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Mili Mü -faa ve aıe i
e istiyor?
şirkette
Ankara, 9 [ H. M. ] - Umumi harpten evel milli mildafaa
vekaleti, Armestnıng - Vikers inşaat tezgahlarına sipariş edip te
miadıncloı teslim alamadığı iki zıhlı, iki keşif sefinesi, iki muhrip
ve iki tahtelbahirden dolayı mezkur müessese aleyhinde
Ankara a liye i~İnci hukuk mahkemesinde bir dava açmıştır.
Vekaletin bu d~ıvayı taltlp eden vekilleri SaJahattin ve Cafer
Tayyar beylerdir.
Vekalet, bu dava ile i!k taksit olarak verilen 308 bin Türk
n!tını ile 112 bin İngiliz liras nın maafaiz itasını istemektedir.
r>nvaya yakında bnşlanı:.caktır.
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1-1 ırıı1la 1~111

·teftişi

ı ır~ısı

' te hnıu~ lcapt

faaliyetinde
bulunduklarından dolayı po·
lisçe yakalanan Mansur namı
diğer Koço, Mehmet Troç·
kof, Avni, Etim ve lsak namında beş kişi bu sabah
adliyeye teslin;ı edilmiş, hak·
lanndiı tevkif müzekkeresi
kesilmiştir. Bunlar « Gençler
birliği» na!Jlında giz!i bir ce·
miyet teşkili ile maznun·
durlar.

~

•

u

Komünistlik

Şehremaneti, kimyalcer İsmail Hakkı beyi, bütün fırın- •
ları süratle teftişe memur
etmiştir.

İsmail Haklu beyin emrine
miktarı kafi memur verilmiş-

- E~"'
'Jendlm h a ı·ıs B ursa......
- Ayol daha bir ay evel aynı malı bana .flvrupo
ı malı divc verdiniz.
m·u·... adere ve eshabı teczı"ye
- O"'zaman hiç kimse B ursa m alı a-amıvordu
,.
'.T
edilecektir.
ham/endi....
•

tir. Mumaileybin, bozuk ve
hileli göreceği unlar derhal
0

~~~~l~~, ~~!!!~~ı·Gece bır kcİdın ateŞ içinde aldı...
d!ğ~~nl3 Y•ni
hi:\ zarfın~a yangın esnasında parbyan petrolun
1
--şa;;~ ;b~. ~· edıl-

ın!!:~~·· a.~~-~_,_;e~ş~ .

blUrayc:. ge~rııınki Diyarbekia~nf
eri
ere b .. t..
r en
t .u un nıektepl teftiş
ey Clllfttir.

e

tnış

Ve avdet

etrafa saçılması üzerine elbiseleri
tutuştu, hastaneye kaldırıldı

Dün gece saat 20,33 te Hasekide Te'kke

yangın

Adviye

.

hanımın kiracısı

maliye

~e·

•
cesi Raziye
sokağında Ad\'iye hanımın evinden bir yangın ı murlarından Salihattin b eyıo
2ev
• •
çık.mış, 12 odalı büyük bir ev olan bina kimilen hanımın lambay~ devi~m~sil~ =~:egelmıttir·

vanmıjhr..
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Karun gibi

Tan1iı~at

Alınaı1 l(()t

Dilencinin torbasında neler
cıktt.?
,

Tek durmuyorlar, gene neler

Bu is devletlefi

yaptılar?

biJ'birinden

Hnmbourg, 3 (A. A.) - Sosyalist - milliyetperver işçi fır
ililsküdarda Sinan paşa ca·
IUll miinin bir odasında ika- kasmm bir içHmamda <t200» komünist dövüşme şeklini alan
bir kanşıldık çıkarmışbr. Zabıta komünistleri dışarı çıkarmış
met ederken ahiren Darülace·
ve memnu silah taşıdıl<larmdan dolayı iki Sosyalist - milliyetçizeye yerleşen « 75 » yaşında
yi tevkif etmiştir.
bir dilenci kadının sandığından
Beı·lin, 8 (A.A.) - Posta ve telgTaf idaresi Berlindeki koc17ı. torba nikel para, bir çok
rnünid komitasına Mc~kova amele teşkilatı tarafından gör.degümüş mecidiye, «19» :iltm
rilen iki telgrnf ele geçmiştir. Bu telgraflarda, Berlin komülira çıkmışill'.
nistleri bir mayıs nümayişlerinden dolnvı tebrik edilmekte
lf.ilahrukatçılar Cemiyetinin
llM.I) yeni idare heyeti intihap \'e sosyal - demol r<ltfar işçiler sınıfın~ hiyanetle ittiham
olunmaktadır.
edilmiştir. Bu sene mahruka1
• "M t :•s-•nm•
tm ucuzlaması ümit ediliyor.
tabiaıt
rii]emiyeti Belediye Üsküdar
~tramvayının yeni şebekesi
fa1'e
için 160 bin lira tahsisat kaArnaYutkövün<le saİzmirdc intişar eden refikbul etmjştir.
nkilap müzesi iki aya l<a- ı kin .Jülide hanın1 Dalerimiz.e neı.:.aran, Beriin polis
dar açılacaktır.
ülkelp teclavihanesine müdürü İstanbula gelmek üindistanda gene Mecusi.
·
zere Pireden vapurla İzmire
nıüracaat
etn11~
ye gitmiş orada 12 saatlik bir
lerle müsliimanlar arasın1
da kanlı bir arbede olmuştur.
yanağından bir fare teveklmfu müteakip :;chrimiz.e
rriiJinde şiddetli muharebetarafından
ısınldı<'h
hareket etmi~tir. Po~is müdür~ler olmaktadır.
.hetle tal tı t d . ö
lüğümüzden yaptığımız tahkilfiilir mayıs targaşahkb.rmda
e av 1ve katta, bu hususta ademi ma!ii~Berlinde öienleri cenazea lı nnın sın! isteı11iştir.
mnt beyan edilm~ştir.
leri diin merasimle kaldırıl- ZWW:ZWU&'t'
WZW
gidecek ve orad:ı bir gedt
mıştır.
sımız Cevot paşa, önümüzdeki
ree • .i yapacaktır.
Narın '300 fakir Çocuğa
hafta içinde avdet edecektir.
lllJHimayei ctfal cemiyeti
d
bir köyiinde vetarafından elbise dcgw ıtılacak- fiilptüthami in hafidesi Ha- ~nl<aranın
·tr#JJ mide H. ?iste, lıaınam- ~fot eden bir küylü, ölürbr.
d
k
L
l<en kağnısını ve kaza mnı
lfljahire bor 5 ası Sannsaryan
a yı amrken Y.;Ömür çarparak
Türk
ocağına bırakmıştır.
gjhanmı satın alarak bor·
ölmüştür.
c.czalann.: tecili ka:lllsayı bu binaya nakletmek mafif cezalıların affı 15.yihn:.ıı
Wnundan
i0,000 kişi istifafikrindedir.
kesbi kat'iyet edin~c L,tuz bir mayısta Baro ta· hmbul hapisanesindcki hafif de cdecekt\! .
lfül M.M. reisi Kazı:n paşa
rafından ınc~!ekdaşlar şe- cezalı mahkumlardan bir knç
~· Hı. ı:ıeclistcki yeni karefine « Tür kuvaz » da bir
yUz kişi tahliye ed!lccektir.
İıunbrın müzakeresi bayrama
ziyafet verilecektir.
ffinhktı~ ve me1,·kuflarn tekkadar bitmezse, bayram tati·
eni askeri <"c... :ı k n:l.:ıu
M rar yemek vcrilnıeğc
linden
sarfınaz:ır
edilmesi
lliyihr:ısın.ı göre, as kcr:
bnş!anac" l{t:r.
muhtemel olduğunu, bu takcezalar şunln:dır:
m~driye H. ı::ı dünde istiç1
Kurşuna diıi mek. ~~ır ha~v.:bın:ı devnm edilmişti!'.
clirde y=ız tatiline may:s nihapis, kısn h"p;sJr.
hcniiz ist;c,·ap edilmiyeıı Nasır
yetinde b~şlanacağım, bu sene
lili!ahire boı·ı:r~·ı b;r nı.:\'i
ve Ali Riza B. ler l::almı~lır.
' Berlindc toplamıcali: beynellf:M ekmek hakmdal~i rapa.
'kt t
· .. t'
..
ı , ıvunduk zadelerm eslıabı
mild ı:arliimcntolar kongrarunu I ısa vu:,11e nı.! gc n- 'ffiı;.;,J maLu; h
akdedecekleri
=
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dermiştir. Harcr,

manlı

85 rnr ~cw

bir nevi chnek ç.knu.-

. de b'!r. Bıt eKme
'
k
1chm
«14» kuru~a :atıhb'iec~ktir.
ınası

m

u sene tatilde "1000, kişilik b;r takbe gumbu
İtalya ya giderek İf nlyım izdlerine iade' z~yari!t cyliyf..Cel.tir.
Wahdidi tcslih:ıt komis:;oY nundaki nqkcri murahha-

""Bir a

't

koııkordatonun imz2..Sı, bir h:ıf-

ta ronr-.ya kalm'şttr.

Yi.izdc

«30» tediye nispetinin yiizdc
yirmisini iş bankası temin• et·
meL.tedir.
[ Vf!üzeler M. I·hlil B. B.. rlinU,\I deki müzeler konğrasın·
dan ~vdet etmiştir.
fffl,olis alayından bir tabur
~~~bir iki giin için Anknraya

ç lcül,, i c

''Niçi~,,

~

a)1lracak

Paris, 8 (A.A.) - M. YıJ~
Alman borcunun te5viye!ı
temin edece!c taksitlerin ıı1'
caklı devletler arasmd~ ~
sur~ tle taksim edileceği
gösteren mütemmim bir rıotl
vermiştir.

Brüksel, 8 (A.A.) 13~
ga ajaıı:mın Paris muhnb
M. Youngun tcldiflerini tr

bedellerinden Belç
Berfin polis mU- j mirat
.
.
d ..
~i~
k
,...
h lssesme
duru m{i geliyor? tar pek ziyade azddığını ~

Hiisnü
sahibi bir

cı

~

anın

nuşen

mark meselesinin halli ht i~
sunu ileride Be!çika ve Al1i
murahhasları arasında ecre>'
edecek
müzakerelere tal

eylediğini Lilciirm:ştir. TcWİ

lcrin bu mahiyeti Bel.rika ı1'~
rahh:ıs hcyelini mjteessir e
miştfr.

Çünkü Ihlçika rrurahb
heyetile M. Schacht arıısıııOI
iki ay evel bazı miikalenıel'
vuku

bulduğu sırada

5J'

M.

acht Mark mes'cles~n:n b

hususile Öfon ve l\ıfoimedi#
Alınaoyaya iadeai mes'ele9
arası-:ıda bir rabıta vücıJıl'
..
. ~
. ·ı
g-e t ırı
mesını a ..·zu etmıŞ•
arzu mükalemele!'in derb
inkıtaına sebep olrnustur.
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Ad let knpmnd:ı \"e rı
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K~ıilcrfmlzln utu-:u. " '

tir :n uç l.:ı.I, Spor H l'
lcrl \'C S3ire. ~

5

K:ıhr:ıman :ı~a.

