k nı gaze-
nı b' a te k 'k ' ır avu ı azları-
l~a~anlar,. ~e~amurla kar-

nııyız? Ye edemez 

Şojorlere fazla. _oa a eı rı1eyiniz 

Taksi ücretlerinde yapılan 
tenzilat. 1 mayıstan muteber 
olduğu halde, şoförler hala 

' müşterilerden eski hesapla 
fazla parn almakta devam 
ediyorlar. Seyriisefer merke
zine, bir çok kinıseler bu 
yüzden şikayet etmekt~dil'ler. 

Muavin Hamit beyin de ba
şına gelmiş, bindigi bir oto
mobilin of 'rü kendisinden 
eski he pla ücret almakta 
israr elm'ştir. 

« - Taksi ücretlerindeki 
tenıila 1 mayıstan muteber-

Hüviyet · ıi şoföre söyl~miyen 
Hamit bey, ücreti eski hesap
la vermiş, yalnız otomobilin 
numarasını nlmışbr. 

Şimdi, hem şoförden fazla 
para i frdat e ilccek, hem de 
cezayı nakdi < nac ktır. 

Ham1t bey k nd• .. 'le P,"ör" -

ost n 
şikayet 

Son L • -

te · 1it 

'°) 111~'11~ e 
ka ~ L .. rı ' ni' \'<af ·a 
E n · l ef ·ndiniı nırtcc

ra ı;ını e\t:lce ~~1ını.t1k. 
1 lalive nıüf tf ~Ieri, 

w • 

SilP knvn1al\.anu Ah-
• w 

nıet { 'fk \e nıal 
rnüdürü ~ütf ü h~) kr 
hakkında bu nıe~clc
dcn dola. ı t ıhl~ikata 

rchr. 

Bır ya, s: c. yaKa .. ndı 
Evelki gi'n Gala d tram

vay c dde 'nde sabıkali yan

ke.3ic 'terden P ak l lı iehmet 
bir m aının 600 lirası ile 

ık n il· ne 

şen bir m1 l ... rnrimize demiştir 
ki: «Keyfiyeti yeniden ilan ve 
halkın nazarı dikkatıne vaze
deceğiz. Eski hesapla ücret 
almakta israr eden otomobil
lerin numarasını, miişterilerin 
Seyrüsefer merkezine bildir· 
melerini t vsiye ederim. Bu 
..,uretle, fazla olarak verdik
leri paralar şorörlerdeyı istir
d&t ve kendilerine iade edi
lecektir. » 

Hamit bey, taksi ücretle
rinde ya ılan tenzilatın kat'i 
olduğunu ve tenzilatın ref'i 
için şoförler tarafından ema
nete vakı olan müracaabn 
reddedilt ceğini söyleınis ve 

piyasa b "r nevi taksi kul
lan.im · l hinde emanetçe 
tetk kuta l a landığı haberi
nin do - u o!madığım ilave 

bağlar <'addesi, 
tozdan rr e.AJ 7 bir hale gel-
m ' ltrib n 10 santim 
to ın • ı ; o civar sekenesi 
b..ı teze ..ı hurtulmaları için 

a bir mazbc.ta hazır-

ır, 

rı e ;r? 
Bil' o un evt·I ~ ckerin 

o!, ka 'ı . l o ıpaı:a il~c.: n 
·ı fesi un . :! buçuğa, 
p' i c' n kırktan kırk 
İki \'C, (:~\ ln İki YÜZ 

v • -

dok~a 1 <.'( i len üçvüz 
on üçt: ·r ır!adığını · 'e 
~>uı ı, ruı orül( a hiç 
bir sebep _ okkcn keyf 
için ) apıldıgını ) azan 
İznıirli bir refil inıiz, 
ora<laI~i al·ikadar nıa-
ı~amlar<lan huııun na
sıl yaı ıhgını sonnak-
tadır. 

yr m 
Kurb bayramı 2J mayısa 

mü adif paz tesi giınüdür. 
Bu husu ta Müftülükçe i an 

d rlP.stlir. 

• . " . ., 
y'l>nı ı e;:)er nı 

Vezin ve kafiye 
- Bu günlerde ortaya 

«Serbest vezinle şiir» diye bir 
şey çıktı, nedir o Allah aş
kına? Hiç öyle vezinsiz, ölçü-
süz şiir olur mu? . 

- Mis gibi olur. Vezın, 
ölçü ne demek? Yufka mı 
sabyoruz, yoksa patiska mı? 

Şair gönlünden, fikrinden 
doğan güzel bir şeyi, başka-
larına anlatırken, onu ne için 
bir takım sonradan uydurma 
terazilere, arşınlara vurmıya 
mecbur olsun ve niçin o gü
güzel şey ölçüye bpa bp 
gelsin diye onun kolunu, ka· 
nadmı budamıya kalksın? 

- Lakin, bazıları şiir, bir 
musikidir ve musikide de 
mutlak vezin lazımdır, diyor-
lar. 

- Şiir , musiki midir? O 
halde ne kadar şair varsa ara 
sıra bir araya toplanmalı, iç
lerinden €n ustasını kendileri-
ne şef intihap etmeli, o da 
eline işaret değneğini alıp 
arknd«şlarmın şiirlerini, tıpkı 
orkestra çaldırır gibi, işaretle 
vie makamla okutmalı! Bunlar 
hep laf azizim, laf. Görenek 
tesiri ile bazı zihinlerde yer 
tutmuş birer batil itikat, mo
dası geçmiş, fuzuli ve fantazi 
bir hastalık! 

- Ya kafiye? 
- Bana kalırsa kafiye de 

. öyle... Kendisinde hakiki şa-
irlik hassası olan bir insan, 
vezin, kafiye gibi sun'i ve 
gayri tabii şeylerle neden 
uğraşsın? 

- Peki ama vezin, l<afiye 
olmazsa şiir nasıl söylenir? 

- Nesir ne güne duruyor? 
Fakat nesirle şiir yapmak, 
nesirle şaırlik satmak; şiir 
vadisinde perende atmak is
tiyen her b bayigidin kcin 

' değildir. Manzumenin, sade 
kulağa ve 0öz~ biraz. h~ş 
gibi gelen vczınle kafiyesı , 
bal kabağı gibi bir fikri, buz 
gibi bir hb.,i, işe sathından 
bakanlara ~iir ve kailini de 
şair diye yutturabilir. 

Lakin, nesirde o hantal ve 
herkesin söyliyebileceği fikir
ler, dondurma gibi his,_ yahut 
hayalde de hal sırıtıve~ır. . 

- Demek onun içın, bır 
çok kimsel ... r vezinsiz, kafiye
siz şi: o ::ıı~az d' or ar. 

_ Jyiey ... ! H le bir kere 
5 n nz:ur/ 1" ? alksın, 
~ ~u • eyret Şu kadrosundan 
alay l harıç c kalanları!.. 

Korog u 

' 
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ı ligar, hu ın 'iUı < la 

ile müteezziy' ne <lü ü
nürken n1i~ı t irinin 
şeklini, şeıuail ini de 
dalgın dalgın gözden 
geçiri) ordu. ·rc~ekkü
J~tındaki 2na hatlar 
itibarile a n a vrı - . 
belki hiç bir güz ilik 
ifade etınİ\en hu er
kek vücudunun he~ eti 
umun1i) esinde şa ~anı 
dikkat bir hu~usi~ et, 
sebebi na mallım hir 
mümtazivet vardı. ~tc
sda şu gözler. her 
hangi bir çehrede celbi 
na7~r etrnezdi. ( .. ;:ikin 
Hurremin vüzündc, o 

"' 
sık kaşların altında ve 
bu burnun üzerinde 
her kadın başını üç 
kere çe,·irecek 'e taze 
hızların rüyah rına 
girecek bir tesire ına

likti. Dudal~r, yabani 
çilekler gibi iştihaen
giz; bıyıklar, rengin 
bir den1et ipek j!İl i 
nazarniıvaz idi. 

ı igar, bu sessiz te 
ıaaşa sırasında Ncri
manın Jlurren1 İçin 
söy1ediği sözleri · de 
birer birer hat ırlı~or
du. Erkekler hal ... kında 
n1ütalea vürütmcktc, 
hi'tkümlcr vern1ekte 
tanı n1anasi1e salahi
yettar olan deli kız, 

Hurremin nadirülenı al 
bir mahluk oldu ru nı 
kira ren sö~ len1işti. Bu 
hususivet, su e;kalii - . 
şemailden ·kola) ca an-
laşılaman1akla bera
ber delikanlının bakı
şından. dudak1ar·ının 

G-n·" 

rt ııgi ıden ve bütün 
hututu uz' ivesinden 
bir ba~kalık, tatlı bir 
cazihe. gıcıklayıcı bir 
~~ıcaldık sezilh ordu. 

A le iade bir hizmet
çinin hile o cazibeye ve 

o ten(h r stiye kapılarak 
Hurreın hakkında «gü
lel delikanlı>> tahirini 
kullandığını hatırlıyan 
~ 
1igflr, hissi haysiyet 

ka usuna nı ı, 'oksa 
~ J 

gönlünün n1eyline ıni 
itba edeceğini bir 
türlü tal·dir edenıi\O!" 

w 

,.e bu iki zıt duygunun 
tazyıkı a ltın<la ı 1üşkü] 
dakikalar geçiriyordu. 
.ı. Jerinıanın ko' duğu 
hir erkeği kabul etınek 
ağırdı. O ze\ k ehli 
kadının uen1sal~izn de-
diği şu zinde delll·an
Jıvı elden kaçırmak ta 

" 
çocukluktu. Şişınan 
dul, na ıl bir hattı 
hareket ittihaz edcce
.~ıni belki bir çeyrek 
düşün<liı. Kendi gelen 
'akıstkh ınisafire . . 
((yanlış kapı çaldığını» 
sövli ven1edi, kat'ı bir . .; 

hüsnü kabul göster-
mek te - o an İçin -
elinden gelmedi. Garip 
bir tereddüt, hazin bir 
keşn1cke5i ruh içinde 
kaldı. 

