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Meğer camilerimizin, umumt kü- ! Mısır hükômeti Kahirede
tüpaneıerm oıth, ~tıü sohipterl bulunan Sovyet heyetini
varmış ta. haberimız yok muş!
k
k
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·

ovmıya

arar ver
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Londra, 1 - Mısır hllkfımeti, pamuk mubayaa etmek mak·
sadile Mısırda bulunan Sovyet ticaret heyetini komünist propa·
gandaıı yapbğı için ie'J'ide karar vermiıtir. Dahiliye nezareti
de Mısırda komünist propagand~ı yapan ecnebileri tcb'it için
tabarriyat yapmaktadır.

. Ayasofya camiinin avlusu lca vedir. Bu prlp halete nazar.

dıkkau celbettik ve memnuniyetle ~ak ki Evbf, bu P-kin
hafe nihayet verecektir. Fakat bu 1• ~tapu bir ~ aittir.
Onun için fstimlik edilmek luımclır. Sonra ıene öğrendik ki
Ayaf~<af>.'anın aiti odun deposudur ve bir ıekerciye aittir.
.:ani bu camiin üstU Evkafa, altı bir Pbsa ait bwunuyor.

Niçin?

Sis l<azası

Emvali metruke memurla·
nndan biri, mezkur idare tarafından istifaya davet edilmiı·
tir. Bu davetin ıebebi meçlıul
olmakla beraber aiakadarlarca
ehemmiyet verilmektedir.
istifaya davet edilen ~rour
bu hususta bir karar verme·

Geçen cuma günü Marma•
rada hUkUm süren sis yiizün·
den Moda vapuru kavak iı·
kelesi önünde karaya otur·
muıtu. Kazaya ait tahkikat
nihayet
bulmuşlar.
idare
kaptan MtınUr beyi hatalı bu..
lmuş, ve idare ile alakasını
kesmi,tir.
w1r

miştir.

0 ıger taraftan Fatih camiinin mahzenleri de bqka biriaine
~t. imiı. Evelce Bayazıt camii kUtUpanesinin -1b da pae bayle
ırııfne ait iken evkaf ıabn a~br.
N' Evkaf, şimdi bUtUn bu plirUZleri temizlemiye
e ganp şey.
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Yazılarımız
2 - s.hlfemhu:leı Telgraf ha·
berletı, glluWı ıarlhl,
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.~azi köprüsü projesını üzerine alan Paris
« Pon ze şose >) ınekte
hi
nıi.idür nnıa(; vinı· l\1 .
p·.
1
J~ pazartesi ye gelectktır. 'retkik için gelen hu zat, ancak
ondan sonra projcsini
Yapacaktır.
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Emanetle
alacaklar
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munm ar uı
na düşen dar
bir sokak var·
dır ki buraya
sahaflar, ya lıut Hakkiklar

cartısı derler.
Bir kısmı Evkafa ait olan
bu çartı Emanet ve Evkaf
tarafmdan m·
n.ı.terek bir su·
""'I

'

14- Sahifemizde:
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dana çıkacaktır. Buranın tamam bir surette ıstim
e
•
'-""'~ed·
ıneai ipa 200 b~ Ura lizam aeuuca" ır.

Mayıs

• @

lei

tarihi
ıhhi

müsademe
...............ediyor
__

·e vekil'n1/-

ze İJ ıgiliz sefa-

ifd

r eti

4

nu u garbi mahallesinde barikat n ıt · tir. ünıayj çiler biiti.t ha\a ) ıkmı ar v.e ıayens ştrassede k in bul nan
-•-Ai4tlttiıim a.ııı:·bth<'~er-dir. Z rhh bir otomob"l b2ri fi1f~rj Komµ · tler daml:ırdan işe, t ş,
saır atm-ı~ suretile 'fuu ahelede bulunmuşlardır.
4N'>ı~P...~_.w.nı

şının

E gandaki
heyetimiz

t

sQ}~uş

ve

-~--~·Efgantstana

beyaz
lrnrrü ·

giden

~ he yeli askeri yeı11izden

l

heı1üz

avdet etn1iyenl~r polrtor Fuat ,.e
J(en1a 1 .r. llf U. lerdir.
ttı

1

P'

T

·~)il

sefa-

} ır "m

.

B rli J~ll Alfo){- amtlere göre 1 Mayıs nümayişleri

esnasında telef olanların miktarı 9 ve mecruhların adedi 30Q
dür
;:iioüa ~aaı vahimdir. 1000 kişi derdest
edilm"ştir.

Bcrlin, 2 ( A. A. ) - Yeni ceza kanununun te vidine memur olan Reichstag komisyonu idam cezasının ilga ı t klifni
b r reye karşı 14 rey ile reddetmiştir. Komün' tler d b cezr.nın ipkası leh"nde rey vermişlerdir.

aı·aı~et 31

deı~ec·e·
Derecei hararet son bir kaç
gün içinde birden bir.. yüks lmiy ba ladı ve dün
dar
çıktı.
Bu teo
çok şeri bir şel il e vu mı
~elcliği için bir çok kimsc,erde gayri tabii olduğu şüp
hesini doğurdu.

31 derecei hararet bu ı:p. v·
siıh için gayri tabii addedilebilir mi? Havaların yeniden
soğuması, yahut hiç olmazsa

itidal

\
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mi!li BayBugün Lehlilerin
miisadiftir.
._
· günü mütareke•
Pazarte
denb
Ik defa olmak
ramlarımı

ü:ıe-

re liman

a ild Japon ticar t

gem1si ~ektir.

Evel
olan

işten el çektirihni'"

sabık başmemur Z"ki

bey vazifesine iabe edilmi ti ·.
iyana Sefirimiz Hmd.i be
Ankaradan İzmire müt~
veccihe.ıı
hareket e mi l'r.
Ha~i bey İzmirden Tiryeğtt
tarikile viyanaya gideeektir. ·
ıllet Meclisi bazı kanlın
ay arın ıı ikJU&ılj iç:n
·f~im ını ancak H.ıziran biday ti de \atil ed cektir.
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Eıkek

1

k:ı

olmak i'zere 8 komü-

kesbetmesi muhtemel
midir?
Rasatane hu hususbı şunla-aJm~~Cm?~.:i:ı söyle l kiedh:
:...ı
- Tesbit etti aı ıi h r ret
dereceleri geçen s n ·, bu
'a'jma naz.ar n fo la de·· ir.
Anra h ı r tin sey inde L
s e görülen gay ı i t bii · •t İr
l<i bize bu hissi 'er yor. Havalar tabiidir.

az

tenezziıhleri

Havalann müsaadesi dola- •
vapur ve kır tenezzühleri başlamı tır. Ticaret me~
tebi ali i talehc~i bu ür Sir. ti Hayri) e vapuru ·ı
ük a ;)4l gilmi • rdir,
ktcp tal b l rı d
Jı
mahalkre t ne
yı...ile

mişlerdir.

ehil B.
l'luhtelit

eı

yo
ıü ><- c..de
kon1İs) onundaki iJ inci
ınuralıhasın1ız

ı. "ebi l

3. pazar günü .Anka~ raya gidecektir.
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Sınıflar, dereceler
_!larern layıhasınm en çolc
munakaşa olunan tarafı · me•
murlann aynldığı sınıf ve dereceler oldu.
layıha, bütün devlet me~urlannı 17 sınıfa ayırdı ve
unları 25 le 600 lira ara•
sında 51 derecelik birer mtt-

" Zll

C.

Yerli mallanmızın her taraf- • siyelerde bulunan karilerim:zin
arasında, cevapların neşri bitta ölaytılror rağbet bulmasını
tikten sonra, bir kur'a çekihangi çareler,
gibi tedbirlecek ve kendilerine , sırf
ler temin ideijJJ.ir.?
Karileri~ize sp,rduğ'.llmuz bu
yerli malından olmak üzere
mü asip hndiyeler verilecektir.
suale ge en feVaı,>lan tarih
Gelen mektupları derce desır~sile ne~rf!diyoruz.
vam ediyoruz.
En amel~, en ısa betli tav-

ae

aşa bağladı.

Son gelen haberlet bu sınıf
~e derece sayısının degışmek
uzere olduğunu gösteriyor ki
dey·
. ışrın·ımesi lazım olduğunda
kımsenin şup
·· h esı· k a 1mamış
d emektir!
Filvaki memurların sınıf ve
derecelere ayrılması kadar
tab·'. olamaz; bizim
1 1 b.ır hadıse
en•• l{nncıık
go""rd··...
.. .. b u-r
ugumuz
~unkü halde bile işin tabia:nden çıkmış bir taksim var~r. Hatta tatbikattan çıkmış
hır netice o ldugu
... ıçın
. . naz.arıolarak konulan sınıflar derec e1er Yanında dahil kolay
' müd afaa olunabilir
M
.
. emurları sınıfa ayırmaktakı maksat nedir?
b. Devletin hizmetine ilk aldığı
ır memurun ilk maaşile böyle
rneıntirnn bütün terakki meralelerını
· · geçerek varacağı
son
rnaaş rakamını tespit
etmek değil mi?
....J?evlet işlerinden birinin eşıgıne ayak basan bir memur
.
takaüt
ha dd"ı ge1ınceye
.. ..
kadar
omur ve istidadının kendisine
... son payeye
.mukadder kıld ıgı
ışte bu sınıf ve derece basarnaklarından geçerek varaçak·
r.

62 ._...
y4şf.a yerli
mallarınn. fllışü.rm.alıdır

Bizi bu

Yerli mall.aın umunıikş

esi için en
k:play ~are ,
velileri mi zin
bizi bu yaşla
liep yarli ınal
arina alıştır·

m!larıdır.

