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Müddei umumilikce
edildi. ·
, tevkif
.

Elebcişı ise Alinanyadadır.
Küçük sermayeli bir çok kimsesizleri iğfal ı
F ak'.at geçeiılcrde bu adam mühim bir açıkederek paralannı üç, beş, üç, beş toplıya,
la işinden çıkanlmcadır ki alacaklılar ismet
toplıya tamam (25) bin lirayi d~ve yapan 1 hanımın evine koımu, ve ancak ondan sonra
ismet hşn~m namında bir kadın tevkif edilmiş- j başlanna gelen f~lilceti ögrenerek lemet ha·
~ir. Bir çok dul, yetim~ mütekait . .v~ ...mazul 1 nımı tevkif_ ettirmişlerdir. Hamdi beye g~iıice:
ınsanın. paral8!111ı . elle-rın<len . e~k ıç~ bu · Gerek çalışbğı müesseseyi bir haylı kafese koh~~mı.~ buldugu usul. 0 ~a.da.r. 1 a~ ~b'lr'. ş:y ~an ve gerek q, ·dost, önüne geleni yere vude~~ır.. Bu hanımın !famcli ı bey. ısmın e . ran bu genç, zevcesi ile .beraber Almanyaya
1
bir oglu v:ardır ki banka memurudur..
kaçmış a.DiW ile' dolandırdıklanm da burada
ismet. hanım: _işte bu ıoğlunu ilerl sllrcrek
yüz y~e bUakmıttı
'
ve aglebi -ihtimal OJıun muyaJiati ile pÜ işi yap-~
Haber aldığımıza r ~re .Hamdi be~in şehri~' SOO ·liraya-ayda 25'lira faiz vaiictoıek
· d k' b
-~L · • • ·
ı
ı k
k f a k ·ır, fuk arayı d o lanaırıruş
'
t tr,
mız e ı azı ~uas Ve müessese ere o an en·
•
sure til
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Hamdi .beyin vuiyetini bileıilcr, P,aralanaµ Isdi zatı orr•ı;ı d~. m~ım ·bır ye un tutma •
met h~ma te&ltm etmekte tereücltit göste....
tadır. Bu hadıse uze~e alacak1ılar harekete
memiftetdir.
gelerek kef'illcri tazyike başlamışlardır.
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· j Moda

çıktı

Geçenlerde sis yüzünden
Haydarpaşa civannda karaya
oturan Moda vapurunun tamiri b'itmiş, havuzdan çıkmıfbt.
Sefere başlamaktadır. ·

Bir katil f utuldu

iki

kişi

de iş istemiş, ret c:e-

vadı almışlar.

Bu.ndan ıonra ne olmuş, bel.-

il <i_ egı
·"ise de Hafız efemJ.i
polise müracaat etmiş, buııla·
t "niı tarafıiı<lan ölllmle tehdit

1 ~elitini bildirmiştir. Talıki
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Sıihife

yaşında bir
çocuğun ba,şına

Uç

u

« 3 » yaşında
WEda isminde bir kız, filişeni yapıldıl<tan sonra öldürülmüştür.

mJilôyet U. Meclisi, yeni yol
g)kanununa göre , !bütçeyi
tanzim için fevkalade içtimaa
davet edilecektir.
lii]manulla Hana karşı Ba~ ha Sakinin gönderdiği 6
tayyare Kıral tarafına g~m · tir.
Efgaıüstandan Soviyet topraklanna geçen bazı çeteler ten·
kil ve yeni teeavüzlere karşı
tedabir ittihaz edilmiştir.
afif c zalann tecili layihası Pazar, deniz ticaret
Perşembe,

mwhak

bütçeler gelecek Cumartesi
günleri B. M. M. de müzakere
edilecektır.

indistanın Kişmir Racalığı
Başvekili Sir Albion Ba-

narji şehrimize gelmiştir.
rmJozgat meb 'usu Salih beyin

111.Jkerimesi Atıfet hanımla
Galeri dö Pera sahibi Ahmet
, Oenap beyin mahdumu Aziz
beyin [evlenme merasimi dün
icra edilmiştir.
Jiijiman Şirketi, yeniden mog tör ve saire sipariş etmiştir.

f(öleşil

111

Hilal cemiyet~
«31» mayısta bir

azasına
teneı-

zilh hazırlamaktadır.
ffiaarif Vekaleti, \'er.emii. tnllMılJ

lebe ve muallimler i çin
(30) yataklı bir sanatory.om
tesi ini düşünüyor.
mJem miznh mecmua sının
~sahibi

daki (2)

hakkın
ay hapis kararı nakz-

Cemil B.

odilmiştir.

m

crlin p olis M. muavini M.
\V/ eyis ş ehrim ize gelm iş,
polis M. Ş erif be; i :ziyaret et-

miştir.
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beie ·ye

fırka

u y;.ı.n11 f ırkı:ı.da t-0p-

lanarak Eınanetlc Türkif e
Milli banknsı a . a$ındati borç
itilafı görüşt:lccek ve paz~r
günkü ce iye.ti belediye tçfi..
mama scvkoluoncal hr.
~ıp t alebesi dü ıı sen .!lik
~ -kongresini Ocaıda yapr.1ış

Atina, 9
rin\ tcsbit
ve Yunan
dinde bir

-

Ta
nirat
.

ı

şifahi

işlerden

fidapaz.annd

m

·--

ı

elen

layihası
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Son Saat

Rez
.

m

er-~

_

no a hangi
bahsediyor?

Temin edildiğine göre M. Papa etabli vaziyetle-

etmemiş olan Rumların avdetlerinin menedilmemesi

em1akinin müsaderesi
'fahi ota vermiştir.

hakkında

Muza.kere ne zaman

Türk hükumeti nez-

başlıyacak?

Atina, 9 - Ankaradaıı hariciye nezaretine gelen malumata
nazaran M. Papa ile Tevfik Rüştü bey önümüzdelci pazartesi
gün~, bitaraf azanın Ank ra müzakeratma iştirakleri mese'elesini milzakcre edeceklerdir. Bu müzakereye bu azaların hakem
olarak mı ve yahut başka suretle mi iştirak · edecekleri ma-

lum

değildir.

nsızlar

Fr

a a belediye
riyaseti

Paris, 9 ( A.A.) Futbol
maçında İngiliz takımı Fran·
sız takımını bire karşı dört
sayı ile maglfıp etmiştir.

Adana 9 [ H. M. } - Adana belediye riyasetine fırka
namzedi Turhan Cemal bey
!tt.ifakJa intihap edilmiştir.
İtalya -Yunan hava işleri
Atina, 8 - Yunanistan-Italya arasında yeni hava hatlan
için yapılan itilaf mütekabili·
yet esası üzerine yapılmışbr.
Bu yeni hat ile yeni Hindistan hattı havaisi arasındaki
münasebet te tetkik edilmiştir.
üne haşcresi
Adana, 9 (H.M.) - Ekinlere arız olan süne haşeresi
birdenbi~c yüzde doksan nisbetindc zail olmu,ştur. Bu, iki
gündcnbel'i esen Sam rüzgarına hamlediimektedir.
yerli mnllannın revacı için çalışılması k raılaşbnlmıştır.
f~ransız, İngiliz, Alman ve
~ İspanyol sefirleri hariciye
vekilini dün ziyaret etmişler

yenildi

Bir tavvare düstii
~ ~

Gası;el

~

, 9 (A.A.) -

Roterdam-Prague hattına mensup
bir tayyare mecburi suretle
yere inmiş ve harap olmuştur.
Üç kişi telef olmuştur.

Muazzam bir gemi
Sant Nazaire, 9 (A.A.) 22,500 tonluk La F ayette gemisi denize: indirimjştir. Bu ge·
mi F ransıı ile Şimali Amerika
arasında işliyecektir.

nıüverrih öidü
Paris, 9 (A.A.) - Müverrih

Bir

GU$tave Scblumberger vefat
etmiştir.
1

ffftlıngiliz lirası dün (998,5)
lYJkuruşta kapanmıstır.

m

eçe Saki

taraftarları

He -

ratı işgal etmişlerdir.
taşmır tır. Basra
yolu ciddi bir teh-

ffi iclc nehri

lngiliz maliyi
'
nazırı fikrint
söylüyor
Londra, 9 - Avam

lunmuştur:

İngiltere hükumeti Parist.W

lngiliz heyetine hiç bir zat1t
talimat göndermemiştir.
heyet müstakil mutebassısl•
dan mürekkeptir.
Onlar faydalı göreccl~Iİ
her türlü kararları almak bu •
susunda tamamen serbesttirr
Maamafih bu kararlar İngi!t'
hükumetini hiç bir tcahhüt ~
na ,sokmaz. Hiikumet uınıl
vaziyeti yeniden tetkik etl11er
te muhtprdır.
. Fakat ecnebi memleket!~
de her türlü sui tefehhii ~'
mani olmak için ve ayni Y
mada İngiliz efkarı umunıii
1
sini teskin maksadile matb
at tarafından neşredilmiş ol:
tekliflerin kabule şayan _.,
madığmı ve hiç bir zarl1"
kabul edilemiyeceğini 5ı;yıe'
mek belki arzu olunabili~

e

kazası ,
Ortaköyde oturan beş yaşt,
da Ekrem isminde bir ç.oc&.1~
Şoför Haşımın idaresinder.
«1-913» numaralı otorrıob~
çarpmış, çocuk ehemmi}'~I'
surette yaralanmıştır. ŞOJ

Otomobil

yakalanmıştır.

