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Yunan filosu kuvvetleniyor
Bir sokak
\ -r ere

kavgası

ve bir ölüm Efgan kralı

diişerek hayılaıı kadıı1

Zehirlenerek mi vefat etti?
Mayısın 15 inci günü Şehremininde Karabaş
l!ıahallesinde bir kadın kavgası olmuş, kavga
eden hanımlardan birisi bu kavga neticesinde
Vcfat etmişti.
Vefat eden hamının zevci inşaat müteahhidi
Mehmet Zeki bey müddei umumiliğe müracaat
.,,,ederek zevcesinin zehir verilerek öldürüldügu"'"nü

etmiş ve bu iddia üzerine yeniden
iddia
tahkikata başlanmışbr.
Mehmet Zeki beyin anlattığına nazaran zevcesi Fatma Zekiye hanım komşu kadınlarla
beraber kapı önünde oturuyormuş, çocuğu
Recep Cafer de diğer komşu arabacı Ali
ağanın zevcesi Feride hanımın çocuğu Saim
[Mabaadi 11 ,inci sahifede)

Amanullah hazretleri nerede
oturacak?
Londra, 25 (H. M.)- Efgan
haricine çıli.maia muvaffak · Ölan sabık liral Ama·
nullah
han
hezretlerfnlıa
atide
takip edeceği program henüz
belli değildir, fakat müşarünileyhin bir
müddet Almanyada oturduk·
tan sonra milslüman mem·
leketlerinden
birine
yer·
leşerek orada vatanında olup
biten işlerin inkipfını bekliyeceği .zannedilmektedir.
toprağı

Adliye veldli _.,,. .
Reşadiye dritnavtının

Adliye vekili Mahmut Eaat
B. in bugUnkil akpm treDile
Ankaraya hareketi muhtemeldir. Vekil B. bir müddet
sonra avdetle Trakya ve ı...
tanbulda teftişatta buluna-

inşa

tıksıti

olmak üzere Türkiye
verilmiş olan
SD0,000 ingiliz lirasının istirdadt için doğrudan doğruya
llı\izakereye başlanmıştr. HU~fhnet paranın aynen altın oarak iadesini istemekte. banka ise kağıt para olarak verhlck istemekte idi. Cereyan
rnıekte olan müzakere ilerienıekte olup mahkeme kararına lüzum görülmeksizin bir
sureli tesviye bulunması muh~c~~ldir. Bu dava geçenlerde
~arada ikame edilmiştir.
l!ıilli bankasına

Gazinin tcıckkürlcri

caktır.

Zelzele
Bükreş, 24 - Kalas ve Kitnovda şiddetli bir zelzele olmuştur. Ahali hanelerini terk·
\ ' )erek kırlara kaçml.fbr.

Ka:ıklz bağ mesire.r;inde eğlenen Ermeni aileleri

Cuma günü hemen bütün
Ermeniler hep «Kazıklı bağ»
~nkara, 25 (A.A.) - Riya
mesiresinde idiler. « Kazıklı
!ttı cumhur katibi umumili~nden: Reisicumhur Hazretleri bağ >> Topkapı ile Eyib~ ar~rban bayramı münasebetile sında ağaçlık bir yerdır ki,
~~lgraf ve mektupla tebrikte lstanbulun bir kısım hal!a
ulunan zevata teşekkür ve h~r ~uma oraya akın edıp
eglenır.
lllcnınuniyetlerinin
i b lağına
Ermeniler her sene mayısın
Anadolu ajansını tavsit buyur·
yirmi dördüncü günü Eyip~~
.,:Uflardır.
Nifancı kilisesioae, beneksız,

j

simsiyah bir öküz kurban
ederler ve o kurban cfolayısile
gelip kiliseyi ziyare\ eylerler,
ondan sonra ma aile bu kazıklı bağa çıkıp .k~amlara
kadar wr patlasın, ça! oynasın dünyadan bir günlük kim
O
d
. •
a1ır1ar. gün e, mayısm yırm1
dördu olduğu için, böyle yapmıtlar.

Yunan donanması takviye ediliyor
Yeni yeni siparişlerde bululıacaklar
Atina, 25 - Mevsuk menabiden alınan ma- ' M. Venizelos yeni bahriye programı ve bunun
1
t!kata nazaran, hükumet Yunan donanmasını
tatbikab hakkında lngiliz tensik heyeti reiai
L
Yfyeye, . ~iJhassa hafif sefam siparİfine
. al T' 1 il
ak de bulunmn•tu
~ar vermıstir.
amır
ıre
e m
ere
"-T
r.
Uz'

•

··i Mevliina Celdlettini Rumi
ve grandük Frederik
Napoleon Bonapart
rTafailAb S inci ubifemiscle 1
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Son Sut

==Soğuktan çıkan sıcnk münakaşa==

mıdır,

Buz inhisan var
işte

Mahmut Muhtar
paşa aleyhine
dava açıyor
nimin

Ali B. Mahmut Muhtar

&gpaf&Dlll mabut Yapar meselesi hakkındaki bir im.dasında kendisine hakaret ettiğinden bahisle 100,000 liralık
bir nran manevt davuı aç·
mak üzeredir.
ftlukuk talebesi db Adliye
WVekili şerefine Türk-uvaz·
da bir çay ziyafeti Yermiftir.
lflunanistana kuzu ihraca1111 bmız devam ediyor. Bu
yüzden yunanlılar, bizim ku·

zulanmwn

etlerini l1tanbul

halkından ucuz yemektedirler.

Rehremaneti, barem kanulltJlnunun kendi memurlarına
da tatbikı için tetkikata hazırlanıyor.

rfilektirik şirketi, lzmitte
~ fabrika inşası için Nafıa
ile anlaşamazsa Bostancı cfvannda bir fabrika yaptıra
cakbr.
skan m. u. Had Mehmet
B. Ankaraya gitmiştir.
ehrimize gelen Rumen beden terbiyesi talebesi dlln
nderiyeye gitmişlerdir,
:zmir Altay kulübünden
4<4» gene bisikletle şehri mize ğelmişlerdir .
evlet demir yollan namına
10 yeni lokomotif daha
getirilmiştir .
manın münevverler kongre~ sine
bugünlerde Rqit
Saffet B. gidecektir.
W --cilden istifade edemiyen
llllmahkiımlar, mazharı affolmaları lehinde makamab iliyeye mtıracaat etmiflerdir.
muallimlere temmuzda kı
ll&ldem zammı yapdacaktır.
Muallimler ondan IOlllA yeni
derecelerine göre Baremden
istifade edeceklerdir.
l.ftuhahz kıtaabnın zabit ve
lilneferden mürekkep on kitllik bir bisiklet takımı «1»
haziranda bir ay kadar devam
edecek (1500) kilometrelik bir

.
m

bırnu~a_ya çıkacaktır.

TOrk • Bulıar,
Tnrk İsviçre mlqma,
adli teaviye muahedeeini kabul•
etmittir.
ayyare Cemiyeti merkezi
heyeti toplan11UŞtır. Cemiyet 5 ayda 2 milyon 234
bin lira varidat temin etmiştir.
Beynelmilel hava birliğinin haziranda Kopenbaktaki konferansına Tayyare Cemiyetimiz
iftirak edecektir.
M. M.

D

cevap!

alkın menfaatine gelince: İş açık

Şel!Mmaneti

but yapmanın kendisine veril-

miş bir inhisar olduğunu söyledi, Yunus Nadi
bey aksi mtıtalaada bulundu ve emanetten
fddiuuu isbat etmesini istedi. Arkadaşımızın
sualine henilz cevap· verilmiş değildir. Fakat
şüphe yok, verilecektir. Şehremini Muhittin

bey resmi bir makam başında bir memurdur,
doeyalanna bakmadan, tetkıkat yapmadan,
belkide amirine sormadan, cevap veremez,
şubalde suale cevap vermede
gecikmesini
mazur görmek lbımdır.
Fak at kendi besabım•:za biz Muhittin beyi
bir tarafa btrakorak bu hususta bilgh;i olması
linm gelenlerle konuştuk, itte aldığımız
cevap:
•Bundan 30 küsur sene evel Sultan Abdftlhamit zamanında Salim ağa isminde biri
lstanbulda buz yapıp satmanın inhisar şek
lfnde kendisine verilmesini istemiş, almış sora
ha imtiyazı Bomonti şirketine satmıştır; aradan
umn bir zaman geçtikten sonra Hlikumet bu

imtiyazı feshetmiş ve bu:z

yapıp satmak iıı
Emanete vermiştir.»
Gnzel, fakat acaba hanği tarihli ve kaç
numaralı Kanun ile? itte Nadi beyin &ğren
mek istediği nokta asıl budur. Emanetin bu
suale de cevap vermesini bekliycrek mUnaka•
şanın başka bir noktasına geçelim :
hisannı

HanQisi iyi?

Bu:z yapıp satmanın inhisar halinde Emanete
geçmesi iyi mi oldu, fena mı, halkın lehine
midir, aleyhine mi? Bu suale verilen cevap
tereddütleri ortadan yok etmiye bol bol
yetişir; diyorlar ki:
«Hususi şirketler tarafından yapıldığı zaman
buzun okkası 10-12 kuruşa satılırdı, halbuki
bu hak inhfsar halinde Emanete geçer geçmeı
buzun okkası «3» kuruşa
indi,
fazla
olarak Emanet halka ucuz buz sattıktan
sonra
bu işten senede
«80» bin lira
ka:zanmiya başladı. Şimdi söyleyiniz: buXUll
okkasını gene eskisi gibi 10-12 kuruşa almaği
ve Emanetin, yani şehrin kesesine giren 80000
lirayı, hatta bir kaç misli fa:zlasım Koçoya,
Dimitriye vermeyi ister misiniz?..

Telgraf haberleri

U

!
D
m

yok mudur

Hamburgda şiddetli bir Kuraklık.
fırtına ve yangın o1du Bu sene fr:ılmı•

=

Hamburg, 25 (A. A.)-Diln

yağmur

ve dolu

ile

karışık bir YdCdk, nafi ydğ"

:.::~.tehrin tfmali prki k111D1nda büyUk ha1arata

Elônler pek çok hasara uğrallllf, telgraf ve telefon telleri
barap olmufbar. Müteaddit yangın zuhur etmittir. Bir kişi

abaG.ftur.

Fransız

fayyareciler geldiler

ı ~· · ~ bul 26 (A. A.) _ Hin-
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mu.uratın tevhidi hakkınımldaki kanun Viliyet hususi
bUtçeaiain yeniden tetkikini
iatilzam ettiii için Vilayet
umumi meclisi haziranda f evkalide içtimaa davet edilecektir.
ugün gtlmrGkte komisyoncular birlitinin idare heyeti intihabab apılacaktır.
mapon ıergial 1 haziranda
Uaçılacaktar. .
llftftsumat U. M. İhsan beyin

Tayyareciler Halep istika d
il
d
metin e yo arına evam için
d
havanın. mUsaa esini bekle me kte d ır.

