TEL.dFON:
Y-;ızz işleri
• Is. tıoı
Jdfire işleri

Is. 3872

.,.5 inci

yıl - .Vı 1485

SALI

7

on

MAYIS

ilil

AKŞAMLARl NEŞROLUNUR

1929

Nüshası

-

her yerde 5,,,,kuru§ r=;:
·=
LELZI

Kabil öllUnde ilk h

p

kibrit f hrikası işi

l\1üzakere durdu
si

___________.....,..____,
i

3nalla beyeir bulundu
-

İş şimdi tek nala l\ak·ı:
Bir kaç ..
gun evel en mühim
g azetelerim'
d b' .
b
ız en ırmcle (Matuatta bul
)
taşıy
b' ıran
serlevhasını
an
ır yazi
k
Ya2ıda h
. . ÇJ mışt;, bu

nı b . arfleruıı değiştirmek
ec urıyeti ·ı
iht·1Yar el ı 1 e fazla masraf
nıe t zaruretinde ka. gazetelerin m" k"l b'
VazıyL te d··
uş u
ır
"
uşd''l' ·
Yord . b .
u cıerı söyleniu, u ıdd'

lan

ıa yanlış değildi:
gazetel . . ar ınkıl.tbmdan
erıınız k" "k b'

Filhak'k
ı

a

h f .

sınlı geçi d'I

uçu
ır sar er; fakat bu saroldu v r~ P~k nz sürdü, zail
e bılakıs b"l"
ketin ok
u un memle uyup yazınağa başla -

sıntı son r

o·

L
k·

1

ması gazetelere büyük bir ümit v~rdi, bu ümit o de~e~e
kuvvetlidir ki, buğln karilerimiıe tepşir ediyoruz, gazetelerımız
azami fedakarlıkla Avrupaya en son sistem birer makina
sipariş ettiler. Bu makinalarda basılacak olanlar:
Cumhuriyet. Vakıt ve Son Saattir, fakat bugün habc~r alı
yoruz ki Milliyet refikimiz de bu yolda arkadaşlarını hemen
takip etmiştir .
Cümhuriyet ile Vakıt ve Son Saat makineleri Alıuanyadn
F rankentaİ fabrikasına, Milliyet makinesi ise İngilteredc Skot
müessesesine sipariş edilmiştir. Bu ıon si~tem makineler nele:-·
dir, knrilerimize t>ugün küçük bir fikir vermel< için şunu söyliyelim:
Şimdi bir gazete dizildikten sonra dôkülüp basılmayn baş:
lamnsı için takriben bir saat 2aman sarfetmektedir. Halbukı

[ Mabaôi 15 inci sahifede]

Saat ( 11 ) de akşam gazetesi çıkar mı?
(Son Saat) bugünden itibaren intişar saatini tedricen Qeciktire-

celc, . . nat 11) de çıkan arl,adaılarında tesadüfen mühim h!r
h~be:i· eörür e me'haz göstermek. ş~riı ile onu da alarak, ta
hır nklfam Qazdesi halin<te, saat ( 2 ) de,, ( 3 ) t~ .ve C4 l tc,
htdtu dahll Qcç te çıkacak ve bu sur.etle vaiifeıi~i yapacaktır.

1

Heybelide kışın b!r heyelan
oldu, Adanın yegt1ne su men·
baı taş, toprak altında lrnldı.
Bu çöküntüyü temizlemek
çok büyük masrafa ve uz .ı_n
zamana bağlidi. Acele bır
kaç çare düşiinüldü. Bu ara·
da, bir kaç ta Arteziyen kuyusu yapılması düşünti.ld:i. Fnlcat
görüldü lci bu da €. sı. ha!l:decek bir çare değildır. Nı
hayet en seri Çüre olmak
Uıerc hariç.ten su celbi akla
geldi. Seyrisdain idaresi haftada iki defada «500» t-0n
su naklini meccanen J{abul
etti. Fakat bunun için sarnıç·
lı ~iı çeşme yapm:ik lazım
geliyor ki bu da Emanete
dü~en vazifedir. Eğer bu ç~·
. dıme" yapılırsa, Heyb e ı·1• şım
ye kadar görmediği bir su
boll~ğuna nail olacaktır.
Fakat bunun için de Eına
·n hard:r:ti lazım. Bakalım
QUllUP fçin ne kadar zaman
bekt._tıecektir?