6

sına iı:;tirak edece:ğimizi,kadın

Si 'C"!lil dun\ :ı

larm belediye intihabatına iş
tirak etmelerine şahsan tara'l "r olduğunu beyan etmiştir.
Kazım paşa yeni maaş layihas nda bir « hakkı müktesep»
kaydı olduğunu, bu haktan
istifade etmekte olan memur·
lar ve mebusların da istifade
edeceklerini ilave etmiştir.
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(U 'ile
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13

nu\ ar lçlnJcU o'u r,[~
bıı\:nmızın ce\·aplJrt·

14

G;ınl.n

haberleri

15

bitmek üzeredir, birkaç güne kadarQo•

Sahife 3

Son S at

-

i sanJ>?

y
Şimdi

nız

4

eün

i kaim

k11rzsını c:naye 1 e sirkati
ı•ahşef ve a ılaksız kla itlıam

erkek
sın

~lar

, l adın kocaedivor.

Ulur ki (le:yuu san'ailar) eliyorlar. Faka! insanların tariJıi yalm: sevaplarla değil,
!Jlİlll Jılarla drı dolwlur. l/er
san'atm /arilıi best•rt ve ebedi
bir kıymet taşıma:. Hugun
un beşinci, on durdıincıi Lui
den dimi:de kalan ne vardır?
reni bir mimari talebesi
uç:uncu .1/ımel sebılinden ne
uf/renebilir'! Behre bunlar san'al cilt:minde birer keşif dt•!]il
dc11irlcrin /U;yecanlarulır. /Jallmki bir Partenon ölme:, bir
Beyazıt camii ulme:. Siçin'! ·
Cıi11Jw bunlar sadece milli
devirlt.'r defi il. beşeri keşifil'/''
dir. Fi;i/.-. kimya kanunları
gibi ... işle tezyini san'allar
fikri fam tecrubelerin fikridir. San'al sun'ailll'. Onun
le:yirıisi olma:. Rski r111um sarz'ail bıi!Jllk san'ııllı. Fa/:ı.1/
lezyim ~cf/ildi }t•ni camiye
kadar 111rk eserlef'l rl · fıt1yıik san'a/lı Fakcıl : 11 , ıı. mamışlır. Sıis, nwlıj.. F /,; i
inhilat, islibd(l/, riııu uc la/ıak/aim
fikridir.
sadelik.
bünye, konfor fikn /ıı'iriyd
11111saual, adale/ fıkriclil'. Demokrasi delil bir r :jin oldı.
ğ_w1?a_ndll' ki sıw'alla lt:yııı
fıkrım

/,abu/ l'f miıınr.
MGderris ·'
İsmail il ı/,kı

Tal<· k isliy r ı:.. Tt1.lfık isliyöru:!

son za-

YaJnız 40 giın evli kalmışlar. Ikıl si de genç, ikisinin
yüLiinde d · çocuk çehresindeki saffet v sam· ıiyet Vur.
Bir ç tı altın a L·rl şt!kleri
ilk gc..ce erl ı;k yanına ve yatağına aldığı
a.dına düşüncelerini a ıl m~.
- Yavrum, d~miş; çocuk yetiştirmeyi izdivaçta y gane gaye ve hedef ola k tanıyan bir
adamım. Beraber yar~tacağıh"'}' t
bu
eserle
uvamızın temellerini
sa lLmla t racak r,
Kadın bu fil ird değildir.
Kulu• k ya y tmak için evlen~
medıgın' au• ünüyor. Erkeğinin
«budal.ıca)>
!ôzl ·rine
'ştirak
et-ı
memiş ve i-ı-le
böylece
daha

mız

vereceğimiz

v

ilk geceden kavgaya başlamışlar. Zevcin bütün yalvannalanna rağmen . zevce fikrinde
mu ırdır. Bu ı rar onu cınayete kadar sürüklemiş, kamında
hayat bu mıya b Ş ıyan yavruyu h ·ç bir ı ırap duymadan ald r. ş, bir l<an ve 'rin pıhtısı
ha inde v cudundan ayırmıştır
Bund" ıı sonra kan koca
bir ~ r da bu -ımıyac-alcl:lrını

ite

e 'I•

an.amışlar, kadın aynlırken
kocasına ait eşyaları da beraber göturmü'>, bu suretle
y~ııi b'. cürüm işlenmiştir:
Sırkat ...
Erkegin
avukatı böylece
anlatıyor... Anlatıyor, nihayet
yumrukbrını sıkarak haykırıyor:
- Talak istiyoruz!
Halbu i bütün bunlar hakikat değil. Erkek ruh his ve
·zevk
bir
Tabiatin kanunları ile taban tabana zıt sefil arzularını daha
ilk geceden k dınına açmış,
Yuvanın temiz mahremiyetini
kirletmiştir. Yalnız bu kadar
mı? Hay11ıır ! O sarhoştur da,
küfü
·· "rbazdır da, ahlaksızdır da ..
Kadmın avukatı bunları anlabyor, yuniruklarını sıkarak

I·.ıstası

uz·· m satış

Eylülde tesl i n1 cdiln1ek üzere Manisndan
« a livre » surctiJe okkası
« :.!U >) kuru!jtG n
« 1:->:-ıu » okka çekirdeksiz üzün1 satılnıış olduğu İÇİli İznıir gazeteleri bu satıştan şikfı
cdivorfar.

ada~dır.

haykırıyor
- T, ıak:

istiyoruz !
Yalan söyliyen kim? Belki
erkek, belki kadın. Belki de
her ikisi.
Yalnız ~ g ju evli kalmışlar. Şim
,ni hakimlere
uzatarak yalvarıyorlar:
- Tal ak.. T alfik.. T aliik!

ye ı•

ı·vre

C. F.
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Sa?ıife
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=: Karilerimizin

SeyrısJa nde

Taksiler ne zaman indi.

8-

- Affinizi tenıenni
ederim - dedi - e\ inıe
ilk defa geliyorsunuz
ve ilk defa mübadelei
efkar edivoruz. Tabiidir ki hususivetinize
,,
taalluk eden şe~ leri
soraman1. Xncak bahsi siz açtığınız ıçın
cür'et alıvorun1
ve
.,

kabul n1üjdesi bekler-

Neriman hanımla da-

kc·n zihnini taı:umar
eden hep bu nokta idi.
F< kat, büvtik
ruh sı,,
kıntıları
neticesinde
bazan
vukua gelen
garip bir halet,
bu
kere d Iikanlıda da
tect li "tti. \ıhoş bir
ıne'i le yüzünden günlerce üzülp te nihayet
ani bir han1lei tevek-

nJdınız ını?

kiilI<::

anlanıak

isti~ orunı:

- Ha,ır!
.
- Ya neden
miyorsunuı?

- Ben görüşnıek İs
temi voruın. Onun b( ni
beklediğine şüphe. ok!
Nigarın ~ üregi açıldı,
yüzüne inşirah geldi.
Nerimanın
I urı en1i
değil,
Hurrçınin onu
bıraknıası hoşuna gitmişti. Artık, ha., si) et
kaygusuna
düşmi~e
mahal
kafnu. ordu.
Şinıdi, del ikan ıyı ~ a.1

ş

yavaş

kedi~ine

aşık

etmek ve ken i
yürğinde de . tedrici
bir iltihap ile onun
aşkıni işlenıek mum·
kündü.
.
Bu n1uhavye]
zevkın
,, .
neş ile
gerdanının
katn1erlerinde bile bir

J.

«

Ac7a'11 sende!

So unda olüın ) ok ya.
v~ r~ n bu da
bövle
olsun» di,en insanlar
gibi, bizinı katip efendi de n< &clızuhur bir
cüı ..ctı kalp
ve bir
ci.ır · ·ti Ii~an ile:
- Sebep n1i - c.ledi ne ~ bep olacak? Size
l izn1~t ctınck isti) o·unı, c helanı!
rigar, çehresini ciddilestırı ı ı ., e
lüzunı
~ördiı:

Üç, beş gün evelki
Sevı 's f·
'
nüshalarınızdan biri- ı nnd'a ticar t .. a
nde takse ücretlerinin nıarnl·ı t ıhı ıl '
indirildiğini
yazıyorliye ~d.Jnıe ıckt
dunuz. Halbuki eJ'an
ilk açış «40» kuruştan
başlamaktadır.
Bu
yüzden bugün Gala tada bir
vak'ava da
Ş ahit oldum. Bu .,tenzi-

Hurren1in . en korktu ~·u
re en <,~( J irıd' i
nokta işte ü1 o-·> t
mişti. A a ı ~1 lo

·ık görrnerni;ti.

111et

Hizinin ..va lan SÖ\. leol ıası ihtinıalini

nıi~
o )/. on Ün( e tutu ., rordu.

e

Bunun hir çok n1i
Ieriııi g östen..l) 'f iz.
İdare vapurl'1rı
gönder( igirn. z
kırıhvor,
d .> i .
Bu iŞlerin düz Jtil 1
idaı ·nin ı cnfaa i
sabına j, i 0 .. c
Ko ~ 1 •"voncu
l\1usta a ~ 1 a t ttirı

15
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41

'

ı·irn .

Bir m uesse el tkarh·c· ve' a !oo;İl'IH·tler<lPn bi-

vazık değ'I

) Ol'Unt.

i~ıahuJ posta l<ut. ;;n~
~ ~

<·:ıı·ı

orta Jll -

<ılı.tını, ticnr<•tlıuıwlerdc <:nh~tını. .lJu ..
haseht ye hihalt.1,111 'ftlı.ıfım az c:oJı. rr81l"'l17Çll \'C
az -:ok daktilo bilh·oı·unı.

.

lü•ıuJinıc bir is.. ari, orum
her 11(' iş olursa oJ~un
raı,arıın.

n11 zı

.

kararlastıralıı11.

'eriman han1111Ja ah1kanızın tamanıen k ·silnıesi için d\".! nıünasip
hir sekil bulah nı.

i devirlerin e

'

*
Zayi

19 » ya~m<h.l)ım ti-

t rnelilt\bf

n1i?

c

· (.arsanı ada ...
kak, 1~ nurıar·tlıwe,d c
K.
1 la H

riİıd<.~ çah!;:~uaJ ur~u edl-

~tılcymaniy<l TaşocJaltw
Hurrem de o nıütes •1\:lli, ~9. B. J,I . 'uri
vel 1 ilane han1k i ruh
de anı edh ordu. Bina- 1 ihtiyatk,idığını nezaenaleyh, hiç dü~ünnıe t ketine haınlcttİ 'e delikanlıvı daha fazla
den cev~ p 'erdi:
üzıneniek İçin n1aksaihmirarı hazeııgiz aolaş
re
eınre<lerseniz
mıya başlıyan güzd
onu ) apannı, işinıi de da geçti:
- En1lakimi
idare
d ul, bir tehalükü beİ7e be.scnuiririm.
edebilir n1isiniz?
şuş ile sordu:
Ktıtip hey, ı\1arika
- Hay hay, neden
-O halde ~ıra ~eheb: \as t a~·ıe aklığı haetn1iyeyin1?
ziyaretinize geldi. Lüt- berden, o gizli davetÖyJeyse arizüanıik
fen onu da 8<.h k' ten bah et ı '· mtl\ al<onuşahn1 , şartlar1• • • ?
"
m ısınız.