1r

\

Yazılarımız
Sahife:
3

müıteıarlığına

tayini muhtemeldir.

Ik! kafadar, Adalet l.:apı·
sıada.

Yeni tefrik&nllZ ı Deli, .tarı
slıtunu .

m

lil Maliye

-

&

-

6

Asrt peygamber ve saın.
DUnya şıiunu.
sabue.

r.ııenceu

7

ağa.

8

-

Kabramu

9

-

Duvar
saıre ..

O
11

-

-

Cünun haberleri.
Polis haberleri ve saire.

ı

içindeki

ölil, ve

~
....._ _.....__ _ _ _ __,,

murlar

yağtyO(

Ankara 26 (H. M.) - Dabiliye veklletine memleketin
birçok yerlerinden gelen resnıt
haberlere göre, son günler
içinde memleketin hemen het
tarafına çok faydalı ve berek ti'
..
..
br
e ı yagmur1ar yagmaş •
y 1 t E k" h' .1 b 1 •
o ga , s ışe ır ı e ura ar
.
hava li b u yagmur
~
1ard-..
cıvar
k
i
t•f
d
tm•
ti
ço s ı a e e ış r.
Kuvvet ve salihiyetle temİJI
olunduğuna göre bu yağmur"
lar, kuraklık tehlikesini tama"
men izale etmiş bulunmakta"
dir.
Eskişehir havalisinden ç~
feyizli mahsul alınacağı nmalit
olunuyor.
Sırp

tayyareleri
BulQaristand•

Sofya, 24 - İki Sırp ta)"'
yaresi Petriç bavalisinde Bulgar arazisi üzerinde .drtiJI"
6"'
mUılerdir. Bulgaristandan il'"
hat istenecektir.
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•
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Son Saat

Köprülerde

Sahife 3

'~~ALET

Karakoy k6prüsiiniin kulübeleri

~ -· İKi __ ;.~fi~

UJlR(l/IN~A

•

Izdivac
j

1

Fat~ialar ve
dedik·odu

kurbanları

Sarhoş kocasından korkur.ç ve çirkin bir hastalık aıan kadın
Göz yr:.:_C\a, içinde neler anlahyor?

Karaküy
Jiöprüsüniin
liaral\üy cihetindeki ayakfarıum tamiı·i hitam hullluıştur. Köıu·iinfm o la·
ı·aruıdaki
kulübelerin
inşasma haşlanmı~lll'. Elllinönü tarafındalii kulübelerin de tcmell atılmış

-

Ankara ya
Sanayi birliğinin
Yeni bir heyeti
gidiyor,,
•

1

Milli sanayi birliği varin Ankal'aya bir heyet gönderecektir,
B'f heyet Ankarada, t~

tahail cdilıneaıeai hakkında
t_,.bblleatta bulunacakbr.
"Yeni heyeH idare
Mlllt Sanayi birliği heyeti

\Ununıiyesi

bugtın Gğleden
sonra bir içtima aktederek
heyeti idare intihabaıb yapacaktır.

Geıınek istiyen

ecnebi takımlar
:Yugoslavya futbol

~

ıampi

« Beogradski » ile bir

. lal' futbol takımı, telırigelerek maç yapmak
fat.tere muracaatta bulunmuş
t il'. Teklifleri alikadarlarca

~e

~1c olunmaktadır.

lteraya o~ran
vapur

evel Bartıo 3110nde
dfiten (Krozo) ltalyan

Oç ay

~Ya

~?!!'I limanımıza getirilmlttfr.

~dere doklarında tamirine

~.

şu

dedikodu ah!

clim!

-

Aceleci ellerin gelişi
güzel kuru\'Crdli'JI hlr yu..
va dalın vıklhvor.
Jhiklmfoı· kadına sorduhu•:

-

Hanım

yaraladı.

- Fakat. bu fada dedikodu yıi:ünden mi oldu ba-

kalım'/

olmuştur. Kocası saı•!ıo~

th{jı ;,uiım~ıl~ı· olmuştur.

:\'Hıa)·ot bütun bunlaı• ye.
lişuıeımiş gihl kallı~.ııı~.a.
nı vasmn lrnr~ı en buy~di

fcıınh(Jı iileınl~, en etfte.
dilmeı hakareti
t ır. K"dm huııun

filf>lll!~·
estwınl
ta~uuak·

vücudunda h4h1
KorJ\unç hastalık .•.
Çirkin ve hlcaba,·er hastalık .•. Parası yok ki tedavi ettirsin.
HAklmler erkeiJe soruyorlar:
tadır.

Ona ne şüphe?
- Ne biliyorsun?

.. 1 Koruı soudon ayrılmak istiyor .. Sen de on-

dan ayrılmak isliyor musmf?

da,·an nedir

anlat haJrnlnn.
Kahm ıslnk yanaklnrmı
kile; ük mendili ile kuru ..
turak söze ooşhyor:
lzdh·aç ouun için bir
azap ve ıslımp devresi

r;r.ne ne oldu?

- Daha ne olacak? Ga:elelcrde. eve/si günkü Rasm1paşa fariasuıı okumadm mı?
On beş yaşmda bir dclil:anlı.
hem ycnç ha/asma kıydı.
hem <it! kendini a,qır surette

,

lur. Oca{jma mnrlml dc-ğfldlr. ~kayt ve gP~hn ..
~ Kanunundan istifade sizdir. K~rı">mı bir kopel<
tden müessesatı aınaiyeye tarhe.. gibi dövdü{)ü uünlerce
dilınit olaD yüzde altı muamele eve u.ırunııyarok h~t·ıa
larca avl&rcll dışarda kal..
~ll'iİainin pitimlerin maluıubu
ıera edildikten sonra ınütebaki
lcaıan yüzde bir niıhetinfn

Ah

elimden !]else bütün dedi kodı:cularm dillerini. birer birtr
kör makasla dibinden kcser-

tır.

Karaköy küı)rüsü uzun
harp senclerhuJ(, tamir
Yüıü uörmedi{ji i<;in hu
surNle hirka~~ sene daha
tanıır edllccektlı·.
Unkapanı köpriistf de
tamir edilecek
Hazirandan sonra. Yeni
Guzı köprüsü inşa edJIJncıye lrndar UnJ,apanı köı)..
l'ü ü dP tamir edlleenJ\tir.

KAFA DAP.

j

-

-

surı!

En~I!

Ona

bakmıyormuş-

- .Evet.

hiddet.

11 ım ,•ıltılr ,·ar. Eı·ke{jin
<:ohro ~ınc carı>an bütün
hakıshw tehdilliltr ımrtlll·
htrla )'anıyor.
Kadm ağhyor.
Hakhnl<w h(~r ikisini de
lıbbı MdlidQ muayene et-

lirmlye karnı• verdiler.
Hirblrle rJne hirhlrlerinl
~·iyeceklermlş gibi baka
baka
salondan
Qıktılar.
Aceleci
ellerin oelfşl

Üyledir. /Jizim ga:etenin

« Ailemi::in haysiyetini lemizlemek için senin ülmen
lfr=mıdrr » demiş. işte bıın-

dan

- Düvdii{f iinü
söylüvor?
.. _ Evet, dövdüm!
1
...
111
- llnnH ıasta ' aşı 1auı
dlvor,
<loijra mu'!
:_ Doijru!
Sanıiin arasında

-

luhkikaluuı !Jiil't! =aval/ı genç,
halasına tabancayı sıkarken:

anlwjıbyur

ki,

işin

için-

de dedi kodu denilen, ocaklar
menhus adetin bir
hayli rolü 11nr. Bu yürekler
yakırı f nr.ia uukua gelmeden
eve/ kim bilir. it/emin etlisine

st>ndılrıicü

sıi/lü.'ftine karı~maklan
)'

:evk-

alar kaç kişi o lerrühesiz,
be/baht !Jenr.i rıc kadar kur-

nwşlardır.

_ N(! ui!Ji

kurmuşlardır~

_ Ne gibi mi? Sen bi::deki dedi kodu/arı bilme:; misin? llerke.:; kendi gözündeki
koca merteği görme; de alem/n gö:ı1nde/d çöple ubraşır.:
kim bilir. bu işte. de. kcfldl
k
gö;lerinde koca koca mertc /er olan kaç dedi koducu,

şimdi

bir hala katili olar bu

U(l.7.el kuruverdi~( bir '.·u- <ıenre nel~r söylemişlerdir.
u
neler. Mesela:
va
dahu
yıkılıyor.
Kalan_ ( Yahu dlirz halam Kah
lar sai) olsun!

c.

t'.

ll'/1nün ~akası

Buz üstündç

yazılar...

ianede filanla, euelki gün de

Filoryada falanla gört!ük ve
bu hali kendisine yak~tıra

ınadık..)

gibi...
11/alıim a,
Böyle meselelerde insanın sureti haklan gôrünen, yere batası dostları pek çoktur ve
bunların yaptıkları dedi kodular ba:zan insanı İ§ie btJyle
çileden çıkarır.
- Acaba bu i~tc hakikaten

böyle dedi kodularm dahli
var mı dersin?
- Yalnız bunda de'§il azi_
:im, bana kalırsa, bııtün /ad.alann perd~ arkasında, da-

imn, dedi

kodııcularm kalll!ı
~

çehrtlui ıırıtır.

Son

4 Saliffe

Hata tamir

-2-

Yıldızınız
uyuşabilir:
Mesele herifi
Qözle, sözle kendine
ma

bağlıyabilmcktedir

Kızım, daldın mı? Uyusakın!

Kız, birden kendini

to~lı

yarak gülümsedi:
- A, teyzeciğim, uyur muyum hiç.
- Bak sana söyleyeyim.
Bu geceki ilk işin erinin ayağına basmaktır. o daha atik
davranıp seninkine bMarsa
ömrün oldukça, erine sözün
geçmez, hep altta kalırsın.
- Sonra sıkılgan olma , '
put gibi durma, laf hlllup konuşmıya, dil dökmiye bak.
Onun ylizünü yeni göreceksin
ama yabancın değil, Allahın
emrile erin, kocan. Bu geceden yüreğini kazanırsan ka·
zanırsın. Yoksa iş işten geçer
ne oluısa bu gecede olur. •
Karı - koca işte şu döşeğin
içinde anla~ır. İkinizin yıldızı
uygunza burada ve bu gece
belli olur, değilse gene burada meydana çıkar. Fakat se·
nin yıldızının anahtarı senin
elindedir. Herifi; gözle, sözle
kendine bağlıya bildin mi
yıldızlannız uyuştu demektir.
Köylü krz.ları gibi körpe kedi
taklidi yaparak , hık - mık
cliyerek damadı soğutursan
zararını gene sen çekersin.

erinin huyunu ögrenmeli, suyunu bellemeli, gelişatmı, gidişatmı gözetmeli. Sana bu
sözleri ne anan söyler, ne
bacın. Yalnız ben söylerim.
Sen de can kulağile dinleme·
lisin. Çünkü bu gece kadın
olacaksın!