Bu müddet zarfında, 
Hurren1 de sakitti. 
Gözlerinde korku ve 
ün1it, nöbetle parlıya
rak şişn1an dula bakı
yordu: ara sıra da, bu 
l·adının Lalinur gibi, 

~ i\1arika gibi alelacele 
1 hoYntına sn rılnıa nı;ısı-

e 

··::::.: Karilerimizin 
Bik iflasa daır 

Sütunu -... 
B r ce "P 

:\luhlN·~ııı naz<'l(\nizin 
(l'\ t•lld uünldı nü hasında 
Bolulu il) as zadeler ~ir
lwliııin U'la t'lliği dc•ree-
dilnıiş ise dt.• nal"ı. olan 
i~bu nıalumatın iknıali 
için bPrveçhi ali hususa
t m arzına uıeburi~ el ht.t~ıl 
olmu tur: .. 

~ ~lava 1 H29 tarihin-- -de diriuci ticaret mahl·e-
me ince < Bolulu l}as 
zach biraderler ve l\Pçec·i 
zn<le Ha' rl » ~irl"{•tl m~I-. .. 
ı.;uhaı;;ı ile sürPlu\<lnn 1 1\

rl hevln 8aııson ifh.t'-'llit.l . .. 
J"arar v<.~rilmi~ olduğun
dan l\C'Yfh elin o surPtl<' 
~n ziha~ ıieşrü ilfmını l'ir·a 1 
edt•rim. İh as zadP 

iıald\.ı 

• Tayyare makin:st mektebl 
Tayyar{• ınnldniı.,l nH'l"

h•bine yirnwl" i"ıt iyoı um. 
~Uuhlertım << Son Saat » 
yazcl<• İl in l\aı·HC'rhw a-
yırdıyı hu sütun ht•ni ula
kmlur Plli{ji ic:in sizP ya
zı \'Ol'Ulll: 

·1:,·vela: \caba tayvarf' 
nınldnist mel"h•hi pİIÔt ta 
~ f'tisllriyor mu, yol\su a
tle makinist ıni'!. 

SaniyPn: 1\h•l\tc~ll" !JİI'• 
mPI\ için Jrn(,' }a~ıntla ol
malı v• .. nt• 1.anuHı müra
r·nat elnı<.•lı't 

Sall'-'cn: :u<.~ht(•h<- !lİl'Pr-

1\Pn ne· . orulur! '.Uekt 'P· 
h•ıı çıl"mal\ içiu J\ctl.' ~uıe 
la.1.ım'! Uu ı•rw ,.(11• '.n· 
mıdır'! • 
Kadıköy CPYİZlil\ n. B. 

S. S - ~lt•ktep ı>ilot 
vetistirmf\mektPdir. lhi-. .. 
hul için ( t8-2t ) ya"'-ında 
olmak IUzınuhr. 1 ahsil 
müddeti iki sNwdir. Son
ra aiti ~ene ha' a kıtaa
lmda ınakinist gNlil\tl <;a
vu~u olnrak çalısın ıl" ltt
ımıdır. l\ üracaaı zamanı 
\<JU. tos ayıdır. 

na, kuca~ına atılnıa

nıasına hayret ediyor
du! 

Nigar, hayli üzüldü

kten sonra şahsi hysi
yetine, kadınlık guru
runa hürn1et etnıevi .. 
t~rcih etti. Nerirnanın 
kovduğu bir erkeğe 

kucağını açnıavı zül 

2 :ı-:&-'>2H t .lrih il nü h:v• 
!llzba ( Pc. ri"I "" lı..,l,u . ıl 
J"tunlH 1 -1,.ıı dtldı ı l f t'"' 

~ind<.•n da M ) .ti m ) -.;(•r" 
1 • ,. tı. H ı r< ı •t ı (. l 
hal kmda mt l\leı:ı l'ln i ot 
) aı ılmış e b,ıh..,oiun ll1 

meJ"tubun ·"lanı ul ı•o tn" 
nesinde tectlıhür<' ı ır dt" 
uı talıal\I ul •(h·r{•l" ieabt 
hal i · l\.ıl ıınu l r. 

S.S Ba mudur IHı nil 
ht~vin bu , •• :ı., ahı 'P n ..... 
rı~·atnııızı naz trı d'ld\. lll' 
ahu .., olm ı !-ı&l\'cll ı Ulf'l l" 
nuni) <.'tlir. w .. 

sunanham m mi] danı 
Günf n t ı ·11 

han g ı ,. 1 t · c o 
olsun h · ç .... ultan ~ ıa" 
nu ' rıc.,<lanı <a1 glÇ ... 

tiniz nıi? Burası S 'rLı 
sefer t< skil ~tına r11a ... 
J ik, bir şehrin ~ üzürııı 
kızartacak ka lar h r 
bat hir l al<ledir. O o 
nJobiller birbırle ·in 
111akus istikan1c-tlerde 
ve ınevdanın o ·U ıı ... 

w 

da dururlar. Se <İz o 
ag·zı olan hu ne' dai 11 

ht;r ) ol ağzı , 'c 
inıa il ·ri, gc i n1u ... 
harrik o ııak , r il 
« H - ı » oto ııo >ıl 
Ier. Bu suretle e ca " 
deckn s lan ti ı f •" 
geçn1ck l .. abil o nıaz· 

ler nedense Se ·rü 
fer idaresi de hiç ol" 
111azsa aksaın üs 1 J' 
bu nıc ·dana b·r nıc 
ınur gÖndern ek lü ıl" 
ınunu hissetmez 

i\ ( ren r • 1~1 r 11 

gördü. Su kadar ~ 
gozune hoş, ç k h~ 
görünen, vüregine pe~ 
n1unis gelen bu güıe 
erkeği, uluorta tardet" 
n1cvi de mu\ af ık bıJI 
madı. Vaziyeti biletr~ e 
anlanıayı ve ona g > 

haki bir n1uaı11cl 
yapn1ayı kararlaştırd 

Mabadi vat 

i devir eri de geçm" ş • r 
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natı Havva da vardır. 
\e hunlar yabancı bir 
nigtıhı takdir önünde 
.:~irelderine ba ... 1 1 1111ş 
vıcdanlarına iğne so-
{Uln1u') gibi n1Üteezzi 
olurlar. Zihniyar, işte 
o zümrcdendi. Kocası
nın c,özlerini dinlerken 
l.icabından ve azabın-
dan yerlere gcçınek 
derecelerine geliyordu. 
Güzdlir~inin şu talisiz 
: danıa zevka ver oldu-

una kani olnıasa. 
ha~ka bir erkek vüre
ğindc.: heves u ·andıran 
o güzellikten w tecerrüt 
etn1ekt n çekinnıive
cekti. O derec n1u~ız
zep, o derce şernıisa r 
· <li. ü]o hile onun 
tleınini anladı : 

- !. \~e sarardın? 
- dedi - senin bu i .'te 
1C taksirin var. Nef
sinıdt·n utann1asan1 
İsına ile bile hak vere
Ce Jİın: Şu bo)a, su 
hosa, şu kaşa, şu göze 
yürek mi da vanır. Gel 
w -' 

geleliın ki kin1 enin 
h laline kenı gözle ba
kılnıaz. Bakanlar be
lasını bulur. Sen üzül-
1 ı1e, işi takdire bırak. 
.. \lntnıızda ne yazılı ise 
ıncydana gelir. O yazı, 
kasap brçağ·ilc de 
c;ilinınez. 
Zi'ıni' ar, yüreğini 

ı an;al~nıak derecele
ı in · gelen heyC'canına 

... ıp oldu. kocası-

••• 

ıtm apazı cık 
' 

kıy af etlilere hü'3 . , 
cum etmis ... 

' •>-
Paskalya munnsebct;Je Şiş-

lideki Rum kilisesinde gadp 
bir vak'a olmuştur. 

Paskalyadan bir gün evel 
bu kiliseye giden Rumlann 
çoğunu genç kızlar tc.c.ki cdı

yormuş. Rumların pek süslü, 
pek boyalı ,. e pek açık saçık 
olduğunu gören papas efendi 
açmış ğzını, yummuş gözünü: 

<, - Allahta.n korkmuyor 
musunuz? Bu kırmızılı beyazlı 
boyalar, bu yan açık kıyafet 
nedir? Milletimizin başına hep 
sizin yüzünüzden felaketler 
geliyorl» diye bağırmıştır. 

Bu sözler üzerine kadm!ar
dan kısmı azamı kızarak kili
seyi terketmiştir. 

l'epedelenli 

\ li ı)a~n- \ asilik İ 
1 Yazan: HAM 1 

·arın 

« 
ga?.efesinde badıyoı·. 

1 Tari i tefriır 1 

11111 elleı i 1e sarılarak 

şapır şapır öptü 'e 
inledi : 

- Öldür, onu öldür. 
Fakat sen ölnıef 

Sülo. güzeller güzeli 
karısını - n1ütehevvic 
den1lerinde vaptı<r; ~i
bi - bel inden tutup l~a
ş11 ıa dogru kaldırdı, 
derin derin yuzune 
bakarak ce\ ap verdi : 

:- Eceli gelen ölür! 
Cç.-dört gün sonra 

Zihniyar, oturdukları 
köy e\ inin alçak kapı
sı arkasında koca~ının 
bovnuna ~arılarak 
n1~bzul göz ya~Jarı 
içinde şu ~özleri sö~ -
Jiiyordu : 

<;abi'e 5 

Tarif el eri bir 
turlu tanzim 
edilemiyor 

Sehreınaneti i e Kadıköy , 
Yedıkule ve Dolmabahçc ha· 
vagazı şirketleri arasında, bir 
ihtılaf çıkmışbr. Bu yüzden, 
bu üç irketin yeni tarifeleri 
tanzim edilememektedir. 

M le şudur: 
Emanet, bu şirketlerin kul· 

landıklan « Zeradiz » kömü· 
riinün kaça satıldığını Zongul
daktan resmen sormuş ve 
« tonu 7 buçuk lir » cevabın 
almıştır. El ktrik şirketinin 

de kullandığı b u cins 
kömürü, havngazı şirketleri 
daha yüksek fiatla mubayaa 
ettiklerini iddia ve mukavele· 
rini ibraz etmektedirler. 

Em net, Zonguldaktan ge
len ce aba istinaden yeni 
tarifelerin, kömür fiatı 7 bu· 
çuk liraya alındığı heısabile 

tanzimine muv .. f kat edebilc
cegini bu şirketlere tebliğ 

etmiştir. Şirkdler bunu kabul 
etmedik erinden yeni tarifeleri 
tanzim edilmemektedir. 