2

Saiılle

!on Saat

,,,

raf haber

•

o
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Avrupa seya hati intibalarını
anlatıyor

m
•

ariciye vekilimiz , dün
Avrupadan avdet etmiş,
Tahdidi tesHhat ihzari konferansında tezim.zi izah ettikten
sonra Berlin ve Romayı ziyaret ettiiini, çok dostane ve
samimi surette karşılandığını
Mareşal Hindenburg ve M.
musolini ile görüştüğünü söylemiştir . Sofyadan geçerken
Bulgar hariciye nazırı ile de
dostane görüşen T. Rüştü
B. in bu akşam Ankaraya gitmesi muhtemeldir. Heyetimizden Cevat paşa Ccnevrede
kalmış ve Tevfik B . Maryenbada gitmiştir.
Vekil Beyin verdiği izahata
göre, bugünlerde Türk-İtalyan
ticaret muahedesi müzakeratı
için Romadan Ankaraya bir
heyet gelecektir. Bu heyetten
S. Karavdi isıpinde bir aza.
Şehrimize gelmiştir.

tlün

Almanya ile de Ankarada
Hakemlik muahedesi imzalanacaktır.
ıstılahlardan 11 F,, har(gfinin ihtiva ettiği tabirler

riillmi

ikmal edilmek üzeredir.
~icaret odasındaki komis (gjyon 1'ürkiy ..nin tcdi) e muvazenesine dair obn ~aporunu
hazırlamışl.ır.
lfild ana d :ı de .recei . h:.r aret
~"40,, a çılmuştır. Ilk U';>a
mahsulü de piya~aya çıkarıl _
mıştır.

m

indis<:nnda ~on k ....rg ~ 3 •
!ıklar es.!<ı&ı da on kişi
ölmüş, 180 I<işi yaralanını~tır.
rruıda vukubulan zelzelede
bazı şehirlerde 70 kişi

D

ölmüştür.

spanya b aşveki·li h ükümet
tebeddülüne ait haberlerin

D

asılsız olduğunu söylemiştir.

talya Alp dağlannın aşa·
ğısın:ı kar yağmışhr.
sveç sefiresi Madam Vallenbergin riyasetinde teıthkül eden bir h.eyet, yeni bir

D

D

çocL• bayramı hazırlamaktad ar. Bu h eyet, (1 2-10) yaşında
.·cso) k ız ve (50) erk e k çocuga
··
ve (50) sut çocuguna ve anne•
b ayramıı k eşya tevzi
1crıne
edecektir.
lmlatbuat M. den gelen bir
IMılf telgraf üzerine lstanbul
matbuat memuru Şemsettin
y

v

Yılan

Berlinde
Artık karısık,
/ıklar nihayet

buluyor
Berlin, 5 (A.A.) - Komünistlerin çıke.!·dıkları kargaşa
lıldnr üzerine ilan edilen örfi
idarenin bugün kaldırılacağı
rivayet olunuyor.

hikayesine döndü.

Tamirat
Devletler hala
bir türlü anlaşa
madılar

Futbol

Çekler, İsviçre
lileri mağlup
ettiler
Lozan, 5 (A.A) - Futbol
maçında Çekoslovakya takımı
İsviçre takımını bire karşı (4)
sayile mağlup etmiştir.