7

1 ll.Ztfltrll11l~

~demir

f~adriy~ H. ve arkadaşları·
~-!I nm tahkikatı, dün de
sabahtan akşama kadar de-

likeye maruzdur.
1 Sahife:
arjciye vekili dünkü hey.3 eti vckilede Anu~a seya4 ha ti
izahat
1

J

e

mhakkında

~&jüskirat

vermiştir.

idaresi Şişlide
konyak mahzenleri yaptırm aya karar yermiştir.
fffi1açka t ramvayının Valde~j ç cşmesi tarikiJe Beşiktaşa
temdidi tek~r.rü r etmiştir.
fml ün S . Müsolini11in Tem ..
~ muzda fstanbula geleceği
ve Dolınabahçe soraymda reisicumhur Hz . ııin misafiri
olacağı şayi olmuştu r .

tw

••
uz

r.

sorulan bir suale cevap· veI"
M. Çörçil şu beyanatta pıl'

di ı·.

vam etmiş tir.
Verilen malumata göre tah·
kik<:t, Rcmanyaya ka~mış oh.p
elyevm Bulgaristcınd a bulunan
F erdinin celbi es babına tevesı;til edi!diğ i i&in biraz dalı~
uzayacaklır.
Kadriye H. ın
iht:rttan memnuiveti kararı
teooit edilmiştir.
~e ni le:ıel· kül eden Misyo·
::ınerl eri kovma cemiyeti,
dün fü. içtimaını akd :::tm iştfr;
pazari.etıi
günü ııizamname
ı
t csbit edilecektir.

kaIIloı1

sındn Paris mfitehassıslar ~
mitesinde M. Y oung tarcı~d
dan yapılan teklifler hakktfl..A

-5

-

it:! kafad:ır n: ş:ıl re.
!'\ lçinY Karilcri:ıılz~ sUt\I
B ır ll\ UÇ kul \ C ş .. ir:.

6

-

~alır .rna'.I .ıg,ı.

7

-

Dun\'J

8
9
10

I da.
-

13 14

u'"'

h

bcıl rrt.

~ ir.cmn d:ım ..sı.

11 -

15

şu u nu.

-

Sahife 7

::>on Saat
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\ HahkUm edilen \ Matmazel Roza\ Haberimiz yok
1
kaçakçı
nerede?. •
diyorlar
ispirto kaçakçılığıle bir kaç
defa yakalanan Galatada perşembe pazarmda rakı fabrikacıaı Avram Namer ikinci ceza
mahkemesince (800) lira cezayı
nakdiye mahkum edilmiştir.

Aln1aı; seyyahlar
Cumartesi günü şehrimize
1500 Alman seyyah ı ge1ecek
ve iki gün sonra avdet ede·

cekür.

Beyoğlunda Tozkoparan yokuşunda otu-

ran tellal Y asefin ( 12)
yaşında kızı Roza babasına darıl ara
d k bkeş
gün evel evin en çı mış, bir daha avdet
• •
etmeınıştır.

Roza arandıf-ı halde

bulunamamıştır,.

Emanetin Ticaret M. den
Kasaplar şirketine ait vaki
olan istifsanna cevap verilc:Hğini yazmışhk. Bu b..-ta
temas ettigvimiz Emanet erki·
nı ademi malumat beyan e t mişlerdir. Bu mc)·anda tktısat
M. Kemal Ömer B. de, böyle
bı'r muhaberenin kendi ıubesinden geçmed;jini temla ..

diyor.

Son Saat

Sahife 8

Balo, .suvare, dans elbiseleri

tt
r

için zengin tu,·aletler ' Belden büyük Ye
yaptıran zengin ha- yapn1a güHü olan n10nımlar için değil, fa- 1 del üç parçalıdır.
kat orta halli bir aile
Yaka uzun havuz.
1
için gösterdiğimiz iki
Bel büznıe. Etek üç ı
model bu senenin en
şık modelle~indendir.
kat kloş. On1uzdan fiBu roplar iki ve ya 1 yonga atkılı olan n10üç parçalıdırlar.
delin yaka ·ı yuvarSuvare elbisesi ol- lak, bel kuş yuvası
1
dukJarı için tabii kot büzme.
ve yakaları dekoltedir.
Göe-üs dilimli. Etek

gc

h.

1

rn

kc
t

..

ç
li
g
n

d

· Her vakit lüzum olmasa bile cen1iyet ha..
yatına girıniş olan bir
kadının balo, suvare,
Köşe yastığı için gırlent ve tepsi altı ınodeJi
dans için en aşağı bir
(Akşain sefası)
kat elbisesi oln1ak 1
icap edeı·.
Her "suvare ve balo

Hazırlık!.•

1

Buı!ün

ne yiyeceöiz·

1

Müşteri

tabak satan bir ·mağazaya girer, dükkan sahibi
torar:
- 12 kişilık mi, yoksa 24
lpşilik mi takım i~tiyorsunuz?
-Hangisi olursa?
- Mavi . çiçekli mi sarı, kırmızı, yeşil renkli mi olsun?
-Renğinin ehemiyeti yok.

. - Ucuz _mu olsun, pahalı ım?
- Ne kadar kabilse o ka·
dar ucuz kısmından ...
· Çünkü sofrada kull~mak
iç.in almıyorum .•
· -Ya?
- Karımla kavga ettiğim
zaman biribirimi:in k fasına
fırlatmak için ..

M.

ur

Eski ev kadınlan bu yemeği
hem iyi bilirler hem de iyi
yaparlar.
Yağsız: ve kemiksiz yarım
okka koyun etini ince kıyınız,
dört iri sovan, haşlannııŞ ve
süzüldükten sonra soğuk su ..
dan geçirilmiş 75 dirhem pi rinç, · 50 dirhem han~sindcn
olursa olsun rendelenmiş peynır,
bir tutam maydanoz,
bir tutam tere otu ince ince
kıydıktan sonra tuz biber ekerek et ile beraber yuğur
unuz. Yuğururken de birer
birer. olmak üzere y'edi yumurta kırıp yediriniz. Eğer yu-

murtalar fazla gelir ve bu hamurlu harcı sulandıracak gihi
olursa miktarını aıaıtimı. ·
Sonra 'üç kaşık yağı tavaya
, koyup kızdınnız. Tavayı ateş
ten in.diriniz. meydana gelen
harçtan
istediğiniz şekilde
köfteler yapıp tavayı tekrar
ateşe sürüp köftelerin altını
üstünü kızarbnız. Mücver harcını bütün bir parça halinde
tavada kızartmak kabil olduğu gibi harcın içine pirinç
yerine yarım <?kka ıslanmış
ve iyice sıkılmış ekmek içi,
fıstık, üzüm de konabilir.

1

yand~n kanatlı mePI
kloş.

,1

Sermaye ve i#

A.. bey arkadaşına
yordu:
- Yahu .. Herkes iktis.attl

sot'

sermaye ve İften babseeli~
M. bey kitap çıkarmış, '
maye ve işin faziletleriıı~
bahsediyormuş. Bunlar. ne ,A
meldir? Bana şöyle J<ıP'""
bir anlatıverscne?
.J
- Sen bana ödünç ol~
bin lira verirsen bu . beti
sermayem olur.

-Ya iş?
- işte senin bana öd_,
olarak verdiğin parayı kıJıtİ
bil~ek için çekeceğin /
hmet te iş ...

an · beyin Deli isimli romanını okudugunuz zaman... .
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Oh! Ne guzel, ne latif

koku! Farkettin mi, yanımız
dan geçen havai mavi roplu
genç hnnımın üzerindeki kokuyu?
- Evet, nefi bir hanım eli
kokusuna benziyordu .
- Sen kokulardan en çok
hangisini seversin, hanım elini mi, yasemini mi, zümb:.lü
mü, leylağı mı, 8alkımı mı'?
- Azızim , be ı bunların hiç
birini diğeı ine tercih ed(;ruem;
h~psi de . birbirinden giizcldır. Hepst de o güLel kokuların esasını, tabiat ıtriyat
fabrikasından bin bir itina ile
seçerek almışlardır.
Ben yalnız , bu muhtelif
güzel kokulardan h-ın(J'is;nin
kimlere daha ziyad... ., aloşa
cağını tahmin edebilir ean ne
mutlu.
- Şu ha'de, bu güzel kolrnlardan hangisin~n kimlere
yakı, <!Cagmı SÖ} le

bak ılım.
Hanım eli: İnce y~p lı ve

kumral genç kız'nra ...
Yasem'n: Yac:mı başını almış, fakat gönıü kocam m ş
1
k a dınlar •..
1
do,gun

Leylak: Yi ·m ·o n otu beşe

kadar bütün agı b--< .ı aile
k ... dın'arma ...
Zümbiil: Bütün tez ınlı.
sinirli ve l "lı haddindan fazla
melül, kah lüzumı nd n f az.a
şen olan 3arı~m kız ve kadınlara ..
Gü: D·ı'ma gt · • .. 1ii
olan orta yaslı
. . . :nli ve
balık etind 1 • h 1 m a.a... ,
Sa kım: iç' d
ir, yür ği
saf me ·ham · ga · , :n.ıh• .ı
beti srımimi olan bütun ız
ve k dmlara ....
Şebbc.y· Gec
al m 'n n
1
10 lamın ve n lı hlar
a· :l"
eğl nce ye lerind1..:n ayrıl ur !ara ...
Menekşe: Çıtkır ldun p,örünc.ı1ere, y pma ·ı .tan hoşla
nanlara ...
F oiya: vakbncl n cvel açılan
ve ç:ıbuk
Y tm ...z
ni, dalı
a}

-

Ya A nlr
l t Ona

..

\ Lll' <lPlllhlİm .

e

P.l ~

f. o tuy caks 11ız.