Köpr · a tındakı dukkanıar 
Encümen Emanet, karaköy 

altındaki l ükk .hırı ıhale 
etmiştir. 

- .. \Hah 'ardınıcın ., 

olsun, ; ilah ) ardın1cnı 
olsun! 
Karı-kocanın bu su

reti · a ... rıldıldarı gece 
idi l~i Bayraktar da . 
) an nda I "öse Ahn1et, 
H z,ırgtrat.tnn J{orulu 
~·i ·tlige do ... ~-ru geliyor
du. Yirn1i kadar ~üva
ri kendi~ini tal~ip edi
vor 'e safdil adam 
k:1hyasilc ~akalaşıyor
du : 

- Bizirn ağa, gene 
zilzurna olur~a .;,eni de 
çengi k h~ına . okup 
oynatır. On ı göre gö
zünü aç! 

Mab di var 

• rhan bey n lisanınd n dinlemek bi ze ktir 
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le , .. ~J'as=azdan evel evlenirso., 
- E\ et, bı iri ~~~~:.::!!!~~~~~:.;.;....E:~~~~::;..ıt:;;~~~~~= 

a am~yacak~ 
siyeyı alıyor. ~el m de tıpkı 

bemin gibi bir adam. Çok 
sevişiriz. Gençl r"n düğününde 

':' 1 
1 

- Şimdi bunları bırakalım. 
İstanbulda çok kalacakmısmız. 
siz onu oyleyin. 

- Ev t.. Hatta belki de ... 
V n Mitcn devam etmedi. 

Bu adamın kendi haydı bu
su iyesine ait ve ağzında sak
ladıgı bir hakla vardı. 

Kahraman ağa bunun far
kında olmadı. 

- Mademki burada b'r 
müddet kalacaksınız.,. O halde 
benim misafirimsiniz. Arlık 
bana ta bis:niz. 

- Oyle olsun aziz dost. 
- Necip.. Sen de Brüno 

ile meşgul ol.. ls~anbulumuı: 
hakkındaki yanlış fikirlerini 
düzelt. 

Necip - basüstüne efendim 
diyerek Briinonun kolunda ve 
meydanda dola mıya başladı. 

iki dost yaluuz };;aldılar. 
Kahraman ağ* b:rden ha

tırına birşey gelmiş gibi hay-
kırdı: 

- Azizim Van Miten. Sen 
buraya mesela altı hafta sonr 
gelmiş olsa idin beni bula -
mazdm. 

- Bulamazmi idim? 
- Evet. 
- Neden? 
- Çünkü Odesaya gidfyo-

nım. Ha sahi bnk .. Sizde bu
radasınız.. Hep beraber gi
deriz. 

- B ... rabermi 
Fakat ... 

gideriz? ... 

Kahraman :ığanın knşlan 
çatıldı : 

- Beraber gideriz dedim. 
- Ben İst:mbulda bir par-

ça istirahat edeyim diyordum 
da ... 
-Altı hafta yetmez mi? .. 

Altı hafta istirahat eder, din
lenirsin sonr da Odesaya 
gideriz. Or ( a da istirahat 
edersin. • 

-Azizim ... 
-Azizim mazizim yok. Ben 

bir k re karar ve .. dim. Bu o 
lacak v~sselfım. Daha gelir 
g im z benim canımı sıkmak 
mı i 'yorı;unuz? Yoksa tabia
bma vakıf: değil misiniz? 

haz1r bulunacağız. 
İki dost böyle konuşurlar"' 

ken Maltalı kaptan Y erhut 
ile Trabzonlu Sefer ağanın 
kahyası Süleyman usul usul 
yaklaşmışlar ve hiç oralı ol
madan dinlemiye başlarnı~
lardı. 

Kahraman ağa her kesin 
· ~idebıleceği yüksek se i ile 
boyuna anlatıyordu. 

- Kararımız !: arar.. Altı 
afta sonra hepimiz Odesaye 

gidiyoruz. 
- Gider gitmez düğün 

olacak mı? 
- Tab· .. Derhal .. 
Y erhut, kahya Süleymanın 

kulağına eğildi: 
- Altı hafta vaktımız var 

demek. Bu bize b 1? ol kafi· 
- Kafi ama s tşi gene 

çabuk görmelisin. Sefer ağa 
Asiyeye bir an evel kavuşma~ 
sabırsızlığı içinde patlıyor. 

Kahraman ağa da bbnas1rı"' 
da hala berdevamdı: 

- Banker Selim ile yeğe• 

nim Ahmet bu işin bir aıı 

evvel olmasını istediler. Anı• 
ben bir kere gelecek ayıJl 
sonunda olacak demiş bulul.1"' 
dum.. Onların böyle acelele"' 

.. 
ra 

y 

fi 
(( 

g 
o 

li 

t 

imen oc Ka/1ra11wn ağa 1'opane meydanuula konuşurlork 
rine mühim bir sebep dabı1 

var. As'yenin .halasi öJürk O 

yüz bin liralık servetini te' 
- Biliyorum. Bilıyonım. 

O halde lamı cimi yok.. 
Ben nedersem o olacak .. Hem 
bu vesile ile yeğenim Ahmedi 
de tanımış olacaksımz. 

- Roterdama geidiğiniz za-

1 
man ondan bahsetmi tiniz . 

- Bilseniz Ahmedi ben 
\ rıakadar çok seve. im. Eğer 
oğlum ola idi bu kadar sev
mezdim. Biliy rsunuz ya evli 
defrilim . Binaenaleyh çocu
ğum da yok. i l('r·n kesreti, 
meşguliyet .. Bunların arasında 
beş dakikalık serbest ve boş 
bir zaman bul~madığım için 
evlcn~medim. 

- A iz'm. Beş dakika de
ğil, bir dakika bile evlenmeye 
k Afi . Hatta çok bile. 

Van Mitenin bu sözlerle ne 

demek · stediğini hala anlama- mamen bu güzel kıza bıraktıılf' 
yan k h1·aman ağa deva etti: Bırakmış ama birde şart' 

- Ne diyordum.. Evet O- koşmnş. Eğer Asiye on yed• 
desa da Ahmetlede tanışa- yaşına girmezden evvl e-vle' Ilı 
caksınız. Görseniz ne sevimli nirse bu servet onun o.lacal<• k 
ne iyi bir delikanlıdır. Fakat yoksa on para bile alamays: hı: 
o benim gibi değil. Onun işe cak. on yedi yaşına girınetl 

111 güce heveni yok.. Derdi gü- 1 h ft k ıb t: 
.. · ku k için de tam altı a. a a 0 -

cu şıir yazmak, kitap o ma 1 du"'yün de bu müddetin soO in 
Sonra benim gibi inatçı da 
dev il. günü olacak; c:ı 

- Canım Kahraman ağa - Niçin daha evel değil? ri: 
s':ı · atçı değı.lsiniz. Yalmz 1 - Söyledim ya, bir kere~" b, 
azim ve sebat sahibisiniz o lecek ayın sonunda deJJJat h• 
kadar.. buhındum. ~ 

- Hayır. Ben kendimin ne - Evvelce bu şartı bili>'°' iç 
mal olduğumu bilirim. mu idiniz? ol 

- Odesaya iş için mi gi- - Bilmiyordum. Dügün gıı: )'~ 
diyorsunuz? nünün karannı verdikten s0~ 

- Gidiyorsunuz değil, gi- ra duydum. Mamafih böY 1~ 
deceyiz de .. Seyahatimizin se- yüz bin liracık için madı..,a 
bcbin~ gelince.. Ahmet evle- kıracak adam de~ilim. ) 
niyor. Banker Selimin kizı ( ~labadi var 
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-
Amerikan sinema ıirketlerf reklama çok büyük ehemmiyet 

verirler ve bu uğurda milyonlar ~arfederek en akla gelmiyecek 
şeyleri yaparlar. 

Bunlar arasmda "Vanıer Kardeşler,, şirketi ıfmdtye kadar 
bu husustaki muvaffakıyeti ve delicesine aarfiyab ile f(>hret 
bulmuştur. Son zamanlarda diğer şirketlerin de ayni yolda 
daha fazla sür'atle yürümiye karar verdikleri görülmektedir. 

Bilhassa «Foks» ve (M. G. M.) şirketleri bu yeni mücadde
de ıalip çıkacağa benzemektedirler. Dercettiğimiz reklam 
(M. G. M.) şirketinin en yeni filimi olan «Brodvay Melodisi» 
için yapılmışbr. . 
Gördüğünüz genç kızlar filimde oynıyan san'atkirlardar.~ 

• 
lngiliz başvekili aktörlük yapıyor 

miz resim bu 
muavenetin n• · 
ereye kadar 
vardı rıl dı ğım 
sarahatle gaa .. 
termekte dir. 
İngiliz bape -
kili BaldviD 
bir sinema şir• 
ketinin ricası 
üzerine ıcali 
bir filimde 
başvekil Bald-
vin olarak rol 
almıya IDU"f&• 

fakat etmif, 
bi• aktör jibi 
ıtjisörü2 •• 
mirlerini din • 
Jiyerek saat• 

~S!l!!E!i!l~~~~~~~~~~~'lı lerce uğrq • 
..... UIHl!!I ni • 1Dlf!i1'. 
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···~················ ...... Bir· Alırlt11l (1/ı'ıızı· ll=uıı 11ıı'iddel telf\iA:all(ı bıı/1111(/zıl·t"laıı 
sonra Alman gençlerine diy·or ki: - }_,'\'lenP.ceks<'lli':, el 

isleri oe dilcı:g L'ii·ııesıııı sePeıl lcızllırla evleııiıli=. 
~ j ?::) 

. Aııcalit onlar·lcı 11ıes ·ııl olı1rsıLııuz. 

Bir Alma alimin uzun müd
det tetkikatta bulunduktan 
..,,. fU neticeye varmış: 

El • eri ve iğne ile meşğul 
elan kadınl r diğer kadınlar
dan daha fazla hüsnü ahlak 
sahibi, daha eyi kalpli, daha 
azimkir ve burlu oluyorlar
mq. 

Bu Alman alimi rasgeldi
ji gençlere şu nasihati veri
yonn 

- E lenecekseniz dikiş iğ
i seven kedınlarla evleni

aiz. Sizi mesut edecek ancak 
tij ve dikiş iğneıi dostlandır. 