Boyle olursa
fi h-!iiı 11.
~'iz vocuklar
biraı 1>li~üctukfen so Jra artık
kat';yen başka mal kullanaayiz. l3en za\en buna alı~ ..ım
b e .. Hele bu )rnrpan b-y,rnmında bana alacakları şeyleri
1•
..r
er
erıı
maı , nnaan
almazlarsa görürİet ben onlara
neler. yaparım •
,BakırköyıiilılP.e • Baruthane
cadd~ncJ~ ilk mektep
tale'besinden: Güzin

h

b

arzi le tal~p lf kf" tabiatile
caridir, bu. ha<} e VEfrilecek
p~ra hizmete a\ ığımız kimseyi ya ölmeyecek kadar b"r
nefaka verip ç~lıştırmak • ya
şöyle böyle cep liarçhğmı karşılamak imıtarutıt versin, k ;·dir, diyebiliriz.
Acaba, barem layıh sının
17 inci s nıluifn birln~· derecesi bu hakkı, hu kuvveıtl ve·
riyor mu?
Buraya ikinti smıt m"başirler, ikincl sınıfr telgraf hat
memurları v müvezzileri, mtt'
h<\fızlar,
im mlar,
va·zı....r

Şu

halde hu basamaklann
.. 1e hesap edilmeli ki
"' oy
d ev1et hiz t'
·
d
me ıne gıren
vata!)
aş bu yolu yaşama .. k .. J
orn zl
yu unun
o.~ ul kara içli dışlı verdiği
gır ı lan
t a h ammu.. l olunur
bir
.
nısbette tutsun.

sayı" 1

. Mlernuriyete ilk giren tabii
b ır ıal 0 l k
ara geııçdir; cemi-

Yet
.
· t kanuni arı onu b.ır aılenın
ıs er ist
'
• emez yardımcısı olmak

nıevkıl ve mesuliyetinde tanımaz. .~inde acemı· sayılır. Daha hır .. 'td
N'h
umı en
ibaretdir.
\k~Yet bütcede sayısı okadar
çh? ur ki bir kuruş arbrm!l
ır büyük to
~
mad k'
P (Yapar. Ve
b e~ ~. devlet daireleri
u gunku teşkilat ve telakki·
1ere ··
m.. gore . h ukukca birer fert
c! u~ld"~esınden başka bir şey
egı ır bu h dd' .
h"
i ...tekı·1 'k.
a ıçın ızmete
..
llnse bulmakda hiç
XUçl k
yoktur,
iktisadın

konmuş

·

.Bq iki po~u ~uyu h di
daimi bir me gale saymayalım;

lakin H.açin
"'ıtı!f denilırse
deni.bin bir m\i.L·~rii, b·r ay
25 ,ira!a ~~Jıştırmal
devi
dairesınin ms fın~ ancn.l ufak
tefek b hşi
maia~ma resmen
müsait b. i yuz gffit pnel cartile sığabilir.
Fakat 'kıt kıyam .günUwle,

'

Bir·a.z
soy. nsakl

Sıcakların
bir den bire
artmasına ne dersin?

-

- Ben sana evelce gene
bu sütunlarda demedim miydi ki, büyük kışlardan 6onra,
yaz çabuk gelir ...
- Hoş geldi, safa geldi,
ama, daha şimdiden e~semiz
pancar gibi pişmiye, hele benim
gibi tıknazlara ceketler
-63ağır gclmiye başlad1.
Yeı:li malı demek bize
- Biz erkeklerde bu köhne
ana sütii lemekfir
kafa varken ensemiz de pişer
Eğer her çokarnımız da şişer ..
cul ta bcnım
gibi yapsa ak·
Bilir misin, eski redingotlu
kaloş fotinli knlem efencli!eri
şamları babavardı, bunlar kış, yaz önleri
larından muz
ilikli boyunları dik yakalar İ·
yerme, hurma
çinde
gezerler, ) azın sıcaktan
yerhe üzüm
ter içinde bunalırlardı. İşte
istese
yerli
çoğumuz hala onlar gibi uzun
mal.sut !erimiz
uzun ceketler, koca koca pan·
için bu ne iyi
tolonlar, sımsıkı yakalar içinde
olu•·. B n ba/{11c11k Saı'I
bunalmaktan zevkalıyoı uz.
bama söyledım, yazlık esvaplanmı bu sene bana yerli kuBugünün beden terbiyesi 'le
ma'l ardan yapacak. Her çocuk
taban tabana zıt olan bu ağır
ta benim gibi yapsa yerli malve modası geçmiş usulü kurlar nuz yakınde ne kadar itinaz kc.dınlar kendi araların.lan
ba bulur. Biz çocuklara ana
çoktan dehlcdikleri halde biz
süta ne ise hepimiz için de
beceriksiz erkekler, hala, onyerli malı odur. Yerli malı, Türk lar gibi, hiç olmazsa yaz günyavrularına halis ana sütü deleri biraz açılıp saçılamadık.
mektir.
- Ne demek istiyorsun,
Çarşamba civarında Dıra
yani, biz de kadınlar gibi
manda Veysel beyin oğlu
kol, bacak, göğüs, bağır, enSa it
se, kulak açık mı gezelim'?
- Canım, kendimizi ayımrda karşı mem.eketin
· k
mulı~bere emniyetini kurt:ır
nen onlara benzetmezsek te,
m
kosan hat muh;ifızları
gene bize mah ,us yazlık, ferah
k md n n ... alaca1{ ::ır?
bir kıyafet te icat edemez
değiliza ...
tic ~u ur ki sınıfın b:- Mesela ne gibi?
rak ve ya baş'angıcı
- Mesela futbolcu!2r lj'ib?,
ek ilk maaşı kırk
olm sa 30-35 yapmak hem
kısa pantolon ve ço:-ap.. Yed vl L .,...nından hem işin icalek, cakct yc~·in~ ince sadakor
bıı an olnrak kabul olunmnve açık yakalı gömlek, ince
lıd r.
keten
iskarpin... Eı·kcklerc ne
Atsız
de güsel yaraşır!
rto OKS- r i l
- Aman azizim, o decliğhn
perhizi
köy ve sayriyc kıynfeli olnr.
1)ün Ortodoksların Şehirde öyle gezil;:- ı~i?
_ Niçin gezıhnesro? Pek
l l \ ü'
pcr ıiz günü
. () · ollokslar, dü.1 ala gezilir. Hatta tabiatlc ne
k~dar ya' ınclan ve ne kadar
a 1 nıııcan itibaren te- açık temssa girişirsek o kadar
n· ~tili p~rhizc de gir- çö sağlamla;mz..
. .
nıi ,l~·~·diı-. Bu perhizhalde kadmlar gıbı
de 1 yann akşanı çıka biz de soyunmıya başhyah:n
cal..lar<lır. Pazar günü
deınek...
h-L t!
- Durduğunıuz k:ı an&
d ıu nlar n paskal0

_ o

.

.,yası n1~ll\.. ~cakiır.
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Sultanahmette Akl>IJl,k ta -

·- 192 ll).·gun
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lısaf

Cerahpqada Ali Riza beye:

kapUler ralt.pte lla.ıamakta · yaz&yorsunuz. Şehremanetine
ve- · 8nlerio.e gelen çOculdan
tfkiyet edin, matlup neticeyi
wrarak mahalle ulkım endialniazsanız bize gene yaıın.

1

11

mafih, 111esan1atından
muhabbet ihtivacı, se.
vilmek ve oksann1ak

=
yok mu?

Sütunu

raftan ~ kepeklerden ~ - ı Terkoı firketinin saat tamiri
çilmez bir halde. Bu teneri { içim sizden 19 lira istediğini

husranı ruh gene
k ki
l
ır ~ç e~ e ~ ~evı~me { 1 devan1 e<lip gidiyordu.
tecruhesıne !!trışn11ş ve 1 Ncrin1an111, katip namı
bu tecrübelerin hepsin- ! altında kuvvetli bir
den de nedanıet duya- 1 dchkanhyı evine kaparak el çekn1İ~ti
. .l\1aa- ınası, Nigarın da zih·.1
b k
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ıede lt~cbrlar.
diyen~n

bedenz.

Bele nazan dikkatini cet -

*

*

Bu adam na yapsın?

·

Tramvay tirketine senelerden
beridir
hizmet en
ediyorum.
Geçen
mevsimde
tiddcUi

H. Fehmi

ninde bir vakaza huTetkike mllbtaç bir mesele
kış gecelerinde ve hatta grev
sule getirı~1işti. Bövle
esnasında
çalıştım. Bu fedab" 1 ~ .b
k d. · .
Karilerimizden Samatyada
kirlıj'ıma mukabil şimdi bir
ır ~atı e, ~en .ısinın 28 numaralı eYde otunın m&- kaç kitinin düşmanlığına kurihti.yacı f ışkır~1aktan Neriıı1~~nd.an daha zi- tekait yllzbatı Hidayet B. Di- ban olarak azlediliyorum. Ne
halı olnıadıü·ı cihetle ya<le ıhtıyacı . vardı. \ vanyole maliye tahall ıubesi yapayım, kime şfklyet edeyim?
genç dulun aramı da M. paşa sağ okluğu için kazanç memurlan bakkında
755 nR:;a~;~~ı;:an
ınünselipti. Günleri ve ' kızının ~iş gördürmek ::~~kebul"!'!~ ".::Iı::
geceleri sevda tahassü- hehanesıle - yardımcı dırlann nazan dikkatlerini
Eski dert ..
rile, ve elinı bir husranı ı aranı~sı.na lüzun1 yo~- celbederiz.
Kapahçarşı esnafından hatu. Katıp tutnıası bı!e
1f
zdarı gazetemize yazdıklan
. . d
.
d
ru h ıçın e geçıyor u.
•t
ı ı. k
E 1rd k
bir mektupta iayri TOrk seyNeriınan ve enısali ~ ~ 1 F"a.el'a{tt Nu,:a .. ı nuic!pczanıa an il lyat
yah terctımanlanndan şiklyet
k d I
· c. ~
ı o·ar evıne
Refikamıa vaz'ı hamil için etmektedirler. Şehremanetinin
a ın arla sıkı, fıkı bir erkek al7rs; k" _ kabile tarafında tavsiye edi- nazarı dikkatini celbederiz.
.. ..
k
.. .. d
ını
goruş~e"
yuzun .~n senin bir şey denıive len ilaçlan almak llzere rece
*
bazı pıs adetler, mus- hakkı olnıazdı. ~:nıl~- saat 1,5 ta Cerrabpqada n6Sokullu çeşmesi
"il
d
beici ecxanesi olan
Celil
E f t k" s k ıı
er e kini, akara tını idare 1smail eczanesine aittim. pqaY Ptilrbeainin
e ı
o u u Mehmet
htek rel h temayu
·
önünde iki
ası etmlŞtİ. E~sizliğin, ıçın
behen1ehal bir Eczane kapalı ve eczacı bey metre derinliğinde bir çukur
aşksızlığ1n
eleınini , adama ınühtaçtı. Şin1- evinde idi. l.tedltim illclan çetme vardır ki, bu çefmenin
ıneraretini ' sık sık dilik
baha dostu bir yaptırmak için zabıtanın nlü- an tarafındaki derin bQl!uk
"h ·
1
d h J • • 1• t ·
'-~~- haft.alardanberi aaızı acn•na
odasına kapanarak, 1 tı.var, is. erine bakı- oldum.
a a eıım
mecU'UI"
•
emeBu ne• emıye
hal?
•
ıu ıle d oludur. Belediye
kendi kendine tehvin yor, Jakin ipin ucunu
murlan ne yapıyorlar?
etmiye~ra~rdı. Ayna da kaçırmışa ~nziyo- ~~'~nH~~~,~~~~~.t~,~~·~·~~~~~~~~~;~·~~~*~~(
klii'1şısında geniş ve rdu. Ne sa~.lam bir anın payansız bir şeta- nin tahakkuk ettiğini
beyaz kalçalarını, ka- hes~p ver~h~lıyor, ne retle,
edepsizce bir görüyordu. HizmetÇilın haldırlarını sevre- Ya~ıdatta ıttırat temin 1 gurur ile mahrem me- nin Hurrenı hakkında
derek ve zinde, ..pek cdı~o~<.~u.
O halde ziyetlerini ballandıra kullandığı« güzel delizinde Yücudunun can1 «mu~ı.rı unıur», yahut ballandıra ve canlan- kanlı » tabiri zihnini
üzerindeki irtisamı se- «v:kıla uı~1umi» .naı11ile dıra canlandıra n1ete- büsbütün teşviş etti. · k
h
ti' e\'ıne getıreceğı erkek degeldiği Hurren1 gibi ~inden onu herçı·badn11nıne
arşı
arare ı . . . d d'l
l
okuvarak ıçın e 1 ~oc u yapıl- 1 bir adanı arıyordu. abat yanına alnuya
nesideler
.~ k
tl
· . .
ınasına 111ahal olnuva1 N ·
•
ı etıcesı· meşkıik veya da azmetmiş bulunu·
b ır ço saa er geçırır caktı.
ve bu nefsi muanaka
Nigar <>fınlerce dü- akim aşk tecrübelerini yordu. Ancak sevneti~esin.de en hara- şünmü;, bizzat ve bil- J te_krar . etmekt.en ise meden ve sevilmeden
retlı hır derağuşun yasıta aranus, arastır- ı böyle bır erkeğın nü- bir erkeP-in kucağına
y~rgu~luğile taka:t:n ?1ış. ~er~ınan~ı rek~bet 1 v~zişile iht~yacını tat- çıkmayı bir türlü kalduşereı< aynanın onu- un1nıyesıle çok yerle- n11n etmeyı hem cazip, bine kabul ettireminde çırılçıplak uyuya re baş vu~n~uş, fakat hem ınakul buluyordu. yordu.
Binaenaleyh,
kalır?ı· Aı~cak, ~u Hurr:m gıhı gös~~rişli
İşte bu sebeple ve görüşeceği delikanlı
kendı kendıne gelın ".e l!lustesn~ kabılıyet- ayni zamanda, kendi ile iptida resmi bir
güvey olmak meselesi lı hır ~rke,.c ?ulan~a- kocasını vaktile koy- mukavele akdetmeyi,
her iürlü
itihasına nııştı. Erkek, f ılhakıka,
)
N .
tedricen anlaşmavı ve
"
.. d
·ı
çoktu. O eye van1an- nuna a an
erıman- nıu'"tekabı·ı bı"r se,"',ı·şme
ragınen,
ruya
a
sevı
k
N'
j
d
·
fk
k
k ....
k ına ' ı ıgı:\r hanın1ın
an ın ı am a )ma k tahassül ettikten sonra
nıek. ve 0 Ş.:lnnıa.
emlakini- ve kalbini · emelile Hurremi ayartzev ınd~n fazla. bır idare etmek İçin üste 1 mak istemiş, Marikaya ona karşı « Nerimaıışey ten1ın ed~n~edığin- para verenler bile müracaatta bulun- }aşmayı» muvafık buden o tahassuru sevda vardı. Lakin o; Nerim- muş1;u. Şimdi o emeli- luyordu. Mabadi var
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Maslahattan ibret al
Sözüne uy, inat edersen
yolun açık olsun
-151 -