- Sen belki içinden güler·
sin. Ha kulağıma küpe, ha
boynuma nikah, dersin. Kazın
ayağı öyle değil, kızım. Kız
bir yumak iplik, kadın bir
top kumaştır. İkisinin de içi
görünmez ama biri işlenmemif,
öbürü işlenmiştir. Aradaki
farkı söylemiye hacet yÔkt
-

İ~ter~~ ~özÜmü

Mayp '"Zr

:7K1n

tekrar-

edilmemiş!

Hallan, ihtiyacı feryatları üzerine Şehremanti Karağümrükte
Kabakulak caddesinde
inşa ettirdiği çeşmeye
Terkos
kumpanyası
tarafından
konulan
saate arız olan sakatı ık
dola yısile tamir

atlarımız

-evet, lazım
gelenlere tebligat yapıldı- cevaplarile baş
tan atıyorlar. Acaba
halkın selametini düşünen yok mudur?
Zihni

* mi?
Yol mu, aptesane

Yeşildirekten

Acı~

olunmak üzere dört musluk sokavına inen '
ay evel saat alınmış dar yol, kestirme olve bu kadar uzun bir duğu için hayli işlekmüddet zarfında kum- tir. Fakat buradan
pa~ya saati tamir edip inebilnıek, yolun pek
y~rın~ koymadığı gibi bozuk olduğundan çok
n1üşküldür. Fazla olayırmı beş günden beri de suyu kesmiştir. rak yola, yer yer teSusuzluktan çırpınan bevvül hatta . . . . edildiğinden burun tıka
halkın feryadı hergün
artmakta ve ihtiyaç madan geçmek değme
ta o nisbette yüksel- babayeğitin karı demektedir. Bu hususta ğildir.
Belediye bt) vo1~
gerek Şehremanetine
ve gerek kumpanyaya baksa ne olur·
vuku bu]an müracaİzzet

ter döktüren bir rüya içinde
mana sezerek saktan1lığı yer·
lerde,
yatağında bedenen bir
gaŞyolup
gidiyordu. Kadın
sacaksın,
onun basmasına
tahavvül
geçir!p geçirmediğini 1
olmak! oh, bu ne cazip şeydi?
meydan ve~iyeceksin. İnşal
,?akikaten kadın olup o-1m!ldc
On yaşmdanberi anası, babası gını
lah safayı hatırla yaşar, berayoklıyacak kadar serseıiilik
kendisini kadın olmak için
ber kocanmız ama seninki
göstermişti, bir söz kesimile
hazırlıyorlardı. İyi bir semaver
biraz inatçi görünüyor. Baksabu mühim inkılabın vukua ge·
bir kumaş nefis bir tente- lemiyeceğini bilahare taakkul
güzel
na, henüz yüz yüze gelmeden
ne kıymetli bir küpe alındığı
senin üstüne bafına kanşb
edince yaptığı işten, gösterzaman kızın çeyizi için deni«e1ine, ayağına kına koymadiği eblehane meraktan kendi
liyor ve uzun seneler içinde
sınlar!~ diye haber gönderdi.
kendine utanmıştı. Maamafih,
her gün o çeyize bir şey
böylesine söz geçirebilmek
bu söz kesimi onun hayatında
ilave olunuyordu. Bu suretle
içi bu gecede paçayı sıvama
derin bir değişiklik yapmaktaıı
şu " kadın olmak " gününe
lısm.
Ayağına
basabilirsen
hali kalmadı. Evelleri yatağın-
ait sanki bir abide; ipekten
korkma, sana ram olur, kalır.
da « kadın olmak » meselesini
gümüşten ve her şeyden müO, namazını kılarken bakır
düşünürken sabit ve muayyen
rekkep rengin bir abide i'mal
onluğu sessi%ce başından atbir sima ile zihnini oyalandır
ediliyordu. Kendisi de yarım
mayı da unutma. Bu da uğurmaz,
rüyaları muttarit bir
ludur. saatine rast gelirse heçarşafa girmek münasebetile
çehre etrafında doğup sön•
- Bu sö:lerime bakıp ta
rifin kıymeti senin yanında
mahalle mektebinden alakasım
mezdi
•.
herifin paldır küldür koynuna
kestikten sonra hep bu gün
işte o bakır onluk kadar olar1
Bugün
bıyıklı, yann bıyık
nblma sakm!... Kendini diriçin çalışmış ve çalıştırılmış
seni kıymetin de albnlaflr.
sız, bazen esmer, hazan kumhem dirhem sat. Şeriat evine
Bu işleri yapmakla beraber değil miydi? Allahın günü ger- r~l ye hemen hepsi meçhulüledeple girilir. « Kocam değil
ezilip biiı:ülmek yok. Adamgefin, kasuağın başında ya
huvıye erkeklerin rüyada ibzal
mi, sarılırım da, bayılınm da!»
ca~zı
yorgun
düşiirüraen
yatak örtüsü, ya yorgan yüzü,
ettikleri neticesiz ve daima
Deme. Sonra adına kızgın
dogru olmaz. Cilveyi tadında
ya
iç
gömleği, ya mendil iş
yanm
nüvazişlerini
kabul
derler. Kadın dediğin, ateşini
bırakmalı. Sözün kısası, ne
eder, sabahlan gene kız olalemişti.
Onlar
bütün
o
ipek
içinde saklamayı bilmeli. Erodun gibi yerinde say, ne
rak kalkınca yüreğine bir
ve ıırma işleri işte bu kadın
keğin koynunda bayılırken belli
su olup yayıl.
elem ve kendini bir türlü kaolmak şerefine vücude geti-etmemeli, ağır başlı olmalı.
Bu sözlerin bir kısmı, pek
dın yapamıyan o meçhul errilmişti.
az bir kısmı gelin hanımın
kekler baklanda derin bir kin
Balyemez zade Nihat efen·
- Bilirim, şimdi utanırsın'J
kulağına girebilmişti. Şu müpdiye verilmesinin
tekarrür ' duyarak. Söz kesiminden ve
kızarıp bozarırsın. Fakat bu
hem ve oynak ziya, şu geniş
Nihat efendinin uzun boylu,
işleri bsllemen lazım. Kocaya
ettiği kendisine anası tarafın
ve temiz yata~. şu muhtelif
san bıyıklıJ ela gözlü olduğu
hizmet etmek, erkeğe yarandan tebliğ olunduğu gün kıp
yemJşlerlc
bezenmiş
çerez
nu öğre~d!kten sonra bu gece
kırmızı kesilmiş, evin tenha tecellil~n ıttfrat kespetti, yalmak kolay değildir. Y alnıı:,
tabağı şu şişkin bohça, kapalı
ve kuytu köşelerine saklanperdeler ve her fey, ena tatlı
yatağa girip çıkmakla kızlar
nız Nıhadın hayali kedisini
kadın olabilseydi her ev bir
bir gıcıklanma, müskir bir
mışb. Bu ana tebliğinde: "arrüyalannda ziyarete başladı.
cennet olurdu. Kadın kısmı,
heyecan veriyor, ta kalbiiıe
hk kadın oldun! " gibi bir
Mabadi var
lıyayım.

Herifin

ayağına

ba-
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Meb'uszade

Asri peygamber!

Bu iddiada bir
gencin tünelde
çıkardığı hadise

Mevlana lelalettini Rumi ...

Ve erandük Frederik
Napoleon Bonapart!••

Evelki gün tünelde garip
bir hadise olmuş, babasının
Recai zade Ekrem oğlu J yanlara ne vakit isterlerse
bıeh'us olduğunu söyHyen genç
MevlAna Celalettini Rumi, hamucizemi göstermiye bazının.
bir mektepJi seyrüsefer mela aramızda yaşıyormuş ta
Miladı iıadan beri yaııyorum;
lllurlanna karşı gelmiş, kendi· haberimiz yokmuş. Dün akşam
İncil ve kur'an benim ke1asine ceza verilemiyeceğini idkendisi ile idarehanemizde biz- mımdır; fakat bir kadının yapdia etmiştir. Bu genç mektepzat teşerrfif ettik. Saat beşte
li Kabataş lisesi talebesinden matbaamızı teşrif buyuran tığı bir büyü yüzünden albaydır
Mazhar Osman beyin zindaMardinli Şevket Necip efen- hazret:
nında << kelime salatacılığı »
didir. Tünelde parmaklıklann
«- Ben - dedi .. Mevlana
yapmakla mefgulüm . Telsiz
6zerindeu atlamış ve bu memceliilettini Rumiyim!. ..
telefon vücudümden fışkırdığı
nu harekeli:en dolayı memur
Kendisine derhal hürmetle
için
musikişinas « Şopenh ,.
tarafından muahaze edilince:
yer gösterdik ve görüşmiye
efendi sağ gözümden elektrik
":'- Bana bak, bana! Ben
başladık. Hazret bize kendi
imtiyazı almıya uğrqıyor.
llleb'us oğluyum, vızgelirsin!
hakkında şu izahatı verdi:
Hiristos, Sotiri, Kiryakidis
Demiştir. Bunun üzerine
- Celalettin Rumi benim,
te benim, rumlann üvey aJlahleınurlar b
efendiye Cümfakat, ayni zamanda Grandük
hıyım. Kainatı yaratan « Kulhuriyet kanunlarının istisna
Fredrik Napoleon Bonapart ta
hüvallahi abat» Avusturya
kabul etmediğini anlatmak ibenirr-. Ben ereli çok zaman
Macaristandan zuhur etmiştir»
çin kendisini seyrüsefer mer- var. Güneşteki yeşilli beyazlı
İşte dün akşam idaremizi
kezine götlirmüşlcr, zabıt vazuhurabn bana münkeşif olziyaret eden yem Mevlana
taknsı tanzim etmişler, kenduğu geceden beri benim Hint
Celilettini Ruminin beyanadisini ikametgaha raptederek mihra~i ve İran şahı esseyyit
tından bir kısmı.
tı:ıahkemeye vermişlerdir.
Abdulmecit Ebülhuda radıyal
Doktor Fahrettin Kerim,
lahu anh olduğuma inanınıacaba buna ne teşhis kor?
Hu ut haricine
anlıyor
Beyoğ1unda oturan PolonYalı madam Rifkanm hudut
IJ.&'ticine çıkanlmak üzere pa·
-portu zabıtaca yaptırılmıştır.
.l.Jv

Zay·

İhsaniye mahallesi muhtar
lllOhürtı ile zati mühürümii
zayi ettim. Yenisini yaptıra cağımdan
zayilerin hükmü
Yoktur.
lhsaniye muhtarı
Recai

IAkit
Tırhala eşrafından Paşako
ıade merhum Mecit bey keri-

lllcsi Mevhibe

hanımfendile

liasan zade Mehmet Cemil
beyin nikahlan 23 Mayıs 929
l>'crşembe giinü icra kılınmıfbr
tllrafeyne saadet temenni ederiz!