Bu AJaman filosofunun hak
lu 'ftl'. Bir kadın için iğne ve 
el işleri kadar kalbe, ruha, 
.bat \'C yata vasıta yoktu · 

Sessiz ve sakin kendi ha
linde Broderi işinin üzerine 
eğilmiş çahşan bir ev kadını, 
bir ev kızı zihnini, dımağını · 
her türlü fena hislerden tecrit 
eder. yalnız hütün benliğini 
işlediği işe, çalışmasına verir. 
Bu ona hem sabır hem de 
um sahibi yapmağa yarar. 

lgne, Kadının evde yalnız 
geçen yeknasnk hayabnı süs
leyecek, değiştirecek bir vasıta, 
inzivada yalınızlığını unuttura
cak bir arkadaştır. 

Dalına yanınızda bulunan 
elinizi uzatır uzatmaz sizinle 
beraber olan , arzu ve fikirle
rinize tabi hareket eden bu 
sadık ve vefalı arkadaştan 
kendinizi mahrum etmeyiniz. 
yuvasını seven ve çalışmasını 
bilen bu küçücük iğne 

bir parça azim ve biraz: snbır 
ile ne sürprizler hmrlamaz. 

Bir mimar için yapbğı abide 
ne is~ bir kadın için de ör -

• çuk liraya bir şömen dö tablı 
üç liraya perde, beş lira>" 
masa örtüsü hazır ve makiaı' 

düğü dantela Qdur. 

Bir ressam meydana getir -
diği tablodan · nakadar derin 
~ir zevk duy&rsa bir kadın 
aa işlediği işten o kadar de -
rin zevk hisseder. 

Bir Muharrir. için yazdığı 
eser nasıl o muharririn ruh 
hassasiyetini hüviyetini göste -
rirse s:enç bir kız ve ya kadın 
meydana getirdiği ufak bir 
broderi işi ayni hüviyeti gös
terir. 

Evinizde pencerelerdeki per
deler, masanın üstündeki örtü, 
karyolanızın eteği, köşe yas
tıklarınız, duvar askılarınız hep 
sızın bilğiç parmaklarınızın 
emek mahsulü olursa bunlar 
arasında geçireceğiniz ömür 
bir çok aşmalar ve pek ~ok 
hatıralar arasında yaşadığınız 
hissini size verir. 

El işleri ile eodanızı tezyin 
etmekten maksat sadece 
bir süs, bir omöman işi de
ğildi. Hususi bir çalışma zevki 
işidir. Yoksa bugün bir bu-

id olarak satılmaktadır . s~ 
için bLnlardan almak kifİ· 
Fakat odamızda böyle makin' 
işi yüz çeşit Broderi işil]İ$ 
olsa ve bunlurın arasında bit 
tane de kendi işiniz bard~ 
altı bulunsa bu bardak altıaıl 
diğerlerinin hepsine tercilt 
eder. Onu daha fazla sevetı 
hatta yıkarken biraz dalı' 
fazla itina gösterirsiniz . 

Neden? 
Çünkü <> sizindir. Sizin ij_ 

niz , sizin hüviyetinizdir. O 
sizsiniz. 1 \ işte el işlerinin zevkı d1 

buradadır . 
' Son saat sahifelerinde sif' 
ık sık bu el işleri nümuıt" 
erinden takdim edeceğiz. 

beyin Deli isimli romanını okudueunuz zaman ••• 
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F arele1·le kedi 
nnn·an dan 

Zengin bir evin kci.ii i olan 
(Sarman) bütün ömrünü yemek 
içmek, sırt ilstü yabp keyfine 
bakmak ve tcnbel tenbcl uyu
makla geçirirdi. 

Onun bu tabiatini bilen fa. 
reler ise karşısında cirlt oy
narlar ve fink atarlardı. Hatta 
o kadar ki . burnunun ucunda 
beşi onu bir araya gelerek 
tenbel sarmanla alay bile 
ederlerdi. 

Günlerden bir gün tavan 
aruında bütün fareler büyük 
bir içtima yaptılar. Sarman 
bir köşede horul honıl uyu
yordu. Farelerden biri boş ve 
devrilmiş bir fıçının üstüne 
çıkarak: 

- Fare kardeşler... dedi. 
Görüyorsunuz ki bu kedi biz
den korkuyor. Demek ki ar-
bk biz kedilere hakim olmı· 
ya başladık. Bundan sonra 
tahta kemireceğinize hep ke
di eti yiyeceğiz. Bwıa yemin 
ediyor musunuz? 

Bütün fareler bir ağızdan 
yemin ettiler. 

Kürsüde ki fare: 
- O halde.. dedi iş.e ev· 

:Son Saat 
, _ z :es !

1

E ** ·-·= 

Yavrumun 
sahifesi 

eee= !±! 

vell U)Vjall Sarmacd:m baş
lıyalım, onu evvela bir afiyetle 

lanm, dedi, ben artık ölüyo
rum, sö"Zlerimi iyi dinleyin ve 
benden ibret alın. Başıma: bu 
felaket neden geldi, biliyor 
musunuz? Bir gün sürüden ayn
lan bir kuzuya bir kurt saldır
dı ve öldürdükten sonra yemek 
istedi. Hemen koştum kurdu 
öldürdümJ fakat kamım da aç 
olduğundan kurdun öldürdüğü 
kuzudan bir parça kopararak 
yenaiye başladım. Bu sırada ku
zunun anası koyun geldi beni 
kuzuyu yerken gördü. 

yiydim. 
Bütün fareler uyuyan Sar

manın üzerine saldırdılar. 
Sarman gözlerini açıp ta 

vaziyeti görünce bütün tenbel-
liğini filin bırakarak kediliği
ni eline aldı. Bir an içinde 
tekmil fareler yere serildiler. 
Y a1nız iki tanesi kmtuldu. 

Bunlar soluk soluğa kaçar
larken şöyle diyorlardı: 

- Nekadar uslu olursa 
olsun uyuyan düşmanın kuy
ruğuna basmamalı çok kaıa
naymı derken elde ve avuç
taki de gider .. 

Yavrusunu benim öldürdü
ğümü zannederek fe.ryada 
başladı. Aksini ispat edemcz
diin. Çünkü kuzuyu yemek 
istemekte kabahat etmiştim. 

Kurşuna dizilen 
köpek .• 

- Yahu •. Haberin var mı?. 
AIOf.. Köpeklerin en iyisi en 

Beni söyler ve haber verir 
diye korktum ve koyuna hu-
cum ederek öldürdüm. Bu 

.... itimatlısı olan Aloş mfni mini 
bir kuzuyu ve k9UZUnun anası
nı yedikten sonra sahibinin de 
üzerine atılmış tam parçalı
yacağı sırada ya.kalanmış. 

-Sahi mi söylüyorsun, bunu 
Aloş mu yapmış o halde bu 
dünyada artık hiç kimseye 
itimat kalmadı. 

Böyle l<onuşanlar büyük çift
liğin iki koyunu idi. Hakika
ten Aloş hem bir kuzuyu hem 
de anası ·olan koyunu yemiş, 
sonra da kendi sahibinin üze
rine atılmıştı. 

Çiftlik sahibi liem koyunla· 
rını memnun etmek hem de 
köyün diğer köpeklerine bir 
ibret olmak üzere mücrim ve 
katil Aloşu kurşuna dizdirt -
miye karar verdi. 

Bütün hayvanlar büyük av
luda toplandılar. Aloş getirildi. 
Gazleri bağlandı. idam edile· 
ceği sırada umuma hitaben: 

- Ey benim eski arkadaş· 

~ayıs 9 .. .,,_ . 

sırada sahibim koşarak geldi. 
Onun da üzerine saldırmak 
istedim. Y ctiştiler ve beni 
bağladılar. İşte şimdi burada, 
hepinizin gözü önünde ceza· 
mı çekeceğim. 

Benim bu halim size ders 
olsun. Eğer ufak ve ehemmi· 
yctsiz olan o kabahati işle· 

meıniş olsaydım bu cinayetle· 
ri yapmazdım. Görüyorsunuz 
ki en ufak bir hareke işi 

ne derekeye düşürdü.. Kula
ğınn:a küpe olsun. Fenalığın 

kenarında atacağmız en ufak 
bir adım sw uçurumun ta 
dibine düşürür. 

Davutpaşa gençler birliğinden 
Cuma günü saat 14 te Da

vutpaşa gençler birliğinin 

heyeti idare intihabı icra ebi
lecektir. 

Zayı 
Üsküdar ( 11 ci) mektepten 

aldığım tastiknameyi zayi et

tiğimden ve yenisini çıkarta
cağımdan hükmü yoktur. 

546 Zühtü 



600 

710 

3600 

600 

240 
........ 