Çünkü tedbirini etraf~ı almıştı. Cinayetı sana maleden1ezse
bizim ağanın omuzuna perçinliyecekti. Bereket versin kadı enini
boyunu işin ölçmedi.
S~n de ortadan silindın, dava kapandı. İşte bu nıaslahattan olsun ibret al da sözün1e
uy.. Yok, inat edip
benı ve ağayı dinlenıiY~ceksen yolun açık,
dılediğini yap. Ancak
şurasını bil ki
bu
kafa ile Tersenkli oğlunurı kendisini değil
kaplınndaki uvuz bir
;~i hile öldür~n1ez in.
) alnız haremini ile]ebet . kaybedersin, 0
kadar.
Zibniyarın elden çıkn1a.s1. . meselesi gene
tesırını gösterdi. Zavallı Siilo, biraz evell<i
metanetini za vi ederek
K
~
öseye karşı teslin1iyet gösternıekte nuıstar l<aldı :
- Peki - dedi - arkad?şı
köye getirttik
dıyelını.
Sonra
ne
olacak?
- Sonraf-\ı
gayet
açık . ç·r
ı t ı·k
ı · k orusunda
sofr
. a )ar k uru ı ur, çengıler göbek atnuya
koyulur, Tersenkli oğlu eşekçe hülyalara dalar, bir taraftan da
kafayı dumanlar. o
vakı"t f
ırsat senindir.
- Oıd u, bitti, desene!

?a

- Dedi ain1i

yapar-

san elbette oldu. Kendi
bildiğinden şaşmazsan
ne olur, ne de biter.
Köse Ahmet, bu ana
hatlar üzerinde bir
çok teferruat tesbit
ederek Sülo vusaatlerce iknaa çal;ştı ve gece yarısından sonra
mert Bölükbasıvı tanıamile yola g;tfrmiye
muvaffak oldu. Her
iki adam nikahları
üzerine yen1in ederek
bu planın tatbikini
ınütekabilen
deruhte

etn1İş bulunuyorlardı.
~fuhzırbaşı Bekir de

- üçten dokuza şartet
n1ek suretilc - bu işin
husule geln1esi uğu
runda kendisine teYdi
olunacak
herhangi
vazifeyi yapacağını.
gevezelik etmeyip n1uhaf azai esrara itina
edeceğini taahhüt et-

nlişti.

~1isafirler. ahtü

pey-

n1ütea k"ıp. k·o·
naktan çıkarken Köse
Ahnıet Süloya fısıldadı :
- On beş gün sonra
gene burada birlc-.e111anı

ceğiz.

Şin1dilik dişini

sık, barıtını kuru tut!
Ve onların nıüfarakatı" üzerine de kendı"
kendine n11rıldandı :
- Eh. ilk adın11 attık. · Bayraktan kuş
kulandırmazsak He·
zargırat . ayanhğına
geçmeme bir ay
- kaldı
den1ektir!

*

Köse Ahmedin çizdiği

Cinayet

şey

Garip
lrAvuçkUI .

~

Tayin edilmiyen Kendi silahile
bir adamı
memur deftervurdular
lerle savustu
,
Emvali matruke idaresi bir
memur almış, buna iki ay
esas emlak defterleri verilerek yazdırılmış; iki ay sonra
da vazife verilmemiş.
Bunun üzerine memur da
defterleri koltuğunun altına
vurmuş, savuşup gitmiş. Şim

di Emvali metruke idaresi
bu memuru taraf taraf aramaktadır. Tayin emri verilmeden bir memurun iki ay çalıştırılması hayrete şayan değil
midir?
Kuşlara bakınız

İspanya

hükuıneti.

ziraate faydası dokunan kuşların hüsnü
ınu~afazasına nezaret
etınek üzere her vilayet dahilinde üçer
kişilik bir heyet teşkilini emretn1iştir.
İspanyada her şehir
ve köY duvarlarına
ha vvanlara fena ınua·'
n1ele aleyhinde ilanlar

ya pıştırıln11ştır.

Adanada Camili civarında
feci bir cinayet o!muş, Adananın Kayalıbağ mahallesinden
Ali oğlu hacı Memiş ağa isminde bir çiftçi, çiftliğine giderken meçhul eşhas tarafın
dan kurşunla vahşiyane bir
şekilde katledilmiştir.

Tahminen otuz otuz beş yaşlarında olan Memiş ağa Camili karyesi civanndaki çiftliğinde ziraatle meşgul "Uaktadır.

Memiş ağa geçen perşembe

günü akşamı merkebine binerek, sabahleyin gene Adanaya
dönmek üzere yola çıkmış,
Cebelibereket meb'usu Avni
paşanın çifliğine bir kilometre
kadar mesafede umumi yol
üzerinde taarruza uğrayarak
kur unla vücudünün muhtelif
yerlerinden yaralanmak suretile katledilmiştir.
Tahkikata nazaran Memiş
ağanın üzerinde on beş lira
kadar parası, bUyük çapta
bir silahı bulutduğu anlaşılmış,
fak at ne parası ne de silahı
zuhur etmemiştir. Maktulun
caketile yeleği de katil ve ya
'
katiller tarafından soyulup gö·
türülmüştUr. Memiş ağa yedi
kurşunla katledilmiş,

Hafif
Hafif

cezalı zürra
cezalı rnahkun1

zürraın

tahliye emri

veriln1iştir.

kurşun

lardan biri tam gözüne, dördü
karnına ve gögsüne, diğerleri
de kol ve bacağına isabet
etmiştir.
Katlin, maktulün
kendi tabancasile ika edilmiş
o' m ısına ihtimal verilmektedir.

AMERiKA

100 milyonluk bir Milletin muazzam sergüzeştini
irae eden bu fil·;
Mürettibi büyiik rejisör G
1F

LİONEL BARIMOR

R

ve

•

•
1 Tt 1 r

KARL DEMST~R

tarafından temsil edilen film gösterilecckt1r.
Gelecek

çar~amba

OP E

plan. iki cepheli idi.
l'ersenkli
oğlu için
tertip edilen sui kasti
tam zan1anında kendisine haber vererek
Bnvraktarı aınil ve
n1Ü.~evvik sıfat ile ortaya atmak, iki dostu
lJOğaz boğaza getirınek!.. }>lanın hu cephesinde muvaffakiyet
tahakkuk ederse Köse
için gün doğmuş ola-

caktı.

Çünkü l"ersenldi oğlu ile Ba ~·
raktar arasında tekcv,·ün edecek mücadele
ve bilhassa sui kast
gunu ve sui kast
sahasında Yukua gelecek n1übareze,, şüphe
yok ki. Bayraktaı·1n
inhizan1ile ve hatta
inidamile nihayetlenecekti.
Mabadi var

ti
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Nakıli

Muharriri:

İdri.s

.h'il I rrn

Her suale bu cevabı alan f elemenkli uşa
''Bu ne biçim memleket b ..ıyle,,
bir fi·ncan kahveye bile top

Huhtef t'

su
v~rjyordu.
il

amızda

Dünkü nü
çıkan ilk

kısmın

hülAsası
İl, ind l\ eril z.amamnda

1 tanhnlun
danı

-:ok

v~ faali~ ~l·
Hurm;;ı

'l'opane ın~y
bir hart'ket
merh.ezi idi.

Jşlel"

sa hahtmı

kadaı· binlere•~

al\şanıa

,.<'

hin hir
<:e::;lt tnsnn J,alabahı)ı ile
d9lnp ta!Sardı. Fakat husJ'in bir r~,·lrnladt~Iik nwd-1. Heı· vakit 11.alabahk
olan hu nu."ydau huoün
ıtuı;;...,ız

\

bir halde idi.

alnız 'l'oı)anP meydanı

dryil ... Hötün
~·ıt bile yttJ fu .

. c

\'lU'<h'!

i tanhulda

~olmuştu'?.