İrtihal

S.bık T'ıcarct mektebi llisi
llıiidiri seyrisefain meclisi
idare

~y

azasından Ahmet Hulusi

Ankarada
bulunduğu
tsııada füceten vefat eylelniştir. Cenazesi ehibba ve
dostıannın huzurile Ankarada
~eni mahsusuna tevdi o-

lllllaıuştur.

--------------~~

ınısırd.a
eni şirket
memleketimize lstanbul-Brendigelecek binlerce zi hava hattının
•
ınsan var
idaresi değişti
Son Mısır tabiiyet kanununun mer'iyet kesbetmesi üzeri..

ne Mısırdan memleketimize
hicret etmiye amade << 40-50 »
bin kadar Tilrkün bulunduğu
haber verilmektedir.
Bunlar, yeni kanun ile Türk
ve Mısır tabiiyetlcrinden birini
intihapta serbest bırakıldık..
lannda!l onlar d Türk tabiiyetini tercih etmişlerdir. Şu kadar var ki, bunlar, nakil
muamelesinin
uzamasından
fazla biı:ardırJar.

Gizlenen metruk
mallar cıkıyor
Son (6) ay içinde emvali
metrukeye ait ( 800 ) parça
arazi ve emliik meydana çıkanlmışbr. Umumi bir tetkik

neticesinde bir kaç bin parça
daha sahipsiz emlakin meydana çıkanlabileceği zannedilmektedir.

fstanbul-Brendizi

hava hattını idare eden tayyare şirketi
bu imtiyazını bqka bir şir
kete devretmiştir. Yeni firketin mümessilleri bugünlerde
şehrimize gelerek tesisab tesUm alacaklar ve An!ıaraya
giderek Hüküumetle mUzake·
reye gireceklerdir. Bundan
soı~ra, Buyükderede vücude
getiı'ilmesi

lisımgelcn

bazı

tesisat yapılacaktır. Bu hat
şimdiye kadar kiretmemiştir.
~-~ Şebzadebaıı ..__.. .

HİLAL Sincmatında
Bu senenin en bft,6k filimi

KARULSUN HARP
En. büyük zaferi
RlşAR

BARTELMES
tarafından temsil edilmittir
2 devre 14 muazzam kasım
tamamı birden gösterile-cektfr. Yarm gündüz mektep
talebelerine umumi dfthuliye
10 kul1lfbır

Yerlli mail r
Salı günü kur'a

çekiliyor
Müsabakaya iştirak e ...
denlerin hep5i hediye
alacak
y erlf mallan hakkındaki
müsabakamız

dün bitti ve
cevaplann tasnifine başlandı.
Bu tasnif iki gtln içinde
bitecek Ye ayın 28 inci salı
gilnü altıncı noter huzurunda kur'alar çekilecek, ertesi gfin de kazananlann isimleri DCfrolunacak ve hediyelerimizin tevziine başlana
caktır.
Müsabakanıza iştirak

eden

muhterem karilerimhe şim
diden
haber
verelim ki
hediye kazanmıyacak hiç
kimıe yok gibidir. Müsabakamıza iştirak eden bütün
karilerimizi memnun
etmek Jçin hediye adedini
o nisbette artırdık. Vereceğimiz hediyelerin
neler
olduğunu
şimdiye
kadar
bir çok defalar yazmıştık.
Son olarak bu hediyelerimiz" bir kısım malzemesi
hariçten getirilerek lstanbulda yapılmış olan muhtelif
NestJe ÇokolataJannın bliyUk kutuları de ilA•e edilmiştir.

bekleyiniz r
O gün, taliin size neler
hediye ettiğini gazetemizde
Çarşambayı

okuyacaksınız.

'
-

40 ta iki pek az
bir nisbet!
Dit tabipleri Cemiyetinin
müracaatı üzerine imtihana
girmek istiyen alayh ditçilerin
IWl:eal tetkik ~il~ için
cemiyete g<:nden~m~. Cemıyct polU ile ~irlikte yapb.. tetkikat netıcesf nde bu
gı
. «40
l:Stede
münden~
. ,. k'lfid. en
ancak ikisinin mıtibana gırebilecek ıeraiti hafı: ~ «1~»
senedenbe-ri
müstakil
hır
kabine
sahibi
olduklannı
tesbit etmiştir.

Bentlerin suyu
yeni kullanılıyor
lstanbul
hrinin bu sene
fe f..çaun7~u.u
.-L.-:.~...;
sudan ııkmb
yumıştık.
Haber alChğunaa
nazaran,
bentlerck"ti soyun
lml~masma daha bayramın
0
birtiıcf glbıü bqlannnf,

~e kadar

!:entlerdendıa:°
-

Sarfetmek ibtiyaa basıl
nııştn-.
Bentler l~alep
dolachw.

90
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DÜNYA ŞÜUNU

Korkunç

I

kadın

Bir zamanlar bütün dün;~ayı küçük
parmağını~ Üzerinde oynatan, yüz•
/erce insan.ı kıırşuna dizdiren, mıra
/aylara, cenerallara hükmeden bu
kadın şimdi alamanyada bir
tımarhanede inlemektedir.
. « genç ve gizeI &ir Ala·
man kadını. müptelası olduğu
wwwrfin Ye lrobyin yüzünden
~ ve kadınlara mahsus
1 olan timarbaneye konulmuıtur»

BU ima haber haddi zabn·
da hemen ekseriya tesadüf
edilen içtimai dertlerden biri
diye gastoermelde beraber pak
o kadar pyanı ehemiyet ol·
mayabilir.
Fakat
mesele,
hadise alelade bir kadımn
pldımıaın değildir.

Bu kadm, Alman kadınlar
ftmarbaneamde inleyen bir
kokayin ve morfin kurbanı, bir
zinianlar yilzlerce erkeği küçük
parmağının ucunda OJDatlD'f,
yüzlerce kişiyi idam sehpasma
eüriıklemiş, kurşuna dizdirmiı,

Yitz

binlerce insamn mukadderatına hakim olmuş korkunç

bir

kadındır.

Bir zamanlar bütün Avrupa
bu güzel kadının esrarengız
tahsiyeti etrafında onu anlamak, tanımak, yakalamak için
neler çekmiştir?
Bu kadın kimdir?
Almanyada alelade bir an·
tikacının kızı ve bir Alman
,.Ozbaşısınm kansı..•
Bu ka.d ar tafsilat hiç bir
şey ifade etmez. Fakat bp
antikacı. kızının ve yüzbaşı
kansının harbi umumide bütün
Alman casus teşkilatını tek
başına idare eden ( Anversin
kumral kadım) ismi ile maruf
casus kadın oldüğunu söylersek fazla
nahata lüzum
kalmaz.

Evet.. Bu gün bir
tımarhanesinde aklını

Alm; n
oynata-

rak elim bir hayat yaşa.ya.o
bu kadın Fransızlar ve İngiliz
ler için ele avuca sığmıyan,
tuz~a

dütürühniyen bir zeki

harikası idi. O, tek başına
kadınlığına rağnıen, belki

ve
de
kadın olduğu için kaç defa
lngiliz ve Fransız harp planlanın alt üst etmiştir.
Fransız mukabil casus teş
kilatı ve İngilizlerin maruf
(entilicent servis)leri bu kadı
nın kurduğu planları
değil
keşfetmek ve ya bozmak, hat..

ta onun hüviyetini bile anlayamamışlardır.

(Anversin kumral kadını)
diye tanınan bu kadına Fransızlar
(Matmazel
doktor)
İngilizler de ( Mis Kapten
Heinrichsen) ismini takmışlar
dır.

Casus kadının faaliyet merkezi Belçika idi. Fakat o her
yerde hazır ve nazırdı. İngi
lizler, Fransızlar, İtalyanlar
harbeden askerlerinin safları
arasında bile anversin kumral
kadının mevcudiyetini hissederlerdi. En mahrem emirler,
en gizli harp ve taaruz planları, nakadar büyük ihtimamla
saklanırsa saklansan bu kadı
nın eline mutlak düşerdi.
Cünkü her memlekette, her
şehir ve batta lier "köyde hertabakadan casuslan vardı.
Bu kcadın tek b'!-şına bu
kadar vasi bir teşkilatta nasıl
muvaffak oluyurdu?

gün, harbin en şiddetli
zamanında F ransaya girmiş,
anlayacağım anlamış,
gece
yansı
tek
başına
(Jüra)
dağ
kuvvetler
izafe
edilmedi !
larından İsviçre hududuna geSıhırbazhk, büyücülük, spirtizmc, hipnotizme; manyatizme çiyordu. Birden karşısına iki
Fransız gümrük kolcusu ç~ktı
yapıyot dediler. Bunlar belki
ve vesika sordular.
de kısmen doğrudur. Fakat .
Casus kadın soğuk lmiılılıkl•
bir kadının asıl kuvveti kendi
vesika gösterecekmiş gibi çangüzelliğinde ve sihirkirlığında
tasına açb ve derhal ııkardığı
idi. Emrettiği erkeklere daima
tabanca ile kolculifP öldürüp
daima hakim olmuştur .
yakasını kurtardı. bu korkunç
Belçikadeki merkezinde ve
ve esrarengiz kadın yalnız k
emri altında yüksek erkanı
lmanya hesabına casusluk et•
harp zabitlerinden mürekkep
mekle kalmazdı. İngiliz ve
Fransız casus teşkilatlanlllll
bir idare kalemi vardı. O bunAlmanyadaki faaliyetleİine de
lann hepsine sert hareket
engel olurdu. Harp esnasında
eder ve öir uşak gibi emirler
Almanyada kurşuna dizdirdiği
verirdi. Bir Alman erkanı harp
casusların adedi üç yüzü mü•
miralayı bir sabah odasında
tecavizdfr.
ölll bulundu l Bu mifalay
İşte bu kadın bugün morfin
Casus kadının
maiyetinde
ve kokayin yüzünden çıldırmıtr
idi ve bir gün evvel onun
timarhanede son günlerini ya·
şiddetli tektirine maruz kalşamaktadır.
mış,
bunu hazmedememiş,
intihar etmişti.
Kaç yüzlerce kişi bu kadım
Herifin biri aytutulma hayüzünü görmek, iltifabna nail
disesini rasataneden seyretolmak için gönüllü casus yamek ister ve uzun boylu btzılmıştı.
valet yapmıya, süslenmiye
Bu casusl4r Fransız ve İn
başlar. · Hizmetçisi, husufun
gilizler tarafından yakalanbitmek üzere olduğunu ·göre•
dıkça kurşuna dizilirler ve
rek efendisini ikaz eder:
ölürken bile gözleri önünde
- Ay nerdeyse açılacak.
kumral kadını latif hayali geBiraz istical buyursanız.
lerek gülümserlerdi. Alman
Herif, boyunbağını onuncu
casus te.şkilitı reisi azkaJsın
defa bozup bağhyarak likayFransa da bir gün yakayı ele
dane cevap verir:
veriyordu. Y almz emretmekle
- Varsın açılsın. Rasatane
kalmayıp bilfiil ve bizzat en J mfidürü
dostumdur.
geae
tehlikeli itlere atılan bu kadın tuttunırum:
işte Anversin kumral kadı~
nının esrarı ve esrarengiz kuvveti bu noktadadır. Ona ne

bir

Gene tuttururum

--

---- -
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~ 1 Arap saçı gibi! Soğuk olmalıydı
WA~
Bir ziyafette, sofraya konan
İstifrağ ede ede sol<ak or- 1

v~
·~

~ı

akıtmak ıstıyen kadı,
- Biz istikamet

Her işi
keseriz.