1300 

600 

R" 
t u~tenı paşa mahallesinde paşa oğlu hanı üst ka-
H~· a 10 No. ile mürakkam adanın tamamı 

useyin ağa mahallesinde Divarcı sokağında 55 
Kşın 37 No. harap bir bap hanenin tamamı 

35
oca. Mustapaşada Demirci Osekyan sokağında 

B atık 39 cedit No. 96 arşın arsanın tamamı 
abıali civarında Nallımescit mahalles'nin Cağal

og ku Yokuşunda ve Acem s fareli arkasnda maa 
~n az Civan kethüda mescidi 

d a~gada Şeh Ferhat mahallesinde Musalla cad
N~ın~e . 2 oda 1 sofa ve 1 kuyudan ibarat 84 
1' · kagır harap meşruta hanenin tamamı 
so~~nede Mustafa ağa mahallesinde Kasaplar içi 
nı" agında 34 No. ile mürakkam fevkinde odayı 
u~tenıel ahsap dükkanın tamamı 

.. ""' .. 
30 ikin. r u 

Y0ede i cı leştin 330 t ·w· k h"k" ı · .. T" k' i R Yapnı v • an ı anun u um erme gore ur ı· 

Vekilionı~) bu a~a ızinli .. bulunan ecnebi . şirl •. ctler~nd~n (Banko 
za k Gıuzepp erre muracaat ederek şırketın Turkiye umumi 
İşlerdYnıa~a izj 1~o~egnas efendi~in yerine ş.irket namına im
lllüdd en doga nk kımsclerden birde beraber ış yapmak ve bu 
Nik e aleyll ca .. daval rda bütün mahkemelerde, müddei 
len ola Parod·\'e urıincü şahıs sıfatlanla hazır bulunmak üzere 
ilan ~ağıtları 1 

efcn?iyi tayin eylediğini bildirmiş ve lazım ge-
0 unur. Vcrnııştir. Keyfıyet muvafık görülmüş olmakla 

Sl l l ( ıııat 

Bir;. ına , in el eri 
'ft sı çift h 

~ı kazall}ı .a~tal \re çift kazanlı diğeri çift lstanbul ve 
a~lıktır. G .. ikı nıatbaa makinesi müsait çeraitle acele 

rn · r 0tnıek · · Od" · ti caatlar ıstiyenler matbaamız idare m urıye ne 
l, 

-..:liııQI~ 
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' Bidayeti ilan 22-4-929 hafta (3) Nihayeti ilan 18-5-929 Ça!1ôamb, 

Lira Kuruş 
337 Sultanahmette Helvacıbaşı İskenderağ mahalle -

sinde Suterazisi sokağında 37 numara ile murak
kam 337 zıra bir kıta arsanın üçte bir hissesi 

252 50 Langada Çarıkağa mahallesinde Sultancamii so -
kağmda 126 arşın 77 numaralı arsanın tamamı 

388 00 Kocamustapaşada Hacıhasan mahallesinde Hacı -
piri caddesinde horozlu mektebi arsasile duvar -
1.-rındaki taşların heveti mecmuası 476 arşın 

Ba 

Kuruş 

9664 

m I 4-~l 1 hafta(4hJıhayetı '!An 15-5 929 <. arşamb 
"' 

Balatta Hacı İsa mahallesinde işkembeci soka
ğında atik 14 ve mükerrer 14 No. fevkinde oda
ları müştemil iki bap dükkanın kulei zemin 
vakfından olan gedikten ari muayyen mahallin 
tamamı. 

2070 Keragümrükte Keçeci piri mahallesinde imarr. 
çıkmazı sokağında 69 arşın miktarında 3 No. ile 
mürakkam arsanın tamamı. 

150000 Üsküdarda i' ıs.klı karyesinde münhedim Selami 
Ali efendi camii kurbünde kain ve içinde kuy1 -

yu havi takriben 1000 arşın terbiinde olan ars~
ııın tamamı. 

275 Hasköyde Abdüsselam mahallesinde Mezarlık 
sokağında 9 No. hane arsanın tamamı, ziraı 275. 

Baladaki emlaki mahlule dörder hafta müddetle alevi 
olarak müzayedeye konulmuştur. Müzayedeye iştirak ede
cekler kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat olarak 
dördünci'i ~1aftanın ihale günü saat on dört buçukta Çenbcr 
taşta lstanbul Evlrn. müdüriyetinde mahlulat kalemine mu 
racaat etmeleri . 

Kıymeti 
lir 

180 

* * Bedeli müzayedesi 
lira 
150 

Edimek?oJ>JSlP<Ja H~cımuh'ttin m~hallesinde Kep~kçil ... 
sokağında kain 10 No. ile murakkam arsaya verilen bed 
haddi layıkmda görülmediğinden müzayedesi bir hafta mü 
detle temdi edilmiştir. Fazlasile talip olmak istiyenler mı 
yısm on be~inc~ çarşamba günü saat on beşte çenberlitaşl 
evkaf müdüriyeti binasında mahlulat müdüriyetine t.niraca • 
atları. 

): ar,ın akşam 

A ~is· EMADA 
sevimli bir genç erkeğin sukutu ahlakını musavver şayanı 

hayret bir eser olan 
ili [J 1I 

filiminin ilk iraesi. Bu genç erkek NİT ~ NALDİ g~bi meş'um 
bir kadın'ın sebebilc az kaldı terkı hayat edıyorclu. 

ANNİ ONDRA İGO SİM dahi bu filimde parlak bir rol oy· 
namaktadır. Çok merakaver VARYETE programı, Avrup~clİ 
yaptığı muzafferane bir turneden avdet ed~n meşhur Tur.' 
dansözü SERA AHMET JOZEFİN BAKERI mükemmel ~1~ 
ur"' , f' tal }it ed 11 oriiinnl danslarına arzı endam edec 1. tır 

SATILIK ODALI DUKKAN Beyazıtta Emin bey mahalle: 
sinin Darphanei atik sokağında No. 15 muhammen bedelı 
500 lira mJzayed 18 mayıs 1929 cumartesi günü Defterdar-
lıkta yapılacaktır. 648 _ 

-Dev-- emiryolları ve Llman-
ari umum· idaresinden: 

Geçen Ramazan bayramında olduğu misillu kurban bayra
minda da seyahat edecek yolculara r,. mayıs 929 gece 1~at?s:;,.. dan mayıs gece yansına kadar tenz.ıiiltlı bayram tar esı 
bik olunacaktır. ld v takdirde lr 

Fazla malumat almak arzusunda • ?ulunu ugu 
tasiyonlarımıza müracaat olunması dan olunur. 



ınin r 
heyetinden: 1 ni n 9 ta · 
hinde ic a kılınan İ ta ı 
şehir birincil'ği reş ı 

ba alannda h 1 m h vcti 
rşı tecavfıı.atta bu un n H 

idman ku tibii azasından ~e 
B. in evelce de heyetim ·:ı t r -
foıdan ayni maddeden dol yı 
tecziye edilmiş oldu u e b b 
müşeddede addfyle mum l y
hin bu gibi b lab bir 'ti d 

kim haline getir igi ani 1 
cbğmdan iki sene mudd tl 
muvakkat boykot cez ·y 

cziyesine m .. ttefikan k ar 
erildiği tehi' ğ olunur. 

ırhis n aki enıl"Jd ... 
miz tahry ediliyor 

Hnkümet, Sırplar tarafından 
Timyet edilmiş olan Türk 

emlakinin iadesi için oradaki 
sefirimiz vasıtasile teşebbü -
tatta bulunmaktadır. Sırp hü
'dımeti, bu emlakten bir kıs -
aı miihimmini Uıhliyey ba~ -
mıştır. 

ar 
lardan 

Bunlara ait olarak gelen 
listeler H riciye vekaleti v sı
tası1e emlak hiplerine tel i .. 
edilmektedir. \;.Jli..s:;;c..i,;,~~~~~~....-

mahalle i kagı 

C fer~ğa mir 

Müştemilab: altı oda 
Y eşilköy Şevketiye 

Müştemilab: Büyük ve ku .. · 

Emla 

Satıh a 

ma l ahçe kagir 
hane 

r 
an 

tamamının kıymetı 
lir& muhammeııe i 

4500 ekız tak ite 

4000 sekiz tap itt 

o 

• 

1 - fstanbulda Beyoğlund Meşruti et mahalle 'ndc Mehtap okağında Meşnıtiy t ap rtım 
namilc maruf olup ban amızm ba tapu mu arrif olduğu apartımanm satışı mtiza edeye 
konmuştur. 

2 - Muzayede kapalı zarf usulü iledir. ihale 13 M y 1929 Paz rtesi günü Ankarcıd idar 
meclisi h zunında icra olun c ktır. 

3 - Sabn almak i tiyenler ( 8400 ) l ra!ık t rninat vcrmiye mecburlardır. Bu temiıı t mektubu 
teklif mc tup!aril beraber ihale gününe yeti nek üzere bizzat umum m~durhiğe verilir. 
Ve yahut taahhütliı ol r k po t i önderilir. 

4 - İb l bedeli ihaleyi mfit k p ındır. 
- Talip ol nların İstanbul v e 1 mir şubelerimize ve ._vahut umum mfidür'üğc mtiracaatla 

mufass~ şartnamemizi mut le meleri v miızayedcye iştirak halinde bir lira mukabi -
linde bir nusb ını alıp tekli mektubu a r pteyl meleri icap eder. 

250 
250 
250 
500 

o 
500 
250 

100 
250 

135000 

vesı 

K b k onservesi . 
Ay dm konserveSl 
Türlü 
Telkad yıf 
Tah nhel ası 
Adet l"mon 
Siı- e 
I panuk 
Demet ye ilsogan 
İkinc nevi fabrika ıı
nun an 
Sığır eti 
Erkek koyun eti 
Esbiye pirinci 
Bulgur 
Zey 'nyağı 
Kurofasulya 
Nohut 
Mak ma 
~ rci k 

Patates 
Kuru bamya 
To;ı. şeker 

züm 
Zeytün 
Peynir 
Reçel 
Sogan 
Kırmızı bt er 

1 r ayrı yrı m' 

mut 
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ı Hiıb r M r nın ı kanç
aikasıyla ôldurmü oldu-

m g s t"r·yordu. Bilumum 
il ,. e emmarat Hiıberin 

a hinde idi . I olis hafiyesi 
Rıbol n tahkikatı ev,,eliyesi 
bu hususu teyit etmiş 
o duğu gibi banker Zambaro

t } atkfi ane ve muhterizane 
o'm:ıkla ·h ve kat'i ifadesi 

nışan ısı

mücrimi} etine kail ve kani 
mıyordu. Esa en znbıta da 

o ni evda ate i bürümüş 
t '2kki ettiği genç kıı.m ifa
d in faza b·r enemiyet at
f tmıyordu. Tabiid r ki seven 
bir kadın aşıkının üsti\Yıe toz
ko ıd mak istem;yecekti. 

l lüb r !:ı an a rakibi La
ga} bubetindenberi 

y ı ve va ısi Mar-
a of a sınd ki 

a bat bir ı yli gergin-
mi ti. Genç kız, dayısının 

vg ·sini kurtarmak husu., unda 
bır t ebbı.1 te bulunma- ' 
mı bir türhi affedemiyordu. 

Bu muna ebetsiz mese eden 
nı çok sıl<ıldığı anlaşılan 

anb rof bu sui tefehhunrlere 
b nihayet v rm k u"ere ye-

ni ile anla mak luzumuna 
kail oldu ve genç kızı bir 

ab h, vak'adan tamam sekiz 
n sonr miıdebdep, hatta 

mundan f la müdebdep 
öcrei mesaisinde kabul etti. 