<

n1ayıstan itibaren nıi yoksa 1 ına yıstan n1ı? Lutfen tenvir bu vurunuz efendinı.
., Karilerinizden
B'r S"tı 1 IJ• ati
Emin
Ben bir se\ 'ar s t
S.S. - Tenzilat «t > cıyıın. l(apali bir nı
1113 vıstan başlan1'1 kta.
ğ aza önü
c c ı uı ~
dır. Ona göre hareket nıua\ in it ~inı t:f 1
ediniz efendiın.
lfsi' il olar· k gc1di, ha
lş arıyorum
k l n1da za hı t ' a
h i \hnanC'a) a vakıfım. yapolal· ı~tc<li. K, h
hatirni so · un1. ).
\imanca slt.•uoyrafi H~
<lal\1llograflye nıuJ\h ıli n1edi, dovGü.
B t1

lat

nundan

- Bana ne gibi hiznıet cdehilir::ıiniz
ve
beı ·111 lı 'zınctinize ihtİv'
. cım olGu.. >unu ne
bı \.. or unuz?

ütun ,

\'efn ora nıe t
ucn aldıgırn · a~tikn,
nıe)'İ za) i ett iın. Yt
ni..,iııi çık· ·c C' ğ nu
eski:siııin

ıuknıü ) ok'

tur.
l(a<lırga ~Iaarif tfl

kbe ·urdu.
Hurren1in
gözü ı i
şiındi Ncr·in <tn giiJıJ
ordu. () ·arı za' ı 'I
şu şişnıan <lul arasınd'
ne deriı1 bir ııesrtP
~

~

J

farkı vardı?

kendisini

l'.ı:iı 1a•1
anilgı) ~1r
i

begennıiş, ada.n

derek

o-etirtn1is
~

')'

b

Jll"

il~

zalıı 1 t ,iz
vashnı ra)egan etnıi';"
birlikte ,,va5ıan1ak i iıt

tclül\i<lc

ne
111

aı

.

l\O\ llU ... ,

ıkcn ele

t

I·

et
Bir tavz h
Güre-:; birinc.-ilıl t(•ri nt:' ..
llc~sincfl• kura t •\ zi Pdili~~l\en H1tl1C' idman i\uhiln~. fi(\ . liumı,, ıu ar l~llH a
nıue~sıf bir hncii"'i«' <'lk·
nH':;'tır. Hu hı disP~P '·l1:İ
y0t <'<lt."'n nunt.ıl,mun ı 111 _
l"c1pı
ale) hı. dP h<n lı.ol

s
l<ah\a 1 .
- ısı · ına , .. rnctın
· >~ ün
. zeka.
raktarın latife ini birr~

1

u~k.-

n zihnı,ra(1esıne
ı

. ,·

teşeY-

go <: nde. d' · ç·rı·
ı 1arın {>. ~rdı .. i kadınna t >el\ r "tkt ar naını0
~s J a•'a <;tl"atı lnıası
. . ,erenkli<::~ı tnüh'ınıdı.1
..
•
1 un ı~ar(~ti
ı ,.- Oru
1
ı1t ı ırcte çlU al··_u f tclcriıı
l a rt . .
11 ..t~ı
nıu·ıııri oı~ le aganın o
·uda ı
a i ~· -- c' k . .c n ( oğru'c nı ( .,.~t . 1 a vern1esi
1
l fa dı' ·,nl . t ,
\
1
(• '·guıı
k·
l,
clrılarıO! bu]..
goren I ) 11
1 l
ın ıht~p <l' ·
~. "\ ., ·t r n o
c
i
aç !ac
· g ·;l'kri
~acaktı
h · , K7.1) l J rı~ IlC\·e
a ınların
çiıı1
··~ı·
''· ı .ı ~e,
ta ki. de biJet et · nııre kif anun iç·ınıye,ce k tı.. Burı •aJ ın 'a Ba) rakta111
t111ek b' adım tal·ip
"'
sına , n· Pot 'apnrı'al 1 t 1ıaı \ "'
(
.. l ıut i~un r ll ı ıek,
nı 111, daıl u~a baslasent li
eve! T.
t
er0 lu
~n . 1abl.:ıı sııikasitÇıf tJık k dar edip
su tut an orusunda pu1oyu vaka1a hnak
al l c l· t A
"' tı
. laslaha
l~nıdı. svı)e etmek
t>-e

·

~
t:

..

..

1 ) ' hep b
a ·ı < u

~

u nokta-

l

l

1('

m şBa ·-

denbirc ih'ata eden1edi,
<lalXın dalğın ·.
- b ()lur ağa, 0 da
olur!
1)ed"ı. l\iustafa, bu
ceva b uzerine
bir kahkaha savurdu :
1·.
~ ı anıa sonunu da
d usunu)Or
·· .. ··
musun?
Ter enldi oğlunun huyu kötü. Çengileri dişli'. ip durur. Seııı' de
'sırırsa nişlersin?

Köse, bu suale

nıü-

.
nasıp

lutrtırı vt>rlh\Jı uul,u İıu •
hmnızda ~ a1.ıh 11 t. llal~JuJ,i hoyJ,ot l, ı arı ll:llk
ıdman J,uhihu hal ı,m ıa:
dır.. Bu
l<'r ip
•h\ ini
1aYzıh P<Ji~ oru1:.

maçları

Lik
\'arml,i

<'lhll.

nmnı

k·

ra ed!IP<'t 1, i' f l tl<;)armm
h•rtihi ~udm·:
Kadıl,o): Barfı~ı;;afat,a •
li.a:-ıımım..,·t « t de. istanbul • lllhtl: « ı:ınh'. lh.• \·
lerhe~ i - \it 11Hn«lu: ı ı .:w-

d a.

1'aksimdP: 1 - Siıh•' maniye • Heyl,oz adl ( ı:Jnte
tı.akcnı
~ılda~

n. 2 - U<'·
)>tl•,
~1('.'lım(\l n. :ı _Gtt·
Sahih

- '('f,1

<.< ı ~,1:;

hakem
latasurny - l'<'m•rh.ılu:P
~< f 6,:lO »da. litık.f•m snım

n.

Kulüp hüviyet

. a 'a arı son
zamanlarda
f azlalaşmıya
başladı
Tarsusun Namrun yaylasına
giden fırka mutemedi Burhan
zade Fahri bey üç gün evd
mahkeme katiplerinden Cudi
beyle bırlikte yayladan dönerken akş.am
tü Takyaş k&yü civarında
mavzerli beş
şl.kinin taaruzuna uğramışlar
dır. Eşkiya Cudi ve Fahri
beylerin paralanm almıs, ikisinin de el ve gözlerini ba~
lamış,
zavallıları bu halde,
oradaki
bir dere suyumm
içine atmışlardır. Cudi v
Fahri beyler kendilerini güç
halle kurtararak gece yansı
Tarsu
gelmişlerdir. Jandarma, şakileri şiddetle takip
etmektedir.
Şchzadebaşı

cuzdaniarı

IL

Jstanhul mrnt.ıl\n..,ı rivaS<"lindc>n: l\.lıHip ••ll' i\·<'t
Yar(ılml· rı hal,kımlR ıiwt
929 tarihinde nazt•teı.~rd<'

Sinemasında
ı ~leb<' d~ndilrr<

b"ır cevap Yerınek kaydınde iken
) ol üstünde ansızın ~ npılan tl"'hlinat ntwihhı
ı.ıl r o Luru~tur.
hir adanı ()' ·>ründü ve C<' 1O )la~'"' 92H laı i!linBu gece
d<'n ilibaren ~'·ııl hu\ iv<'t
.
~
1)Jr
s çınladı
:
ul.
1 1
Jı he' rı
varakası esa'-lt üz<'rinrlfln
t
ılı\
.
:"ilatlyomda l nh p
ırn
· ~ .. X-an1 biraz dur!
fafız Ahmet beyler saz heye ·
ı:..
Ba) rakta
r
hemen "'uhinme tenzil U h'ra ı,ı
Madmazel TUTU varyetesi
hnacakttr. 'it'l,ll pli lıilPli
pi !to una el atarken 1 mülg.ıdır. l uhııllPl'l"' ait
Sinemada
arkadaki süvariler at- hüviyPl varal,alarmm ~pl,
TED
H de teblio4.ıtmuz clahilin·
12
\ln'
P ı
ııündrn ıtıba~n
larını sürınüşler ve yol dt"' oım·ıdı!d;a nml\bul '('
CASU
üstüne çıkan l1Lı·1·ı~ı· mutf'h<'r ohnı~ at" \j l>Pfilimi başlıyacaktır.
ihata
edi' ermisleri. rayı malumat tr b ı i fi
olunur.
Hüviyeti ve ağayı ·durdurmasındaki maksadı
Sinemasında
Bu ün
vehleten anlaşılnıı, an
Büyük rejisör GRİFFIT in e eri
meçhul adanı hu rhaE
. KA
d
ta an indişe etmiycrek
Mümessılk i: cihan artistlerinden
yüksek sesle bağırdı :
LİONEL BARlMOR: KARL DESTER
Sonokon ın 2 kıs mhk komedisi
- Ben
Bekirinı
:\luhzırbaşı Bckirim'. -~~~~~~~~
Ag"raya söyliyeceklerim
var. a ın a
Bavraktar, lutufdipö terilınekte olan
"'
desile karş1laştığın1 ve
LARS HANSON ve JİNA MANTES in tern Ui
gösterilen telaşın beyhu( e olduğunu anladı,

.

süvarilerine en1ir verdi :

Filimini sevr itap ed.niz. Cidden mahroz olacı ınız. İtave
_5!<?R_ve GENÇLiK serisinden SENENiN SON MAÇI

~ ı:_n:

Mab di v r

•

urban

ey·n lisanında

·nı me • bir zet!ldir

',

Jül I

errı

iyorsun?)
w

•

-

1 Benim karun da, haremUn de çubuğum/a nargilerndir.
evli o/11wd1.ğmı ıçın kadm ne(/ti· bilmcrn. Fakat duydu/(/arz111a bakaı,cılc r!i)rebilıi~iıız lci lJİr tutam tÖılbe
kiyi di111ya1un en iyi kadmma değişmenı.
- Peki bu izdıvacın te'hirine yeğeniniz genç Ahmet
bir şey saylemedi mi?
- Söytemek istedi.. İst~di
amma ne yapsın ki benim arzularım
kartı gelinemeyeceğini iri bilir.. Ondan · sesini
çıka

madı.

lanik, Erzurum,
Lazkiye, B fra,
Trabzon tütik-

Mti

hakkında

tafsilat istersen
bende tümen
tümen. Fak:ıt
kadmlar hakkında en ufak
bir fikrim bile
yok.
Benim yegane
zevkim tütün fH.,.,J.:~.\lll't;ll~;::::-·
ve tönbekidir.
Kırk
ienedir
miitem ad iyen
avurtları m d an
dum n
saça-

Mezatta mal arttırır gı
Kahraman a a değnek ad
ni rttıracaktı. Bereket v t
ki Nedp kayıgı uzaktan
dü:
- Efendi h netleri, d
bakınız !·av
Sa ayb:ırıı
dan açıldı b • tarafa gel'
On daktkay~ kalmaz bu ad
Bütün bunlar olur, bu söı
söylenirken Trabzonlu Se
ağanın kahy sı Süleym n
Maltalı ipten kazıktan ku
ma kaptan Y erhut söy)co
bütün sözleri arkada d"nley
lar bir kelimesini bile kaç!