ehliyiz.
gibi

bıçak

böyle
.

tekerlt.mesıle ka~1ğı sahana

sokar ve bir yol açıp yağı
kendi tabağına akıtır. Ev sahibi ı
bu aç gözlülüğü haı.medemi
yerek hemen keşkek sahanını
karııtırır ve ıu tekerlemeyi
'
savurur:
\
. ,
- Bazı işler var ki arap sa.~~
~\ \ ~ ·!&:~
çı gibi karmakarışık olur, su
'
~- • keşkeğin yağı gibi her tarafa
- Hevf~ndi. ,U isaffr
bulaşır. O vakit bilmem ki
h\ hckH\·or.
ne dersiniz?
- Hitldetle: ~e lfıf anlamaz adam m!
ana iki

~

saatlt)nlwri

hir

'

ha-

tasına yıkılan bir şarhoşun
başı ucuna köpekler toplanarak ylizünü yalamıya başla
mışlar. Sarhoş, bu niivazişin
evinde ve ailesi tarafından
yapıldığı zehabile mırıldanır:
- Yalnız silmek olmaz ,

biraz da su dökün.
Tesadüf buya, köpeğin biri
bu arzuyu tatmin eder. Sarhoş m yüzünü b:r ğüzel ıslatır.
betmemt herif, bu tabii duş
üzerine bağırır:
- Suyu neye ısıttımz be.
Soğuk su daha
iyi değil
miydi?

<lalilka

hf'klf's'n dh·orum. .\nfa..
nunw nıustİn'!

Niyet

te kafi/,

Uzun bir masanın iki ba.§ınJLJÜµrup dil kavgasına girişen·iki 1.attan biri bağınr:
- Eğer yanımızda bulunsaydın , sizi tokatlıyacaktım.
' >lıl ffiir.: :işi yapmak istemek te
yapmak demektir. Binaenaleyh
kendinizi tokatlanmış sayınız.
~\fJıw.tabı sükunetle cevap

Oğlum!

Yumurlayı

Ya siz?
Mahkeme reisi sabıkalı maı.nuna sorar:
- Buraya gelişiniz bununla
on birinci oluyor . Sıkılmıyor
musunuz?
- Aman reis bey. Ben topu topu cnlir defa gelmişim,
ya siz her gün geliyorsunuz.

Yaman bir dilek!
Atinada, vaktile bef- on erkek ..salben Jclam olu1'111Uf·
Maslupların birer ağaç d&lı
üzerinde sallandıpı gören
Diyojen [Diogenel
- Her ağaç -aemiş- böyle
meyve verseydi kadınlann
burnu haylı kırılırdı !

verır:

- Ben de yanınızda olsaydım kıhcımıla gövdenizi ikiye

Yapışkan!,,

bölecektim. Siz de kendinizi
ölmüş sayınız .

Zevce - Şu terzezademden
de illallah! Nereye gitsem pe-

O günden beril

Kürenin hareketini bir türlU
kabul etmek istemiyen ve bilakis güneşin döndüğüne kani
olan bir katolik papası, bu
mesele üzerinde ısrar eden
Musevi dostuna sorar :
- Peki ama, hazreti Yutam
güneşi
durdurduğuna
inanmaz mısın?
- Tamam . Güneş te işte
o gündenberi dönmiyor.

-

J"ac;a vcriyor:sun'!
- Paza rlıksız beş, pttzarlıl\la dört kuruş.

şimi bırnkmiyor.

Havdi .. Gömle{flnl çıkar da 'gel .. Bak .. Kimse yok..
O halde niçin içeri gireyim.

Eğlenmiş!
Sizin için sayfiyede di- 1 şembc günü bir boga boşandı. Beş - altı adam yaraladı,
- Evet bir hafta kadar
bir gebtt kadının kamını delköyde kaldım.
df, çocuğunun bağırsağını or- Çabuk döndüğünüze gö- taya döktü. Hüsnü tesadüf
re sıkılmıt olmalısınız.
olacak, ben de pencere önüde
- Bilakis pek güzel eğlen- bulundum. Bütün bunları heyedim.
canla temaşaya fırsat buldum.
- Neyle vakit geçirdiniz?
Cumaertesi gözümün önü~- Pazartesi k~ye . gitmişde bir ev yıkıldı, altında bır
tim. Büyük bir yangın çıktı.
çok adam kaldı. Pazar günü
Haylı ev yandı, m~nıara cidbir adam, karısını, üç çocuden güzeldi, seyrıne doyum
ğunu öldürdükten sonra kendı·sini incir ag· acına ash. Huo1mazdı ertesı· gun bı·r k··opek
kudurd~, tam alb k~iyi ısırdı. !asa her gün yeni bir hadise
Yaralıların iniltisi, köpeğin çıktı, ca·~·m sıkılmadı.
kovalanması, öldürülürken boğuk
- Hakikaten iyi eğlenmişboğuk hırlaması temaşaya desiniz azizim. Şüphe yok ki
ğer şeylerdendi. Çarşamba gü- köylüler de ayağınızdaki meynfi derede üç genç boğuldu.
meneti hatırlamak için oturOnlann çırpına çırpma ölmeduğunuz eve bir abide diklerlat uzaktan aeyrettim. Per- mişlerdirl
-

yorlardı?

Zevç - Yüz verme çapkına.
Zevce - Ne kadar yüz ver-:nesem gene eteğimin dibinden ayrılmıyor.
Zevç - Sert bir çehre ile
dişlerini gösterde bak..
Zevce G6sterdim kocacığım gösterdim,
fakat bu
hiddetime de verecek cevap
buldu.
Zevç - Ne dedi?
Zevce İnci gibi diıleri
niz var, dedi.

M

- Aman yahu! Hurası
ne uüzel yer! ~lanzaranm
letafetinden diliın tutuldu.
- Üyle ise hiç duı ma-

dan burada bir ev yaptırıyorum.
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Kahramai
-22-

Nakıli

İdris

Muhtefi

Namtrısum iki paralık oldu
/Ç_eşke.. keşke devrilse.. yoldan çıksa idi.. , keşke ben altında
kalsam, bacağım, kolum kırılsa~ kopan gözüm patlasa idi..,
Uli de tirene zorla binmiş olmak namussuzluğundan
·
sonra yaşamasa idim.
İnatçı başı öyle bir gürleyiş
' gurup ediyor. !ürk - Rus hu gürledi ld Van Miten az daha
dudu üzerinde, bir tarafta şaşkınlığından küçük dilini
kazak jandarmaları, öbnr ta - yutacaktı
- Ne?.. Ne dedin? Ne
· rifta, lurk to'prağında kolla halt ettin? Yoksa sen de bu
nnı kavuşturmuş, barbar ha pezevenklerle birlik misin.
ğıran bir adam var! Bu adam
Beni.. Ömründe trene binbizim inatçı Kahraman ağa
memeğe
yemin etmiş J>eııi,
idi. Ağıını açmış, gözlerini
Kahraman ağayı zorla, yaka
kapamiş,
vatan toprağında
paça trene koyuyorlar, vagon
bulunmamn verdiği cesaret
dediğiniz o cenabet yere tı.ile haykırıyordu:
kıyorlar, sonra da karşıma geç- Namussuzlar 1 Alçaklar,
miş, ne zararı var diyorsun.
göderi kör olup sürünesiceler.
Daha ne olsun be adam!
Beni.. Kahraman ağayı siz
Van Miten ~özü değiştirmek
gavur icadı şimendifere binrstlyereh
dirdiniz ha .. O yok olası va·
- Hayır, canım, dedi, ne
gona tıktmu; ha.. Rezif közararı var dedimse yanlış anpekler. Alacağınız olsun ...
ladımz, yani, şunu demelc isEline eğer fırsat düşerse tedim ki. Çok şükür yolda
bir kazaya filan maruz kaltopunuzu da birden kazığa
vurmazsam bana da KahraM
man ağa demesinler.
Kazak jandarmalan kıs kıs
gdferek alay ettikçe Kahra·
man ağa büsbütün kuduruyor,
kUf;ırlerine daha fazla şiddet
veriyordu.
işte bu sırada Ahmet, Van
Miten ve iki uşak yetiştiler.
. --: Ah amcacığım.. Diye
abndan atlarken Van Miten de:
- Vah aziz dostum.. Vah ..
Akşam ••• Güneş yavaş yavaş

madınız.

Ya maazallah tren
yoldan çrkmış ve ya devrilmiş
olsa idi..
- Keşke.. Keşke devrilse,
yoldan çıksa idi.. Keşke ben
altında kalsam, bacağım koM
lum kırılsa , kafam güzüm pat·
lasa idi.. idi de trene zorla bin·
miş olmak sureti ile namusuma
sürülen bu leke ile yaşamıya
idim.
- Emin olunuz kf..
- Bunun emini memını
filan kaldımı. Trene bindin
ve bunc~ senelik namusum
iki paralık oldu, sen benim
otuz senelik dostum olacaksın.
Karşıma geÇmiş .. Ne zaran
var•. ne olmuş ki .. Emin olunuz ki.. ve daha bilmem ne
herzeler yumurtlayıp duruyorsun ..

Bu sırada Ahmet ilci dos·
tun arasını bulmak istedi:
- Amca.. dedi.. sen yanlış
anladın. Van Miten belki sizden fazla sizi şimendifere
bindirdikleri ıçın
Ruslara
kızdı. Sizden fazla onlara küfür etti.
-Ya•.
Van Miten de hemen tasdik
etti :
- Evet, öyle dostum•
- Eh öyle ise ..
- Hem sizin trene binmenizd.e asıl kabahatli olan Ruslar .değil yolunuzun üstüne
çıkan Sefer ağadır. Eğer o
olmasa idi bu büyük felaket,
trene binme felaketi bqmıza
gelmezdi.
•
[Bitmedi]

Diyeııek yaklaştı.

Kahraman aga bu sefer
butün avazı çıktığı kadar
bağırdı:

- Gördünüz mü.. Bu köpeklerin yedikleri haltı ve
bana yaptıklannı gördünüz mü?
Van Miten jandarmaların pota
ile hudut arasında aziz dostuna l>aşka bir muziplik yap·
bklannı za11nederek sordu:
- Ne oldu? Ne ~tdar?
- Daha ne olsun?. Daha
ne yapacaklar, görmediniz mi?
Beni trene bindirdiler, vagona
bktılar. Sefiller, alçaklar.
Van Miten endişe edecek
bir nolrta olmadığını anlayınca
Kahraman ağayı tesliye etmek
iatedi.
- Canım.. aziz dostum ..
Ne zaran vat'.••

\ıe~~Ullllllum

\.\'~
~i

4·

değiştiriniz,

sinekleri koğunnz, fazla ısınan
mahalleri serinletiniz..