Bunu lwnüz i tanbula
gcl<: li it·i ü<; saat olmu~
ilci eenehi d~ anlamıyor
ve aptnl aplttl Topa11e
ıueydaıu orl~ ın<la (•lrafl•wma hal1.11uyorlarch.
Bu iki ecnebi şayanı hayret
bir surette Türkçe biliyorlar,
Türkçe konuşuyorlardı.
nu küt, fakat temiz yür _ldi,
Nasıl mı olur diyeceksinit.?
iyi kalpli bir adamdı.
Hakkınız var, lstanbulu hiç
Y alm:ı bir kusuru vardı. Yügörmemiş TC buraya geleli
zü tutmazdı. Velev k(..ndi m ndaha birkaç saat olmuş iki
Hollandalının mükemmel derefaati aleyhine olsun, her hancede Türkçe bilmesi hayrete
gi bir israr, rica ı· r"'ısında
değer. Fakat izah edince pek
derhal gevşer, çekilir, yola
kolay anlaşılır.
gelirdi.
Bu iki ynbancınm biri efenKızmak, hiddet etmek bildi biri uşaktır.
mezdi. Bu tabiata bir kıs•m
Efendi, yirmi senedir İstan- ı insanlar yumuşak başh, bir"
bulun meşhur tütün tüccarı
kısım ise iradesiz, seciyesiz :nfatlarını verirleı·.
Kahraman ağa ile iş yapan
Roterdamlı bir tacir.
Bunların hangisi doğru? Ne•
İsmi Van Miten. Uşak keza
mize lazım. B'z yalnız eserin
yirmi .senedir Van Mitene sakahramanlarımızdan b.ri ola.n
dıkane hizmet etmiş, onun dizi
bu zatı olduğu gibi a!l atıyoruz.
dibinden ayrılmamış •vefakar
Van Miten dedi""m;z ;bi 1
bir FeJemenk çocuğd...
yumuşak huylu idi. 1\ Ü deti 1
..
ömründe .;\•<ılnız bir cLfoc k
.1smı• Bruno...
Bunlar biri efendisinin ya kızdı, hiddet etti. Bunun da
nında yirmi sene çalışmış ol acısını sonra çekti.
ması, diğeri tam yirmi sene
Brünoya gelince, bu, efenİstan bul ve Kahraman ağa
disinin uysal tabiatinden hiç
ile iş v.apması yilzünden Türk- ı memnun değildi. Onun naza-· 1
çeyi adam akıllı öğrenmişlerdi. rında bir insan şüyle ara sıra
•
1

1
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caı

F
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y ~..- I :ına
(M
Ka a •~ d) Amerikt.d
eti n yenı s ne a yıldızlarındaııd
S · dyo kapılarında içeri gir H dah ., ·
n' at adamların.
c~b n . ~opu topu 3 filim y~ptı~ı halde bu güzel z büyük bir şöhret kazanmış, birçok
k e~ tır. (Marya Kasajuan ) Ispanyalıdır. lki s.9nc evci ( B r...clona) şchrin'ıı telefon m rl\cıin~
ıı:id!!sıne ~incmacı olmasını tavsiye etmi lcr, o clA işi
ter c..J · k /. n
lı ı ~ c ısa bir _
ndakı düşüncelerinde halmız olmadıklarını a tamı

,.,l --clığı
ı

d

1

atini

-

Sin(•ı ı
. 1 • ı ı ( · •rl
.ır{ n ) . ni h ı· uıpl~a
1110 <r H 1 · (' t mi'.7Ur. ~ ı
Y•' 1ı lı. un 1·111 yn pıl;\ll bu
5aplı.a hm' d~ 1 C'~ al hir
sual i-; ıı·cl tn nıalı.t~ıdır.

( Unrol ı , it - f,ni )nln
y<:'ni fıli li (
:\ T ) ik·
ınal edilııı i

Son
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Moda
Tayöt, rop, manto
kazak, broderi

/

1 •

/

(

{/
~

Eski scütılalyeler\ ·
&kimiye yüz tutmuş
ve mesela ön, yan Jusımları otura otura
çökmüş hasır sandal-r
yeler vardır.
Bu sandalyelerin eziimiş olan hasır kısım·
·larını sıcak su ile yıkadıktan sonra hava
cereyanı arasında tutarak kurutunuz.
Hasırı meydana getiren saman ~ u ile
temas netice sişişer ve
eziklik kaybolur.

Bllğüiı!lf'ooa. sahifc-

miafe sitJe ~ bir
güı.el tayör, hem rop
üzerine ince bir yazlık
maoto, hem de bir
Hzel yazlık kazak
modeli veriyoruz.
Kostüm tayör sahifenin solunda p-düğü··
nüz modeldir. Beyaz
ipekli Ye yuvarlak
yakalı jile üzerine bent kli yünlüden ceket
Ye etek ..
jilenin yakası tayör

.

kuına ~ından

Eldiven

Çarşıdan
eldiven
alırsaım elinizin numarasına UJ.tundur.
Fakat p ·rmr Tclarınız
zor girer. O ı.aman

derhal
bu eldiven
benim elimin numara·
sında değil dersiniz.
1-falbuki aldıktan sonra ve elinJze ~eçirmez
den evci ıoİr az ate,e
tutarsanız
eldivenin
derisi yumuşar ve
parmaklarınıza kolayca girer.

kenarlı.

Kol.. diğer ta yö.rlerc!e 1
olduğu gibi değil. Bi- ı
lekten büzn1eli. (:~ket
önü onuızdan aşağı j
açık ve iki cepli. Düğ
mesiz, şeritli ve bel
Broderi yatoka1ı kemer.
ban gülü
Etek dar. Ön ve 2r-

l

B o ~eri y.ıs·
l!k modeli

kadan ikişer yelpaze
pli.
Sağ tarafta ki model
rop ve rop kumaşından
bir pardösü (kaş pusyer.)
Em pirime ve ya fantezi ipekliden.
Kol: Büzn1e. Rop ve
pardösü yakası açık
yürek. İçerden bevaz
bir jile ve ya ha ~çlı
kombinezon önü belden çşağı önden sar-·
kan uzun ve fiyongalı
kurdele.
Etek bütün pli. Ortadaki model ince yaz
yünlüsü ve beyaz fal nileden etek üzerine
/ ayni kumaştan. kazak.
. Yaka çok açık. lçerden
1 ipekli jile. Kazak ya
brode ve ya kaneviçe
işlemelidir.

I{ol setre biçi n1i ve
kapaklı, işle melidir.
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O her türlü anlayış,
seziş kabiliyetinden mahrumdur. Nasıl olupta bir metres·
olduğna hayret etmemek kabil
inan..

değil.

S. -

Anlaşıldı .. Onda böyle

zannetmediğin
k a b lliyct!eri
görmek ve senin üstüne başka
er e ~ması hep bu metres
bir kadınla alakasını cgrenmek
yüıünd<f,nd\r . İş.t;e mektupta ' gurur ve izzeti nefsine dokanö}lt yaı&\>r . Artık bunun dı. Kocanla alak:;::dar olmağa
ı

, ;;ııı

ntfıllllC

•

ıımııı:ıııı.-ıt~

kıGı ~JPi kaldım.ı?
S. - Canım her akşam geç

P. - Bonjur SiiheyJi. . ,
ne içinde
0
S. - Bonjur Pcrvint;İğill\
Bih:nzbSi
Ne iyi ettin de geldin., Ben
.. Pis. İı1
ıntı,
seni ancak bu ekşam ~c~t
meymenets suratı ile benim
beylerin suvaresind~ görece .- 11
yanımda
şadı - ı yetmiyor~
ğimi zannedi~rdum. Diin öyle .
muş gibi
e üst" e ihanet...
kararlaşbrmıştık ya..
, , · 1 Hayır, fıayır, buna as.a. tah'1m·
P. - ( Hala telaşlı ve asamül edemem..
.
•.
ı
Ş.Fakat
senı
bu
Ş"Qpheyc
bi) Evet evet.• Oyle konuş·
dü ren ne? Belki J.alandır..
r
muştuk.. Amma '<ıAn akşam 1
P.
Şüphe
degıl
kardeş,
danberr ,vaziyet c\eğı~ti. Ben
göz . . gör_m.üş, elimle koyEmcet \-J~r,lerin suvaresine
mw
gıbı emınım.
gitmiyorum.
'f:vvclce.
iş~eri~den. bana
S. - Gitmiyormusun?
bahscderdı. Şımdı etm1yor. AkP. Evet
gimuygnım
ş
an erken gelir sabahlan
(birden tepdili fikirle) Hayır..
geç
· rdi. Şimdi akşamları
gideceğim .• gideceğil\' v~ g§- 1
geç g
sabahley· n ı kenden
zümle göreceğim.. EJiffllo ~sokağ~ fırlıyor. Bundan deha
k~aya~f\ğım.
. j
açık
olur .• ya !. doğru ll
S. - Kur.um Perv1fı .. Sana
bugün ne oldu. Neden :bö}tle
telaşlı ve asabAsin?

P. - (kendini ~aptedemi"'<
yip bir sinir ıJuh.ranma :ti.itu.. l
lur. aglamaya başlar) ah .sor: 1
ma.. hiç! sorma kardcşimı, ı
B~ıma
geJ,e~
Am~n Yarabbi!.

J?ilmezsifut., 1

EP.tnun kw}gr

fena, bunun kadar- İJlSıtfl!t .s - ·ı
san bir şey olur ınt h.\. ı' •
S. - Otur.. SUkunet bpl~. Tt
Ne var?ı ne eıldu?. a~mr, ~~
geldi anlat.
Her ıey~n , ofi..fi
çaresi bulunu:"'.
''
.>r.ı
P. - Her ıeyin cdılr hnfa,h
bunun olmaz •. Auman yarMhhil,,;
S. - canım ne qldu. J\~~t )
~unu..
, ı;".t'ı
P. - D&ha ne o,sun .. 1'..0; .
camın bir nı'!treEi 'ta .
·
'
S.- Kor.anın rrreWesi ıhi •
var? iıte bu lmkan!ız.ı
,ı
P.- Görlıyo.sun ya, ~
bile inanmiyQ{.,Un, rıt+1'hıya~
bundan, bu, .adamdan, kq~w,
olacak bu heriften <\ap~ ajij
bir mahluk varmıd 1 r ':f'a.l~a.. ,
S.- Sözümii. yanlı~ 'nnJ~~n\ hı
Kocan seni ~bk s ~'<-'~ , 11 brı' 1

dediö-ini iki et>nc.,, af,Rr ·~aş{i,

kendi halinde biri ~8orqdus.m
P. - Rica ederim banfl Yıim.ı,

gelmiyor ya . Geçen akşam
ben si
iken pekala erken
gel ·
. - Evet amma
sonra
ğeQc;. ~ıkıp gitti. Hemde bensiz
}'dlnız ol~rak ..
S"n de pekala onsuz
c:oka a çıkmıyormu-;un.
P.
Çıkı} crum amma .. ben
ha ka o başka.. o biraz eski
kafalı. .Qenim ise asri ve medent ıpet"buriyetlerim, davetle
suvarclcrim var.
Sonra da Nev~dm
v
·ım·

_., (

Ka lannı

çctar) ne

de
iaüyorsun.
S - Şunu demek istiyorum
ki sen aylardan beri kocana
ihanet ediyorsun. Bir aşıkın
var. Böyle olan, kendi kabahatli bulunan bir kimse kocasınm kabahatinden bu derece
sinirlenirmi?
P - T e "s'if ed rim Süheyla.. Sana bütün sırlarımı
söY!ediğfrµ~ beni pcşiman mı
ettirecektin.. Evet.. B'r aşıkım
vatt. Ne\•zadı sc~iyoııı:n. Oda
beni seviyoı. B n-:lc ~ t.'l haklıyım. Çünkü
kocam bana
<arşı Jakayt ve esasen o bana
l"yık bir adam d ğil.. Fakat

hana ihanet c"s;n ... Bu benim
. adın! k ir.1eti ne sime
?g•r b" znrbadir.
S - Pcr in s ....n 1.ocnnı

en
kıs

kanıyorsun.