5on !)aa..
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Kar ·ıerimizin

Şirketlerde

Türk

memurları

l\1illiyet gazetesinde,
_ 199 _
iri puntolu harflerle
bilhassa o cömert dil- « "T'ürk nıemurları alBu çahnılı .J.ko
nefsini dirhcn1 dirht nı l erin açık kesesine, ınıyan ecnebi şirket
satıyordu.
Kuca tnct n r 1in sinesine ait leri » bin lira ceza vert s~ün1Icr
titrive recclderrniş! » diye ya!ltılmak, dudagını uzattitrive:
zıh idi. Ya tanıanıen
mak şô\ le < ur u ,
- : "e şart, nt· şlırut : bir Türk nıuessesesi
mini n1ini bir kelinı i
- dedi isti\orsanız olan I ... iman şirketine
muhabb t bile ·ırf{ töy it~ iniz. Ben hepsine ne den1eli? Burc da üç,
miyordu. r. oer bu i nolurunı.
heş tane gayrı Türk
sak, hu buh i.ı m iziç ı·az
hu nıuvaf akat cevabilahare para nıesele- h u ri le 'j6,'lr h a- vardır. hunların ye·
rine hala Türk 111emur
sinde de
nü 11<n an 1111 ı,
~ 11 ıi
:lkağına
olacak a is f tna l e- dav yarak bir nıiıddet yetiştirileınedi ıni? Umekti. ı Terinıanın heın tt:e ı ııül ( tti , e çok fak bir tetl<ik neticeviş
\e ~e,di · e, an1;ra le bir eda ile sinde bunların birer
hen1 para ·er'']te sa- s<l - ı u S' vdı:
ıni.itahassıs değil, saha\eti \ardı. Şi'rnıan . Be\ f C'ndi! f(ibar d ce birer meınur o dul, <lort ba~ı ınaınu · c"tlen1inin bir ta l"ın1 duldan anlnş11ır.
hasi lerden ise şu 'e l·aidc lt ri 'ardır. Ben l{onıis' oncll Bahaettin
"
g liş enikunu b" r 'ı evi rnde bu ka idt"lcre
*
kıhş olacaktı.
r ·a vet olunn1asını isÇıkarı 1 an Türk memurları
Bu acı nıuka)ese Ye tcriın. Biri ci şartını
Arada sırac a gazctemülahaza ile her tbcr hu. Bnhavani t·l.vırlar, lede ecnebi ~irkct ve
Hurren1 için 'azİ) eti lati alİ)aİıe girip çı bankalardaki
l'ürk
kı
.,la
r
i
terncnı.
sükiınü
inkn at ile
hnkk n
Bal ın z, bugün parkabul etme
zarurı
dö~ün z sırtınızda olidi.
Gözbebekl rinde Te- du_u J aldc ya ın1a
g )di ıiz. Bn tonuı uzu (.
rin1anın 1 a aJ'
a O 'lOU, ~
<la birlikte getirınc. \ iini, ba t) u u sa o a
pa kokuıannd n ş
şiniz 'll ıcibi tt:
l" ir k~u ar t·1.:- ınsı o kane diye bahsedeyim?.
1
:ı
b· t 11a ö J < ar ve b il i c..a la f: z
.
- Peki öyl ol
bu
saydığımız
koku rd, n
ar l <-tinizi g~ : la çirkindir. :linıc ·u
başka bizim daha guzez yeri"
111
1y ın.
O g 11 g 'ls port lö ser' isten
kokularımız yok mu?
c ( · .1 • ' e » d t 1 ~a - bile ediha ıe g çilnıc
- Çok! Ma}~ oz 'ar.
l· ı I ı·. J ~ n · 11 b; · ~iııi isttrin1.
So ıra
va
Y ·re gittiğim zan an
ter kot: lbise) e de itina edeablinıi, kolle
<.' k iniz. I~
ıı . B > un
i ·ste bıra ~- 1 a~ınızla ko u nuz
~

vazıJar

görü~or

l'ürl n1en ur a ınac
yerde Ç'karıldığını (
ha vrct)e 'e esefle ol
·o ruz.
Anlaşıldığına
raı tc~ ·'lhti at

nıcrı
netice leni' of

şekilde

Bu şirket 'e ba nkaltı
ra, yaşadığınıız de' r
eski zaınan olınadı!:tfl
anlatacak tedabir '

z

B

.L

..

u

B
h'zi bu

r
Eki l r
giınlerJe

soğan ağzı s

k

m

ve vücu-

kadını b n
bir çikek kokulu bir kadından

dü ter kokan bir

daha nefis bul r.
- Sebebi?
.._ Sebebi uzundur. Burada

ani tılmaz. Y ı
uk d r
a6yleyim ki, bu da e elce
müteaddıt

def r anlatbğım
ayri t bii a kl r k dro una
dahildir. Mün 'p bir zama da
una onu da ızah ed rim.
/ı ( >ilu
0

'

ç,

z

lı

ha

a

o
u

o

~

p rç..., t" m vzu o n Fra~ız a
<'Pi ce> l lim si gn ib n temaşa seri ıne m hsus olarak kul arıılıyor. «Antichnmbrc»> d ~nilen ve bir evin methalile salon ve saır odaları
ar sınd~
bulunan - az çok
gen· -s haya da «Piece» itlak
olum ıa tadır. Bu kelime, her iki
manasile de lisanımızda müstamel o.duğu halde yeni imla
lf1:Y tin ginnemıştir.
[2] <İmperme .. ble>> fransızca
yağmurluk, "Collet,, ise bir
nevi v K" 1 ıktır.

a

l

us lÜ t.in t,

hil

iniz. B~ kır ı.

eı 1aheı

k d gil. Bö l
« eksantrik '> renkler
kullannıa) 1111z.
Hele
) a kalığınııın gi.ıre~ ten prt ·ça
T tılU
çıknuş p hli, an ensesi
gibi- lekeli olınasına lanın!
Nigar H. bu aJab1
hiç tahan1ınül
ede"yat der ini uzat~
nıen1.
1 lisafirlerin1in
) anında konuşurken tıl~ça uzattı ve Hurr~
mi terlcttikçe t rlettı
kabil
okluğu kadar
«takt»

r3 I gösterecek-

[3J Le tacte,,, kısaca zeka
inceli~i demelctir.

z • eki devire •n e

ee

adi vat

[4J: 'Autori aire,, amirat1tt
"Papulnire,, de amiyane ele'
ı m

•

kf.

mıs

r

f
o

s

Son Saat
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Kediler, deniz- Dip koçanları
den balık tutmı tahrif eden ahya aşladı ar! sildar yakalandı
llayat palıulıhğı yalnız in anlara degil.

{Jz°/e

hayvanlara
'e bu
111evanda kedilere de
tesir etıniş olacak ki
o za valhlar da kendi
rızıklarııu
kendileri

) · ı tır ç . :- 158 l
va
.' . c1' 11ı~·ıı , işit~c belki n1üdalıele.,. ) ı c (ı e rıln
zı 1 <lcrtr1
ı ·: .-ıı- ~ c yol bulur, şerirane

Bakalını

1~hzırnıis.
~ ecek?

1t''

1

Sü,aı·iI . t
( r, bu
.
U7 rinc
.
enıır
B 1 ir, ı;rı Ç1t+ildi,
Yanı a el . ) raKtarın
S , · ~ı :
) alrı z se~ .... dt<li :..
1

..

1

bik ,Jy 1
3, r -

•
11

.h
ı tc r 1 1

aı '

0

r. :

çattı.

ıt.

.\tın

n.

hu

.
arıp

k~ la rıııı

lık aı 1 rd c • ,l , <la\ ıat] tine
nn ' aıu
nıül·"
~'' un bir
!\'. ndila
"'
<>rnıu
1

"dnnun 'ol

zuhu ı- d'I\erl

1 11

bir

un < u ün
>

1·

l

g~ı4' . ~ ~, .tJı 1 1
atıııı ı 1 · •

•

k

Ii t c ' ı· . ·' · t:t; ~ >
b
'11 1 • ~{
•ı
' 1t

1<ah,.

.. <

sara
!

hı ı

>

·

• 1 la
ı

>. 1
ıe 1·

ç
k ·ı

rİ)mck,

.,

"

1i"ti.

·
~ l · ·
~ı ı '> a a
il ı n pi :>-

ıhtinı, lile lt katnıası
b
b ulutlar
.. ) ninde
ras ler , ı"Ucudunda
Ba, ı·al a l 0 a.ı\ordu
o ıa. U\: ' tıı1 <,' < r"ça>u{
l.
'
"' 1'- 1 '
1
sı n
gt: '...·1 ç 1t:. l <ent ı' SÖ)
. l~t 1e j he\1 ll'lesini
11vadde t' . \ecan1n1
•rn1 t' . lh. rif .ın
Sov)'
-" ı c klerini

lJaşlıyarak

a' n

lnıarnak

günlerde denizde balık
aycıhğı yapnu) a da

al~şnıışlardır.

istedi.

Bir

an

ayırnıak

()1

aınaz,

ne

ağan1

uzakla~.

Bakahın şu

adaın ne dhor?
.,
l(ö~e. derin bir ı .. dırap içinde atını siırdu,
Yİrnıi
adın1
geride

~ni de atından n.a"'yı
ı ıdir'rim, özunıü şu

b'J d uhav\ancagıza ı e
vurmanı.
Terde kaldı
toplanan sü nrilerin
ki 1 <ilı) ~ işit~in!
vanına çel ildi. MuhBavraktar; İı;>i daha .,zırbaşı da l~a yraktarın
"'
d ~ J ı
fazla uzatn1a. ~· ı 1ü a- 1 ta dizine ağzını yak, in1anc cınnnı tekrar ı
laştırarak :
etti :
- AV-anı - dedi - neHavdi Köse, biraz reye gidiyorsun/
. . ta
k
llj li yraktarı ıyı
nıma
ıçin Şani zaden 'n şu bül·münü okum al ıdır: [Z ab nda ami
ve bivukuf olup kuvvei has-

sesinde mayci temy'z olma·
makla maslah a bnı mızanı
a kla

lı ı. _ Bu Valta,yı M.

edemezd~ilt:l -S - 91

Turhan beyin

desinde sui istinıal old.u<ru
anlaşıln11s,
n1ülô
•
ki) e ınüfetti leri tara·

kat neticesinde tahsildar cevdet efendinin
bazı dip koçanlannda
tahrifat yaptığı anlasılını~ ,.e n1un1aiJeyh
te' kif edilmistir.

b

·

uat cemıye-

• • t enezzu••hü
tının
Mat hua t

cemiyeti,

1

olaınnz. ı: ·rndcn gelse

tatbik

o » lira rad-

Kurban bayramından
istifnde ederek azası
için bir tenezzüh terti•
nız1n yuzune çıkıp bine karar vermiştir.
' 11 alnıak isti en hiç Seyris f ain idaresinin
bir bhk kurulan1ama- bir apu u ile yapılf t · 111
·
kta, n1rna
ma ı d üş··nu·· l n
te1 tırnağına
takıklığı nezzuh l\1armara ve
1 gibi sivri dişler ar?- ı civa~·ında icra edile~
sında can Y~rm kted,r. cekttr.

demek?
l~ , ral tnr,
ihtimal
ki l{oscve hal\. vt:recc \.' onu anında uhko ac,ll\.tı. : [ 1 ı rakat
b~ k · r,
rt bir lisan
·1c heıntn atıldı :
-

rında « ·

dostuınuzun an- ı ır'la

dili i iskelesinin altında ki direklerin üstüne
gizlenip bekli yen kedi)erin pençe inden. de-

~"tç nal" or. Be senin
>ölcrcnin1. liölgeyi as-

'c a't olan E,ipteki
Filköprüsü taş ~cakla·

HA

lattıQ-ıııa nazaran, Kan··

Bayra ,t, ra l itahc.:n :
- Mıı hzı r lıa. ı - de<l i -

11K

l·uşlara

kadar nıu a1lat olan
sevirnli kediler, son

nıevkiindcn

iye-

başlamıs- fından yapılan tahki-

lardır. Karada fareden

di. Ha bu ki geriye çekilrnesi i teniyor ve
'aziyct f enalaşı) ordu.
l{ö1;.P, ne olursa olsun, bir t crübeye gi-

l ) (•
1

toplamıya

r:ür'ttile
muhtemel
tchhke1eri atlatabilir1 •

~luhaseh ı husu

- Koruluçif tliğe!