Bütün bu şeyler için vantilatör kullanınız.

ATİE :!:!~ VERESİYE
OLARAK TAKDiM EDER

Han Tünel mevdanı : BeyoQ-lu = Beyazıt: İstanbul

Sahife 9
----------

Duvar icintlıiki iilii ı
•

Nakdi:

1

Ah~t Gemaledi/in

•

KOD AK

Bu odaya girince...

Makinasile çektiginiz
fofofraflarınızdır•

•

iki düşmanım cRerinde
birer kıhç, ınibarezc
vaziyetincl.e tördü
Yaklaşıp:

girmiş

KODAK filimleri yegane emniyet edip
memnun kalacağınız filimlerdir.
KODAK makinalorı ve filimlcri ile
VELOx k&gdlan ol&minüt
f otogroflar için

bir Ooktor da phitlerin

MİNUTEROS KARTLARI
'
Kıilla.nınız. Her yerde satılır"

---~·
iki ..aJaaemı rmiidafaa vaziy~ti •JiıNer.

~

HAYAllNIZIN AYNASI

-22-

Bu müddet zarfında ufuk
beyazlanmaya başlıyor , şafak
atmak üzere bulunuyordu.
Banker hazırun arasında bulunmakta olan yeğeni Elyana

---

Kiklik uloadaki

~ .a.ıilürübnijş oldl;ığmı

dm rmibaiüler fecrin ölgün

- Elyan, dedi, haydi sen ı"*1 aWtmda döYiifecelderdi.
Daha ilk liümmlaida Lodairene çekil . Bu vak' adan
raoşar
mıtNpmmı miidafaada
sonra senin burada kalmakkalmaya medmr etnijfti. PoJyalı~ın doğru olmaz .
çoya gelince ba-n""" liövüş
Genç kız bir kelime bile
me tarmıı tetkik edjyor, mütelaffuz etmeden eğildi; fakat
teenniyane hareket eyliyordu.
salondan çıkmazdan evel gözManiyal ZambarOf teriki
leri kendisine valihine bakdrmiinlin bu miiteUli Hiiiaunnıakta olan palyaçonun nazarlan Jraq..mi:la _seVbıcinden
larile karşılaştı.
kabına ~ğma_yar, kendi kenGenç kız hazırunu selamladine:
dıktan sonra dairesine çekildi.
- Oh oğlum! Diyordu, gaMarsiyal Zambarof bu müddet zarfında büyük salona liba Lonmşar bu genç kah.dayıya haddmi bihUrecek.....
gitft\il 0 ve orada bir çok daFakat .bir az ...... mnbarevetlilerin vekayia intizaren
se 1)1.fdli bir ~· -ılUil otoplanmış olduklannı görmliş
luyor cııe bu ;JU'Dİ afbamn ip.tü. Banker düello h._disesinin
tJdasmı aiy8h .mukeli pilyaço
"'-"ll)'nndınnıı olduğu elim tesiri izale etmek için orkestraya şu cümlelerle itibar edWordu;
- Bu kadar ~lence arbk
biia İil'ıta çalmasını emretti.
kifil..
bir az da ciadi vurumisaffrterine de:

- Hanımlar, efendiler balo ~···
Şimdi ttaarma g11Ç111ek aınadevam ediyor! dedi.
11 if>&lyaçoya gelmi§ti. Arka
Esasen dans meraklıların
dan bir çoğu dansa devam mr'kaya -ve çok .mahirane bir
edebilmek için ev sahibinin - " iiicmau mBtulnp Loranbu davetine intizar ediyorlar prm meçmın havada bir
olmalı ki fırsatı ganimet adde- kavia çizdikten .soma yere
derek yeniden dansa koyul- c1D;ttijü ıgörülaL Şahitlerden
birillİ .meçi yerden aldı. Paldular.
yaço
to phide bita'.ben müaMarsiyal Zambarof düellotebziyane ıe.lendi: .
culann bulunmakta oldukları
- Me:çilai lfıtfen efendiye
küçük salona girince iki düı
i.ae
eCliaiz ,_
ıtıanı kılıçlar elde mübarezeye
Şimdi mObareze clalıa fid.. hazır bir vaziyette buldu.
detli
olarak yeniden bqlamq
Siyah maskeli Palyaço mubulılamqorda.
sikinin yeniden çalmıya başla
sahte Jorj DlpOD hiddet
dığını işitince elindeki meçin
w asabiyet g&rJerinl bnrümüş
sivri ucuna şehadet parJDtPıı
arka arl:aya hücumlarda buludokundurarak:
nuyor, ilkin çevik palyaço bu
- Oh ! ne ili 1 diye hayhtkumlan 'kolaylıkla defe mukırdı, çalgı ile dövüşeceğiz.
oluyordu.
Her iki muhasım da maskele- ftffak
Aarbk Mani73l Zambarof ta
rini ve arJralanndaki karnaval ıerlk:i cllrmliniin plebeainden
elbiselerini muhafaza etmifiln\ktl keamif bühinuyordu •
lerdi.
Nllıiyet palyaço teri ve ani
- Haydi efendiler, hu1r
Wbiletle dllfmaö•hl tambille
mıauuz?
pşırtbklan
sonra meçinin
·ucile
dGfmıaıam
ppOnü
Bir seJY8r dilenci kı7afetine

Hakiki bir mücevher
Her evde bulunması elzem cihanşu·
mul bir şöhreti haiz Klarfeld Alpaka
Bıçak, çatal ve kaşık sofra takımıdır.
KLARFELD ALP AKA, dayanıklığı
ve parlaklığı itibarile gümüş takım
ları yerine kaim olunur. Güzel model[erİ her sofra için bir ziynettir. Türkive için yegine dipoziterleri: J. Şpringer ve V. Amon Hasırcılarda
Medina han No 2-4
Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde

il aç1arlnlZI ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-

Aiye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
tahlili 165 kunıştur.

Fosfotl·n

Necat·ı. V:~v!'11ari fevkalA~e besl~r
• buyutür. Maddeı bayatı-

yeyi havi en birinci çocuk gıdasıdır.

•

••

Usküdarhlara müjde ~i:~~!i~~n ::-,
pmba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, derece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra,
kolonya, esans gibi tuvalet eşyalan uncular sokağında yeni ıtrı
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir.
örten çamaşırlannı yırttı ve
göğüs etinde seri birkaç sıy nklar husule getirdi.
Bu müddet zarfında palyaço
şayet istemiş olsaydı muhası mını delik, deşik ederek pe kala öldürebilirdi.
Biraz sonra da Loranşar
kolundan yaralanarak mecru han ve müııhezimen mübare zeden çekilmiş bulunuyordu.
Dilenci kıyafetli doktor maske.;ini bir tarafa hrtatarak
mecruhun imdadına koştu ve
mecruhun kolunu yıkayarak
bağladıktan sonra sordu:
- Başka bir yerde yaramz var mı?
Göğsümde de bir kaç
""'-'rık var ama ehemmiyetsiz
şeyleri.. Pansumanın bile lüzumu yoktur zannederim.
Her~es

mec~.ıhla meşzul
bulunurken ıi1ah mckeli pal-

yaço kapıya yaklaşmış ve or·
tadan kaybolmuştu ve palyaçonun gaybubetinin farkına
vanldığı zaman ise kendisi
çoktan konağı , terketmiş bulunuyordu.
Düello şahitlerinden birisi
Zambarofa hitaben :
- Palyaço kıyafetine girmiş olan bu zat pek garaipperest bir kimse olmalı ki bize
vedaa bile lüzum ğörmeden
çıkıp gitmiş.

Gittikçe endişesi tezayüt
etmekte bulunan banker :
- Evet dedi, cidden tuhaf
tabiatlı bir adam . Acaba
kimdir?
- Şayet palyaço iate~
olsaydi hasmım yüz defa ol1cliirebilir<li. Doğrusu çok U.ı1 .-dane luhç kul:;Jnıyor ••

~abadi

arJ

'

Son Said"
f

'

Erenlerin
Aja1tslar
marifeti..•
kongresi
Geçen gün

Durmuş

,,

Uç ayda evlenenler

oğlu

Şehremaneti,

muhtelif istatiatikler hazırlamaktadır . Hiç
şüphe yok, asrımız , istatfstik
asrıdır . istatistikler , içtimai
vaziyetin aynasıdır. Aşağıda,
hazırlanan muhtelif istatistikleri hulasa ediyoruz :
J ayda :195 çift evlendi
Geçen Kinunsani, Şubat ve

Kaçak

Mart içinde şehrimizde 795
çiftin nikahı kıyılmıştir.
Bundan 584 bakir ergenle,
80 dul dulla , 70 bakir dulla
ve 61 dul da ergenle evlenmişlerdir.

En çok evlenenler mOsllimandır.

Geçen

Matbaa ve Qazetelere...
Satılık i\ vrupa 111aı11ulatı lıarf

928 senesi

4$1

oldu

zarfında şehri

mizde 451 parça hane ve
dükkan kısmen ve tamamen

.

yanmıştır. Bunlardan 52 si tamamen yanmış hane, 25 i ta·
mamen yanmış dükkan, 28 i

Kumbaralanmız geldi

Vona burnunda
torpil

iş bankasından:

tasarrufa alıştırmak maksadi]e bankan11z tarafından tevzi ediln1ekte
olan tasarruf kun1baraları gelmiştir. Herkes bu
kutulardan bankanın Ankaradaki idarei mer1keziyesile bilumum şuabatına nıüracaat ederek
alabilirler.

Karadenizde, Vona bumu·
nun öntinde deniz fenerinin
10 mil açığında serseri bir
torpil göriUmilş, imhası için
tedbir alınmıştır.