<tb ·ua) ,,,re , ıpı .ub'lflı~~nmakıhı? Hayır..
lu>lfUA run '"ı Hlfa/ti>A'Hnyıfünti p1nponun ne-

~~~""~~.;;aii.-PIWHlll~--.P,ı sinithhıskmıayı:m. Fakat
1rıi v1"JA , (l(d ıl ııuJlırvA
g"
Jtiieıt ~ :kendimi

göz
kü·

-,ff~c;«. eclfwin.lf ll9i'~ /f~P.'H1t;1 ç~rr.Rif,Rre~m ra·:·
..
melelmc. Onun !Unil'qk,ffi)H ""!t.,
'S. - Belkı ~enın ıh7netının
tunu senden ra-la bı 11 biliriw. farkına yarmışur da bılmuka-.
U 1.,n """,. J~ ~,,. ıS~t
,fıll
b~~n. luh ...
n.,b iv J.. n; J~ls:~· io'I ru:L J
~ (-s1 Evela benim harekcbun? anam~~7ae mem.JH~W~
bu Redkt deglf~ . ""~ ~ ~Y.
.gşuL f8&1ia!J!mi1<ı1J.?t•d ıqıb t
P ..,tnırYR~·;fd~ \1~ıtJd ~'

*

time h::~,HlaJt.c.t deyip durma.
So.ı;ıra da o hiç bir şeyin
f .!?l!lHildl ~ Heğ11.. Olamazda..
Bu kablllyet onda yok.. İnce

1
den ~~~p. l'irr~iU&~-·
aclt-,a dJl?,ilı !
_
imzacı. .r r:ı T t'&. <> t, . e
. ·s. - Er'~ckt'r. {:.im bilir..
yiiı~Wt 1 • ~oı Q J • ~'ocaM-'ı ÜJ.~n!t! fto'1ilruf de her ŞP)'\ bil:r
zın ~r m'"!ı-t.~r-nı <r. li ı.
•q b
n .

1

4

,

eVlf geç ğcimesi ve IWra
<.

leym ,

1

P.- Haı ı.r dedeim ya.. Bana

başladın.

P.- Sadece sinirlendim okadar.

S- Ben bir az

dışarı çı

kacağım. İstersen sen de gel
oyalanmış, açılmış olursun.
P- Hayır.. Nevzatla randevum var. Geç kaldım bile.
Emcet beylerin suv rr inde
görüşürüz. Allalusm rl dı -..
~

Yanm saet sonra Pervin
Nevzadın bekar odasındadır.

Nevzat (-çapkın bir delikanlı)
Buyursunlar iki gijzl,Un, buyur-

sunlar

hayatım.

göz beb :im,

çiçeğim.

P-{Sadece ve kısa) bonjur
meleğim. geleceğini bildiğim için sabırsız
lıkla yolunu bekliyordum (sanlmak ister)
P- (mani olarak) Hayır .•
Hayır. Rahat durun ..
N - Niçin ..? Her vakıt müsade etmezmi idin. Bu gün
ne oldu?

N- Bonjur

P-

Canım sıkılıyor.

Yol· :ı
benim aleyhimde bir şey m;
duydun? İnanma Pervinc yim
hep yalan.. Hep if t r d r
Mutlaka f\'criman j c al
var demi~lcrdir.

N.- Kime?

Banamı?

0

P.- Hayır.
N.- Nesrin mi? Nihal m;?.
Hanginsini söylediler.. Emin
ol ki hep, hepsi yalan.·

P.-

Canımın sıkıntısı

se-

ninle alakadar değil.

N.- Ya bu

sıkıntıya

scb p

kim?

P.- Kocam.

N.- Kocan mı? cyvalı, demek münasebetimizi duydu
ha? Şimdi ne yapacağız?
P.- Ne yapacai!:.. Hic .•
doğru boraya
gelceğırn
c
sen;nle beraber yaşayc:c::- r:ı.
Biri birimiz= scvmiyorrn~:·
Her vakıt ~h r.e olur d ;m'
beraber olsa idik demiyor il!~
idin?
Sunu yar.n

4M

Sahife 11

Son Saat

Yeni maaş kanunu karşısında

•

Itfaiy

1 :. hiliye men urları

ediliyor, Kimsesizler baneticeye göre zı şeraitte katedbir alınacak bul edilecekler
Teftiş

•

bundön
edecek?

•

ı
i
l

l

Şehremini

Muhittin, Emanet
baş müfettişi Tevfik beylerle
müfettişlerden bazıları Fatihe giderek
itfaiye birinci
grupunu teftiş etmişlerdir.
Diğer gruplar da teftiş edilmek üzere bir program yapıl

ithal edilmişlerdir.
Halbuki, 1 inci sınıf tahrirat müdürleri meyanında, bi rinci sınıf Kaymakamlık yapanlar da vardır.
Mesela, sabık İstanbul vilayet tahrirat müdüril Rüknettin
bey
birinci
sınıf
olan Beyoğlu kaymakamlığın
dan, Vilayet tahrirat M. ne
nakledilmişti ve orada kalsaydı, mütezamr olacakb.
Sonra, maaş ve derece itibarile düşünülünce de, arada
nisbetsizlik görenler vardır.
Filhakika, maaşı artan, fakat, sınıfı indirilen memurlar

mıştır.

e

vardır.

ı)

Posta ve telgraf başmiidürü
5000 kuruş alıyordu. O da,
1 inci sınıf tahrirat M. leri
meyanına ithal edilmiştir.
1
Diğer vekaletlerin başmü
dürleri ile arasında fark bıra
Maiyet memurları ve 1 inci
sınıf Nahiye M. leri de 2500
kuruş atıyorlar. Fakat bunlardan Nahiye M. leri 12 inci ve
maiyet memurlan 13 Üncü
dereceye ithal edilmişlerdir.
Mümeyiz ve katiplere gelince,
onlara maaş miktarına göre
dereceler verilmiştir.
İstanbuldakileri, bak alım,
Vekalet hangi maaşla sınıflara
tefrik edecek.

Tramvay

şirketi

ve yol tamiri

Tramvay caddelerindeki tamirat, kısmen Tramvay Şir
ketine ait · olduğundan, bu
caddelerde yapılacak tamirahn evvela şirkete haber verilmesi usul ittihazı alakadarlara

cı•p

C"

,u

l

u
:ı

Bu programa nazaran mayısın 4 üncü cumartesi günü
Üsküdar, 8 inci çarşanba günü Kadıköy, 11 inci cumartesi günü İstinye, 13 pazartesi günü Bakırköy, 15 çarşam·
ha günü de Adalar gurupları
teftiş edilecektir. Teftiş netibir
raporla
tesbit
cesi
edilecek ve bu neticeye göre
itfaiye teşkilatında tadilat yapılması icap edip etmediği
anlttşılacaktır.

!Ankarada poker

kılmıştır.

bildirilmiştir.

ve

na tabi olanlann bir listesini
diş tabipleri cemiyetine göndermiştir. Cemiyet bunların
hakikaten dişçi kalf lığı yapıp
yapmadıklannı tesbit edecek
ondan sonra imtihana kabul
edileceklerdir.

Dahiliye vekaleti, kimsesiz
çocuklar için tesisini tavsiye
ettiği yurdun, bir ~n evel
aç.almasını Şehremanetıne emretmiştir.

Emanet, bunun üzerine, yurda tahsisi tekarrür eden Ayasofyadaki medresenin sür'atle
tahliye ettirilmesini vilayet
idarei hususiyesinden iltimas
eylemiştir.

Yurdun nizamnamesi hazır·
lanmış ve Eman'et encümeninin
tasvibine arzedilmiştir. Yurda,
şimdilik, yalnız kendi kazanç·
ları ile geçinmek mecburiye·

tinde olan kimsesiz çocuklar
bir hafta müddetle kabul .edilecektir. Bu çocuklar, akşam·
lan saat «22» de yurda gire·
cekler ve ertesi gün nihayet
«10» da dışarı çıkacaklardır.
İçki içtikleri görülenler, Üzerlerinde bıçak ve saire. çıkacak
olanlar, yurda kabul edilmiyeceklerdir.

f~ekteplerde

zararları

An karada
eskideıl
mevcut ve yeni açılan
kahvelerde
bo] bol
ovnanan
]=>okerin önü.,
ne geçil nıezse Ankara
ahlakındaki salabetin
sarsılacağından ve bu
Poker zazarlarının ucu
aileye kadar dayanaca~ından
bahseden
Hakiıniyeti Milliye refikimiz, Ankara gençliğinin bu tahripkar
yo]dan çevriJnıesi için
nazarı dikkati celbetmektedir.
j

Alaylı dişçilerin Kozanda d6rf
imtihanı kaldı
şerir yakalandı
Alaylı dişçilerin imtihanları
Sıhhiye vekaletinden gelen bir
emir üzerine tehir edilmiştir.
Sıhhiye vekaleti yeniden imtib -

eni y t

Kozanda bilhassa son zamanlarda bir çok şekavet
hadiselerinin amili olan dört
şerir silahlan ile birlikte hay·
yen istihsal edilmişlerdir.
Bunlar Kadirli kazasının
Bozkuyu
nahiysinden Deli
Bekir, Ali oğlu Osman, Deli
Hasan oğlu Ahmet ve Cin
Mehmettir.

abakula!~
Bazı nıcktcplerde.

hu
ıncyanda
Feyziati
lise.
.,
sinde kabakulak hastalığ·ı zühlır ettiğ·inden

bir haf ta müdc.letle
tatil edilnıiştir.

Sinek ord su
İznıirde

Karşıyaka
daki Alavbevi
. . nıevki-

ini bir kaç gündenberi
sinek ordusu i~tih\ etnıis ve ha]k belediyedeı; bunlarla nıücadcle
edilnıesini istenıi~tir.

Şehbenderlik

/erimizin

teftişi

Maliye Müfettişlerinden Fuat B. Şehbenderlerimizi~. muamelatını teftiş etmek uzere
Suriye tariki ile Avrupaya
gi d ecel<tir.

Refi ' B. bugün
gidiyor

Sıhhiye vekili Refik B. b~
gün Berlin tariki ile Am.erı
ka tetkik seyahatine 6 1de·
cektir.

cku1eti

i~tanbul vilaveti

ilanları

numaralı

Babçekapıda Salih Necati eczanesinde
ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze edeviye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
tahlili 165 kuruştur.
.IS
1 Bahçekapıda
Salih Necati eczanesinde tue birinci morina
balak yağının kiloluk şişeleri 90 kuruftur. Mağşuşiyetini ispat
edene bin lira var.

mOdürlUğüne

muhammenesi
4500 sekiz taksitte

Hal Bal 1k yag..,;
••