- Git, selanıetle git.
Şunu bil ki hu gece
çok şeyler olacak.
,. arın güneş sana ba~
ka türlü görünecek.

lisa~ından

1 Eger bu ~ean1etli geceyi sıkıntısız atlatm;k istiyorsan Köse •
Ahmcdin hiç durma
elini a' ağını bağlat,
Hezarg~·ada gönder.
Beni de onun gibi ipe
sardır, birlikte hapse
ko ı

.:.. Bayraktar, ~tuhzı-

rın

omuzunu okşadı
ve acıyan bir sesle :

-

Tah zavallı Bekir

- dedi Yarın

sa pıtmışsın. ,

öhür gün

ına gel de seni

yanı

okuta-

yını!

Mabadi var

dinlemek bir zevktir

,
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Son Saat

•

parada değil. Benim için bin, y "z bin, h tta beş
• •
yüz ınrn
ehemmiyeti yok. Fakat mecbursun dediğiniz için
on
vuş ağa!..
bile vermiyeceğim. Anladınız mz
iş

ırk

en;;;:ıııı:-mııııı

~·:-llllJ"'ııııt::ıOHllll

•

ıır.ııısııı

"

..

zaradır.

geçemezsınız.

B n vermeden geçeC

Kahraman ağnın kayığı ve
kayakçısı
bu tarif ettiğimiz
kayık ve kayıkçı\ nn en temiz ve en mükcmmellerindeiı

ğim.

f.
Her sabah bizim meşhur
tayı Üsklidardan alarz.k
l.tımbula ve her akşam istanbuldan alarak Üsküdara götü-

.

Kayık '
yanaşınca

·

111:

il

\ nuz. Ben de
" ı para
vermeden Üsküd2ra geçeceS
- Affınıza rnağrurcn ar e
deyim ki 11ergiyi verm d

Narin yapılı zarif kayıkların
Haliç ve Boğaziçinin latif
ları
üzerinde yıl n gibi
üzülme i ne zevkli bir man-

ve

Topane iskelesine
Necip koşa koşa
efendisine haber

verdi.

Kahraman

ağa misafiri

Van

nin kulunda ve önde, Nedp}e Brüno da arkada yürümiye b l dılar.
Bu ırada T opane meydanının sessizliğini bir borozan
sesi ile kuvvetli bir trampet sedası sarsh. Herkes bu
aed ın geldiği tarafa, Topaae çeımesinin önüne doğru

koftular.
Borozan ve trampet, yeni
• bfr emir ilanı için halk toplanmıya mahsus bir vasıta idi.
Kahram n ağa:
- Gene ne var?.. Gene ne
ilin ediliyor? Diye durdu.
Borazancının yanınaa duran
jandarma çavuşu ahalinin kafi
derecede toplandığını gördükten sonra koynundan kocaman
bir mühürle mühürlenmiş bir
kağıt çıkardı ve okumıya baş
ladı:

-Bu günden, bu emrin tebliğinden itibaren İstanbuldan
karşıya Üsküdara ve civar
sahile v pur, y lk .nli, yelkensiz
bilümum mer 1<"h" h~hriye ile
her hangi biri ile g ~çenlerden
nüfus başına on para vergi
lmacaktır,

Herkes bili istisna bu vergiyi vcrmiye mt!cburdur. Hi lafında hareket edenler hapis

ve ya cezayı nakti ile miica zat edileceklerdir, duyduk
duymadık demeyiniz hn!.. »
Knbraman ağa jandarma
çavuşuna doğru yürüdü.
- Hişt!. Bana bak ç vuş
ağa.. Bu on para ne parası?
- Bağıra bağıra &öyledim
duymadın mı. Karşıdan karşıya

geçmek için müruriye resmi.
( Kahraman ağayı famyarak )
vay siz misiniz ağa hazretleri.
- Evet benim ağa hazret.,
i erı ...
- Afiyettesiuiz inşallah..
- Çok şükür iyiyim.. iyiyim amma bu mesele canımı
sıktı.

- Hangi me sle?
- On para m<.selesi.
- Adam siz de.. sizin gibi
zengin bir adam ..
- iş zenginJil' e fi!an değil.. Bu emir ne z:ıman baş
lıyacak?

- H men bugiinden itibaren ilan edildıği dakikadan.
- Demek ben şimdi kayı
ğım ile Üsküdardaki evıme
gitmek için..

•

On para vereceksiniz.
Her akıam gitmek ve
her sabah gelmek için
- Yirmi para..
- Uş ğım da var.
-Kırk para ..
- Yanımda iki de misafirim var ve ben şimdi onlarla
beraber beni bekliyen kayığ"ı
ma gidiy rom.
- Evvela kırk para verir,
sonra kayığınıza binersiniz.
Dedimya.. Kırk para sizin gibi
zengin bir zat için nedir ki?
- Ya verm zsem.
Vermiye mecbursunuz. '
Y okc-a geçemezsiniz.
Kahraman ağa bu son I· elimeye muhat p olunca köpürdü.
Ateş püskiirmıye ha J:ıdı:
- 1\1 cbur muyum dediniz?
Mecbur.. Mecbur ha.. Hem
mecbur olayım. is l ırk parada
deg·ı. Benim iç"n kırk paranın ehemmiyeti yok. Kır!
değfl
yüz..
Bin ..
Yüz
bin, beş yüz bin olsa gene
ehemmiyeti yok! Fakat kendi
gönlümün r.zası ile olursa.
Mademki mecbursun diyorsu-

Geçemez iniz.
- Geçerim.
- Geçemez...iniz.
- Geçerim.
- Van Miten
müdatıııl
etmek istedi.
- Aziz dostum. Herkes
tabi olduğu bir vergiden kU
tulmak hiç olur mu?
Kahraman ağa hiddetlend
Siz is"me karışJI1
Vermiyeceğim dedim. K
mı ke
k v rm m vess l
H ydi beraber geli.Q. N c·
Brüno.. Siz de beraber..
)
ya gidiyoruz.
Jandarm çavuc:-u Kah
m
aganın yolunu k stı:
- Kırk para!
- Kırk parça olun.
- Çare yok.. ~ ~:y:- ve
me.,seniz z ptiy,.lere öyl
sizi doğru hapisaneye gönd
ririm.
- Fakat ben
evime idiyorum
derken ne haic a ben
istiyorsunuı

- Kuru..,
v mı
n g
ml nizc imkan ok.
- imkan yok mu? Bıı
bnna mı öyliıyor unuz.
Bana atla sanla · n tçı :K
raman ağa derler. lstediğiP
vergiyi v~r iyeceğim ve v
meden de Üskudara ge ec
ğim ve buna siz mani oıaı:ıı•'
yacaksımzl

-

Sahi mi?
«M l-adi var»

Poı ste

ye • bı . dY ı k

İstanbul
polis
ikinci şubesinin

müdürr·g
kadrosıııı

haziranddn itibaren bir ınüd
muavinliği daha i!ave edi ece
ği haber alınmı,tır.
Bu muavinlige döı>dündc
şube müdür muavini Osııı~ıı
bey tayin edifecektir. Do.
düncü şubede bir muııV111
kalacaktır•

s~hife

11

e
ç

•

•

ı

ı
Adliye d aır
. ·
mderi korid esı ceza mahke-

e

• •oradan

1
Bunun s b ob~uştur.
e
e
..
h kk ında k . ı ' bırının

diğeri

batı kioı lorıdorda bulunan
b
e erle k·onuşurken
« nden k k

· ..
da va edi 0 ot d d.ıgtm
ıçın
böyle de~~r.. Yalandır sanki
ki boyasınd ısem?· Y'"uzun
.. de-

nozdaki k k n bellidir. Ababoyanmı t o otların allığı ile
Biraz ..ır>>
k dLme sı'd'ır.

bu sözle;.u ~k ~ sle söylenilen
d r m dı orıd rda dolaşan
am
t •
d Uc mukabcl
ı m_ış v~ hidlı söz( r t . etnuş, karşılık
detli b' eat olunıruş, şidır agız

rnı~tır.

mayasın!

İşte karşılıklı hakaretlerin
bu noktasında münakaşalı kavga, ansızın alevlendi.
Bu son sözler sarfolunc:ı,
diğer madam, kolunu uzattı,

g~vgası yapıl-

lki i d E

lard n h k rm enı· o l n kadınsözl rlc mu~r~te uğra an, şü
_ I<
ele etmiştir.