Emniyet sandığı müdürlüğünden:

Turing kulftp heyeti umumiyesf
bt•gön Perapalasta
toplanarak •"'nelik kongresini

Halkı v~ çocukları

Seyyahin kulü·
bünün konf!reıi

İbrahim Etem ve MOnlr beylerin 12921 ikraz numaralı deyn
senedi mucibince Emniyet sandığınd•n iatikraz eyledikileri aktedec,klerdir.
meblağ mukabilınde aandık namına merhun bulunan Anadolu
Eınrazı dahiliye
hiaarmda Ayazma aokağmda eski l 00 ve yeni 26,28 numaralı
ve doksan bet arşın arsa üzerine mebni ahfap iki kattan
ibaret iki oda, iki aofa bir mutfak, yüz elli bq arşın ve g&ğüs hastalıktan mntehassısı
doktor
bahçe ve müştemelitı
saireyi
havi
bir
aahilbanenin
tamamı vadesi hitamında borcun verilmemesinden dolavı satı
lığa çıkarılarak 325 lira bedel ile mlifteriıi namına kat;! kararı
Ayuofya Yerebatan Hacı
çekilmiş iken bukere yüzde on zam ile başka bir müşteri
Süleyman
aparbmanında Cu~ıkarak müzayede bedelini 358 liraya ibllğ eylemiş o!ması
martesi, Pazartesi, Çarpmba
cihetile mezkur sahilhaııenin 29-5-929 tarihine müsadif önti·
ve Pel'Ş,embe. Tel. 18t. 3()35
mü:zdeki çarıamba günü tekrar son mUzaydcsinin icrası ve
muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğundan talip olanlann
Kadın baatahklrı
mezkur günde nihayet saat on altıya kadar sandık idaresinde
hekimi: Doktor
hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur.

VEREM

ŞEKİP HABİP

CEHAL

Orman ve Erazü vakfiye müdür-

ZEKİ

Her türlO kadın rahataız
lıklanm ciddi avrette teda·
vi eder. ~deb8fuida Fev-

lüğünden:

l

kısmen yanmış dükkan ve 118 i
de bacadır. Dfğerlerinin içle·
rindeki eşya kısmen yanmıştır.

5 ayda 345 düend
yakalandı

928 senesi birinci kanunun·
dan 9'29 nısanı gayesine kadar
88 i çocuk, 113 kadın, 144 ü
erkek olmak üzere ~45 dilenci yakalanmıştır.
Bunlardan 167 si! Darüla·
cezeden polise sevkolunmUf,
63 ü kefalete raptedilmiştir.

Hayvan
aylık

ziye cadde.si 17 numara. Çarfalllba pnleri fukaraya pa·
rasız bakılır.

Borsasının

~

faaliyeti

Hayvan Borsasının faaliyete
başladığı 1 nisan 928 den 31
birinci

~ene

,va.ngın

.\lmanyadan getirt mi~ oldu?)umuz ! O \'P. 12 ınrnto
harr alnıali lsh•yenlPr
idare mü<Iüri\'f'lİne mü.
racaat etmelltliı·Ieı·. '1"ial her yerden ucuzdur.

Büytikderede Dere sokağında kabristan mahallinde yakj
kulübe fcara verilecektir, muzayedesi 5 haziran 929 ç.;rpnba
giinli aaat on befe kadardır, talip olanlann lstanbul Evkaf
müdüriyetinde Orman ve arazi ıdaresine mftracaat etmeli.

--

795 kişi-bir senede İstan
bulda 451 yanQın oldu

Ajanslar kongresi murahhasve 18 yqlaları bugün öğleden evel şehirde gezmişlerdir; öğleden IOD·
mada bir genç it bulmak için
Aydından İzmire gelmiş, Bas- ' ra da denizde bir tencıznh
icra edeceklerdir. Akşam Yat
mane civannda dolatmıya baş·
kulüpte Anadolu Ajansı tara·
lamış. Bu aralık yanına bir
fından
bir ziyafet verilecektir.
adam sokulup :
Y arm biri öğleden evel diğe·
- EvlAt, demiş; yangın yerri öğleden sonra olmak üzere
lerinden buraya gelecek bir
iki fçtima aktedilecektir .
yilk vu, getirir misin?
Çocuk:
rakı
Aksarayda
Langa
cadde- Hay, hay! demiş ve besinde Nedim efendinin evinde
raber yangın yerine gitmişler.
dün taharriyat yapılmış, bir
Orada yabana adam gencin
rakı kazauilc teferrüab, kaçak
llzerine ablarak demit ki:
rakı ve ı:;aire bulunarak mü·
- Ben erenlerdenim, ~rzu sadere cdilmitir.
mu yerine getireceksin;
Bunun üzerine çocuk kendini Ne zaı11an cilü.lanacak?
mndafaaya kalkı,1111,, yabancı
Taksim abidesinin cilalanherif te çocuğo sustalı çakı
ması takarrür etmiş!e de cila
ile böğründen vurarak kaçmış
işine ne gün başlanacağı he·
br. itte erenlerin marifeti .
nllz malum deği dir.
Yaşar namında

Türkiye
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kinun 928 tarihine
yapılan diri hayvan

kadar

satışları şudur:

Kıvucık: 18838 erkek, 24667
dişi; Karaman: 27669 erkek,
17231 dişi; Dağlıç 43554 erkek, 2126 dişi; süt kuzusu

101420 adet. Manda bundan
hariçtir.

Zulmet...

Bir fare, İstan
bulu gene karan·
lıkta bıraktı
•

Uün fi('CO ~:Hlt ikiden
sonra, Stllht<lrnğn fahrik,tsmda bir arızn olmuş,
şetU'hı

,~IPklrlk

cereyanı

ynrnn saat kesilmiştir.
l'aılllan tetkikat neticesinde; fırızamn, elcldrlk
çubukları arasma bir rarenln oırn1esi suretlle husule geldiği anlaşılmıştır.
Fare, çubuklar aı•asına
girince iki cereyanı birleştirmiş, bu suretle kontak ha ıl olmuş ve fabrlkanuı slgoı•taları patlamış,

umumi cereyan kesllmlş
lir. Sigortalar tecdit edl·
linclye ve t'aı·enin girmesile bozulan makine yerine başka bir makine
işlctillnclye kadaı· aradan
yarım saat Qe<;mi~tir.

SÜR~YYA OPERETi
Bu akşam
Oskndar İnşirah tiyatrosunda

UGURLU KIZ
Operet 3 perde
Orkestra: M. Kapoclll

27

Mayıa

Sahife 11

Saat

Fener kilisesinde...
Papas efendiie Yuna•
Halasını öldüren genç nistandan eele emirleri
Annesini de yaraladı,, bü.... nasıl telekki ediyo: .u:?
yazıyor}tü•n bunlara ~cebep nlP:.'°'?
ettiği
0

Dün karilerimize, müeasif
imamı Mehmet efendinin Bür1
hanettini evine çağırdığı ve
b"r cinayet haberi vermiş,
orada ata binen bir kadının
genç bir mekteplinin halasını
·ı
f • · k ayb \!tın" • olma·
öldürdüğünü bildirmiştik. Ciaı e şwre mı
. w. bun d an sonsın d an b .ı h:>ett • ı,
nayet; tafsilatını verdiğimiz
· h
·
ra d ır ki Biır ancttin c~nayeti
şekilde, bfr Kağıthane sefası
tasavvur ettiği söylenmektedir.
sıramnda tehaddüı. eden infial
F akat bu, ne dereceye kaneticesinde yapılmıştır.
dar
doQ-nıdur, ancak müstanCahii bey kimdir?
....
Öldürülen kız, ö?düren çocu·
tik Hayrettin beyin tahkikatı
ğun halası olduğu için aşk
neticesinde anlaşılacaktır.
nıevzuubahs olamaz. Fakat ci·
.4.nasınz da vurdıı !
nayette aıkla biç alakası bu·
Bürhanettin, Müeyyedi öllunmıyan bir kıakançlığın saik
dürmeye teşebbüs ettiği zaolduğu gayri kabili inkardır.
ınan a nesi onu ımrtarmak
Öldilrülen Mileyyd hanım,
iıtemiş, fakat bu hareket ken·
Kağıthanede at gezintisı:ıi
di~ine pahalıya mal olmuş,
Cahit bey isminde bir komşu
çUnkU
oğlu
tarafından
Çocuğu ile yapmıştır.
:tnvale edilen bir dipçik darBu komşu çocuğu, bahriye
besile zavallı kadın baygın
binbaşılarından Mehmet be·
bir halde yere yuvarlanmış
d" l d
.
M
yin oğludur.
ve b ıçare
üeyye ı ö lim en
Bürhanettin, bu at gezintisi
kurtaramamıctır.
"'
için Cahidin tercih edilmeB'iirh11.neffin
nasıl?
sinde• muğber olmuş ve bu
Bürhanettine dün hastanede
igbirar ile cinayeti yapmıştır.
eHsl
ameliyat yapılmış ve
Şimdilik en kuvvetli ihtimal
öll\m tehlikesi bertaraf olunbudur.
&dulla imamına gelince•• muştur. Bugün müstantik tarafından istiçvap olunacaktır.
Kağıthane dönüşü Sadullah
ı.ı

...

Jandarma

Uç kaza

Taksimde oturan 20 yaşında
Marika, Harbiye caddesinin bir
tarafından diğer tarafına geçerken 1211 numaralı otomobilin altında kalarak yaralanınıştır. Marika, Etfal hastane·
sine yatınlm11, şoför yakalanmıştır.

* lsmail

Hakkının idaresindeki 1903 numaralı otomo-

F eridiyede jandarma namile
maruf Hasan ile liman şirketi
amelesinden Salahettin kavga
etmişler, Hasan sustalı çakı ile
Salahettini yaralamıştır .

bu iki hadise burada güniln
meselesid;r,
Gerçi matbuat siyasi sebep!erle bu hususta duyduğu
infiali ortaya vurmuyorsada bu
hissini pek iüçlükle saklıyabiliyor.
Bu meseleye açıkça temas
eden Proiya gaıeteıi olmuş·
tur. Proiya , on iki ada ismi
verilen İsporat adalarında ayrı
bir kilise tcs ı:nin M. Ve c
los tarafından Romaya ••r
seyahat yapıldığı zaman karaı
altına alindığını kaydetmektedir.
F'l k' b
h kk d
ı va ı u mese1e a ın a
lstanbulda Rum baş papashğı
ile Rados vaiisinin Monkaza
iıminde bfr murahhaaı araaında bir milddetten beri milza·
kerat devam etmektedir.
Bu müzakeratın bir haylı
ilerlediği ve arada mucibi ihtilaf olarak me2kfir adaladaki
Rum mektepleri ile müessesatı hayriyesinin şekli idaresi
meselesi kaldığı söylenmektedir.
M Venizelosun
bu
karanna ait müzaavrılış

(1 inci sahifeden mabaat]

ile beraber sokakta oynuyormuş. Bir aralık
çocuklar arasında bir kavga çıkmış, Saim
ağlamıya başlamıŞ, Feride hanım
dışan

* Nişancada oturan
6 ya·
18

punun doğurduğu ... t diye haykır
mış, Alimallah beynine vurunca götlerini akı
tınm ha ..•..
Bu galiz bitap karşısında Fatma hamm
çocuğu Recep Caferi kolundan tutup içeri
çekmif, Feride hanımın böyle galiz sözler
sarfetmesine sebep olduğu için ağzına iki tokat vurmuş, Feride hanıma dönerek :
-A hanım, yaraşır mı sana yumruk kadar
çocuğa bu sözleri söylemek... Demiş.
Bu sözler, Feri de hanımın ağ%ını açmasına
kafi gelmiş ve sokak ortasında ulu orta ba-

ıında Şemıettine

yaşında

Şahinin bindiği bisiklet çarpmıştır

tinden

Şemsettin birkaç
varalanmıştır.

ye·

Bueünkü hava:
Kandilli

alınmıştır:

rasatanesinden

Dtın azami hararet «19»
derece, bu aabah « 15» derecedir.
Bu gece rilzsir
hafif Şimal, hava kısmen bu•
lulutludur. Dün gece .3,. milimetre yaimur yaimaftır.

kereled bizzat Atinadan idare
de muhakknkt:r. Fakat
bu is*'e M. Venizelosun ne
derecc samimi olduğu dikkate
şayandır.