Usküdarhlara müjde ~~u~:t.fo~ ::şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam ıirinğa, lastik sonda, derece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra'
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik ediril.

kagel-

meleri.
§ Şelıremanetinden : Çirçir
yangın yerinde 37 mükerrc r
ımmaralı adada 19 sıra nu......ıı 2,50 metro yüzünde ve
33,93 metro murabbaı sahaamdaki emaaet mala arsanın

kıymeti

l·ıaçlarlnlZI

1 aelliai puarWda aatılacak
br. Taliplerin S Mayıs 929

dar leftZlm

tamamının

atik 15 ma bahçe klgir
cedit 33
hane
Müştemilatı: altı oda bir mutbak bir bili.
4000 sekiz tapsitte
Y eşilköy
Şevketiye
lstanbul caddesi 66
ma bahçe hane
Müştemilatı: Büyük ve küçük on bir oda bir mutbak ve iki bili.
Balada evsafı muharrer emlikin bedelleri sekiz taksitte tediye edilmek üzere hizalarında
muharrer kıymeti muhammene ile 25 / 5 / 929 tarihine müsadif cumartesi saat 15 te aleni
milzayede usulile satıl~caktır. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu hesabile
teminat akçelerile emvali metnıke satış komisyonuna müracaatları.

11,87

beşe

nevi

İzmir

Caferağa

meb'o murabbaı arsa gediği
llİll t ..... Ye mtllldıniln 8 de

Puar glnG saat on

N.

ilanları

lira

,.da 30 metroluk Fevzi pafa
.Jdesi üzerinde 11 metro
) dinde 21,45 metro murabbaı sahasındaki emanet mali
anumm metro murabbaına
15 lira kıymet takdir olunarak
ablmak' için açık müzayedeye
komaaftur. 28 mayıs 928 tarihinde ihalesi olacaktır. taliplerin ıartnameyi g6rmek
için her gün miizayedeye girmek için mzldir tarihte levanm mftdftrltığnne gelmeleri.
1 Şelıremanetinden : Metro
marabbaına 15 lira kıymet
takdir olman Topanede Kanbq mahallesinin Çubukçular caddesinde 61 eski 57

, . emlak

sokağı

mahallesi

Şehremanetinden: Eski Ali-

metruke müdüriyeti

ı

metnMnma SOO lamış kıymet

takdir ohmarak satılmak için
açık mftzayedeye konmuştur.
28 Ma,. 929 tarihinde ihalellİ olacaktır. T.aliplerin şeraiti
sirmek .için her gün milzayeCleye girmek için mezkur tarihte levUtm müdürlüğüne

Acele satılık matbaa
makineleri
Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift lstaııbul ve
çift kazanlı iki matbaa makine.si müsait çeraitle acele
satılıktır. Görmek istiyenlfr matbaamız idare müdüriyetine
mUracaatJan,

Kiralık küşkler

~elmeleri.

§Yeni köy dairesinden: Bebek, Emirkan, Yeniköy, tarabya, Boyiikdere, Y enimahalle-pazarbqı, Albnkum.
Daire hududu dahilinde
ballda gösterilen mevkileri
muayyen mahaller bir seneden
öç seneye kadar deniz hamamı yapmak üzere pazarlık ıu
retile icara raptedileceğindcn
talip olanlann cumadan mada
1 Mayıı929tarihinden itibaren 1
yevmi ihale olan 9 Mayıs 929
pertenbe rününe kadar daire
encümenine müracaat etmeleri
ilin olunur.
§ Adalar dairesinden:
Bnynkadada Kumsal: mevkii
Süyükadada iskele civar:nda
Belediye gazinosu ittiealinde
Heybeliadada
Abbaspaşa
Ukele•İ milntehası
Burıazda Belediye mevkii
civarındaki kumsal
Kınalıda Sahil caddesindeki
kumaal
·
Yukarda mevkileri. gösteri l~ deniz banyo mahalleri bir
ıeneden llç seneye kadar ayrı
ayn icara raptı aleni surette
müıayedeye konulmuştur. 26
mayıı 929 pazar günü saat
15 te ihalui yapılacıAktır. Ta-

Emniyet sandığı
müdürlüğünden:
Sandığın uhdei tasrrufunda bulunan G&ztepede Merdiven
tariki sokağında atik 1,3 ve cedit 35,35 numaralı iki bap köşk
müştemelitı ile beraber tamamen veyahut ayn ayn kiraya
verileceğinden talip olanların 1 Mayıs 929 tarihinden itibaren
on gün zarfında pey akçeleri ile beraber Sandık idaresine

müracaat eylemeleri ilin olunur.

SATILIK E~tLAK
Ayasofyada Ahmet Abut
efendi konağı ve buyük varidatlı Alemdar sineması ve
arka tarafındaki kebir arazisi
birden gayet müsait fiat ile
bugünlerde satılıyor. Görmek
için içindekilere, görüşmek
için her gün öğleden sonra
İkinci Vakıf hanında Ferit
beye müracaat.
Piyanko müdürlüğünden:
Tap ettirilecek olan 470000
adet evlenme evrakının 4-5929 tarih cumart~sl saat on
beşte ve (76000) adet evlenme cüzdanı ve defterleride
6.5.. 929 tarih pazart~J ~
saat on beşte münakasalan
icra olunacağından talip ola·
caldann pey akçeltri ile birlikte mezkur gün ve saatlerde
piyanko müdürlüğünde miit•
şekkil mubayeat komisyonuna
müracaat eylemeleri ilin ôlunur.

VERESiYE

6 ilô 8 ay vade ve
75 kuruş
15

Doktor Aristidi

günıük

Taksitlerle
Trenç kot

t:

Lacivert pardes·
Kostüm

lip olanların teminat akçeaile

beraber vaktı muayyende daire
encümenine ve hamamların
projesile şeraitini görmek ia tiyenlerin de her gjiıı daire
baş fen memurluğuna müracaatları ilin olunur.
1 Bayazıt dairesinden: Yeni
postane . civarında Hiibyar
caddesinde Yıldız hamamı ıokağı

başındaki

numarasız

baraka ve Ayasofya meydanındaki camekan baraka ile
şehzade başında Emin Nu-

Manto
rettin mahallesinde lbrahimpqa caddeafnde 116/92 No.
dilkkinın enkazı hedm ve
nakil masarifi alıcıya alt olmak Gzere kapalı zarf usulile
mllZayedeye konulmuştur. Almak isteyenlerin tai'tnamesiııi fÖtmek (izere fen memurluğuna müracaat ve ihale
günü olan 29 mayıs 929 pazar gllpü saat 14 de kadar
teklifI havi zarfları 4aire encümenine tevdi eylemeleri

ilin olunur.

Muşamba

Kazak
Çocuk elbiseler

her nevi yerli ve lngiliz kumaşlan İstanbul Eminönil
K&prllbatı NQ 16·16 Ka-

rakq elbise mağazasına bu
ilinı keaip müracaat ediniz.

il!

4 Mayıs

• =

Yolsuzluk

Son Sant
1 1 .

Bitti...

icindeki ölü

Aİırnel Cenud edelin

n
. . .
1·'
Hfifeffişlerin rara
suı ıstıma ı
fahkilrdta başla- tahkikat evrakı
ması bekleniyor
Ankara da
Kaht

raf d anedc Defterdarlık ta-

cıatıln an Elektrik
ıan

"

v·as i araz.inin

şirketine

satış

mu-

a.ınelcsindeki yolsuzluk ve ha-

zınenin

.. d ..
ugra ıgı zarar etraf ın d a
ki ol an neşriyat
h .. k.
va
u umetin nazarı dikkatini

celbetnıiştir.

B::günlerde maliye müfettişı erinın
t alık·k
.
ı ata vaz ı yetet-

meler · · ·
int' ı ıçın emir gelmesine
ııar olunmaktadır.
1 kBu işte aşikar bir yolsuzfu ın:vcut olduğu, ikinci dea ınuzaycde ilan olunmak sızın evral<ın bekletilerek ihale
ınuanıelesinin icra edildiği anaşılmaktadır

l

-

.

İntf

·ere futbol

Ş&nıpiyonası

. İngiltere futbol

nıbai müsabakası

şampiyonluk
Bolton ve

Portsnıut takımları arasında
Yapılmıştır.

t.ı.kımı , sıfıra karşı

'k'Bolton

ı ı say 1 ·1 ı ~
ı e l"ortsmutu yenmiş

ve

lun-:ı

turı~

6~tere şampiyonu olmuşMaç neticesinde elde

eb~llen hasılat

takriben ( 300 )
ın l'
___
ırayı nbıılmuştur.

Belediye vereisi
\'e otomobiller

cıerek

geçen seneye,
gerek bu seneye ~it
olan hf!ledive rüsun1unu v
·,,
.
ern1ıyen otonıo-

hılciler hakkında

ka-

nuni 111
uan1ele yaı)ılması t k
tir.

c ·aı-rür etn1is~

Geçen seneki borçlav
ot
ern1en1is olan
rını

oı11obillere h~;ciz k-0Ekseri

nuJnıal t d
c a ır.
oton1ob·ı
1

sahipleri
borçlarını
b.
d e f ata
i
.. d.
ır
o ıyenıeınekte
bir

1<ısn1ın1
vern1el:t
t b .
"' e,

..

n1ue akı kısnu için de
« 9 0 » gun
.. lu·· ı<: bir taahh:
ut senedi in1zalamaktadırlar.

Düyunu umumiyedeki para
mübadele sui islimalini tahkik
ile meşgul olan Maliye mUfe~leri talıkikab ikmal ettiklerinden DUyunu umumiyeden ayrılmışlardır.
Heyeti teftişiyeye riyaset eden
Nedim B. evrnkı hıhkikiyeyi
hamilen Ankaraya gitmiştir.
Tahkikat neticesi mektum tutulmakla beraber müfettiılcrin
raporlarında sui istimali kat'i
surette tesbit ettikleri anlaşılmaktadır.

Büyük Millet Meclisinde bu