Dedim ya.. Hem genç be
de işi oltadar sevmez. Bu
itibarla glb;el Asiyeyi sevmiye bol bol vakit bulur. Genç1 böyle i ·ş.. Tıabii sizde
g
oldunuz. $;z de M dam
Van Mitenle eYlenmezden evel
onun için yamp tubışWnuz ..
- E-vet.. e t.. Fakat ..
mıyorlardı.
b
artık ok dar eskimiş
nın.
şeyler ki.. · di hatrrlamıyo
İstanbulda kayık
Benim barebile..
katen görül cek k ..dar z
mim de, knrım
Kahraman ağa birden bire
gıyinirler. Tek ve ya pft o ~
da ep çubuunuttuğu bir fey bafırlar giPi
kayıkçılar beyaz ketenden ·y
ğnm ve nargibir hareketle:
pılmış şalvarlarını lfı~k a
lemdfr. Kadın
- Azizim V n Miten dedi.
oturak
mahallerine da}rıyar•
lar
h kkında
kusura bakma unuttum. Bizçıplak ayaklannı önlerind
bir likrim olde erkeklere kadınlar hakbasamaklara dayıyarak keııJ
mamakla berakında sorm k
ayıp telakki
azametle küreklere asıldıld'
ber evlenenleedilir. Fakat sizde öyle değil
rım
görmek cidden sefalıd
rin h yatlarına
dir. Madam Van Miten cebakarak diyeKa;ı, wnan ağa ue uşağı
Bunlar, arkalarında ipekli,
naplan inşallah sıhhat ve afitül kumaştan yapılmış b
bilirim ki bir tutam tönbckiyi
Nerdesin Necip?
ycttedirler! Lafa <\aldık ta. evkollu gömlekleri ve Üzerleri
d ya n en iyi kadmıaa deMeydanda Brüno ile gezvclii sorm mı unuttum.
Kahram n ağanın tekrar
giydikleri
sırma işlemeli h
~em.
mekte olan Necip efendisinin
-Ben de sizin fikrinizdeyim.
sesini işiterek hemen koştu.
sözün mecrasını karısının ü~e
saltalan ile nekadar şık g
Demek
artık
ben:m
miBurdayım
efendim.
rine getirmesi Van Miteni bir
rünürler••
safirimsiniz?
parça mfiteessir eder gibi
Mabadi vat
_ Evet.
- Bizim kayıkçı daha gelgöründü. Can sıkıntısını sak- Misafirim demek tama miyecek mi?
lamıya çalışarak çabuk çabuk ı
Daha gelmiyecek mi?
ikı ..doğlflll
men bana tabi olmak demektir.
cevap verdi:
Hacıkadında Hızır bey ıt1
- Şu herife bak akş lm
Göreceksiniz size ne güzel
- TeşekkOr ederim dostum.
temız bır sopa ~ttırayım da
hallesinde orta çıkmazı solct'
Çok iyi.. Çok iyi.. maamafih 1 istirahat ettireceğim. Bütü yorbeni ğörs·in. Tam yüz değnek
gunluklarınızı çıkaracaksınız.
ğında 84 numaralı hantd
'bir az rahatsız.. Pek ala bivurdur gım.
Üsküdarın en yüksek tepelirsiniz ki kadınlar..
polis Hasan efendinin refiki
sinde,
Çamlıca ırbnda boğaza
Van
M"
en
yüz
değneği
işi
Kahraman ağa kahkahayı
bir erkek çocuğu düııyBY'
nazır yeşil çam ağaçlarının
ti işi ınez hayretle gözlerini
koyuverdi:
getirmiştir. Ayni hanede o
çt:
- Nereden bilirim azizim.
içine gömülmü güzel bir ev·m
ran kiracısı hanını da b"r 5'"
- Yüz değnek mi dediniz.
Evlenmedim ki • k~dınlar hakvar oradan panoram:ı gibi bukında bir fikrim olsun ...
- Ne o .. itiraz mı ediyorsun. sonra bir kız çocuğu diinyııY
tün İstanbulu seytedeceğiz..
Kadınlar!. Kadmlar!. Bana
getirmi9tir.
O halde beş yüz değnek.
Asıl şark , güzel şark bu ta4
istediğin kadar işten bah et.
Bu sefer hayret sırası Brürafta <leğil, karşıda , .Anadolu
Sigara içenlere Makedonya
Bugün gelecek
noya geldi. Kahraman ağa
tarafındadır.
tütünleri, nargile içenlere İran
..
ı·ımammıza ı•k'ı p.l
Ka.kraman ağa arl arına dö- arzusuna muhalefet olunduBugun
tönbekileri
hakkında uzun
nerek uşağına haykrdı :
fru a kızarak:
man vapurile ( 1500 ) kad,f
uzadıya izahat vereyim,. Se-Bin eğnek..
- Necip .. Necip!.
seyyah gelecektır.

""

Birer s at ara ile

sayyahtar

r
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Son Saat

,atkArı

az
tarfından

f'l.t

ln~lız'cri
.an·
n cıc

~~k_oJ}e,-

fa; la t>

m ilyoo1larca kişinin iştirakile yapılan
sene ayrı ayrı neiceler veriyor
1928 de Ronald Kolman ve

•

lllılrlann
n cıcnofklcrl sinema
O k • Rl)na~~' 1\ • 1.:ı: Fcrbanlı:'- Ri, ..rd

Dolores del Riyo birinci

·lruarı '-S'cr Rn1 ton

lngliz

gaıet

l .

l

rakhsı ka.r·ı ~ erı sinma me- .. ~e bu mevkii Dolores del Riyc
Konstans ve Norma Talmaç.<lnket -.:-'-11· erdl İçin her sene
ı
:e
paylaşmı§tır.
.ar
1927 de ikinci ve dördünd.1
b k yças: ın e b·· .
uyUk rnüsa·
a. alar terij
d aırna ·ı P ederle B
ed
mı Yonlarca k.r: unlara

er. Verilen
ışı iştirak
ve netice 'l" cevaplar t 'f
le ·
ı an ol
asnı
rın esasınl k \Ulur. Anket-

sevilen kad e Seriya «En fazla
karlar k" ın ve erk k
kil d ınıierdir?>) s e Us~n'at·

ye

b

1- Betti Balfor, 2 - Konstans Talmaç, 3 .. Lora Laplant,
4 - Norma Talmaç, 5 .. Meri
Pikfort, 6 - Pola Negri.
1927 de en fazla beğenileq
erkek san' atkarlar şunlardır:
1 - Ronald Kolman, 2- Adolf Menju, 3 - lvan Novella, 4 - Lui ve
Ramona
Nuvarro, 5 - Milton Sils, 6 "
Con Barrimor ve Recinald
Denni.
1928 de en fazla beğenilen

k

u suallerin u ayeselere göre

ayrı ayrı

cevapları d .
netic 1
aıma
itibarla
e er vermekte
bazarladan tnuhtelif noktai
rulnıektedi Şayanı dikk t A. k r.
a gon etlerin 19
s~nelerine ait l 27 ve 1928
e ~ alalıın.
o an neticelerini
0 nald 1(
nede de
o1tna.n her . .
trkek
'en fazla
ıkı sel( d san atkard
rey alan
a ınlar
ır.
B~tti 'Ba!f a &elince: 1927

hu

or bir· .
lilc1

kadınlar şunlardır:

1-

Dolorcs del Riyo ve
fMabadi dokuzuncu sahifede]