Zir:ı bu ayrılış

·

areketıne

karşı el altından ı\n ,anistanda pı otestolar te11 ·k- ve itirazlar kopanlmas:nı terviç ettiği
de artık kat'i surette anlaşılmıştır.

Mamafih müzakerat devam
etmekte olup bir neticeye
müncer olması ihtimali kuvvetlidir, çünkü bu meselenin
halli lilzumunda öbür taraf
ısrar etmektedir.
Fener baş papaslığma gelince: Burada mevcut malnmata nazaran kilise erkinı
ikiye ayrılmqbr.
Bir taraf Yunan hükUme·
tinin verdiği talimata harfiyen
ittiba,
Akalliyet tarafı da ,
buna nuhalefet yapmaktadır.
Gelecek mektubumla, bu
rol sahibi olan!arın hüv·
yet ve vaziyetlerini :'Z&h eaeceğim •.
işte

,.

Bu(!ünkii borsa:
1000,50; Frank l•
12,40; Liret 9,26; İsvjçre
2,51,50; Dolar 48,50; Da·
hili 93,75; Albn 864; Anadolu 25,90; Rumeli 7,25;
Tramvay 72,75; Düyun 206,75
lngiliz

İş Lankasından alınmıştır.

Bir sokak kavgası ve bir ölüm

bil dtın gece Takıimden ge·
Çerken bir ağaca çarpmıf,
mUtterilerden madam Eliz ve
Despina hafif surette mecruh
olmuşlardır.

•

Hasanın marıfeti

Atina, 22 (H. M.
Ama\'lltlukta yeni bir otosefaJ
ortodoks ldHsesi teşkil edilerek ortodoks Arnavutların Istaııbul patrikanesine olan ala.kaları kesildikten sonra şimdi
de İspor...~+- adalarında aynı·
mesele ı"le k'"rıııl
'lı1ıyor.
.. 'l' ....
......
Aynı' yerden gelen ve Yunan efkin umumiyesini pek
hassas bir noktasından vuran

fıdayıp:

ğırmaya başlamış.

Fatma Zekiye hanım şahsı ileri sGrülerek
yapılan bu yaygaradan müteeuir olmuş ve

komşularına:

- Dostlar bu kadın benim sebebi mevtim
olacak. Ölüyorum ben. Çocuğum evel Allah,
sonra size emanet. Kocam gelince hakkımı
bu kadında bırakmasın! Diyerek düşftp ba·
yılmış.

Fatma Zekiye hanım bayılınca F erida ha·
mm da susmuş, kendi evine koşmuş, bir
fincan içinde mahiyeti bilinmiyen bir şey ge·
tirerek baygın kadtna içirmiş.
Bundan sonra da kadın kendine gelememiş
bir kaç saat sonra kan kusarak ölmüş.
Fatma Zekiye hanımın ölümünün sebebi
hakkında Morg raporu henüz müddei umumiliğe gelmemiştir. Müddei umumilik bu raporla
tenevvür ettikten sonradır ki tahkikat son
şeklini alacak, Feride hanımın baygın kadına
verdiği şeyin zehir olup olmadığı, kocası Zeki
beyin de zehirlenme iddiasının ne derece
esulı bir ıey olduju anlqaiacaktır·
iL S.
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Son ·Saat

!staıı bııl ticareti dalı il iye guınriiğÜ
markası

Adet

nevi

1
9
8

Sandık
Bağ

ı

«

1
1

Varil
((

1
58
1
1
1
2
2
1
1
11

- -
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ı

--- -

-----------------~~-~::::::;,;:.,,__------=-=----

- - - - - - ---

Bila
«

B 12
bila
M

Çuval

«

«

((

((

((
1 M
bila
MS
S M
H M

adet
Sandık

Denk
Sandık

Çuval

adet
((

bila

((

: «

«

kilosu

37
220
300
37
68 ı
68
68 r·
68
505
703
116
26
227
118
5
20
36
34 J

l

c1t1si eşva
Tehi Bir:. şişesi

müdürlüğünden: : Scyrisefain
Merkez acentası : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2362
Şube acenta:»ı: Mahmudiye

Tehi Küfe
Odun

hanı altında. İstanbul 2740

Toprak

TRASZUr1 BİRİNCİ PUSTASJ

Pil kömürü

(CUMHURİYET) vapuru

lata rıhtımından hareketle
[İnebolu , Samsun, Giresun ,
Trabzon, Rize, Hopa] ya
gidecek ve dönüşte Pazar
iskelesile [ Rize , Sürmene ,
Trabzon, Tirebolu, Gireson,
Ordu, Ünye, Samsun, İnebo
lu , Zonguldağ] a uğrayarak
gelecektir.
Hareket günü yük alıamnz.

müstamet adi tehi sandık
gazle müteharrik demir müstamel ·makine
Keçi koyun derisi
~
Tehi Bira şişesi
Şap

müstamel kayık muşamması
müstamel yorgan
«
yün yatak

«
yastık
Emayye mutbak takımı
1
Çuval
H
23
Tarhana
1
Sandık
T O
62
Üzüm
1
«
41
13
Gemici peksimeti
lstanbul ticareti dahiliye gümrüğii anbarında mevcut ve balada envaı muharrer eşyanın
bilcümle rüsum ve mesarifatı müşteriye ait olmak ve gümrükte teslim edilmek üzere tarihi
illndan itibaren füruhtuna mübaşeret edileceğinden cumartesi ve salı iUnleri mezkilr gümrük
. satış komisyonuna müracaat edilmesi ilan olunur.
<«<

<<<<

İstanbul

sokağı

N.

L:OYD TRİESTİNO
Limanımıza

·

Şayanı .

hayret güzelliği ancak
PERTEV ile ida.me ve temin kabildir.

g·az

·

ocak1arıı11tz gelnıiştir.

P~trol oazı İlP yanan sarfiyalt oa ..
yeı
az, lslimali u~Q·Pt koJ~y,
nHn-i ah•v! kokusuz, dumansız
Badium uaz ocalilarmıızı heı· YPl'<le ar·ayııuz. Buuün fliyasada lıu
lunaııların en ühtsı ve en ucuzu
olup asla ı·t-lmb(•t kabul el mez.

235 l{urus
·

Taklit lm·iıulPn sakınınız, 'fop1an
alan ~alıcı esnaf i(~in lt•nziltH vardır. Oepbsu: ~ılalalada Oli<,~u IUusa ead<lt•sinde ~işhane karakohına ni•h~ı· ilwn. !liiı~ci ekmekçi
l urunu ıt hsal mde. .

RADİU1'1 LAi\1BASJ 'TİCARE'ff-fANESİDİR

muvasalatı

beklenen vapurlar

sürat

postası

[Mersin] vapuru 28 Mayıs
17 de Sirkeci rıhtımından hareketle [Gelibolu, Ça·
nakkale, Küçük kuyu, Edremit, Burhaniye, Ayvalığ] a
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte ( Altuno·
Salı

kıymeti

nevi

DİKKAT EDİNİZ!!

Radiuııı

postası
( M. Ş. paşa ) vapuru 28
Mayıs Salı 12 de Galata
rıhtımından hareketleİzmir,
Antalya , Alaiye , Mersine
gidecek ve T aşucu, Anamor
Alaiye , Antalya , Kuşadası
İzmire uğrayarak gelecektir.
Ayva.ık

muhammenesi
atik
cedit
atik
cedit
lira
Kadıköy Cafer ağa Lorando Şair Nefi 1 mükerrer 1,3 ma bahçe köfk 13850 8 taksitte
Balada evsafı muharrer ma bahçe köşkün 13850 lira bedeli muhammen ile ve kapalı
zarf usulile 10-6-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de müzayedesi mukarrerdir.
' Taliplerin bedeli muhammenin yüzde 7,50 hesabile 1038 lira 75 kuruş ve ya muteber
banka mektubile emvali metruke satış komisyonuna müracaatlan.

KREM

lzmir -Mersin sürat

vilayeti enıvali ınetruke müdüriyeti ilanları

mahallesi

27

Mayıs Pzartesi 12 de Ga-

ı

luğa] uğrayacaktır.
Gelibolu için yalnız
alınır. Yük alınmaz.

yo1cu

NAİM V ~PURLARI

İZMİR POSTASI

( STELLA D'İTALYA ) vapuru 26 Mayıs Pazar ( İtalya
ve Yunanistan ] dan

Seri , lüks ve muntazam olan
vapuru

(ABAZİA) vapuru 26 Mayıs
Çarşamba [ ~talya ve Yunanistan] dan
(DIANA) vapuru 30 Mayıs
Perşembe [ Romanya ve B 11garistan ] dan
Yakında limammızdan hareket
edecek vapurlar
( STELLA D'İTALYA) va-

günü 16da Galata rıhtımından
hareketle İzmire ve Çarşamba
günü İzmirden İstanbula hareket eder.
Galatada Gümrük karşısında
Site Fransez hanında 12 nu·
marada umumi acentalığına
müracaat. Telefon Beyoğlu:1041

puru 30 Mayıs Perşembe
sabah tam 9 da ( Loyd ekspres ) olarak [ Pire , Brendizi ,
V enedik ve T riyeste] ye
(ABAZlA) vapuru 30 Mayıs
Perşembe 12 de ( Vama, Köstence , Kalas , ve İbrail ] e
Her nevi ·tafsilat için Galatada mumhane (LoydTriestino)
başlıca acentesine . Telefon
Beyoğlu 2127 ve ya Galata
sarayında sabık Selinik bonmarşesi binasındaki yazıhane

sine Telefon Beyoğlu 2499 ve
yahut Sirkecide Mes'adet hanındaki yazıhanesine müracaat
edilmesi. Telefon İstanbul 1235

Adnan

Mayısın

27 inci PAZAR. .fESİ

Hantalzade Tayyar vapurları
AYVALIK - İZMiR postası

~ T~~!~r
\~

26Mayıs

PAZAR

günü saat 17 de Sirkeci rihhareketle (Gelibolu,
Çanakkale ve Körfe~ tarikile
Ayvalık, Dikili ve lzmir) e
azimet ve avdet edecektir.
Yük ve yolcu için Eminönü Reşadiye caddesiRıhbm
hanındaki idarehanesine müracaat. Tel. İstanbul 1977
Yolcu bileti vapurda da
verilir.

tırnından

Mes'ul müdür: Selim

Rağıp