B n r s rl v hain bakışlı 

·zler·nin şeytanet karane il
f malannı tnhf f için yüz.üne 
t tlı bir eda vermeye çalıştı 

!.esini t tlıla tırarak dedi ki: 

- Kızım, b n öyle geli
or ki o müthiş vak'anın ta-
ddıisü anından beri, sanki 

bu korkunç h ıleden re'sen 
b n mesulmuşum gıbi bana 

1 som rtkan duruyorsun. 
H buki benim elimden ne 

gel"r? 
vas·s·nin bu tatlı mukad

demesine Elyan bir cevap 
v rmedi. Kendisin Karşı, se
b bini k d inin de tahlilden 
aciz bulundul\1 bir hissi nef-

.., 
• • 

I ı \r ~ il etınelidir .. .. • 

Yerli mallanmızm her taraf
ta kol ylıkla ra5bet bulmasını 
hangi çareler, ne gıbi tcdbır
ler 'emin ed b:l"r.? 

Bu sucle c:~v ben en 
amelı , en ı ti" tav~·

yelerdc bulunan k rilerimizin 
arasında, cevapların neşri bit
tikt n sonra, bir kur'a çeki
lecek ve kendi erme , sırf 
yer i malında olm 1< tizcı e 
münasip hediy l v · ecektir. 

Gelen m k upları d rce 'e

vam ediy onı.ı:. 

-74-
Evı1ela me!J·u~lar vekiller 

ba~lamalı 
1 - evvela: mebuslarımız 

ve h l eti vekile erk ııımız a 
bil'umum memurinimız halka 
numune olm .. k iız re y rli 
mala g yinmel . 

2 - her erk k aile ve kız~ 
larma yerli malını geydirmeğe 
muvaffak o sa propağandaya 
hal et ka mak zın me ele bit
miş demektir efendim. 

Ank, rGda: Vasfi 

- 15-
Herkes yeril ınalı giymi

ye yeınln etmeli 
1- Evvela memleketimizde 

bulunan kumaş ve bir çok 
giyecek fabrikaları v.azetelere 
d<!vamh ilanlar vermelidirler. 

' gazetesine yerli mallan hak· 
kında makale verecek beye
fencNler ve muhterem hanım
larımız kendilerinin şfmden 
sonra yerli malı giyecekleri
ne yemin etsinler, }Oksa ma
k le ve mektup yazmakla iş 
bitmez. Karilerinizden: 

Aziz Neşet 
-16-

Her yerde yerli mal 
satılmalı 

Yerli mallarımız, bilhassa 
kadın giyecekleri Avrupa ma
mulatına nazaran hem daha 
zarif, hem daha metindir. 
Fakat bunlar halk tarafından 
tanı im maktadır. 

Y erlı allarında kadın gi
yece' l yalnız Beyoğlunun 
büyi•k nağazalarmda satılıyor. 

Halkımızın bunları kolaylık
la alabilmesi mallarımızın harcı 
alem bir halde ve her yerde, 
bilhassa M hmut paşa, Kapalı 
çarsı, Bahçe kapı gibi yerler 
ve haftalık pazarlarda satıl
masının temini lazımdır. 

Amavutköy: Belkıs 

-77 -
Mallarımız hariçte de 

rağbet bulur 
Yerli mallarımızın yalnız 

2 - Şun ı da kat'iyyen söy
liyorum: Ve ben de bugünde 
tatbik ediyorum· ( Son S at ) 

dabiıde değil, harıçte de 
rağbet bulacağı kannatinde
yim. Avrupa imalathaneleri 
dünyanın her tarafına nüm~ 
neler göndererek mallarını 
tanıtırlar. Bizim fabrikatörle
rimiz de böyle yapmalıdırlar. 
Fakat mutavassıtlar içimizde 
yaşayan düşman dleri değıl 
mümkün mertebe Türkler ol· 
malıdırlar. 

re ve ~tikrah beslediüi ban 
kcrin bu şekerli mukaddeme
den sonr, la dıyı nerey 
getirecegini ke fetmek istiyor
du. Elyan daha he;nüz bir 
çocukken dayı ını bir tiirlü 
sevem nıi;ıti. Evv l '"ı b basını, 
sonra da anacı w mı kavb ttik
ten sonra zavallı yetim 1 en
disine bir türlu 1sınnmadıgı 
dayısının vası ta)İD dilmes~
ne şahit olmu tu Bu ("VJmsız 
adam g n ı ızın r · tünü is
bat edincey kad r bilcümle 
emv ı ve cm ·k·nı idare ede
cc.:ktir. Ely mn ısbatı rüştet
mes·ne is pek az bir müdd 

kalını b. 
Ba ık r y w eninin bu sükutu 

kar ısın a ı:;ozlcrine ... oy e de· 

vam dti: 

Zira ben Türk malını başka 
mill t malı diye Avnıpaya 

tan tan adamlar bilirim. Bu 
adamlar başka milletlerin çü
rük mallarını da Türk malı 
diye tanıtmaktan çekinmezler. 

To kapı: Ferit 

t tanbu d iıu u ıan Düzce 
mudd iumumisi B hattin beyin 

nezu.ıiyeti hitam buldu~~an 
hemen mahalli rn'-"murıyetin.e 
h k { tme i lüz •mu Adlı-arc c .. 
ye vcl<al tinde ı bild"r lınıştir. 



14 Sahire 

c y 

Gazetelerin zabite sütunla- ğıdını vermem"şti. Filvaki Ha-
nnda intişar eden haberler san ağanın cesedinin iki omuzu 
arasına arasıra bir adamın arasında ve sağ kolunda yanık 
yangın esnasında yanarak öl- yerleri vardı. Fakat doktor 
düğünü, birisinin pencereden "nad ediyor; 
düşerek parçalandığını, yahut - Olamaz diyoı du. Ben 
intihar ettigini görür ve okur- defin kağdı vereme n. Bu yanı 
sunuz, Bunlar ekseriyetle ha- klar adamı öLürm~z. Ceset 
kikattir. mo,..ga g· decek. 

Fakat bilirmisinb. ki bu gibi Ha an ag· yı se\ nler bu 
vak' alarm bazılarının arkasında intaçı d ktorun aı kasın an 
feci bir cinay~t gizlidir ve o söyıcniyorlar, 
yangın, o intihar ve o kaza e- - la 'la lı T • .n ~ ,. or-
mareleri bu cinayetin meydana lardı. Nder çe yor. Adam 
çıkmaması için ihdas edilmiş cagızı~ yana ak ö uğü bese 
ve bu suretle zabite aldahl- belli. işte ö u .. ünu içerden çı 
mak istenilmiştir. Polis ekse- ! kardık. Sanı i morgda ne a· 
riya bu gibi vakalar karşısında pacaklar? Anlarl.u mış gibi k s 
kalır. Fakat aldanırmı? biçt!cekler, sonra da «alın g· 

Bu sualin cevabını size nak- mün» diye iade c. ecek a gil-
lettiğimiz vak'a ile veriyoruz. lermi? 
Lütfen ol~uyunuz: Fakat garip değilır. ? İş de-

Yangzn var!.. nildiği gibı ç.kmamış, mor6 da 
Bir kaç zaman eveldi: Bir ceset teşrih edilince h"uçere-

gece sabaha karşı Galatanın nın kırıldı ı, boğaz dahiıinde 
iç sokaklarında ve Kumbaracı çürükler oldugu göriılmü ve: 
Y okuşanda « yangın var !.. » Hasan ağanın oldiiriil
Diye bir feryat işidildi. Halk dıiğü anlaşılmıştı. 
ve polisler koşuştular ve ha- Morgün bu hususlaki rapo-
kıkaten Hasan isminde bir ru üzer.ine V- bit faı liyete 
mobilyecinin_ dü cka~nı~ yan~ geçti Cın y s sı me .. 
makta o dugunu gorduler. murları işe başlamı.,lardı. Fa-

Hemen ıtfaiyeye haber ve- kat katili bulmak çok müş-
rildi, diger tar~ftan da dük- kü ü. Meydanda hiç bir ema-
kan kepenklerı ve kap ı kt H k H -k . . . 'ld" r y u. e es s~n aga-
kırılara · ıçerıye gırı ı. nın < ok zengin oldu hnm ye-

Dükkanın içi duman dol : . . b' 'k . " . .. .. b' n yıp, ıçmeyıp para ır t r-
muş, goz gozu gormez ır . . . H lb . 
hal ı ct- B" dıgm söyleyorlardı. c:ı ukı a mıqLI. ıraz zaman son- .. 

d l f t . ald hemen hemen 1kı tahtası yan-ra omanın {esa e ı az ı. .. .. . .. 
O zaman içeri girenler tüyler d~ktan sonra sondurule~ duk-
örpertici bir manzara ile kar- kanda ancalt « 416 » lıra bu-
şılaştılar: lunmuştu. 

Hasan ağa yanarak Ma.1Ji gömlekl: adam 
ölmıi.şfıi Cinayet masası memurları 

Mangal d~vrilmiş.ti. Döşe- etraftan tahkikat yapıyorlardı. 
me tahtaları ve dükkandaki Bu tahkil at e na mda o ge-

ce cıvardaki « Polombos » 
eşya harıl harıl yanıyordu. apartımanı kapıcısı Kuruçaylı 
İcfaiye ğelmiş ateşi söndürmi- Apdullah biDİ Azizin Htısan 
ye hazırlanmıştı. İçeride bir ~ğanın dükl<amnda saat 21 c 
adamın yanarak öldüğü anla- kadar oturdugunu öğrenmişler-
şılınca eve.a bu cesedi dışarı di. Abdullahtan belki b'r şey 
çıkardılar ve civardaki camiyt öğrenmek kabil olacaktı. Ça· 
kaldırdılar. Bundan sonra da gırd"lar ve malumat almak 
ateşi söndiirdü er. i tcdiler. . . 

işe felı karışınca... İlk şüphe 
Art·' - iş il san ağayı gom- Fakat o gün yep yeni 1 • 

miye k~ rr.ıştı. Fakat m zarcı- vert elbiseler geymiş o an 
larm b' deti vardır: Dok or Ab · .ı h men inkAr etti: 

kağıdı olm dıkça ölülere hr e Va l hi b"ıader dedi 
yeı vermez: erdi. H&san a~ayı z h"ç b"r malumatım yok. B ıı 
b"ta do toru Ali bey muayene o av m a pek görü~ 11\:Z ım. 
etmiş, akat istenılen defin ka- - ı ma n • o u.? atta 

I 

ve •• 

yandığı akşam orada imişsin. 
Sırtında da mavi bir gömlek 
varmış. 