Paris, 5 (A.A.) - Y oung Schacht uzlaşma teklifi mütehassıslar komitesine tevdi edilmiştir. Bu teklif, tamirat
bedeli olarak 2 milyar 60 millıavai
Kello~ miaakı
yon rnakrlık 37 senevi taksiti
Moskova 5 (Hususi)- Rusya
Guatemala, 5 (A.A.) - Hü·
ve 37 inci taksitten 38 inci
ile Irak ve İran hükumetleri taksite kadar tediye edilecek kiimct Briant-Kelloğ misakına
iştirak etmiştir.
mebaliğfo
harp borçlarının
arasında havai posta nakliynı itfasına tahsisini nabkbr.
tı başlamıştır. Her pazart si
Paris, S (A. A.) Tcrr.ps
H1vr, 5 (A.A.) Dok
gazetesi mütehassların mesaisi
giinü Bnkfıdan bir tayyare haamelesinin grevi devam l thakkında neşrettiği bir makavalanmaldadır.
lede bulunan yeni hal şeklinin mektedir. ·
mfü:akereyc esaE olabileceğini
·ıta
bankası
yazıyor. Ve {ancak ~zikrolu
Draç 5 ( Hususi ) bir
ı azırı
nan rakamların l<at'i surette ' milyon altın frank sermaye ile
kabul edileceğine güçlükle
\V/achington, 5 ( A. A. ) burada bir Arnavut milli banAyaıı meclisi hukuk cl!cümeinnnılabiiir. İtilaf ve feragat
kası teşkil edilmiştir.
ııi M. Meilon un vazifesinde
zihniyetlerini biri birine karış·
kalmnsıns kar:ır vermiş.ir.
tırmak bir hata teşkil eder )
Venezüelia cumhur riyaseii
diyor.
okey müsabakası
Karakaş, 5 (A. • .)- Cenerd
L;on, 5 ( A. A.) - Hokey
Juan
Gomes Venezuclln reisi
ı
cumhurluğuna tekrar intihabı
müsabakasında Fransa lsv:çBertin 5, (A. A.) - Tedahakkındaki tekiifi fcabul e!·
re~ i bire karşı 3 sayil~ mağ
vül eden pa?anın altın karşı
miştir.
lup etmiştir.
lığı kanuni haddin dunündc
bulunduğundan alm ...n hüku ·
Bulgariar Bursada
meti 500 milyon markhl< bir
Şehrimizde bulunan Bulgar
istikraz aktine karar verilmiştir.
muallimler bugün Bursaya
gideceklerdir.
• 11 l\Iayıstan itibaren Hahcı,
Bekıenen
Kuleli ve Maltepe a~!cer7 liseBu hafta içinde Monte So 1 ler:nin imtihanlarına başlan~·
limento vapurile (1000) seyyah
e~in
caktır.
Hamburgdan 1!clecektir.
.. ·~~!!:!!'2~~!!:!2!~~!'.!:'.!!~·!!!-!!!!!:.ııı!!!!'2• !!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!...-~!!!!!!!!!!!!!!'.!=!!-~·~--!!!!!!!!!!
6 ~Y
Nefis s:ın'atfor birliği resim
bey gaze!eci arkı:daşıınız Mü- 1 bir mahkumu ucunu s;vr Ltiği
sergisi mayısın on altısında
nür t!lcrhumun ailesine t:ı.zibir çivi ile yar.ı!amı-ltır.
Ankarada açılacaktır. Sergi) etle bulunmuştur.
filjleni gümrük tarifesine yeni
nin tertibine mem:.ır o:an rcs·
K~lenr:ı!'iwclc!<i (13} c~n bi
[gjmaddelcr ilave edilmiştir.
snm Bercl<et zade Vecih ve
~ bankası i~indeki (3) İta!Bu meyanda, ispirtolu içkiŞevket beyler, bu akşamki
yan bankasında cem'an (234)
ler, susam v~ pamuk yağlan,
memurd~m ( 38 ) i Türktür.
kereste, tuışu vergileri arttı·
trenle Ankarnya gideceklerdir.
Diğerlerindeki Türk memur rılmışbr.
Kavrulmuş kahve (55) ten
7
adedi de cem'an yekun (188)
(110) kuruşa çıkarılmıştır.
11z
den ı·b_nrettir.
raort mi.iessesesi Ticaret oSalıije:
Şehrimize, yakmdn ecnebi g
dasına Topane antreposermayeli yeni bir banka
lannın tahliyesi masrafı olmak
2
Gunun t:ırihi, Telr.ranar.
daha açı acaktır.
üzere (15000) lira vermiştir.
3
.l\::üac.l:ır,
l\lı..sııb:ı.l.:ınıwn