de

iken 1928

•

~~~:--

...

";; N r.;;

.

i

Adol' ~J •
J

• enıu.

derecede beğenilen kadınlar
iken 1928 de yerlerini tama men kaybetmişlerdir.
Erkekler arasındaki değişik..
Hkler daha çoktur.
Neticeleri aynen dercedelim:
1927 de en fazla beğenilen
kadınlar şunlardır:

ua erı tcş·

er.
apılan tn

k·mler

. .

.

:_;....

. .

: '?. .·,·

.

'

.
'

1

...

•

r11;ar:7crl;' cız fa:la beğend'fkleri s~u"atkdrlardan.

..

.:

.

". ~,.,

.'~/

":.

;-

~:

•

.-

'l

.

Kla;a Boı·

Norma Talmaç
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Son Saat
iA C

Bugün

size

rnoda ' onuınüz yaz. ı\lektep

sahifemizde genç ve
mektepli hanın1 kızla-

Jer de tatil

edileceğin

den kendilerine yaraı şacak elbise gi) 1nek
1

haklarıdır.

· Size iki şekil gösteriyoruz. Biri spor kıya

feti,

diğeri

de dış elbi-

sesi bir tayördür.
Spor elbisesi ince ve

ICW

5

=

4

OC14

-

2

~avı:J

beyaz Yaz ,·iinH"ısiin- ' pli etek ve etek kıt'
dendir. .,
"
rt ta~ında n ceket. Blutll
yaka kapalı ve kı yakası kr. palı Ye L
ra vat. l(ol!ar varın1
dekolte. l~tek k;rnıah
ve belden ker11edi, iki
cepli. Cebin ü.;tilnde
bir spor 111arkası.
Tayyör rop ise beyaz
yaz yünlüsü üzerine

1

Bugün ne

yiyeceğiz

1

Size şimdiye kadar koyun,
kuzu, sığır, tavuk etlerinden,
beyin ve dilden bahsettim ve
bunlann ucuz çıkan yemek
çeşitlerinden bazılannı anlat-

rımızın elbise nıodasın
dan bahsed.eceğiz.
Mektebe giden kızla
rın1ız tabii evela n1ektebin formasında elbi-

se

giverler.

Fakat

Bilhassa sıcaklarda güzel ,
hafif bjr yaz yemeğidir. Bilmeyenler bilsin diye nasıl yapıldığını anlatıyorum. Bilenler ve 1
sevenler de hatırlaattığım için
bm.
hemen yaparlar ve bana dua
Mevsimi iken · bugüı.ı de yu- , ederler.
murtadan bahsedeceğim.
İçine tUz ve biraz da sirke
Yumutranın ne yemeği olur?
atılmıı suyu tencerede kaydemeyiniz.
natınız. Kaç tane istiyorsanız
Vakıa çiyinden ba~hyarak o mıktar yumurtayı dağıtmadan
rafadan ve hazırlopuna kadar
bir-er birer kaynar suyun içine
vundan kıravatlı.
kolay yumurta pişirme usulkırJnpz. Daha iyisi evvela bir
leri vardı. Fakat bunlar,· gıda
., Ceketin yakası siy9li
küçük tabağa kırarak kaynar
olmakla beraber yemek değil,
suyun içine ~aydmnız.
Ye ya koyu renk kreP
çerez mahiyetindedir.
Piştikten sonra delikli kepçe
satenden.
Sofraya ve ortaya çıkacak
ile alıp suyunu süzerek bir
tabağa
diziniz.
Sonra
üstüne
yumurta yemeklerinin başında
Cep ,.e kol kenarJaı1
kızgın tereyaği ve daha üstübu ll)evsim için evvela çılbır
keza ayni renkten k9"
ne de sarımsakla yogurt gezgelir. Çılbırı hepimiz biliriz
paklı.
diriniz.
ve seve seve yeriz .

M. Turhan beyin Deli isimli

~omanını .o~uduğunuz

zaman...

(

__
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Son Saat

f(atil az dala kuı·tulacaktı. Fakat kayııanasl (oğlumu.
gelinimdir.) diyince işin
rengi değişti.

ı

1

L_
Geçen M
Yorkta e , :ırtın 23 Ünde Nh
0
na• yet O.ırnuş
~ esrarengı· :z b"ır cı·
~ınc Yetin faıı· v~ aı kalsın bu
~an kıl

kı

e tere yağm

P,ençesind çe er gibi adalet
Bereket en l.urtulacakmış
mahareti \:el rsin mustantıhı~

. .

l

•Çınde hak'k

e

. .
Y•rmı

dakika

~nddi zatı adt anlaşılnu.Vak'a

gu
.. kadar ınd a

.
ganp
olduOlen liar a esrarenğizdir.
bit
ry Adam"'
. . d
.
~ ısının e
Adnnıs ..
Öldüren Olive
va8 1t ası ~rıanı
ki kansı.. Cinayet
Harry Ad oroformdu.r.

.y· .

u.ıns

uyk·usuzluk; Şaın at b~ olduğu için her
~~ koklar~r nuktarda klorouş.
ış ve öyle uyurtan

k l'lluztari

Martın .
de b
Yıtıni ü .. •.
sına· crrnutat Yatçukncu günü
·

karı-

ar en

fo;- Pamuğa b'
rn darnıat
ır az kloro.~adarn O .ta getir demiş.
ıgın·1 Yapın hve k ocasının dePanıu"
"a gu Ver ış ve ki oroformlu
,, n zevcınin
. erek Ya t aga
_
uza -

d

tn Sabahıey· Yanına uzanmış.
an ko ın gözünü a b
iötın .. tasının öl ..
ç gı zauş.
muş olduğunu
w

Muay
ltıUn f ene eden d
i": ctıla rn k
oktor
1

ötü "1.1nıaı·
ta d
ct..... ınden old r -a klorofrm
ugunu tastik
b ~•ş. Ectq
A.Cd'tnıutat v:ı b~a kloroformu
atns )
ı~zat ( H
ctnıi
ın ald arry
ş.
ıgtna şehadet
Netice öl"

nlcse"'•"
,, ,,up nerUrtıün kaza ve ya

aat getitilrn·
tcesi old rtıad
_uguna kaanı Ülivedış.

Hıç

kimse

en şUPh e etme-

'
J

ı

bile hatırına getirmem~.

Fakat

madamın

kaynanası

ve ölen adamın anası bu işte
gelininin parmağım hissetmiş.
Karı ve koca arasında uzun
zamandanberi devam eden
geçimsizlikler ve kocasıııın
ölümünden madam Olivenin
müteessir görünmemesi kaynana hamını kuşkulandırarak
adlıyeye müracaata sevketmiş,
yapılan tahkikatın ilk safhası
karı koca arasında imtizaçsızh
ğı

meydana çıkarmış.
Ve aynı zamanda ölen Har-

ry Adamsın Buda mezhebine
intisabı da tahal<kuk etmiş. Bu
mezhebi teJkm için bır çok
genç kızlarla
temaşa geldiği
.
an la ı lınca ışin
• . d
ı-çtn e ve kıskançlık
'ai-

- Kocamın bir çok kac:.r
larla münasebeti vardı. Hutta
metreslerini eve getirir ve
göztimütiin
önünde
bana
ihanet ederdi.
J3u hale tahammül edemedim.
kloroform ile uyumak adeti
idi. O a'{şam benden bir kaç
damla kloroform istedi. Verdim ve uyudu. Burnunun üstündeki pamuğu aldım.
Ş ş '!deki kloroform ile adam
akıllı ıslatarak uyuyan koca
mm tekrar burnuna koydum.
Sonra da yanına yattım. Kulağım hep kalbinin vuruşunda
idi. Bir az sonra kalp d~raba
nı
yavaşladı ,
nihayet kesildi.
O zaman anladım ki kocam

kası ile yapıl-

mış bir cinayet
kokusu sezil-

•
Ç k mahi-

mış.

o
rane idare edilen bir isticvap neticesinde
Madam Olive
kocasını öldür-

d·ügünu 't"
ı ıraf a
w

-

·
t'nı·
ve emaye ı
anlatmaya mec·
bur olmuş:

Bir köyümüzde geçen hakiki bir f acicıyı
•

artık

ölmüştü;

kadın, bu itirafı

neticesi
derhal

tabii
tevkif
edilmiş. Fakat
söyledikleri, yani kocasının bir
çok kadınlarla
münasebeti olması lehine bir
şehadet..
Bir
esbabı muhaffefe teşkil ede1
rek jüri heye-

tinin
merhametini
temin
edecek iken kaynana hanım
gene ortaya atılmış:
- Oglumun metresi varsa
karısının da aşıkı \'ar. O da ona
ihanet etmiştir. Men dakka
dukka .. Gelinin aşıkı olduğunu
İ5pat ederim. Ve filhakika
madam Eleııinin de z~vcinc
ihanet ettiği binaen aJeyh
mahkeme karşısında tamamen
mazlum bir rol oynayamıyacağı anlaşılmış •.
Bu cinayetin muhakemesi
haziranda intaç edileceğini
ve ancak koca lqıtiline v.erilecek cezanın elektirikli idam
sandalyesine pek yakın olacağını
Amerika gazeteleri
kaydetmektdirler.

Sinema dünyası
[Yedinci sahifeden mabat]
Betti Balfar, 2 - Klara Bov,
3 - Ester Ralston, 4 - Vilma
Banki, 5 - Florens Vidor, 6 Meri Pikfort.
1928 de en fazla beğenilen
erkek san'atkarlar şunlardır:
1-Ronald Kolman, 2; Rişard Diks, 3; Duglas F erbanks
ı 4; Adolf Menju, 5; Şarlonun
kardeşi Seydney Çaplin, 6i
Çarlı Çaplin (Şarlo).
Bu anketlerde halktan sesli
filimleri isteyip istemedikleri
de sorulmuş, 1927 de gelen
cevap!ar içinde erkekler yüzde50
kadınlar yüzde 30 derecesinde
buna taraftar oldukları halde
1928 da erkek nispeti sabit
kalmış, kadın miktari yüzde
30 dan yü.ıde 70 e çıkmıştı~.
Fakat bu neticele~ tabı~
ı yalnız lngiliz milletinın r.eyı
olarak kabul ve ilan edılebilir.

görmüş gibi ola.caksını.z!
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Venizelosa yaz lan bir ıneldup: ( Hayah
ucuz..at, yok~a bittik! ) .. Yunanistanda
çocu~i: günü naiıl geçti?

uzuz

T{aİlada,. ı~

hi/;ôy('
Kabadayı

geliyor, Kabadayı

Kabadayı bakıyor,
Kabadayı düşünüyor!... An1dolunun koca bir kasabasında
kadın ve erkek bütün halk

gidiyor,

onunla meşfruldü. Yolda rastselamlaşan iki dost, yek-

gelip

diğerinc tal addümde
ederek sorar!aı dı:
- Nasıl kabadayıyı
ğün

var

istical
gördü-

mı!

H<.ımam! artla p cştemallarını
bacaklan arasına sıkışbrarak

musahabeyc girişen ha:ıımlar,
sabun }{öpüğünden mamul
seyyal mantolar içinde tenle·
rini titrete titrete birbirlerine
haber verirlerdi:
- Kabadayı bugün bizim
sokaktaydı!

Mektep çocukları da bu u-

Sindatma

mcyda.ııında

k:ırargAh

kadınlar

kuran Yun.an
merkezi he~ı-ctJ

21· Nisan günü Yunanlstanda ayan intihabatı
yapıldığı mahimdur. Hir
rey sandığmdald reyler
tadat edllirlu~n rey pusJası yerine ~ı. Venlıel05a
hitaben yazılmış bir mektup

çıkmıştır.

Bu mek·

ınmayc!etfal

j'jı nü~dür. Atlna gazele·
lerfniıı vcrdiöi mahimala

nazrran, o oün iane top·
!aınakta Yunan kadınlaı·ı,
iane vermekle de bütün
Yunanlılar
hfryük
bir
himmet YO gayret UÖSterlllİŞlf'r, Yunan çocukları
icJn ve bu sn,•ede
ehem·
.
mlyctli bir meblağ top-

tupta denilmeliledi.r ld:
« Kirivc Venizelos. Sana rev verdik, senl ikti- lanruışllr.
dar incvklinc gctlrdili,
tanenin toplanması için
sen de gayret cdereli ~a kadınlar çok ameli tertivalı ucuzlal! Alisi tal\dırbat nhuışlar. AUna şel11·i
de bitmişiz dcuıektlr.
muhlcJif ınıntakalnra ayEt 4-', bahl\ 55, zeylin rıloıış ve her ıuınlaknya
yaitı 40, fösuiyc 26, kö·
iane hcyt~tlcri, bu lıeyctmür 3,80 dı·ahmi. Sen lcrln liontroln için de nygel de bu pa~ahhkta y~ışa!
rıca tenış heyetleri tayin
Bir nıuhacır » cdllmlştir.
Alinadalil bu fiatla~·ı
Bu muhtelif heyetlerin
bizim parava tahvil eder- başmda bulunrın merkezi
sek et ı ıi,, balık f 25, heyet çocuk gününde Jmzeytin yağı f 00, fasulye raı•gfılıuu Slnda{jmn ( lm26, liönıür 9 kuruştur.
nunu esasi ) namındaki
Atlnannı
ötedenberl, büyük m<'ydanda kurmuş,
harpt('n e,·eı de pahalılık cinsi lrttifin lrnrargahı,
la nıeşhur olduğu ve '\'u- iane derci raalivetlni bunanistanm nıcYa<h gıdn radan idare elİnlş, iane
ive
hususun·
heyetlerinden muayyen
.. vctistlrmek
. ..
da ne Jrndar kısır hulun- saatlerde nelen raporları
du?fu nazarı dildrnte alı nıütalca ederek lazım genırsa, Athıa ile İstaİıbul
len tedbirleri almıştir.
Hulasa Yunan çocuk
arasında mevadt oıdaiyc
fiyatları nispetinin, Atl·
günü iyi idar~ edilmiştir.
nanuı lehinde olduğu anlaşılır. Hasıh l\claın her
Rakı kaçakçılıgı
yerde aşa yulrnrı ayni
Ortaköyde Mecidiye mahaldert!
lesinde oturan Sait efendinin
Yıınanisfauda çocuk günu evinde taharriyat yapılmış, bü2:-i N"isan oünü, Yunan
yük bir bakır rakı kazanile
llimavci etfal ccmivetlniıı teferrüab, ( 1000) kilo cibre,
rctıın" ve bih:cs yuıiaıı çoanidol ve derece bulummtk
.:ukları h;in la.ne topladı..
musadere edilmiftir.
~

mumi alakadan hissedar idi.
Bazan, çantalan ellerinde evleıine dönen muntazam bir
kafilei etfalin ansızın kanşh·
ğı ve yirmi • otuz küçük ağız
dan:
- Kabadayı geliyor, kabadayı geliyor!
Feryadı

şatınnm

koptuğu

görüldü. Kabadayı, sanki o
kasabada handan bir nefesti;
herkesin dudağında titriyordu.

Yahut müşterek bir histi: Her
yürekte yer tutuyordu!
Bu adam kimdi? Neden
böyle şöhret kazanmış, dillere
düşmüş, koca bir kasabanın
«yegane» si mevküne çıkmışb?

Onun ne yüıü, ne kıyafeti
bu suale ikna edici bir cevap
veremezdi. Semiz ve aptal bir
çheresi vardı. Gözleri, hemen
yere düşecekmiş gibi patlak,
dudakları iğreti ( ariyet ) duıı.ıyonnuş gibi sarkık, burnu
her mevsimde nezleli ve sümüklü idi. Y almz başım sola
doğru bir eğişi, sol omzuna
öyle bir inhina veri~i vardı ki