Ôbtı

md

·'i.u.·~rtkık
çok olmuşsun.
ka ırdına h "'P ver-

' bır
tmel.ten

ör·u

l

u

akırdı daha
hutanmazsın? Hem
· n b
t>m korkmam der
' n an
ko kma
I ar\ nmağı da,

utanm

v

p o r:

fana tak etti-

.
B tam a:
k ot b~
ne ıstersin? Ko51
ki? ""
d lakırdıdır san.
('tm r
hlıne
·ırın , ek ı ama hiçiboya,1 n
' a · Kokotun
aınu lu k
sınd n a
rı n boya.
Yrı olur d l"ft
nın yu .. d
a u ır! Seun ki b
d
~ andır. D ... Ya da o boın n n çık g ldir, d r isen
r nı ~ nır n?

gönderir. lnanmiyor

isen sana damgalı kutusunu
göndereyim . Nem içi boş
değil, dolu. Ben kıskanta değilim, hasiste. Bolbol benimkinden süründe surabn bir
biçimine girsin !
Madam şapkasının tüylerini
titreterek, artan bir istizahla
ilave etti:
- Suratın bir biçimine girsin, seni de benim gibi bir
beğenen ortaya çıksın da (benim payım olan erkekleri
ayartb, kendisine
ayırdı! )
Diye hasetinden çat, pat ol-

madam aras orunda, dün, iki
agvız kavgasıında gürült""l'"
u u b'ır

parmağıla işaret

· ' t Pmıze
·
sın d a k end"ısını
çık arma"ı, pek hı 1... f bir tarzde
oldu!
- Ka, zevzekJ'k tme boş
yere. Ben'm boyam elbette
seninkinden degildir. Parada
benim boyamJa boyanan tek
karı yoktur. Ben bo m ta
Parizten getirtiyorum.
Orada kayın biraderim var
ise, kos kaca fa brik s hibidir.
.?ariz kanları ne çeş't boya
ile boyanırlar, bana takkasında gönderir. Bu lakırdının
inanılır yeri yoktur, sanırsın?
Kutularının üstünde Parsin

;a---ı:-n-b_o..:;.v.:a_,,:b:,::a:::h~-...!s.:d:,:.ı:m::;g:.:a::s~ı..;,v.:a:.;rdır.

Sana bir bo-

şalın-ısını göndereyİ'll

kal, sus, p s ol!
Fakat bir iddia

de şaş,

karşısında

1 ıbesi ric'at etm di:

-

Par' in dam a

mı başka

l utunun üstüne vurmak zor
ydl'? Hem Parisin boyası
rnkot boya ı değildir? Tak
0

ornsı kokotların çıplak dolaş
yerdir. Onla ,n boyası ile
boyamrım der isen beni kentığı

cl" n

haklı çıkarırsın. Asıl koboyası onların boyasıdır!

kot
Hem benim boyn ı sormazsın nereden geliyor? Amerikanın göbeğinde Nevyork adı
nı işitmişs'n? He işte dayım

Bu

lafları

etti:
söy

iyor i.. ,

tak kokotun lcendisid'r, b" k ıı
namuslu kan böyl
Inkıı ciı
eder? O boya ile boyanıp e
kek t'Vına ıktığını ken1i ...ö
liyor. ka.
Bir de ben tekrar etmiş
isem, iffra, hakaret o muştur?
Öbürü susmadı:
- Asıl karşımdakinin koko ·
tun takendisi olduğunu herkes
anladı. Ve kavga o kadar
hararetlenmi'itir ki, arc:ıya gir"p
ikisini de ayrı ayn taraflar...
götürenler olmasaydı, bc l<ı
saç saça baş başa gelecekl{ .
birbirlerinin yüzüne tükürerek
boyalarını '1kıbıc klard1!
1

mw&

!1übadele azası
zMe met Ortaköy deresi ' Pa1·ktaki cocuk
,
Yakal d
••
•
bugün gidyor
temizleniyor
musameresı
1.,dki . an z
Q

)'ata, f{, gtın Ayasof1
~
san i~nı· tun1
l onı·ı·ı f la.

nın

ınt e h' ~
( , ) . n· an1ele1ıra

<lıran snt "H11 <lo an\1
) al 1 l
) ırsalı
'' ehnllt
•
0
lan1 u tı 1 lısçe ) aka-

Ortaköy deresi ge

çen kı~ta dolduğundan

tathirine başJanıln1ış
tır. !)erenin iki tara-

fındaki vıkılan rıhtım

lar da tan1ir edilecektir.
İrtihal
Ebüzziya matbaasının klişe
ve idare memunı Necmeddin
bey dün irtihal etmiştir. Mer
hum dün arkadaşlannın omuzunda ebedi istirahatgfıhına
naklcd' m'ştir. Allah rahmet
eylesin.

Bugün Gülhan

parkında

Himayei Etfal cemiyeti ve
İsveç sefiri Mösyö Valenbergin riyasetinde bir heyet tarafından fakir çocuklara eşya
tevziab yapılacak ve bir müame e ver'Jec ktir.

Bebe

tra n vayın n
temdidi

Eminönü Bebek tramvayının
Rumeli hi arına kadar temdidi
için, yol mühendisleri ameliyatı
iptidaiyeye baş1 amışlardır.
Rumeli h'sarı Bebek yok•nda bazı evler yıkılarak tevsi
edilecektir.

Muhtelit Müba le kom·syonundaki bitaraf aza bugün
kü trenle şehrimizden Anl~a
raya hareket edeceklerdır. is1
tihbaratımıza n"'Z· ran An :-ra
da bir içtima aktedilecek 'Ye
mübadele işlerinin uml'm: surette tasfiyesi de görüşüle
1 cektir.

Fen F akiiltesi talebesi bu
sabah vapurla bir tenezzüh
tertip etmişlerdiA

..

t lı
---Küçük binalar 'Dilenciıerin ço,
oda oda kiraya ğu para ve em~
lak sahibidir
verilebilir
<

Merkez ac
ld~ptü başında.
Şube ac n

t

ı:

Bcyoglu
ı.

Mah udi

ha ı altında . fstanbul 2740

Antalya posta >ı

konakların ahşap oldukları ve yangın zuhuruna dah
müsait oldukları
cıhetle od oda 1 iraya verilmden m nedılm' tir. Bu mem

Kan lcadim

(ANAFARTA) v pun 1 _
Mayı~ P uırlOd Galata nh
bmınd n h reketle [ lzmir,
Küllilk , Bodrum , Rados
F thf e, Finike, Antalya ] ya
gidecek e dônO te meık r
iskelelerle birlikte ( D lyan
Marmaris, S ız, Ç n kaı.l'°
Gelibolu l ya ugrayar k g
lccektir.

TRABZO
(CUMHURİYET ) vapuru
13 M yıs P zartesi 12 d
Galata nhtımındnn harekeU
[İnebolu, Sam un, Giresun ,
Trabzon , Rize , Hopa J y
gidcce
d~nU e Pnz
iskclesile ( Rize • S r en .
Trabzon, Tirebolu, Gir n ·
Ordu, Ünye, Sam un, lnebo
lu, Zonguldağ] a uğr ynral

gelecektir.
H reket günü yük

J zı.ı· .,

lı

mn

dah

~llll(

Şehremaneti ıle polis müdürlüğiınün tevhidi mesai ederek
dilencileri toplaın ~. b şl..,dıklan malfımd r. Bu mfıcıidele
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Yerli mail rı ıçin açtıgımız nı tiıı bitmesine az kalmıştır.
Karilerirni i n hnzırladığımız hediy er peyderpey gelmekte·
dir. Bu larm ar ı da !tem P rtev müe se esinin nefis mamu·
l h, Sı yya p
F ane, B kırk y f brik lannın kumaş,
yün b t aniye v b ıeri, milli kons rv fabnkasınm nefis dolma Vt.: m rme tı, .. t hya çini fabrika ının enfes çini mamulatı,
Hasan Fıkri, A 11 üneş, 1 hmet Sabit imalathanelerinin
kaz k, yeJ1;;k v çorapları, B-ıli zade fabrikasının kuş tüyü
l , B k z d rt fahri a mm i karpin ve serviyetleri
v dır. K ti rı İLİn bu hus ~ iikİ fil'irlerini kısaca ve bir an
evel biz bıldırmeleri lazımdır.
Jf ...
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Balıkesirc tabi })ur-

mülhakatında
kışın
şiddetinden
n1uhtelif

ha'' anlc.r
ara~ında
eheınG i ·etli
~urette
telefat ol r ıuş, « 7 >,. k »
ha vvan öl nıüştür.
J

panayiri

Bugün O o oksların Balıklı
panayirine müsadiftir. Bir çok
Rum u , bu münasebetle Yedikulede eğlenmiye gitmişlerdir.

-

e rge
w
yagm
r

Bu sene Balıkesir ve

1

1

sun bey kazasu a son
günlerde çekirg yağ
nııya başlanııştır. l)ursun beye Itızııngelen
itlaf vesaiti scvkedilnıiş ve ı11ücadeJc n11ntıkasındak i halk 111cchurt ıniicadcleye SC\ -

kcdil ııi~lcrdir.

Haliç!t vldurulen
Kcıdri. ..

.ı ·<ı ı ı ı ı ı rllı b1Ll111 l (111 aritll (/(ışı

ci şubenin « Parm Ll{ izi ve
1 sicili mücrimin » ismini taşı- Hırsızl:k yapıyorduk. Mal yan bir kısmı v ı r.
sahibi uyandı , bizi gördü ve
1nsan1 r n parmak izleri kat'silahını çektiği gibi ateşe baş
iyen bir birine benzemediği
ladı. Kadir yaralandı, öldü.
ve doğduğu günden topr k
- Denize kim attı?
altında çürüdı.igü güne a ar
- Hırsızlığı deniz iistünde
bu izler hiç ..,eklini değ'ştiryapıyorduk zaten. Vurulunca
·~· ·ıçın
· b"utı.in d'ünya zame d ıgı
denize düştü.
ı ·
k ız
· ı erın·
b ıt a 'd
ı are erı parma
den istifade usulunü kabul
Bunları söyliyen bir deniz
etmişlerdir. Denizden çıkankorsanıdır.
Köprü altındaki
lan adam eg er sabıkalı ise
polis karakolunda cereyan
muhakkak zabıtada kaydı
eden bu isticvapla alakadar
olacaktı.
cinayetin muhakeme i Mayısın
Bunun için müteha sıs me18 in i günü ağır ceza mahke- murlar olı.imün parmak izlerini
mesinde goriilecektir. Vak'a
aldılar ve bunları tetkik edezannediyoruz ki henüz hatırdan rek denizde bulunan adamın
pkmamıştır.
kim olduğunu anladılar.
Rallı iskelesi ile Y ağkapanı
Bu dam korsan K. dir idi
arasında müşteri taşıyan san Bir çok sabıkaları olan bn
dalcılar bir s~bah deniz üsdeniz hır..,ızının nasıl olup ta
tünde bir ceset görmüşler
yaralandı~ı ve kimin tarafın
..ve köprü altındaki polis kadan öldürulerek denize atılrakoluna götürmüşlerdi. Şiş
d gı bTnmiyordu. Bir çok
miş, bazı yerlerinden yara alihtiır.al er arasında bu hırsızın
mış olan bu cesedi ilk görüş
o ~ece bir hovardalık esnate tanıyan kimse olmamıştı.
sında çıkan bir ,kavga neticeParmak izi11in faydaları . sinde öldürülerek deni.ı.e atıl
dığı düşünülmüştür.
Denizden çıkarılan adamın
giyiniş tarzı bir sabıkalı. olBu düşünce ile cinayet
ması ihtimalini vermişti. Ikinmasası memurları ve polis

ık 1

•

erı

rşu111

Kadiri ben öldürmedim.