- Hayır yanlışlık olacak 
benim mavi· gömlegim de yok. 

Cınayet masası memurları 
Abdullahı Hasan aganın ya
nında ger nlerle müvacehe 
ederlerken karakola da bir 
haber g ldi: 

- Efen im! Abdullahin 
kardeşi Mehmet apartımandan 
bazı eşya kaçırtıyor. Bunlar 
Hasamn eşyasına pek benzer. 
Eşyalar m<.ydana çıkınca 

Bu haber pek mühimdi. Ci
nayet m sası memurları Ab
dullahı bir polısin nezareti aJ .. 
tında birakarak hemen ka, -
deşi Mehmedin kaçırmakta ol
dugu eşyanın peşinden gittiler 
ve Abdullahın kupıcısı oldgu 
Apartım:ının umumi yerleini 
aradılar. 

Aptesanede ve bodurumda 
bulunan b 'r çok eşyadan ma

da Hasan ağanın daima be-

!' nde taşıdığı şal kuşak Ab
dullahın odasında, vak'a gece
~i Ahdutlahın sırtında gör_lilen 
maVil gömlek te apaıtıınanın 
taraçasında eski bir teneke
nin a ı a bulu ıdu. Artık in-

kara mecal kalmanıiş, dokto
run inatçılığı ve cinayet ma
sası memurlarmıu mesaisi ne
ticesinde Cmayet meydana 
çıkarılmıştı. 

Katıl ve kardeşi adliyeye 
teslim edildiler. Simdi tevk'f
anenin misafiridirler. Bunlar 
Hasan ağayı nasıl ve ne için 

öldürmiişlerdi? Bu sualin ce
vabını iki kard ş pek yakın 
zamanda hakim huzurunda 

verecekler ve azız kariler bu 
cevaba «C.F» beyin kalemi ile 
mutta1i olacaklardır. 

M.S 

Po.ıs uUı a sısı 
Ankaraya gitti 

Bir kaç günden beri şehri -
mizde bulunan Polis mütehas
sısı Ankaraya gitmiştir. Mu
ma'leyh burada bulunduğu 
müddetçe polis şuabat.ndan 
ve polis merkezlerind._n ma
lumat almış, polis mektebine 
giderek orada da tetkikatta 
bulunmuştur. 

Mayıs 9 

r 
Hem gayrı sıh" 
hl hem de yıkı,, 

lacak haldedir 
Şehirdeki eski ve köhne 

hanların Emanet heyeti fenni· 
yesince muayenelerine devaıJl 
edilmektedir. En son muayeııe 
edilen, Çuhacı hanı olmuştur· 

Gerek bu handa, gere~ 
diğerlerinde, bir odada bit 
çok kimseler ıkamet etmekte 
ve pek fena, gayn sıhhi şerait 
içinde yaşamaktadırlar. 

Heyeti fenniye, harap kı ııP' 
lann tamiri için sahipl rioe 
son bireı er mühlet vermı;.kteı 
maili inhidam olan kısımlaı dil 
tahliye ettiriımektedir. 

Valde hanı ve Vezir ha111 
• 

inhidamlanm nazarı dild ate ~ 
alan Emanet, E, kafın, miıte• 
vellilerin, diğer eşhasın kısııı1 
ku.ım, hatta oda oda sahiP 
oldukları bu karıkad;m ha11' 
ların esasli susette tamiriııl 
temin için ayrıca çareler cliı' 
şünmektedir. ~ 

c nafi 
yağmurla' 11 

s 

c 

Son h, f ta zarf ınc.W 
Salihli, ( nıebzulen 8" 

ğan yağ 11urlar zıti\sı :t"' 
ın ) üz ünü güldürcct I~ 
derecci kiyn1ettedit'• 
Salihli ovasında bıl 
seneki ekin 
senelerdekinden 
fazt.ıdır. Şeraiti ha' tt"' 

( iye ınüsait gittiği tnl\"' 
dirde n1ahsulatı arz''t: i 
n1a ,lalli ikti. ~ diya u;ıı1 

düzeln1esine nafi 'c i 
n1ühin1 tesirler ) , pfl li 
ca ktır. ' 

s 
ai l t.rt kapat i ) 
İzınir<lc her sene hif 

çok kişinin başını ~ c 

di\Vi için Katil· de(e c 

unvanı 'erilen Sülük h 
lü gölünün belcdi~e ~ 
tarafından kapatıln1~

1 

sına karar verilınişti(· 

Komerans 
Şehzade başında İstilcl 

lisesinde bugün saat yirflli& 
Bakteriolojihane müdürü b~f( 
teri9loğ Osman Nuri B. te.ı'9 

fmdan (mikropların hayat ' 
tabiatt ki vazıfeleri ) mevı.11 

bir konferans verileceJ<.tif 
Herkes gelebilir. 

1 



:~Yaşın a i r 
<ssG~.~?!.?J:>~l a tında kaldı 
. ) Yaşında S~ldıbmde kömürcü ibrahimin yamnda oturan 
~ne~ken (1819) eyrnan ağa dün gece Sişhane yokuşundan 
tırı rntştır. Süt numaralı otomobilin altında klmtJ, sol ayağı 

9 oı::nobiJ' eyınan a· B ""} h · 1; ın ıoförij Al' ga eyQg u astanesmc Y.a!dınlmış, 
L edi 1 yakalanmıftır. 

k Y<ışmda bir E,ya calarken 

Ticaret müdiri- Kurn.kapı kulübü 
yetinin mahrem hakklnda veı·i

tezkeresi 
Şehrcmand, kasaplar Şir

kstinin kAn deride mf, şehirde 
et ticaretinde mi olduğunu 
Ticaret M. den sormuş ve 
buna ~mahrem» kaydı ile bir 
cevap verilmiştir. 

len karar 
Son glireş hadisesi üzerine 

İstanbul mmtakası dün ak -
şam fevkalade bir içtima 
aktetm~ ve Kunıkapı kulO· 
bünü c< diskalifiye » etmiştir. 

zza tec •. k l ~ 
.. Pangaltıda A avuz ya a anan hırsız 
~~da oturan ~~psuyu soka - Sultan Ahmette tevkifane 

Kasaplar şirketinin bilan
çosu, teaıettüün deri, bariak, 
nakliye den temin edildi· 
ğini gösteriyor. Şehirde et 
ticareti yapan Kasaplar tirkcti 
değil. Fakat reisinden itibaren 
bütün mücssisleridir. 

Bu kulübün idare heyetine 
dahil olan güreşçiler müeb
beden, diğe:r aza muvakkaten 
diskalifiye edilmişlerdir. 

R. uracaat ed k gayan, polise karşısmda hademe hacı Meh-
.. 0Pcn isnı · :ı_e ' l 6 Yaşında mcdin evine Osman isminde 
2'lın 7 ;·eşııJı t e bir çocu· birisi girmiş, evdeki eşyayı 
?aınusı.:n n .ı kııı Sezarm toplarken yakalanmıştır. 
Iddi~ nt . tecavüz ett•w. • ' K : rn1ştir. ıgını I üzük hır~ ızı 
. Uçul:: kı-- 1 ~ı ı·d T Ut<?r b ~ ınuay n d·ı k Ln e ı e ayyare apartma· 
d · %a t~ tnb 1 me nında cturan Ziyaettin Sait rilnıişUr. abeUne aön .. 

Q beyin hizmetçisi Müzeyyen 
Döıt l «500» lira kıymetinde iki yü-

R ~ün gece ~a ro ıoş :zük çalarak kaçmıştır. Zabıta 
. asıın, Artin . ~ztf 1 f br hlm, Müze) yeni bu!muş, yüzükleri 
kadQş y d. t:snıınde t\Brt ar· sahibine iade etıni~tir. 
cadd . e ıkuled • 

esınde o· . c tramvay 
11~sinde r l unıtrinin m~yba- Adana tehlike t:ıcçirdi 
sok - a u f,.nı· l G aga çıkı ~ ış er, sonra eçen cumartesi akşamı 

s~C\r Y~k~ara atmışlardır, Adanada, Salih efo:ıdi zade 
BuJ , . ~şiardır. Musa efendiye nit tahafiye 
a· 8;\ll l~ı r o-. • ınağa~asından yangın çıkmış 
. ır knç .. ~ıttıJer büyük bir adayı yakmak teh-

llıtzde b C~ndcnbe . b . 
littıı ulunan B rı şe n.. Jikesine maruz bırakmış, fakat 
ııt:.r bugün rııe ulgnr muaf.. gösterilen gayret sayesinde 

l.Jlttdlr nıleltet!eriııe yahıız 'o dUkkin yannııt ve 
8efedi _ at~ş sönclürülnıU,tür. Mağoıa 

Ve Ye meclisi (20) bin liraya sigortalı imiş. 
,, rqznq .. · mekteplei· 

• ~eıniyeu b mesı oampıyonlu~u 
b~(ai ile ~lediye buğünkli Bir buçuk s .. ııedenberi y .ı· 

1 
J.# atnakt d 'Yıs d l kt l h ~lsıkh ıt ır. Em evresine pı mıyan ıne ep er maçı ni a-
için tranıvay anct hugUn yet dün taksimde icra edile-
liraJık getirilecek ın(ın temdidi cekti, fakat Muallim mektebi 
şirket n lllalıeıne b 15{)) .bin muayyen zamanda sahaya gel· 
sa.ad illlına kc:f· eclelı ıçin mediğinden Ticaret mektebi 
b kt31ni lst · ıl olınak ıcU galip addediler.ek mekteplfier 11 a t 1Yec~kr .. 

( li ban~ 11'1aneti11 r:: .Bundan şampiyonluğnnu k3zanmıştır. 
" itilafn ından Y ı kıye mil· 

c\l anıe"8i i . aptığı istikr"ı e rnenıc . Çın rn h 
caktır ı!'ın hlaıb u telif en .. 

" h . · ou Ması k arıle İt'J ttlıtıb o una-
e nohta) ' Afı tQ Viptıl~ c as ili· 
' kıı:rut a~ hcık ınd akat bazı 

e, ll\eye.n a füti!'aıi 
ctıuektedit-. 