cidden görillmiye değerdi.
Kabadayılığı onun bu tavnın
dan ve bir de yürüyüşünde

ki

-·=--

çalımdan

ileri geliyordu.

dUşmanına hücuma hazırlanan

bir yengeç gibi o yan yan
yürüyüş
kendisini bilenleri
tebessüme, henüz tanımıyan
ları da kahkahaya mecbur

Jfulıarriri:
Turlıırn

.'il.

sopaya farlı tahammülile ka•

badayıhğını

hc~·kese

tasdi1'

ettirmişti.

Henüz umılmadığı, rnc~eb8
mezhebinin layıkile bilinmedi"
ği sıralarda. ondan, nefretle
hab2olunurdu. Okur-yazar ta"
kımdan

olduğu

halde şuıı•
buna bilisebep takılması, ~
minin ayağına basmak, kiıni"

ne omuz vurmak, kimine ıA.f

atmak suretile kavga çıkaı·ınafl
-r.ahsı hakkmdn-urnumi bir 5uiıad

~yandırmı~tı. Sık sık tekerrllt

eden kavgaları yad o~undukç•
herkes aleyhinde idarei keIAısJ

ederdi.

Fakat git gicle iki

mühim nokta halkın nazarı
dikkatini celbetti. Bu daima "e
bHi istisna daynk yiyor , biç
bir zaman mahkemeye filaJI
müracaat etmiyordu! Kavgaya
her vakit kendisi sebebiyet
vermekle beraber neticede
zararlı çıkan gene o oluyor ve
ağzından Lurnundan kan gele"
siye kadar dövüldüğü sıralarda bile şikayete kalkışmıyordd·
Bu tuhaf tahammül , onun
hakkındaki zehabı yavaş yavaf
tadil etti. Arbk eskisi gibi
önüne geleni igzap edcmemiye
başladı. Ondan omuz darbesi

yiyenler, malayani söz işiten
ler, müstehzi bir tebessümle:
- Geç kabadayı geç!
diyorlar ve onu dövmiye
tenezzül etmiyorlardı.
Bu vaziyetin tahaddüsünden
sonra Kabadayı neşesini kaybetti, çarşıda, pazarda görünmez oldu. Şimdi halk, dayak
yemek için giinagfin vesilelerle
kavga çıkaran bu garibulmet"

rcp

adamı

anyordu.

Onun

gözlerini aça aça, omuzunu eğe eğe yürüyüşünü, kuvvetlice
görünen insanlara bir bahane
ile çahşmı ve dayak yemeyince
meltllü münkesir uzaklaşmasını
seyretmek istiyorlardı. Fakat
o kasabalılara küserek uzak
bir köye gitmiş, iri yan bir
kız bularak evlenmiş ve kep'"
dini dövmek vazifesini bu tu•
vana dağ dilberine tevdi et·
mişli.

Kızcağız, hicabından ve ya
bcceriksiı.liğinden dolayı ka.'"
badayıyı tamamen memnun

cdemcmiı olmalı kf herif.
köylülere de sataşmaktan gerı
ederdi.
kalmıyordu. Ayranlıkları kola)'
Maamaffh, onun nüfus defterindeki ismini halka unutturan kolay kabarmıyan köy erkek•
leri bir müddet bu sataşmalar'
ve kendirJ sadece kabadayı
ses çıkarmadı, onun efendili:
yapıp billere düşilren amil,
ğinc azami hürmet gösterdı
hasran bu acip yürüyüş değil lakin onun taarııızatı ziyadedi. Onun birçok maceraları,
leşince tahammtıltın de, hür·
bir sürü sergüzeştleri vardı.
metin de sonu geldi.

Kerrat ile dayak

yemiı

ve

Mabadi var
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l tanhul vilaveti cnn·ali n1ctruke
nıaballesi

N.

sokağı

ınüdür\·C;. ti ilanları

nevi

kıymetı

Süleyman ef.

5

ınuracantlan.

mahallesi

Tuğlacıbaşı
Müşte · ~
aa sarnıll'!ı b:

N.

sokağı

nevı

Bağdat caddesi 57 atik ma bahçe

tar ıamının kıymeti
muhammen esi
lira
8000 sekiz taksitte

183 cedit köşk
iki kattır. Ma sofa on oda ve kilar ve mut!Jak ve iki hala

~5anıaşırlığı ile uşak odası ayn olarak bahçesindedir. Altı dönüm miktarındaki
Jağ ınah ~~t duvarla muhattır. Bahçesinde çam ve envai meyva a~açları ve bir miktar
rtıbat1 a 1 ve tulumbalı· büyük kuyuru vardır. Alektrik ve k•ımpanya suyu tesisat ve
B:ıJad vardır.
li ; ~v afı muharrer köşkün bedeli sel<iz taks'tte tediye edilmek üzera 8000 lira
t 15 tu a~men ile ve kapalı zarf usulile 1 - 6 - 929 tarihine müsadif cumartesi gün
'lhçesi

e ~uza:yedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçu~ru
ına c t~ınınat akçeleri ve ya muteber Banka mektuplarile emvali metruke satış komisnıt racaatlan.

ab'l

~a dla;~~----~----~~~~~~----~----~~----~~~~~~----~~~~4
dev ta ur~unıu hanm 11tıncı l<.atm a H> ı o. 1u odada ı.1cvct.t o kal m ıpatbaa a at

tılac katır.1 l6- 5 - 929

perşembe

tarihine müsadif

günü saat 10 da mahallen bilmüzayede

ahrnudiy

İl?.J oteıi

!Ktrik Ve t
cehhez
erkosla münez.af t
.
rnft terile . .e ve taharetile
ıf ·
rının
~rı o an 0

• ınazhan

takInücedded telırtıize bu dt!fa
t

~ ı kl~~ banyo. mahall!le

nııştir. Bi

dalar ınşa edıl
rnetine d naenaleyh aile ikari l'd.
e son d erece elveı ır Eh
?ıan k~yd '~~ Ücretle abonıs_tirahatın7dılır. Rahatını ve
kıraının. arz~ eden zevatı
ınenfaau~e~rıfleri. kendi
S
A~tizasındandır.
ultan 'M h res
l eİ frnut türbesinde
on: 3402

m iyet san

ürlüğünden:

Sandıö-ın uhdei tasrrufundrı bulunan Goztepede Merdiven
tariki s;'kagında dik 1,3
e<tdit 35,35 numaralı iki bap köşk
müştemelatı ile beraber tamamen veyahut ayn ayn kiraya
verileceğinden talip olanların 1 Mayıs 929 tarihinden itibaren
on gün zarfında pey akçeleri ile beraber Sandık idaresine
müracaat eylemeleri ilan olunur.

ve

ce e satılı

ı lcl
ID' l(iııe)e i

Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift fstanbul ve
çift kazanlı iki matbaa makinesi müsait çeraitle acele
satılıkbr. . Görmek istiycnler matbaamız idare müdüriyetine
miiracaatları,

·ı

Galatada gümrük sokağında
Ceçeyan ham ittisalindeki kas~p dükkanı iki odası ile kiralıktır, talih olanlann Çeçeyan hanı oda başısına müracaat eylemeleri.

muhammeneler.

lira
ma bahçe na
500 peşin para ile
Yeşilköy
.. • •
teman hane
Müştenı·ı~
koyı~ı
Vapur işkelesi 10 ma bahçe ah~ap hane 1250 dört taksitte
1
Balad atı: Üç oda bir mutbak bir hala.
arihine a :vsa~ muherrer emlakin hizalannd~ gösterildiği veçhile mülkiyetleri 26 - 5 - 929
uharnının~adıf pazar günü saat 15 te aleni müzayede ile satılacaktır. Taliplerin bede!"
Yonuna e~ın Yüzde yedi buçuğu hesabile teminat akçelerile emvali metruke satış komisRasim paşa

Salih Necati eczanesinde
a Ç lartnlZI Bahçekapıda
ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-

viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
tahlili 165 kuruştur.
Yavrulari fevkalade besl<:r
QS 0
1• büyütür. Maddei hayatiY'"yi havi en birinci çocuk gıdasıdır.
Çocuk gıdaları emS
1
iTIUJ
zik, pantaıon mu
şamba, göğüslük, şiringa Jastiğ., Cam şirinğ~, lastik sonda, derece gibi bilcüml eşyayı sıhhiye ile krem, dış ı:_ıacunu, P?dra,
yem ıtnk o lonya, esans gibi tuvalet C' valan uncular sokagında
d 'k d" ·ı
yat ve ı evazımı bbbiye magyazasında ucuzca
... te arı e ırı

lstanbul icrasından:
Memet Tahir ve Memet Ferit beylerin Abdulbasit beyden
borç aldiklan üç bin beş yüz
liraya mukabil t<.:minat gösterdikleri Heybeli ~dada Han
meydanı sokağında 3 -1, 1, 5,4
numaralar derununda:
Kuyu, hane, ahır ve arabalığı havi sebze bahçesi indelmüzayede bin lira bedelle
talibi uhdesine ihalei evveliyesi bilicra ihalei katiyye~i
için onbeş gün müddetle muzayedeye konulmuştur.
Hududu: Şarkan han sokağı
v h"'zen Mikroniya ve Fotini
'ı.a ı<..: ve bahçeleri ve K<.ısti
ve Eleni haneleri ; garben
mektep sokağı ; ~im 1len meydan sokağı Sofya ve Anastas
ve Aleksandiri haneleri; cenubeu Çinato sokağı ve İs
tefan bahr.esile mahduddur.
Mesahası· (3886(}} zira araziden (111} zira han~ ve (75)
zira bahçevan oda 'ı ( 282 ) t
zira ahır ve (15 ) saman 1ll
ve (27) arabalikt;r.
Müştemelati: Bah .. lİn etra- .
fı duvarla mahdut ve derunu,da üç kuyu ve üstü aç1k bir '" )?
nıç ve dört adet havuz mevcuttur; bahçe kamil ..~ 1 meznı
ve (66) adet müsrnir ve gay--'
mi'smir ağaç ve ( ' ) l~a' .....
fidan ve bir asnın··ı mevcut
olup bahçe orta ı 1 Kİ h
iki kattan ibaret b:ı· t .:
üç oda, bir sof b·.r ..h~.1 •
bir merdiven altı komurluk
ve bir mutfağı hn .· ·r. AHı
ca iki bahçivan od s ve on ·
altı hayvan istiap edecek a!ıır
ve samanlık ve nrabalık mevcut olup ahşaptır.
Panoyot ef. kiracıdır, fazla
malumat 929/888 T. dosyasındadır.

• ecat• •
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Yüzde beş zamla talip'erin
• · 0 1an on
kiymeti muhammtncsı
beş bin yüz kırk dokuz liranın yüzde onu nispetinde pey
· · teslimi vezne et-.
a k çe1cnnı

•• •de

bir kutu KREM SL\IOS tuıtl t podr:uı almak istenzıl.
Ecza deposuod:ıo aoo kur114hık

MECAN EN ıı.ınız.? ZAMAN

Jtclyllt mabayaıı cdınız.. H~nev tualet vaııı meTcuıror.
/ıt.aı&bul. BaO,c E.apu, No. 37 tSabık Alisroan EczafUlri)

meleri ve 1·~929 tarihinde
saat 16 ya 'kadar ihalei katiyyesi icra kılınacağmdan müşı terilerjs- mür;ayede şubesind~
bizzat ve ya bilv kale hazır
bulunmalan ilin olunur~

'

••
Yazı makinelerini
tednr k d

nır.

ADLER makinesi

• p ·z'k ve m;hanik labcratuvarlanna lüzumu olan ceman y! mi metre kare eb'adında
h mur do lar 12-5-929 pazar günü saat 14 te pazarlıkl mub v a edilecektir.
eye ·una. hu ulu iç'n her gün mektep müd "ri 'e 'n '
aya iştirak
t
en evvel deft rdarhk binasında tica ı, z'
m e
u
ip 'ğ'ne
t
evdi cd rek alacakları makbuz muk b'linde y vın
· mezkurde
mürac atlan.

ed

•

rı

s

bozuklukları

v s 'r
sıhb"

h s-

m

..

yın

kırk

ar.

s tı

Boğazicinde, Kanlıcada, is-

keleye iki daJ?~a mes-ıf d~
olup nim yalı gıbı ve nezaı dı
fevkaladeyi haiz gayet ku la
nışlı yeni boyalı, hamam v-..:
ç.iftc tulumbalı terkos teşkilatı
ve muş robalı mikdan kafı
çiçek bahçesini havi altı odalı
hane satılıktır. Talip'erin balık pazarında Maksudiye han
No. 35 te sahibi Derviş beye
müracaatlan.
lstanbul mahkemei aslıye
6ncı Hukuk dairesınden:
Balorköyünde lstanbul caddesinde Kar Mehmet sokağında 1 numaralı
hane de
mukim iken elyevm ikametg~hı meçhul Yani Yuvan
Karakaş oğlu efendiye:
Madam Marina tar fında
aleyhinize ikame edaen bo·
şanma davasından dolayı tayin kılınan 10-Nisan-1929 tarihlı çarşanba günune müsadif
celsei muhakemede i p~ i vucut etmemeniz bas h·ı gıya
ben muhakeme icrRsma ve
bir güna muameleye bakılmak
sızın gıyap k rarnı Hukuk
usuli muhakemeleri
anununun 400 ve 401 ve 40
üncü modc!elerine tevfkan
ilanen tehi'gma 'C e
bakemenin 9 H z'r
tarihine mu adif paza gu iı
saat on buçuğa talik na
ra
verilmiş ve ye' mı me~kud~
rn.u"melei müteakıb nin icra
111uka1Ter bulunmu ölduğun
dan yovm ve vak me h.iir
uhkıkat hakimi buzu und
bi at bulunmanız v ya b'
vekil göndermen'z liizuı:n
aksi taktirde gıyap k ra 1nın
ınüteber ad edılecegı il en
. . . 1."

..L--.-

ere, ans
onları .a ve
t 1 olara bilo
yü k t'a m v
muz vardır.
Vekıli umumı ·: R. Volf,
G t
V y oda han 7 - 10.
Posta kutu u 447 Galata .
SaLıŞ mag z c;ı: B yogl
tik..
lal c. dd i 127 No Lif nti

l F '(
BİÇ

'iŞ rı. K EBİ
'ş L lf.'n h ım ara

1 Dl

Di
ÜÇ VE ALTI AYDA

~td

(l 1zi ~c at l)a11l

asıı1flaıı

40 a t Arap h ,. i büyük ve k'içiık şaryo! u ideal erika ve
kontinant l y zı
• 'n leri sablı tır; talip ola
m Cagal oğ·
nk sı levazım deposuna müracaat eylemesi.

lardır

e-rre

i

e m k e olduğumuz en son moda yazl
r'f
vş n tü}ü şapk larımız şayanı
amam İkinci V k f anı alt:nda

Mildilrü: Agop Pak. adoni

Makastar, hiç dikiş bilme"
yenlere bir ve iki sen ede
ter i diploma ı verir, diplo"
malar Maarif mildürI·· ğiindeJI
ta dık edilir. Usulü tedriS
srın en on metodu üzerine'"
dir. Taşr dan talebe k bul
di r. Kayıt ve şerait içiı>
m k b mü ac at.
B y Lıt S~ buncu han sokak:

~~~

(Derı ve barsak müzayedesi)
Kurb bayramında tayyare

c m }eti Bandırma şubesi ta"
ı da
toplanılacak deri 91e
b saklar müzayedeye konul'
muş olup mayısın on beşine-İ
ç!.>rş nba
g .. ı tı ihal si icrs
·
· . T iplerin mezkiıJ'
an il n olu'
0

___. . a

iZ

~ti ll-

lllU

}<) İ) ı ıeli.

ı ı 1{~

1

ım•tt

ı,trlçtPn

m 1 alın·

ı ıtt

nm mPni ic,tp eder.
J ı ı ın lu h rH her yeril
nalla ·mm fi) uti, \ vruı>a
m 11.ırmdan daha ucuz
olur

1

mes<'I<' hHmls.. d~-

\lir. hunlar ohnadıh.
t.m sonra ~minim h.i, süı;.
h 'e ı,uur ue•·hıen lıa
lll(•

bir ma-

no
arı
o c'n yete
em k

nımlarnıuı

otuz Jnıru~a
Y('l'Iİ eoralu alaeaJ,Iarma
ild } uz kuru~a \ ,·ruııa
«:orahı

ilıfiya

q

·brllcalar
a •••

nhp
h~waklnruu
{Jo tf•rnwkh• den: ,ım etle·
ePl,l~rdir. il lhul, ~azdı·
uıın s ·~ ll•r ohu "\n o iıwı,
li < m .tlu
hulc. mı~ uc.ık,
ı ı •t urı ) ·l'ı·lisini yi~ ecek1 'i'd11·.
Sani~ en
uaz.el<'I<> rd e,

mcaJ"1PplPrde,
<.la

propauı

uıecmualaı·

nda} u de\ anı

f'lıUPlidh.

\nkar.ı

l'<ldd( '-İ: ( ~ül11. \1()

Yerli mallar
, ,

bilmiyor

~a

sergısı

~ t.JllH'UI\

nnil P •' d d 11

bel ! Bak

hele!

m

n bu özlerinle
.&ar nı k ndine zevç
intih p etmiş bulund
n i ır•.J etm'ş oluyor un.
"mek ki bu şayanl tees ü
vak'a teh d s tm' olduilerile-

t'a t,..u, a 1n rıw mn I\ ı~ı

hıul ..u·da

·.

-----

Yerli mallar sergisi 22 Hn"C. H. F.,, binasında
açılaraktır. Muhakkak gidip
görün uz.

zircında

/ Hı 1 .

ke

M rş

nm
,m ya lay k bir

b na zevç
o d ğu a karar vermiştim
am k ndi 'ne k r ı
r emn y t besledi in
at.lamın benım kasamdan d
)UZ b'n frank a ırmı olmac;ı
diye ım? işte hesaplar

da inan-

inan m.
r kızın
zl i ulanmışt
bu oz yaşları , rşı
nki der'n bi tee ü

'bi a n

Sen daha ht>nüz
Sen·n bi
genç k n
de d r

ke

ınlardır.

çi

Bank rin bu sözl ri genç
kızın k lbinde y r tıni olan
ka aatı sar m m o malı ki
vasisınin bu ima ar u kemali
~iddetlc r dederek.
- Hayır, hayır beni Hüberi. bu al laksızl .ian biri ol·

d

za yak-

kcndisini teselli
kızım ağl

ı-um.

«Mnbadi var»

Son

14 Saflife

tıl
Sergisinin mükemmel ol1nas1na çalışılıyor
M·m

sanayi birliği tarafın
dan 22 Haziranda C.H.F. salonlarında açılacak olan sergiye sanayi erbabı meccanen
iştirak edeceklerdir. Yalnız
sergide teşhir edecekleri malların bir listesini ve işgal
edecekleri
yerin
mild:arını
« 15 »
Mayısa kadar
Sanayi
birliğine bildirmek
mecburiyetindedirler.
Sergide teşhir edileck olan
malların, mümkün olduğu kadar,
iptidai madde şeklinden ma·
mul hal iktisap etmesi için
gccirdiği safahatı gösterilecektir.
Sanayi birHğinde bulunan
daimi bir memur her gün
müracaat edecek erbabı sanayie sergi hakkında icap eden
izahatı ~~ sergi talimatnamesini vermektedir.
Teşhir edilecek mallar sergi binasında sergi kom· syonu
tarafından 1 O hm.iranda kabul
edil ...cektir.
Sergide, gezenlere mamulabn cins ve evsafı hakkında
t:ıfsilat
verecel~
m "murlar
bulunacaktır. Bu memurlar 10
hazirana kadar sanayi erbabı
tarafmdaıı intihap edilmiş olacaklardır.