Ba

mavnanı

en ser

e~

J/ahhemr Jwzurww çık ,
İbralwıı ..,

('/·;J /(JSl il rf(L

•••

beşinci şube

müdürlüğü işe

başlamışlardı.

11z1?

Mavnanın kaptam İbrahimi
tanıyor ve:
Mavnayı

Bir gece eğlenti.,i

soyarlarken

Uzun Müddet devam eden
çaldıkları eşyayı paylaşamatahkikattan
sonra
korsan
mak yüzünden kavgaya tutuş·
Kadirin, cesedinin bulunduğu
muşlar, bu kavga esnasında
akşam, Çeşme meydanında bir ben uyandım, fakat baş aleglentide olduğu anlaşılmış,
tından çıkıncıya kadar İbra·
vl
ti'd
K
d'
l
b
b
him
o eg en e
a ır e
era er
d . Kadiri vurmuş,k cesedini
d' . d
1amış, en ısı e
bul unan Must a f a ısının
. . de b'ır kaçmıştır
eruze yuvar
diyordu.
adam - ki o da sabıkalıydı -tah- Kadiri Emrullah öldürdu
b zanna alınmıştı.
1
Bu malumat üzerine. İbrfl·
Ben öldurmedim
him aranarak bulunmuş, istic·
Fakat Mustafa cinayeti inV!P edilmiş, fakat cinayeti
kar etmekte israr ediyordu:
oda inkar etmişti. İbrahim de:
_ O gece Kadir ancak
- I<.adiri ben öldürmedim.
"9,,a kadar benimle beraberdi
H1r51zlık yapıyorduk, mal sane oldu bil!Jliyorum, benden
bibi gördü, ateş etti, ben
ayrılmışb. Olüsünün bulundu- kaçbm kurtuldum, Kadir ya·
gunu sizden işittim! diyordu.
ralandı., denize düştü! diyqr,qu.
Kadirin bir hırsızlık esnasınMemurlar tahkikatlarını ta·
da öldürülmüş olması ihtimali
mik ve korsan Kadiri korsan
de mümkün görülmüş, zabıta" İbrahimfn
. öldürdüğünü .t.esbit
bu cihetten de tahkikata başederek lbrahimi Adliyeye ver"'
Iamıştı.
diler. İstintak hakimi de buna
kanaat hasıl etti ve İbrahi·
Bir mavnayı soyarken
min mevkufen muhakemesine
Bu tahkikat neticesiden mak- lüzum göstererek tevkifaneye
tul korsanın cesedinin bulungönderdi.
duğu akşam Emrullah isminde
Fakat İbrahim hala inka·
bir adamın mavnasına arkarında israr etmektedir. Baka·
daşı lbrahim ile birlikte ve
lım «18» Mayısta hakime ne
hırsızlık kasdile girdikleri ancevap verecek?

laşılmıştır.

H. S.
~

•

lzmirde ka "'
'Ankara ekspresi
f işe var?
geç haldı •
izınir

zabıtasırnn

Makinesıne bozukluk

yaptığı.

bir tetkikata
göre, Izınirdc « ~~8 »
fahişe me\ cut olduğu
anlaşılnııştı r.

anz olduğundan Ankara ekspresi dün iki
buçuk saat geç gel-

nıistir.

Yeni vapur geliyor
Şirketi hayriyc tara-

Heyelan

fından .Avrupaya sipariş

edilen

Altınkunı

vapurunun bugün linıanınııza

tına

nıuvasa1a

intizar olunu) or.

1

Verilen
nıahin1ata
göre l(ızılçullu deresi
ile J(aııçe~ıne nıcvkile
ri arasındaki hey( Itın
~ahası g ; ·. l 111 ·idedir.
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\rnC'rif,nn siıw
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... aJm(l~e

nun

Dünyanın
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midir.

en küçük gramofonu

Hünyanm Pil kfü~ül, gramofonu sinl'nıa 'ıldızı « Ci·
't•ıı ti »dt• hulunwakludır. Hu urnnwl'ont;rı maldıu•si
hir C<'p ·aati :;:;<•ldintle n• büyiikHiğüıuledil' ..\nıcrtka
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Amel'IJ,an ~inema san aı
1\arlıu·ı Zi'I l\arol
il<' \il,
:-\l uarl st• ,.i,tHP l" ll'd i rl er.
\akımla
P\·lt•nf\l't•Jdt• r i
lloHlnılla
ı,u, ''elli bir
ı;;cQ·ia halindt• tl<.•\ <'ran el ..
nıeı~tt1 tliı·~

Yıldızı J.orctllt
·"- lll(•t•il .
~et Oh··
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da bir fahrilrn tarafı{ıdnn sureli mahsnsada yapıhnı-: .
~-ıldıza hediye edilmi";:ıtll'.
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Yeni. Venüs

l)oris UaYson Amerikuda yeni ~·eni ı.arlamıya baş
hyan bir sinema ylldızıd11·. Gt>nc: kız bilhassa 'ücudünün tena übü, sırtmm güzelliği He ş<>hret kazannu~
~n·. Dorls Dav~oo « 1'"ır t ~atlonal » sirkethıde ':.ah':'·
maktadır.

....

Yera Smitf (\rlov \lman-

.

.

.

vanm 't•ni -.;İfH•mu 'ıldız·
larındaruhr. (~PJH'

san'al·

kar bilha"ı"'i•' f:-.inir) i~inı·
li filimi H<· "'ührel
muştur. ·

Bir köYÜmÜzdc fcçen hokild bir faci~yı Qörmüş fibi olacaksınız!

bu!·

Son Safü.
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ıDünkü nüshamızdan mabat]

kat'i

surefte göste1·ecek
Taksim stadyomunda, bugün senelik şampiyona maçlarının, denilebilir ki en mü·
himlerinden bir kaçı dah:ı cra edilecekfr. Bunların b 'ı ·ncisi Süleymaniye - Beykoz m~ ~
sabakasıdır . İki hafta evel
Galatasaray (5-0) yenilen, buna mukabil büyük bir gayret
sarfı ile Beşiktaşla geçen Cuma (1-1) berabere kalan Beykoz, eğer, ayni reri, atı1
ve gev emiyen oyunu oynarsa
Süleymnniyeye tefevvuk edeceği şüphesizdir·

ikinci maç Beşiktaşla Vefa
arasındadır. Vefa, genç atılgan
oyunculard n mürekkeptir.
Beşil taş ta öyledir. Buna
mukabil, son iki ademi mu· 1
vaffakiyeti istisna edilirse, ma- 1
neviyet itibarile Vefaya faiktir. Onun içindir ki bu iki
genç kulüp arasındaki müsabaka da bir haylı hararetli
olacak demektir. Maamafih, bugünün en mühim müsabakası
Gaİatasaray - Fener maçıdır.
Bir müddettenberi bu iki
kulüp arasında cereyan eden
müsabakalar, Gazi büstü maçındanberi, snrih surette Ga latasaray lehinde neticelen -

Ekser hadiselerin ak..hia·
melleri olur. Kabadayının ip·
tidalan merakavcr görüm.n bu
hususiyeti de gün geç'-ikçc
kadınlık iibmindc nahoş bir
tesir ika etmekte gecikmedi.

. m .. çlırda rro·
rülmiy n f ... b=h b ı'İn Fener
t kmıı dn yer c.:.!acnğı haber
verilm tedir.
a ,~

dır

~uriye

lcon11seri-

nin se..vahafi
S rlycnin fovlralade komseri
M. P9nsa Y' Lında Cebeli düruz , H1lep , İ keuderun Ye
Antak!ıede bir tcftis ...eyahatine çık cak \ c ondan sonra
hariciyG. ııazırfle görüşmek
üzeı-c Paı·i e gidceekt~r.

Hay\'an
borsa.sına
fırka
nilmzedi olaı·ak inrihap edil..n
Mustafa nur zade bürhanettin
bey, fazla rueşg iye...·nden do·
la) ı istifa etmiştir.

...

Hr dog

ıç

b ....,;;..

nıra
dayı

a (
) en
gelmQtir.
Evelki gün d Romanya.dan
ltaly v
l
( 20D )

b ığday

gelmi~tir.

1

müHıiş fiğendireler Kahadnyı
rn"'ktcdir. EGar.eı-ı Fcnerbahçe·
n n sırtında i lemez oldu. O ela
liler d b ıgün ü şerait altında
c.krin bir 3~birer iç;nde tekraı·
bu ~ çın e ·ceslılden büyi:ik
knsa aya dô aü.
b:r ş~y bekliyen eder.
Asıl şöhret işte bu gelişten
... ka :.ır var i futbol, bilsonra ba'll dı. Kabadayının
Iıau:.a b:z· n kal' lLr m·arı.nJa
1 arısile t . :"i ı:ıünasebet eden
bi az da tesadV. isi oluyor.
BugUn, bu ma'.r kıırşı~ında, , hanımlar, bu cnn yoldı.şm3
böyle biı· ihtimale n" derace 1 mevdu ~ azifonia kocas nı dövmekten ibaret olduğ11nu Ög(eyer verilebilir? Bu hususta
nince, ad a m c nğızm o anc
kat'i bir şey söylemek mümkadar bir kısım erkekler arakün değildir. Faknt işittiğimiz
sınd
~krolumın ismi umum
gibi Galatasaraylılar bugün
agzma <lü ,ü. Evelce bir "sırt
için çalışmamı;ilarsa, cs}d mukaşırtısı,, şeklinde telakl<i edivaffakiyetlerin üzerine yatarak
len
bu garip ihtiyaç, köylü
kendilerine daimi surette mahadının mahrem ifşaatile büsnevi ziyafetler çekmd.le meşbütün celbi nazar etti. Hele
gul oldularsa, elbette ki cid··
kadınlar arasında bu <ıkarıya
di bir ders
almıya liynkat

pey

m

İkinci cc.ıa ahkcmesi aza
mül ·z.tmi Baha beyin bir kız
evladı dünyay~ gciı:.ı .f: . Nci'::
ve1nini

tebrik

r di., -,
ederiz.