mesele hakkında Maliye vekilinden izahat istenilmişti.
Saracoğlu Şükrü B.in tahkikatın intacı üzerine izahat
vermesi muhtemeldir.

Ha a gitmiyen
kadınlar
Şehrin1izde bulunan
unuımi ecnebi kadın
lardan n1en1leketin1izi
terketn1ek üzere mühlet aln1ış bulunanlar

umumi

vardır.

l~u kabil kadınlara
yeriln1iş olan nıühlet
bitmiş, fakat bazı kadınların henüz n1en1leketiınizi terketınedik

leri

anlaşı)n1ıştır.

kabil

kadınların

Bu

teb'-

itleri için icap edenlere
enıi r Yeriln1iştir.

Tütün
inhisarında
Tütün ·inhisarı nıe
ınurin

teavün sandı~-ı
sern1ayesi, « 600,000 » liravı buln1uştur.

Nihayet (1-2) sene içinde (1)
n1ilyon lirayı bulaca~ı
ten1in ediln1ektedir.

-2-

ne o

Lormuva usf; ... altın yaldızlı
iç.ine ayaklar gömülen kiymettar şark halılarıyle
döşenmiş müzeyyen ve cesim
bir odada bulunuyurdu. Karşı
sında hepsi de maskeli olmak
Uzere üç kişi samit ve tehdit- .
kar ayakta duruyurdu. Kendini oraya getirmişolan sakallı herif ortadan kaybolmuştu.
Duvarcıyı korkudan çildirtan asıl şey ise işte tamam
karşısın da idi: Karşı ki duvarda büyuk bir delik vardı
ve bu delikten agzı baglı bir
adamın solzon siması ve dehşetten bUyümüş yalvaran elleri görilnüyordü. Hiç şüphe
yoktu ki bu adam elleri kolları bağlanarak
duvarda bir
insan sığacak kadar büyüklükte bir oyuk vücude getirilmiş, o adam . bu oyuğa sokulmuş, sonra bu oyuk zavallının
çenesi hizasına kadar yeniden
örülmüştü. Şimdi yalınız biçarenin başı meydanda kalmıştı.
Lormuva usta dehşet ve
korkusundan kendisinden geçmiş, adeta bayğınlıklar geçirtezyin:ıtı,

mıye başlamıştı?

Nihayet maskeli adamlardan
birisi sıvacıya hitaben şöyle
söze başladı:
- Önümüz de, çenesi lıızası
na kadar üzerine duvar örülmüş gördüğümüz bu adam hiç
bir iz, namu nişan bm~kmadan
ortadan l~nlkmnya, dünyadan
yok olmaya mahkfınıdur. Şim
di size izah edcrniyc~egim
bazı esbap dolnyısı!a biz kendisini ölüme mahkl.ım ettik. Bir
müddet sonra bu adanı eıc
liycn ve ebediyen şu duvarı.n
içinde kalması multaddcr bır
ölü olt:caktn·.
Biz bu işi kendimiz grrmek
istedik. Ve gördükürıüz gibi
pek kalın olan şu . du~~~.da
bir oyuk vücuda ı;etırebtlaik.
l.al<in mnhkümu duvar.a ~~~:
tuktan sonra oyuğu bır turlu
temamile kap::ıtamıyoruz.
Maks~dimiz şu

I•

!!!!21ı..

1

damm ..
Qç: , ·d ki adam
bi!'r misin?

duvarın, şu

tuğlalann adrnsın~a hi;

c~

set bulundugunu kimsemn, hıç
rakı
bir kimsenin aPJıyam~ması
Kumlcapıda Nişancada otuiçin oyu~n m~n.~~z':,~ ~ır suran meşhur
kaçakçılardan
rette yemden oru,m ... .:..dır. ~a:
sabıkalı Vartanla
Kirkorun
kat söyleın'ş oldugu?1 gıbı
huna taınamile muvafrak claevleri dün müskirat memurları
madık. Bunun üzeıine . bu iş
tarafından
taharri edilmiş,
ten
anlar ınütı:!hassıs bır usta
150 kiloluk bir bakır kazan,
20 kilo kaçak rakı ~7 s:1i~e [ celbc:lcrck bu işi o:.ıa yaptır
bulunarak müsadere eoil~tir. mıya karar verdik. işittiğimi-

Kaçak

_'!!-L--

!!

ze göre siz san'atinizin ehli,
mahir bir sıvacı imişsiniz. Gerek i~minizi ve gerek adresinizi ne suretle elde etmiş
bulundumuz
bize ait bir
meseledir ve bunu size ifşa
edemeyiz....
Maskeli adam bir müddet
susarak ateşler saçan gözlerini korkusundan bayılmak derecelerine gelmiş bulunan sı·
vacıya dikti, sonra sert, itiraz
kabul etmez bir sesle devam
etti:
- Bu adamın ölümünün
gi7Ii, her kesçe meçhul kalması lüzumundan bahsetmiştim ....
Biçare Lormuva ustanın kulaklanna ve gözlerine inanamıyacağı geliyordu. Bu nasıl
işti? Zaif bir sesle mınldandı:
- Bu... bir.. cinayet... ba
işi ben.. yapamam... elimden
gelmez.... korkarım ..•,.
Maskeli adam sıvacıya dogru bir adim ilerledi ve sesi
büsbütün dikleşerek homurdandı:

-

Şahit oldugumuz vak'a

hakkında

sizin fikir ve kanaatinizi sormuyuruz. Sizden istcdigimiz şey şu duvarın açık
kalmıC!olan kısmını tekrar örmektir. İşte vazifeniz bunda:ı
ibaret ol:ıcak... Duvdrm içinde kj adamı cnnsiz biı· dir.:-1~
mbi telakki ederek işe he·
men ba~layınız...
Aman yar~bbi!.. N:!sıl
olur? Bu adaın henüz canlı ...
_ Adam sizde! bir kere
güzune bakınız! daha şh~
diden yarı ölü bir halde ... Sız
başı hizasında ki fethayi örünce havas?zl:lcfo.n moı-toyu çe1 ker, gider... Maskt"li adam bu
sözleri söylerken eli!e d~ duvardaki fethayı gösteriyordu.
Bu delikten görünen insan
b 3ş 1 daha şimdiden can çek~miye ba.şlaınış g1"b'1 k'rli
J. bir
pas rengi bag)aunştı; yalnız korkunı~ ibti.ıannın İ>ütihı dehşet
~
b.. .. Ü<;
v~ focayh deh:;etteo nyum •
zanlllı göz!crinJe toplanmıştı.
(Mabadl var}
(;>

... "\

...
" Salıife

eyri sefain
Bugünkü ilk
mdçları ve bir
fikir

Merkez acentası : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2362
Şube acentaıı: Mahmudiye
hanı altmda . İstanbul 2740

Antalya

lfü nıaçlarmm
Üt;Üll<'iisii Tal\sim ~ta<l
yohıundu yaıulacal\lır. Bn
ruaçluru öğl(•dC'n "' ('I hu:,:ı
Hunün

( İNEBOLU )

tarafın ualip !JPl(•<•e(jİHİ
sinıdiden tahmin f'tmel{

;nlimJdindiir.

Hir

Fcıwr, İ(;iıı
r.ıl İll (ft>(ıildir.

Siileymaniye

hir
Ht•\·l\OZ
h. i O\ naı·sa ne.
"il\tas tt•ltliJ,<'li olanıanıak-

.

İa l~;·ai t'ı· i~ İf'P hi r ıwli

<.'<' alahilcef•I\ f,.tbili~ PllC·
dir. Bu la'iını ı,u,vetini
m ılıa 'aza Phnh- olsa idi
(~tt ıh~~lu·.ıy

1

Un ay

*

kimle

oelnwsi

ic;in lih. ma('l.n·ı önümüzdel\i haftaya tehir eclih•cektir. !U<ll:un oldu?f u
O!{'mpi-

hizi 1ııa( it' p el..
mi~IPı· li. Onun ic;·rnrr Jd
bn müsahaluı n' rı hit· hu·uslyeli hailclir.
ru~r
taı·aflmı .. ha~ ranı if'iıul<~

\ vustı.n. .t la-

kınımııı

da ~ehrimiz<• golmesi muhlPm(lldir.

Ham

:an
nar

&

ası

Şehrin İst'1 nbul taraf ın<la çalışan bütün
hanıallara,

taYzii

ııarka

hitnıiştir.

Bt·yod;Iu ta_raf ındaki
haı11atlara

da ıııarka
tevzi edilnıek üzeredir.
Enıanet, yeni
bir
han1al tarifesi tanziınini dü:ünnıüş, fakat
::>onra \'az gçnıiştir.

tımmdan

TRABZON BIRINGİ POSTASI

SOÇ..El'A i·rAL.·yANA

Hozca ada - Ayvalık

Doktor

postası

A. KUTiYEL

Elektirik ınakineferi1!e befSDğuk
tuğu, idrar darirğl, prostat, ademiilttidar Vii bel ge•ıfekfi§J, cilt ile firen.
giyi aı ı'l:Z tedtWİ eder • KaraklJde
Börekçi fırmı snsın41 ft•_ M •
1

l

\~ 5Mayıs
PAZAR

hmından hareketle [ lzmir,
Küllük , Bodrum , Rados ,
Fethiye, Finike, Antalya ] ya
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte (Andifli,
Kalkan, Sakız , Çanakkale ,
Gelibolu ] ya uğrayarak gelecektir.

yozan mahlulü , 5000 adet
çalı süpürgesi , 300 adet
fayrap küreği, 300 adet sustalı yağ ibriği , 500 kilo
glingrit kaadı , 150 kilo
katranlı kırcala , 100 kilo
ıspavlo, 100 kilo beyaz komando, 500 kilo donyağ.
Yukarda miktar ve cisleri
yazılı on kalem malzemei
muhtelife mlistacelen pazarlık suretile mübayaa edileceğinden taliplerin şartna
meyi görmek üzere her gün
ve pazsrlığa iştirak içinde
9 Mayıs Çarşamba günü
saat on altıda ,levazım müd"riyetine müracaatları.

~

'ı... T~~!.ar
hareketle (Gelibolu,
Çanakkale ve Körfez tarikile
Ayvalık, Dikili ve İzmir ) e
azimet ve avdet edecektir.
Yük ve yolcu için Eminönü Reşadiye caddesi Rıhbm
hanındaki idarehanesine müracaat. Tel. İstanbul 1977
Yolcu bileti vapurda da
verilir.

300 adet büyük kutu Fla-

vatl:ırda

\'. .·c.ınanın

5

(ANTALYA) vapuru 4
Cumartesi 18dc idare
rıhtımından hareketle [Gelibolu, Lapseki, Çanakkale,
İmroz 1 Bozcaada , Edremit,
Burhaniye Ayvalığa] gidecek
ve Ayvalıkten Salı günü