Butıiiıtlt · ----........_ ........ 
ı 1ngU· ü hor 

12,46. ıt . 996,so. &: 
2tS2;, l~ret 9,29: Fr~nk 
93 5. Do ar 48 7s L.v.ı~·re 
23'-<o' Altııı as.: ; Dal-ı ~ 

,~ . R i, A d 
73; D·· unıe}i 7,75 .. rıa olu 

ı uyun 202 so' r tarnvay 
Ş banksa• d' ' -•n an l 

il •nınıştır. -----

Cemiyeti belediye 
ve et ihtikarı 

Cemiyeti belediye bugün 
son içtimıunı nktedeceldir. 

Bugünkü içtimada atndan 
bazıları et ihtikUn hal{kmdo. 
bir takrir vereceklerdir. 

SiUlhla oyııaumaz 
Torbalı ka.zasınH1 

J)e<:ri rm ndere nahiye- 1 
inde ~lustafa ,AJi oğlu 

13 vasında .Ahn)ct s.·if
te "'il; ovnarl<en tiifek 
ateş alri11ş, kalbinden 
vurularak öln1üştür. 

Bunların şehirde en işlek 
piyasa mahallerinde mUtcad
dit dükkanları vardır. 

Ticaret M. nin Şehremane· 
tine g8ndcrciği cevabın bu 
merkezde glduğu söylenmek
tedir. 

· Biı- haydudun cür' ati 
Kadirli ve Osmaniye top• 

raklarında eşl<ıyalık yapan 
Y o:z:cu Mehmet geçen sah gü· 
nü O,maniyeden Kadirliye ıe· 
len KadirliU Y akup ağayı, 
oradaistiralıat etmek üzere 
indiği bir aiiret çadırından 
yakalamış ve Y akup nğadan 
bin lira fidyei necat istemiştir. 

Y akup ağa adQmlanna ha· 
ber göndererek nekadar para 
tedarik ederlerse derhal gön
dermelerini bildirmiş ve para 
gelinciye kadar Y ozucunun 
yzınmda rehin kalmıştır. 

Neticede tedarik edilen Uç 
yüz lira yetittirilnıif ve bu 
sur :tle Y akup ağa kurtarılmı~ • 
tır. · 

Y ozucu Mehmet , Yakup 
ağaya , meclisi vilayet azasın
dan Tevkif Coşkun beyi eline 
geçirirse onu böyle ucuz sat
mıyacağmı, mlizayedeye koya
cağını söyleyerek saliverıniştir. 

Y ozucunun rakibine başlan· 
mışbr. 

Vicdansızın terfii! 
İzmjrde «5» y;:ısında 

r ~ 

Numan jsinıli bir ya,·-
rucağa livata yaptı
ğından dolayı bir sene 
avır hapsa n1nhkun1 
olan Şerifin nakzan 
vapı}an yeni n1uake
n1esincle altı sene ağır 
hapsine karar veril
ıniştiı·. 

Neden gc di acnda7 
Haber aldığımıza nazaran, 

Vasil velet Yorclan Civoğlu 
namında bir Rum, Türk tebe
aşından iken beş on sene evet 
Amerikaya gitmiş, şimdi de 
Amerikan pasaportile şehri
mize gelmiştir. 
Beyoğlunda Yani otelinde 

ikamet etrnel"tc olnn merku
mun ahvalinin tahkiki ve ne 
maksatla ecnebi pasaportile 
şehrimize getd.ği t~emmül 
edilecek bir keyfiyettir. 

En ya lı oı;:1 ra 
vazife 

l\1cml<'ketin1izi:1 el
yevın en yaşlı doktoru 
olan lzrnir doktorla-
rından I\iu~taf a Enver 
beyi, oranın vilayet 
meclisi kaydi hayat 
şartı ile r,nemleket 
hastanesine sertabip 
tnvin etn1istir. 

~ . ------Adana hapisanesinde 
bir vak'a 

Adana hapisanesinde bulu
nup birbirine karşı şiddetli 
bir kin besliyeıı Battal ve Caw 
for isminde iki katil mahku
mun teşviki ile bir hadise ol-
muş, mahkömlar numayiş fc· 
rasına, gürllltü ynpmıya tefeb· 
bUs etmişlerse de önü alın
mıştır. 

HakKı şına3i paşa 
Halk Fırkası İstanbul mın

takası müfettişi Hakkı Şi~i 
pafa bugün Ankaradan şehrı· 
mize gelecektir. 

Bu~ünkii hava: 
Kandilli rıısa.tnneFinden 

o lınmıştır: 
Dün azami hararet «24» 

derece, bu sabah <417» de· 
recedir. Bu gece rüzgAr mü
tehavvil esecek hava açık 
olacaktır. 

l.' 



16 Sahife Son Saat 

ANzy agı 
j)ünYanın en Jeziz ve nefi~ ve saf 'e halis va

ğ;ıbır. İ.laı·is. Londra, ~on1ada en hü~ ük nıüka
fat ve altın nıadelveleriJe Fransa hariciye neza
reti '<. 'l.Lıdciye Sefareti tarafından ıniısaddak 
birinciliği ve şahadetnanıeyi ibraz ctnıiştir. 

l\1ayanozda, salat.ada, ycnıeklerde, pilaYda 
Hasan zeytin yağı istinıal ediniz. 13iJhassa ınide 
''e bağızsak hastalıklarından nıuztarip olan kinı
selerle şikenıperverler behen1ehal Hasan zeytin 
yağını istinıal etınelidirlcr. 

Çünkü saftır, kun1, taş, böbrek, safra sarılık 
ve karaciğer hastahklarile zaf ı un1unıiyede Ha
san zeytin yağını içiniz. 

Kiloluk şişesi 100, yarını kilo GO, safi beş ok
kalık re daha büvük tenekelerde okkası 12:> ku-

.; 

ruşa Hasan ecza deposunda toptancılara tenzi-
lft.t, markasına dikkat ediniz. 

Pazarhkla laburatuvar GRAMOF~N ~~!~0 
gramofonlatf 

dolapları mubayaası ~=i-' ~~. 
plakları 

Ticareti bahriye mektebi alisi t:~:tar:~ b k • o • d kulüplere, d 

":!~tep !~e~~! laburat~!.~~~~o~ ~~~~m~:~~'~ eb:ı~a0 J~~=~~~~Ie~ı:~~!!!!!!'ad~a~~1~~:6:;c:~:~:r;:~ 
lcınıtal camlı ihlamur dolaplar 12-5-929 pazar günü saat 14 te pazarlıkla mubayya edilecekfr. Vekili umumisi: R. Vov 
Taliplerin şartnameye itla husulü için her gün mektep müdüriy .tine ve milnakasaya iştira~ Galata Voyvoda han 7 .10 
için de pazarlık tarihinden evvel defterdarlık binasında ticari, zirai müesseseler muhasipliğine Posta kutusu 447 Galatı 
teminab muvakkatelerini tevdi -edere~ alacakları makbuz mukabiliede yevmi 'ile saati. .mezkCırde Satış mağazası: Beyoğlu istir. t 
mektepte müteşekkil komisyona müracaatlan. lal caddesi 127 No Ufo 

Seyri sef ain 
Mcdcz acentası : Galata 

köprü batında. Beyoğlu 2362 
Şube acentaaı: Mahmudiye 

hanı albnda. İstanbul 2740 

Trabzon ikinci postası 
( KARADENİZ vapuru 9 

l"dayıs Perşembe akşamı Ga
lata nhbmından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize] ye 
gidecek ve dönüşte [ Of , 
Trabzon , Pulathane , Gire-
sun., Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop ve İnebolu ] ya uğ
rayarak gelecektir. 

İznıir sürat po..;tası 
( GÜLCEMAL) vapuru 

1 () Mayıs Guma 14, 30 da 
Galata nhtımından hareket
le Cumartesi sabahı İZMİRE 
ıidecek ve Pazar 14,30 da 
lzmirden hareketle Pazartesi 
sabahı gelecelctir. vr purda 
mtil{emnıel bir orkestra ve 
caıbant t'ı'!vcuttur. 

Aktarma tarite i hakkında 
bir tavzih 

İstanbul Liman tirketinden: 
1 -1' enzilatlı aktarma tarifesi doğru konişmento ile bir 

vapurdan diğer bir vapura aktarma edilen eşya hak
kında olduğu halde bunun bazı mahallerde yanlış tef
sir edildiği görülmüştür. 

2 - Aktarma tarifesinden istifade için malın Limanımıza 
muayyen bir limana aktarma edilmek Ü.Zere gelmesi 
ve bu cihetin manifestoda yazılı olması lazımdır. 

3 - Yalnız aktarma kaydile gelen ve Limanımızda başka 
bir konşmento ile tüccarı tarafındau aktarma edilen 
eşya dizbarko tarifesine tabidir. 

4 - Bu cihetin nazarı dikkate nlınması muhterem alaka
darana tavzihan ilan olunur. 

ROT - BUHNER fabrikasının imal ettiği « R1\DIUM ,, 
tıraş bıçaklarını her tarafta arayınız . Toptan satış, Mnı
puççular ve Ketencilerin muteber tücarlarında . Büyük 
toptan satış. Galatada KUrkçübaşı hanında 4 numarada 

l~abrıka vekili: J.liYJ~l~ PRj~1YAN 

mağauısmda 

IJc_ıl:-ıoijuliluyu frpufJI 

1 tt.dı:n ı ol ı 1 ır 

f r , tll\ n \ Jrt 

. )j Tel. B.O 

ALLEGRO 
Jll t, Apolo ve 

sair c1ns tıraş bı· 
çaklarını bileyen 
bu şayanı hayret 
küçl.k maklna aa
)'esinde sureti da
lmede yeni bir bı· 
çakla tıraş olmu~ 
gibi bir .ıevk hl&a- , ,... 
etti,.,, . ıe. 

Her /er:Js sott/11· ,~ ,~~ 
Uınvııd lcental&n · ~ 
6urkhard ~nten!Mıio 

iYrCU.Sı /star.bul-O~ ----
Bonıorıti fabrika ı 

PEL 
Bİ~ASI 
Çıı -mı t1r 

Het· ver<le satılır 