......

ili·

yağa aşık., bulunduğu anlaşı

hiddetler, asabiyetler
s5nclü, çam ağac1ndan sopalar,

Böyle bir ak.bet şampiyon·
luğu el ile tutacak kadar ilerilemiş bir kulüp için çok acı
olmakla berber, layık bir akibet o ur.
Buna mukabil F enerlil~rin
bu m:ıç i · iki haftadaııberi
hazırl ta bu'u ,duhl-ri ve c-

mübalagalı

vel erile bu hikayeye ıttıla
hasıl eden erkekler de kaba·
dayıyı evlerine gfüüriycrları
onun garip iptilasilc emkuntl

lınca

kespetmişler deme!rtir.

(adınlarm

her g 'in kalın
odunlarla, hazan da üğendir
lerle dayak atılmıya başlandı.
Mahaıa, köyde de kasabada
oiduğu gibi bu adamın "da-

Kabadayıya

rıeticesiııi

Jfo/u.rriri:
JJ. Tm lıan

aba elayı~

d~vülmek» hadisesi umumi bir
merak uyandırmıştı.

13u itibar i1e

kabadC1.yının

karısı son derece iltifat göriiyor, evlere davet oltmıyor,
yeltn~"8k ve yek eal olan
Hkayesi .. bıkkınlık gösterilınc..
den - seve seve d~nleıilliyordu.
Köylü kadının cfenctsine
unla:ı ırran &ltığı daynğı anı t a tarzı da şık't: . Bir sürü
h ıı ın • me:sc.1tte vaiz d;nler
g:b; .. t.afına toplanması bu
dağ çiçeğine mağrur bir iuşi

l'ah getirir ve &ğzını yaya yaya. hikayesini nat.lederdi :
- Bir güzel soyarm herifi,
atann bınçln. GOpayı. Emme
gözümü yüzünden ayırman •
Kancığa do1anan it gibi hızlı
hı:ılı !ohıruya başlachmı sopayı
hırakırrn . O kendi kendine
yal ırli:en ben suyu ısıdn:m,
lı · iyi omzundan tutup mahzene indiririıı, temi: bir gusül
aptesi veririn. Bu lıer gün

böyle 1
HikAyeyi dinliyf.n1er, kabatlcı.yının hızlı lm:h solu ası
noktı:ı.smda

hafifçe kızarırlar
ve bu ihmirara rağmen sormaktan çekin ezlerdi :
- Y sen aptes almaz
mısın?

Köylü kadın derin bir ıııe
lali ruh ile inlerdi:
- Benim nasibim aptca
V<;hme!.~.i,:. Dl'lha kendim ter-

t

· ·m,

ıibifim.

d~nı doğ~u~aı

eğleniyorlcırd1.

Ş:mdi

köylii

kadına

acıyor·

!ardı. Koca.;mm keyfini. keyfi

behimisini i:emin için gece \'t
gündüz sopa kullm.ıan bu :ıa·
valh kadrom reci.ili en kilçi~k
bir nfü·azişicn mahn.ım yaşa·
ması hanımların teessüriı.nli
mucip olıyordu Dayak ataca·
ğına dayak yemesi ve sopasile
kocasını tatlı tatlı so1 udaca~·

na bilakis koc.-ıısmm t~kmeleri
altında

Zevkyap o!mnsı lazınt
gelen bu kara taı:li hcnı'"
cfosol ...ri
ıçm
derin
bit
merh~mct besliyorlardı. Zaten
dağ dilberi de bczginru. Isıt·
tığı sulara, verdiği apteslcre
ya.mp duruyordu. Binaenaleyh
hanımlann te~vikatını hüsnii
telftkki etti ve kocasmc!aI1
ayrılmayı karaı·laşh:-dı. Bunllll
için bulunan çnre b~silti: Herifi dövmemek!
K~badayı, uysal karısınıll
birdenbire takındığı isyankar
vaziyete iptida hayret etti "e
sonra hiddetlenerek kendisini
dövdürmek için cl!nde:n geleni yaptı, para \'erdi, h-ediye
getireceğini SÖj}cdi, 8'z çöküp
a.ıin hazin yah•2rdı. Bir tür
lü köy1ü kızı ikna edemedi·
Kasaba ve köy erkekleri gibi
işte kansı arhk kendi.sini döl'"
miye tenezzül etmiyordu.
Kabadayı bu feci mahrtl"
miyet üzerine zevce-.sini tatJİl'
etti, nik~hım ve bohçası111
verip köyüne yolladı.
[Sonu } arın]

Romeıı

plajla-

rının İstcınbula
ı·ekabeti
. Run1anya hükun1eti
lstanbul den'z hama"'
mlarına ve pla jJarınB
rekabet etınek içİl1
Köstencede pasaport

muan1elesini tamanıile
kaldırmıştır.

11 Mavıs

., Son Saat

a •t
Muaviıı

t- Papağan yoğur/!
tin efendi neza· yemek istemiş
ret altında
olacak ki,,,

-----

Çengelköy komiser muavini
Salahattin efendi beş gün
e\•el Marta isminde bir Rum
kızını tabnn~n ile yaralamı§br.
•

Hüviyetini uz

Vak'a şöyle olmuştur:

D

o e

ef~ndi1 b 1 un uzndıva Y"azmıyn 1··uzum gorme
"
d..ıgımız
. . Om~r
..
nazar} · azı arın ın sok kt J
aı·,a baktıkI
a an geçen kadınlarcı yiyecek gibi 6iddei1i
ve ruh .....d
Cltı çok k' d • ı _,
k '
·
dü
~' :ı gizli k
es. ı evır eruen eımn b1r yadigurdır,
n bll hareket' . cılan eskı zamnn tema}rülierini izhar edince
ilu nıuht~re ~Pc
'
• ezasını acı surette çekmiştir.
1
geFnıiş, Yaklaş.rnn:1 zat diiıı Tahtakaleden geçerken iki kıza ras'alrat "An · " ve başlamış iafatmıya ....
aaabid'
ı
" \•e M"'r
· • •
ır er, ark:-.(
.. yona ısmJnı taşıyan bu hanım hzlar
1•
d e•u
.... oruıa d..
da
·
~. •. naz~~dtn d
uşen a mın bır kel.ime :ı.•e bir <'idgını 0.. •
nıüt
.
ı
k
~
rt.incc a k
ees.. r o mıyara , takipte dt.vam ettisına ınd'
r .aya clo" .. l
• el .
ırın.hJe··d'
nmuş er ve şernsıy erıni h riffn kafa11
ıviuhtere • • ır.
n:ı t
rn ıatın k f
tıı·, koy.u tcn.kı· a. ası ta;•ıf imiş yarılmış, içinden kan çık-

?

n.:ı.d:se b·

han

1

ı

bır kan... •

unclnn ib tt• F
·
ırn \ız1aı· ale . are ır.. akat bu rr.uhte··eın zat üstelik

Yhınc

Azr{ h

bir de dava aç.cnk

mıdır, deısiniz'?

•

ırsız
1 Aıncazadesiııi
İsta lıu.un
•
l?.actu.
vurdu.
d
nıuht lif
'
f

cüt"' et karan e Yerlerin·
Yaparak p • e hırsızl,klar
1'
' o1ıs ın
ahsin ef d. . eınur1nrından
nasında •.end .ıyı bir sır
• kat es1
"
<>. ürnıek ka
"a.ralıynn sab·'sh ile
8eyoğl d ~alı takımından
e

turan usnba .Yeni

şehirde

0_

·
. . zecı Ga 1lp
· firar et·
t\ıtştir.
·----.

Naôslcir

Üsküd.arda
Kör
bakkal
sokağında oturan
mütekalt
Şevki bey

dün gece kahve-

den çıkmış,

evine g· derken

yolda amcazadesi Sabri önUne

~ıknıış,

bir alacak yüzünden
Şevki b eyi bıçak la arka·
sından yaralnmıştır.

kongresı

seı~ l
[ 1 İuci sahifede mabat]
h an.ı 1Yacak
. . • n
w
. aberler'ın
ve Türkı}'c cumhuriyetinin propağanda ve dünya
l
ı

e

ıv.erd•w.

eh

ıgı emmi} ete ve bu meyanda ajansların faatin 1· ttftihŞard
ed
'·
ed
'\;;re k Ane.dolu a.ansının bu husustnki f aa.ıycMurabh ecektir.
"
.Yetine i

Yat da

gid~slakl bir. gfüı

kalmak üzre hususi bir trenle Ankara·
.
0
lrnak üz
~t.rı A1ans namına diğeri Şehremanetı namına
Murabba elre 1lu ziyafet verilecektir Tokatlıyım otelinin içinde
v b
sarın s.. l
'
. . . b'
e ir t ı
:.ırat e malumat gönderebilmelen ıçın ır posta
al etlı~ oln
e &'raf şub esı· ıtes1s
· olunacaktır. Kongre muza
·· k erelerı·
~100» kaıdıYacaktır. Ailesi ile gelecek murahbaslsr takriben

stanbuld~e ~~dır..

ardır

r,~
=
Bu~Qü~n~k~-~=h=====:-ı-~Tı~a~y~y·a-r_e_p~i~y-anı~and·ıı· ll ava:
alın
ı ı ra
k OSU ya r·:n
l)tnıştır:
S<tlanesindcn
d

lin

•zanl~

l

erece b
ı uaarct: «27 ~
l'tc d· 1 u sabah 13
o1
« » deş. c ır. ot
ıtnalden
gece rüzgar
o il<:.ak.tır. esecek hava açık

l

6

incı

tertio tan 2re piyan-

•

k 'd .

kosutrun 4 rıncü eş• nsı, yarm D ari.11f ünun k onfe ı ns sa-

)onunda icra edilecektir.
Gazetemiz, bermutat çekilen
numaraları karilerine bildirecektir.