hareketle [Burhaniye, Edremit , Çanakkale , Lapseki ,
Gelibolu) ya uğrayarak Gelecektir.

nıu{\,arr• r ol.m '.\ .. ısn· tokımma lrnzırhl, · yapnıal\

üzPı'P 1aıs11·lılar

vapuru

Mayıs

uümm ualiıı ·ri (~alatasar.ly, F<•nt l', ~ •-;i la~ olarak sır.tlana ilir.

Hantalzade Tayyar vapurları
AYVALIK - iZMİR postası

günü saat 17 de Sirkeci rih-

( REŞİT PAŞA ) vapuru
() l\foyis P:ızartesi 12 de
Galata rıhtımından hareketle
{İnebolu Samsun, Giresun ,
Trabzon , Rize , Hopa J ya
gidecek ve dönüşte Pazar
iskelesile [ Rize , Sürmene ,
Trabzon , Görele , Giresun ,
Ordu, Ünye, Samsun, İnebo
lu , Zonguldağ] a uğrayarak
gelecektir.
Hareket günü yük ahamnz.

(l<•fa

kin az f'ol\
h•hlil, •li ola >ilirdi. 1'al\al
ih1u.tl
c·iliz olmanMlda
lml'<llH_~r
~inıdiI,i
haldt•
..
tPhl ı,eli hiı· \ azi) C'ti yoJ,t m·. Oman i 1 idir ld hu-

postası

Mayıs PazarlOda Galata rıb

lan.H•ak 't' Knh·li - llalıcı
o(j l u, l'C"ııeı· - Sfıle) manh·(~
. ' H<:'sild
.. as - HC'Yl,oJ.,
.
C.a1ııta ..,ray - \ efa <'31' Jll!jaea ldar<lır. J\ar ~ıla ı:;a<'a ı,
hn:-;ımlara bal .wal\ h 1 ıuün
kli müsalJal\alarda hanni

l'iddı

Mayıs

Son Saat

Dl SERVİTS MARİTTİMI
(ALBANİA)
vapuru 8 Mayıs Çarşamba

[ Burgaı:, Varna, Köstence,
Sulina , Kalas
ve İbrail ] e gidecektir.
( AFRODİT ) vapuru 9 Mayıs Perşembe [Napoli, Marsilya
ve Cenova ] ya gidecektir .
( İTALYA) vapurıı 14 Mayıs
Salı ( Sitmar Levant Ekspres )
olarak [Pire, Napoli , Marsllya
ve Ce.nova ] ya gidecektir.
Tafsilat için Gafat.a merkez
nhbm hanında umumi acentesine müracaat. Tel. Beyoğlu
771-772 ve ya Be.yoğlunda
Pera palas altında Natta Nasyonal Türkiş turist ecensiye
T elefsn Beyoğlu 3599 ve ya
Tokatliyan karşısında beynelmilel yataklı vagon kumpanyasına Tel. Beyoğlu 2330 ve
yahut İstanbulda Enimönünde
Iı:mir sokağında 8 numarada
acente vekiline
müracaat.
Tel. İstanbul 774

ALEMDAR ZADELER YAPURLARI
Seri ve lüks Karadeniz postası

Millet 5vaMua~ıs
Pazar
günü akşam saat 18 de
Sirkeci nhbmından ( Zonguldak , İnebolu , Sinop ,
Samsun, Ünye, Ordu, Gireson, Trabzon, Rize) ye azimet ve (Vakfıkebir , Görele)
uğrayarak
iskelelerine de
avdet edecektir.
Müracaat mahalli: fstanbul
Balık pazarı Y eniticaret han
Telefon : İstanbul 1154
DİKKAT : Yazıhanemiz
1 O Mayıstan itibaren Meymenet hanı altındaki mağa
zaya naklolunacaktır.

4

Yem eser er
çı
Resi1J1li ayın bu gün çıkan
nushası Bayhil havz hakkın
daki neşriyat ve ifşaabna devam etmektedir. Aynı zamanda bu nushada çocuk mese·
lesi hakkında çok mühim yazılar ve büyüklerimizin çocuk·
luk hayatları hakkında anne·
lerinin verdiği malümat var·

Resimli ay

dır. Fiatı

25

kuruştur.

İkinci ticaret
mahkemesinden:
Galatada Havyar hanında
Sotıryadis biraderlerin yazıha·
nesinde mukim ve Pangalbda
Hamamda Eşref sokağ nda 24
numarada sakin Mastoridis
efendinin Amerikan ekspres
bankasına medyun b lunduğu 4370 İngiliz lirası ve 3 şi
lin ve üç Penayı tediye eylemediğinden
dolayı mezkur
Banka yedinde merhun bulunan tahmin<>n 48000 kilo tütün ile keza yine merhun
1911 senesi 1 şubat 1928 koponlu elli adet Mısır tahvila tının füruhtu hakkında vuku
bulan talep; 25 nisan 1929
tarihinde tarafına teb 1 iğ ve
vuku bulan itirazı da redde dilmiş olduğundan ezkiir tahvillerin 14 mayıs 1929 salı
günü saat onda Bahç"'kapısın
da kain dördüncü. vakıf h_a moda esham ve tahviıat hor sasında ve tütünlerin dahi 16
mayıs 1929 perşembe günü
saat onda mevzu bulundukları
Galatada Yağkapanında kasap
namı diğer Ekser deposunda
bilmüzayede füruhtlan karar gir olmuş ve işbu kararı havi
tebliğname mahalli mezkiırda
sakin medyunu mumaileyhe
gönderilmiş isede ahiren oradan çıkıp giperek elyöm ikametgahı mechul
bulundugu
mubaşiri tarafından mahallen
yapılan tahkikat ile anlaşılmış
olduğundan kararı riyae.,t aleyhine tebliğ makamına· yapılan işbu ilandan itibaren üç
gün zarfında day:n huzuru
mahkemeye celbedilmek suretile itiraz edilmediği takdirde karar mezkiinın iktisabı
kat'iyet edecegi ve muayyen
gün ve 11aatlerde meskür t tünlerle tahyillerin
yazıl~:ı
mahallerde füruht edileceği
ve işbu tütünlere ve tahvillere
talih olanlar dahi muayyen
gün ve saat ve mahallerde
bulunmaları
lüzumu
il un
olunur.

f
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$il~ eıı ucuz, en sağlam ve en zarifi

kumqlarile meıbur KARAMÜRSEL fabrikası mamu-

ERTUÖRUL

lltı ŞAPKA !ardır BİLHASSA
Bu kerre imal etmekte olduğumuz en son moda yazlık
pyef. na'fif Ve :zarif tavşan tüyü şapkalarımız şayanı

MAÖAZASINl:>.A.

eşya

Ucuz

serQisi

tivaiyedir.
lıtanbul Sultanhamam ikinci Vakıf hanı albnda

NOVOTNI BAHÇE· BiRAHANE ve RESTORAlllll

KÜŞADI

ALTINCI BÜYÜ
K
.

Halefi Frank Tryl.orn ve flreklaı
Her gla saat 18 den itibaren: Profair V. Sternadm talab idarelincle tam kOllılU
Cama ıhieri saat 12 d• 15 e kadar: Matioe konser

TAYYARE PIYA1~ KOSU

15 .._,.... itibaren: Tabldot: Bahçede taam edilebilecektir. ŞA~K ve AVRUPA
BirUmin nefuetile ...Mır yerine mahaldir.
, Nefi&
· t
Mllkemmel aenili

t•••n

4 üncü ketidc: ıı Mayutadır

B'OYOK İKRAMİYE:

45,000
EBEDi

AYRICA: 20,000; 15,000; 12,000; 10,000 liralık
ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mükafat

Kodak.

Bu

Tcmla Edlllr.

ltkbahann b9tlD

keşidede

cem'an 3,900 numara kazanacaktır

Anadolu sahilinde

stielHj'ini vUcude

bahfettiil haya·
tı kalplere verclfti SMdeıtİ dir KODAK ile IU·
huletle t-'>lt ve ellıecliyu ....,._ et.ek kabil iken
ıeçJp

l~iradır

Kiralık

~re

ya satılık köşk aranıyor

Feneı• yoJu ile !Uallepc aras111da hahc;e içinde
4· ..>·abut !'J odnh, sahile ınümkiin olduğu kadar
yakın klrahk ve ya sallhk hiı• liÜŞ]i aranıyor. Balı·
?esi büyük ve deniz kcnarmda olanı tercih cl\llJa·.
ı]a ta!Silat, kat'l fiyat, mitmkünse foto~r
n Saat idaresine « köşk » lmydı ile oütlderil·
tneHdlr.

llameterine ...,. . ftıecek miabliı.
Bir çocalı ble k ..... ·~.mı ~ı:·..
HER Y1!RDB A1MaiD1t fetoJraflar ~

"

-MINOTEROS kartları SA'111,K

Ahn1et Burhaneddin
YERL OLARAK A'lUADfLt
MÜMASttJ
t
MEVCUT
SERVETİN
.
~AHTAR.iNi . ~ABANCI

Et;.LE,RE ; VERMEYEI:..IM

I

Cerrahpqa hastanesi
operatörü
Muayenhane: Beyoğlu, Rus
sefarethaneıi karşwnda 348
.ııwıuaral Suriye çarşısı apar~anı

8 numarada. Telefon:
Beyoğlu 1615.

·

BU C1DALDE ·A1UVAFFA
OLMı\K İÇİN UÖRAŞAN
MEMLEKETİN FEDAKAR
VE MÜNEVVER KISMINA:

zpnginleri deljll,
herke i eğlendirir.

i\1unıu ıa ı.mızın

1 -

2 -

) t -

•herkeeçe malum olan eıami•ini bir ktrre
daha zikrNliyoruı:
Perte\· ~urubu
8 - Pertt'\' diş tozu
Kırem Perte\·
9 - Perıe" eunslan
Pt>rtcv ~o;uk podrH
ıo - Pertt\" [Don-er] lrnmpriP<>rk ~ L.arbc_ınat
me1eri übü.rak iı;iıı
kuıuprimcleri
ı ı - J~erıtv ,Briyantini .

Eğlence rakısı

Yalnız

l!ertcv NValet pqdtın
ı~ ·"r' 1f'f.U~ tı~a1t titÜı
i - f>e-rr1:,· 1 kinin komprimeleri
11 - P'eri.e"• l<'.>ıv6Dl•rf' '
15 Südoconıo Pertev (Koh u1.: altmdaki teri k~diı~ '-~in

5-

6 -

Perte\ eli~ macunu
Pt rte' kok,rıya suları

AISENOFIRıTos
Zafiyeti umumiyede
ve hali nekahette en mües·tir Uaf cA.-serıofora.

. 12 · -

1 :.

.

tos>

şurubudW".

· Beı&nelerde ve' eo·ıa de·
· · polarında bulwıur •

Zayi

1 mayısta,

içinde

hüviyet
cuzdanımla bazı evrakı reS"'
miye ve tatbik mührüm bu..
lunan el çantamı kaybettiııt•
Yenilerini istihsal edeceğinı
1 den hiç birinin hükmü yoktur.
Muallim: Mllşerref

l
!

1M.es'ul müdiir: Selim

Kıa:a.