nakliyat

Fransada grev

A. e

maliye

Arnavut

Alman para

seyyahlar

§ei.'°g" si
sta

1 a=zllı rz

se·

JE.ijofva Sefaretine Tiran
~ firimiz Tıahir Liitfi beyin
tayjni mc·Jzuu bahistir. Husrev
bey Varşovaya nakledilecektir.
mülcemal v.apurundaf geçen
akşam lzmirde, zmir A·
sariatika Müzesi menfaatine
bir balo verilmiştir.
Adliye koridorlarında
Sadettin isminde bir mahküm, Musa Kazım isminde

mün

momanya cimnastik enstitüsüne mensup ( 100)
genç kurban bayramında şehrimizr., geleceklerdir.
matriye H. ve rüfekasına
ait tahkikat ve istiçvabat
bitmek üzeredir. Maznunlar
cilrümlerini itiraf etmemekle
beraber tesbit edilen delail
karşısında şaşalamaktadırlar.
(fiiransız lefirinin Pariten
gfbekledib1 talimat gelmiştir.

ı::

ccv:ıpları.

5

sutumı, '\"çi'l"
B"r .. nıç k 1 \"C ( ir .

6
7

Sinema

4

8

9

Kari

K:ı ram.ın

..

:ı.

dwıvası.

Moda h:ıberlerl.
Dunya şlıunu.

1O

Adliye haberleri ve saire.

ı2

1lika ye.

13

nnvar içindeki ülü 'e saire

14

Tarabya sırtl:ırında birisini
uldurdüler.
Polis haberleri, ve saire.

15
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Bt ('(lJ~safjla ·da nesi?
1
~
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Müshb kamızın
bitmesine
on beş, yirmi glin bir şey
kaldı. İştirak eclen karilerimize
vereceğimiz hediyelerin bir
çoğu idaremize v lmiş ve bir
yandan da gel ektedir. Şim
diye k'•dar gelenler arasında
Süreyya paşa m n ucat fabrikasının e biselik kumaşları,
battaniyeleri, H::ıc:.an Fikri ve
Albn Güneş tirikotaj fabrikalannın y lekleri, Beykoz deri
ve kundura fabrikasının iskarpin ve serviyetler' Et1.:m Pertev
fabrikasının tr·ır ·..t ve tuvalet
mamu'ah, Kütahya çin: fabrikasının ç'ni c yası, MHli konserve fabı 'k<l ının hususi yapılmış marIT.' 1.'.it ve konservcl ri var 11r. Tabii bunlardan
aşka da " bir çok
hed'yeler de b 'r yandan ,,.ı_
n kt ve h z1 ·• mnakta oı:cfo ·
ğundan müs '.l' ;<-ıya i ti ·ak
eden r' } "zdl,;! k en, hatt ,
dok. nı ~.. .1 c~k d mektir.
y u.nız, kfü.
:zd 1 tl.!krar
rica ed r:' .... rro. d rci;kl ıi c vaplar pek u ~ dsun ve ôM
numüzdei i kısa müddet bitml"den elimizdt: ~i mektuplar
.<fımilen dercemlmi~ bwunsun.