'} Milli Sanayi

birliğinden:

8 mayısta birlikteki mümessiller içtimaına gelmiyeıı sanayi erbabının behemehal 11
mayıs
cumartesi günü saat
16 da gelmeleri rica olunur.

ı

nci kon§er b gün

· Kon~ervatuyar talebesi tarafından 3 konser tertip ediln1iştir.
J3u konserlerden biri
buo-ün
talebe ailclcriö
ne, ikincisi yarın saat
on beste
Erkanı fiü•
kun1et, c:emiycti belediye ve n1eclisi uı11u
n1ii 'ilüvet
azalariie
,,
bazı davetliler e, üçüncüsü de pazar gunu
süfcrava , ve ecnebilere
"Vcrilcc~ktir.
](ıslık
konser n1aha11i
•
o'arak 'l\.: 1ehası
. tivat.
rosu intihap cdilnıİ!jtİr.

,

Lteyt n

M~vıs 10

~~at

~

ren

yagı

verg ·ıeri

fAVlLlAOE MUSTAFA

kesti

Zeytin yağı satış anndan rnuanıek <..rğisinin ınüteaddit defalar alın( ığı nazarı
dikkati celbetti ..~iı.t en
)ağın

~

ayagını

pi~asa)a

sevkinde, sabun i nalinde,

EYelki gün İzmir A vdın treni Gazien1ir
istasvonu
civarında
Seyd~iköylii f<~n1in oğlu '
hasana çarparak bir
avaf":rının parmaklarını
kesnıiştir.
~

~

ihracında alınan rnuhtelif vergilerin ial e~

için te~ebbü ·atta buluMerkez acentası : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2362
Şube acenta ı: Mahmudiye
hanı altın . İstanbul 2740

nulnn1shır.

. ,

unc an l r , ·
evci ' Oı tal 'l. C'\ ni
nhtıınına İn .. •ili:z han
dın lı

bir \'apu · ça

nuş, rıhtı 11ın biı

mını

kı:;

boznı l';;tu.

B
yüzdeıı, :ı.:aı 1 n geçt'k
çe rı tıının he~ ti u
ı u ıiyesi sula rtıı te~i

ri le hnrap olı ıu.tur.
Evkaf idare~i, <ln. lıa
bü, ük
bir
rnasraf
l\apısı açıl 11ada n rı tınn tanıir cttirn1iye
karar ver ni.f ı.
ltazirandan so 1rn
t, ı 1ire ha in ıc1c'lkt r.
~

lzınir

sürat po

ası

( GÜLCEMAL) vapuru
1 () Mayıs Cuma 14, 30 da
Gn 1ata rıhtımından hareketle Cumartesi sabahı İZMİRE
~dec k ve Pazar 14,30 da
İzmirdcn har }retle Pazartesi
lıahı gelecektir. vapurda
miıkemmel bir orkestra ve
bant mevcuttur.

posta

tr~a ya
}l
(ANAFARTA) vapuru 1 ~
ayı PazarlOcia Galata rıht mından haı E ketle [ l:ı.mir,
Küllük , Bodrum , Rado ,
·ethiye, Finike, Antalya ] ya
"dt!c k ve dönüyte mezkur
· elele.rle birlikte [ Dalyan
M rmarıs, Sakız, Ç nakkal~
l'boıll] ya uğrnyarak ge-

c

krr.

J ek ep erde

imtil1 n r ı e
z ınan?
1

ve biraderleri

vapurları

~untazam Ayvalık

L.''

ekspresi

vapuru
Her Perşembe
tam saat 17 d
Sirkeci rıhtımından hareketle
mutat iskelelere uğradıktan
sonra Cuma ğünü Edrami
ve Ayvalığa müvasalet ve
Pazar günü Ayvalıktan hareketle Pazartesi İstanbula
avdet edecektir.
Dikkat: Perşembe
saat ondörtten sonra yüh
1...abul edilmez.
Mahalli müracaat: Yem·
Tavil zade birade•·lerine
Telefon 22 O

ene

•

V APURI..,ARI
IZMİR SÜRAT POSTASI
lüks •
aş~
ve seri
vapuru

S

12

Mayıs

azar

günü
tam
saat 15 tc
Galata rılhımından doğru
İZMİRE hareket edecektir.
Kamaralar ve servis .,pon
derece mükemmel , f'i tlar
mute4ildir.
Tafsil:t içfn Sir~e~\qp,
Y clkenci hanında kain acerrs'
tesine müracaat.
Tel İstanbul ·151 S
Ve Galatada merkez rıh
tım hanında Celibidi ve
Stafilopati acenteliğine mü·
rll caat Telefon : Beyo~lu 85

Ahalii muhteremeye ilan
Türk
anonim Elektrik Şır"
Bu 'iC'ne de mektepketinm İstanbul şubesi akla"
lerde in1tilıanlar. geç ı
mının
Ankara caddesinde
sene oklu. . u gibi, haBabıali yakinindcki şimdilO
zir<lntn ıcı unda başlı 
binadan 13 mayıs 929 da, Be"
Sinema - Tiyatro
Mevkiler 20 localar 100
Y· c ·1·, 21 s'nle nihayet
yazıtta İstanbul lisesi karşı"
sında Elektrik evi tesQ'.liye
bulacaktır.
ahzadebaşı illet tiyatrosunda
edilen yeni binaya nakledile"
Bu gece Naşit B. temsilleri
Yş.
Hafız Surhan B.
cekleri
muhterem İstanbul
şehrimiz e
AFACAN
ahalisine arz.olunur•
İkinci ordu n1ütettişi
Komedi 111 P.
Bunun için İstanbul şube5j
I,.."ahrettin ı)aşa ~ehri-. 1
ŞEYlAN KÜLAHI
aklanıı 13 mayıs 1929 pazar'
Ko nedi il P.
111 i zc g ln1işt ir.
l..3ı:::::ı:;~~~ıoc~ıc;:ıa~-~ tesi günü öğleden sonra l<a"
palı bulnacaktır. Cereyan irı"
kıtalan ve saire gibi müstacel
hususat için ahalii muhtercıne
ye\•mi mezkiirda öğleden soJl"
şirketin
ra Beyoğlunda Tünel meyda"
l IidircHezin ili: gününe sadüf etmesine rağmen Kağıthane
nında Metro hama, T elefoJl
rnccir sine gö er'len k ağbetin cuma günü daha fazla olacağı
1
nl lmı o duğundan bütün vapurların Kağıth<meye uğramaBeyoğlu (916), müracaat ede"
1..n temin ve seferlerin teLyit edilmiş oldllğu ilan olunur.
bileceklerdir.

r ar

e

en:

1

Son

Saa~

Sahife 15
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şey.

Karışık yağ f ab-

B
·
u sabah

Sütlücede bı"r

t n ku
Y

Bu sabah S" ..

S

1

~

~

OS•

611

~

•

' utlu.~c..d e tu h af bir kazn olmuştur:,ı
nat 10 da
su
'k
su
giden bir
her nedense
ve
·•den
yolun kenqnndaki bostana
l
kuyU
n
yerde de
bir
bu ("
idare eden ad&m, bir
içinde
ederek ha
muhafaza
fak
anlara
ise de muvaibi
heyetile kuyuya
lisler
için
Derhal po •
F ka ve cıvard-k·
k 1
'd
a t biz bu s " : as er er arabayı Çıt.\armıya koşmuşlar ır.
atar.arı Yazıncıya kadar araba çıkarılamamıştır.
S

atabasın Sut!uccddıi çe~meden almıya
istikametin;~, ·atırla;ı
ürkmüşler.
••Pınışlard
bırc diğiştirip

Meğer h:~va
varını"

nrın saptığı

yürüyüş

bostanın kenarında

laı;lığı
~ab~yı
aıı
.:ecı v~:z~y:te rağmen soğııh kanlılığını
olama~
ıslık.met değiştirmek ist•miş

bnşaşağı ış, n~aLa
~ v~zıyetti;! düşti.ikleıi

C

f ıl

karşı

'Derzorda hali:
rikası açmıya boğulmak !ehiz~
mfisaade mi? kesine maruz!

Sıhhat

şekrimizde
açmaı...ı,.

vekaleti,
margarin f a b rı'kası

A. 11.~

Halep 3 - Suriye dahiliye
neza.,.eti'ne
Derzor mutasarrıf·
..
fl
mdan varit ohm telgraf 31'3
nazaran Fırat ırmağınınkt eye·
d

lıgw

ü:ere müracaat e d en ı'k"·ı 2:stc
bazı knyudu şurut ela h')j
ı nd e
m·u·s~... de edilmesini Sehrema·
•

bildirm;ştir.
tereyağı

zam
günden
güne artma
:t. 1!·
Nehrin
genişliği,
arazının
vaziyetine göre
yerlerde
sekiz yüz metroya,
yer·
!erde de
kilometreye ka·
dar
alb metroya
V&ziyet çok ,·ahim, zarar
ve .ziyan azimdir. Dcrzorda
iki köprü
maballiit
ve
haneler su
k
Hükumet konağı yıkılma ü·
zeredir.
sahilindeki köyler
sularla
yandan
olan çiftçiler bükümetten
talep
Fnkat bunlara
k yar-

bazı

netine
Bu iki zat, margarin
' , iO
ile, miltebakisini
olmak üzere imal etmek iste·
mektedirler.
Emanet encümeni, meseleyi
tetkik
ve
meneden
kanun
ile bu
ı·f
. t• pek
te kabili te ı görmemış ır.
Filhakika karışık yağların
nisbeH tahlil neticesinde dahi
bu
hileye müsait görülmektedir.
Emanet, bu meseleye bir
· · <:
' · ve·
şekil veri1mcsı· ıçm
uı :ııac
·
t d
kaletirıe miırac:ıa
e t:cekt"ır.

iıın

yağı-

beş

nebatı yağlardan

etmiş

yuvarlnrımıştır. Katırlar şuşiyetini
ölmüşlerdir.
a~ıkf&mı

ı

ıı

baliğ olmuştur. Suların

irtifaı

yağların mağ-

t

gelmiştir.

arasındaki

ırmak kenarlarındaki
altında kalmışlardır.

mi.lracaatı

Fıratın

Şofiİr 1-!a . . arı
fillli. pa-aı
layıkile :ııılaş•\madığmdan,
ki 1811 n mdmm HaresindeKadıköylônde Süreyı > paşa iş
Mini~~ininu~s9•lı otoıncbil ile sinemasında büfeci Ekrem ef.
ili' l

bazı

mdısur kalmıştır. iuğ·
mutazarrır
yardım

ınohıiı
dün
bir mtı-as mcselrsinden dolayı
ı
etmişlerdir.
çarpıı;
l
gecenumaralı
H:u b ·}.eıtod
.
' l. rnış ardır. H Pr 1.k. 0ct 0 e nkrabasından Ayşe hanımla
dım mümkün olamıuaca tır. k
Kn
Ob1 has aru uğrarnı~hr.
kavga etmiş ve b ıça ıc teşh ır
·
Suların gitiikçe yükselme •
, .. n1çı nıuhahbr;..t·ı
ettiğinden yakalanmıştır.
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