Vaniköyi.ind oturan ve Ç ~n
g~lköyi.inde terzi yanında ça·
lışan
Mart yn
Salahattin
efendi
kendisini
sevdiğini
söylemiştir.

Buna Marta cevabı ret ıver·
miş, başka ]::irisini sevdiğini
söyJemiştir.
Bunun üzerine
Saliiheltin efendi biraz ı-akı

Dün , Beyoğlumın arka so
kaklarmda gülünç bir vak a
olmuş, muzip bir papağa 1
geleni geçeni yolundan alıkoı·
muştur.

Bir evin pentercs~ .qni.ı
dışard!!n görünmiyecek b·r
tarzda, kafesile beraber oturtulan bir papağan, sokaktan
yoğurtçu !O!Çtiği esnad"':
Yoğurtçu!

-

Y o!:TUrlçu!..

Diye bağırmış, yoğurtçu da
bir mü~teri tarafınd ...n çağrıl
dığı zanni!e kapının
önüne
tablasını
indirip beklemiy.e

içmiş, yolda gezerken Martanın başka birisi ile gc.~iğini
başlamışhr.
görmüş, hemen tabancasım
Yoğurtçu uzun müddet kapı
çekerek kıza ateş etmiştir.
açılarak y.oğurt alınmasını bek·
Kurşunlardan biri Martanın
sol baldmna isabet etmi~ clemiş, fakat aradan beş dakihemimyetsfa surette ya!"cılamış ka geçtiği halde kapı a~ı marnış
tır. Mecruh kız hastaneye yatı
tır. Bu arada yoğurtçuyu ,çarılm1ş, Saiahatt ·n efendiye de
ğıran ses te terbiyesiz terbiye..
işten

el

çektfrilnüştfr .

Polis müdüriyetinde nezaret
altına alınan Salfıhattin efen·
di hakkında polis divanı ya·
kında kararını verecektir.

o b mektebinde

imtihan
·Yıldızda ı oJis mektebinde 16~, efendin in

s:z söylenmiye başlamıştır:
-Yıkıl h"ı if oradan! Utan·
mıyor

musun?
Alçak
rezil,

m us i bet !

Hala dikilmiş karşında duru·
yor. Topln pılını pırtını, git!
Diye haykıran bu sesin sahibi ~vvda deli bir kndın olduğunu znnncden halk ya va•
yavaş kapının önün.de toplan-

veni haflen.?en inıtih
~uıları yapıln11ştır.

civardan geçen bir polis me·

lmtiha oda
rnnallim
HaliJ Fehıni, ınektep

munınu yakalıyarak
başlamıştır.

rnıüdürü l~ten1 bevlerle
nıaarif<len gönderilen
münıevizler hazır buoJ

Iunn1u..~Iardır.

Meç

davası

k

ıdı

~leç

ovnarken arkadaşını cerh ve katletnıelde nı' znun bulunan
i\luhiddin
efendin in
nnıha kernesine Csküda r ceza nıahkenıesin
de de\ anı ediln1iştir.
1'tuhaken1e, T'ıbbı adli
raporunun tetkiki için
2.7 n1ay1sa kalmıştır.

210 lira çalmış
Kuzguncukta lcadiye caddesinde bökkal Rnfailin düi\.kanına hırsız girmi"', 210 lira
çalınmıştır.

Şi.ıphe

üzerine Mişon ve
Çelepon isminde iki kisi :\'Bkalanmıştır.

mıya

başlamış,

yoğurlfU

da

iştikaya

- İşidiyon ya efendi, bana
neler s<>yliyi.... Namusuma
dohaniyi ....
Filvaki dişardaki haJk tarafından kadın zannedilen papağan tekrar ve yeni baştan bu
sözleri
tekrara
başlayınca
polis efendi kapıyı çalarak :
- Nedir bu terbiyesizlik ?
diye sormu~ ve ancak ozam:ın

papağanm muzipliği anlaşılmıştır. Bir Rum kadım ol8:n
ev sahibi kapıyı çalan polıs

efendiye

papağan

bu

işleri yapanın
söylemiş ve

oldui:TUnu

yukaı ı çıkıp p""nco-edcn hül:1

terbiyedz terb·y .;z söylenen
papağanı göstcr'o
ilemiştir

Dun -, b
İngiliz
9
J;
ı:ra:ık
12,43,50, Liret~.· , O, Lvıç
r~ 2 52,5, Dolar 48 t.>2 50: D 3 ·
bili 94; Altm 8.., · Anadolu
23,40; Rumeli 7,GO, Tramvay

73·, Duvun
. '>u?.

fş

bankasın

n

alınmıştır.

e l·cıtıJı
•

ıı ıa l~i1l
f!otoetaf makin ·aile l{ODAK filimlerini

almayı

unUimajrınız.

t

1

ODAK
Fotoeraf m&kineleri ·ve filimlcri"" ve
lüks iöıtları
·
Ala i ü
ot r
ıç n
o

•

·ı

Birisi çift battal ve çif-t: kaz:mlı diğeri çift İstanbul ve
çift kazanlı iki matbaa makinesi müsait çeraitle acele
satılıktır. Görmeic istiyenler matbn:ımız idare müdiiriyetine

Edip Kemal bey tarafından tabettirilmekte olan
kanunlar gayet nefis ve gayet doğrudur. Çıktı.
l\.uı-u
~. .
Yeni i.cra ve i fl as ı <:anunu
.. ;,~o
« Ceza nıulıakeıneleri usulü kanunu« 15
« l~icaret kanunu
« 120
<c Türk ceza kanunu
« 120
(( Hukuk usulü nn1haken1eleı·i
" 15
« Kanunu nıedeni ve borçlar kanunu citli « 200

T ~radan istiyen!er (yüzde otuz) nisbetinde posta

Ucr~ti

zam olunur. İstanbul Hilmi ldtaphanesine müracaat ediniz.

Kiralık

Boğa•içinde, Kanlıcada,

is•

· keleye iki dakika mesafede
olup nim yalı gibi ve nezareti
fevkaladeyi ha"z gayet k1,1Ua·
mşh yeni bo .Jı, hamam ,,e
çifte tulumbalı t:rkos t .şl.i atı
ve nıuşnmb ı ru~kdarı kafi
çiçek bahçe inı havi altı odalı
hane satılıktır. Taliplerin bıı'
İstanbul asliye mahkemesi
lık pazarındn Maksudiye ha"
üçüncü hukuk dairesinden:
No. 35 te sahibi Derviş b yt
K yopinin kocası Balatta mürncaatl

Galal:ada ~rİik sokağında
Çeçeyan hanı itti,salindeki ka·
sap dUkkam iki odası ile kiı alıktır, talib olanhırın Çeçeyan hanı oda başısına müracaat eylemeleri.

t bn ıkHHt ıdan
40 d
Ar p h rfli buyük ve küçük .şaryollu ideal erika \ e
kontinant
ıı makineleri satılıktır; talip olanlann Cagal. o - lunda ziraat bankaı.ıı levazım deposuna müraciı t eyleme~:__

\ \ZlJK ~ 13 \ \ ll-A ~1.J J

r

Hafif ve zarif son mod fötr ve hasır şapkalarımız ve
gayet fantazi keten iskarpinlerimiz gelmiştir. Her nevi son
moda yerli mamul..'\b sağlam "skarpinlerimiz her yerden
ucuz olarali top "n, perak~nde sattlnıaktadır.

LAS'fiK(..İ I-I(TSEYiN Jlf'Sı ~o ve ŞEI~iKi
ticarethaneleri

Souk · aJgınlıklnrında i 1k gö-

rü len rahatsizliklar ses kı·
ıl,Jığı

Hu
ı'

\ e ô~ ürüktür ~
ıı

1•)~ a.Um.eu rrn

surı:ı.lle

esı

''

rezival,
5.
...

ile t.." :L:r.

yaub

da i

---

ami Mu"'"

bittin mahallesinde Hacı Riza
sokağında 16 No. hnnede sa-

FLİT. FLİDA. FLİTOKS
Toptan ve perakende satış

kin iken seferberlikte F atib
askeri şubesi tarafından harbe
sevkolunan ve halen gelmiyen
ve hayat ve mematı meçbu~
olan Nikola oğlu Dimitri aleyhine ikame eylediii gaiplik
davası için irsal kılınan arzuhale merbut ilmühaber zahrma
ikameti meçhul olduB"u şerh
verilmiş olmağla tebliğ makamma kaim olm3k üzere ilan
olunur.
---

..

mahalli

Zaıııa il d~~s;e
kapı
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İstanbul asliye uçuncü bu•
kuk mahkemes:nden: Müdde"
iye Fatma Seadet hanın:ıı$1
zevci müddeaaleyh Kasmip•"
şada Bedreddin mahallesinde
aynalı baba tekkesincle şeb
. Mehmet_ efendi oğlu Aziz B·
- - - j aleyhine ikame eylediği bo"

Muhtelit hakem mabk~me- 1 şanma davasındon dolayı i!j•
}eri Türkiy umumi ajanlığından: ı
nen tcbliğata rağmen dava)''
Türk-İngiliz ve Türk-İtalyan
cevap vermeyen mi\ddeaaley!>
lnuhtelit kakem mahkemelerihakkında gıyap kararı ittiba•
nin usulli muhakeme nizarnna·
zına ve bir ay miiddetle ili'
me!eri mucibince (6) temmuz
nen tebliğine ve tnhkikaW1
(1929) d ,'1 (31) ağustos (1929) 18 - 6 ~929 sa!ı scı t 11 lalı~ ı·
tarihine kadar yaz taliline
na karas veri'miş olduğundsll
knrar verdikleri ve bu müddet
yevmi mezkfırde müddeaaleY ..
zarfmda evrakı usuliyenin tevhin tahkikat hakimi nezdinde
di in-~ müteallik müddetlerin
hazıı·
bu'unmadığı
surette
cereyan etmiyeceği mezkur
gıydben muameleye
devaııı
mahkemeler riyasetinden vaki
o1unaca~ il~nen tebliV, o(unuf·
oıal)
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