- •iH
Her ba 1a ve anne
böyl
*'pmalı
Haham aı1 f h a H'ı
'<•rli
..

malı

lelilde

çalnıl,

-

ltr. ! •nim ikrinı hudur.
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Şehtemanet', emvdli met"'l.!kedcn tauzifat ve tenviriye
istem.i~ti.
Emavali
rüsumu
SÜ.l
\ ('(' İ.
metruk
~d
resi,
bu
emlake
1. wr ht•rl Pait
tanzifat
ve
tenviriye
rüsu
... in
h.tl.>:ı ı
munun, ' k müstecirleri i.lh'f' amw~i d<:'
desind kaldıgı için, idareden
<.'<WUldarrn a
tahsili cıhetine gidilmemesini
; Emanetten temenni etmiştir.
~ Prli
ille\
~uk ~ h l
Şehremaneti,
bu temenniyi
alaea(Jına dcıiı· •öyle ..,öz
ılmuşiur.
muhik
v<'\riı·::,C' y0rli mali rı hüy-

lllüsait olan ~ .relezdir.
İşleri
nıuhtelif nı . ır çoktan, bugün
Kagıt
e ırelcre ve bilhassa
t\:dir. neye eglenmeğe gitmek~
Haliç ş ı .
r.<etı de
g~ ıt an y va
. bugu·· n K"'aHaliç Şirl etp~r ış.letınektedir.
r
}'fizünü g-ld'' en ve en 0ının
k k..
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nUn hid
ur getiren güed' lmekt rde. z olduğu temin
e ır.
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Mallarımızın

,·i-

f amimi içi11

şamil

fikir
nı·ıllarma raulwl

için (;azmıizin ~aıll"a v~
'eni fıarfler hald\mdald
uihi hit· hıtah(•si l\.iifidir
\lttar.1fı J.. endilifjind(•n gc-

- Eskiden bir Nezihe Muhittin hanım vardı ama ...
Bırak canım o, tekaüt
olalı iki seneye yaklaştı. Başka bir bildiğin yok mu?
Maatteessüf yok. Ne

Ge eı
Hudut

çuvalıar hakkında
ve

sahiller Sıhhat

müdürlüğünden:

lıyan siyah
baş

Almanyadan gelecek boş
ve mü tamcl çuvalların dahi
vapurlar~ irk~ hından evel mahallinde tathir edilmiş olduklarına da'r Şehbenderliğimizce
musaddak vesika ibraz olunmak şartile Tahaffuzhuneye
sevkedilmelerinden sarfınazar
eailer k Munleket~mize kabul
edilmel ri tensip edilmiştir.

çarşaflarla alaca

örtüleri

hakkında

bazı

şeyler soracaktım.

-

h •r tarafmda (' ; ' il \ iult•f'('(' uazetC'
haf( lcl ir {IÜll hu UH.•sf'•
le\'i .urt•a ar a, dii'::iinii11
hir I"(' · •, ıir S('JH' sonru
im v mı
bütün filt.ir-

H.

taammüm

bildiğin var mı?

Gazeteler haftada bfr gun yapacaksın?
b
n bahsetmeli
ı
- Şu İstanbulda yeni çıkan
ı· n· l\.al r"'a 'Prli mal- i
ve
gittikçe göze batmıya baş
ı.wu ı lıı11 mi, ·ını nu.ıse

alaf"'a{jına

Atsız

Kadınlar birliğinde hiç

Ne soracaksan bana sor

bakayım,

belki

cevaplarını

ve-

ririm!
- Nedir o yeni çıkan siyah
kadın çarşafları öyle? Biz,
manto denilen kadın cüppeleri
de kalksın da yerine hanım larımız kostüm giysin dh e
beklerken bakıyorum, iki adımda bir karşıma siyah çarşaflı bir
hanımdır çıkıyor.
Bunlar nedir böJ1e, neyin nesidir, ne için böyle geziyorlar
anhyamıyorJm.

ben de anlıya
) üz göz, gerdan apaçık, dudaklar, kaşlar boya
içinde, yanaklar bem beyaz,
badanalı, yürüyüş tam manası
ile edalı... Fakat hanımefendi ·
nıçın böyle "İyah çarşaflı?
Akıl sır ermez!
Eskiden Taşra tabir edilen
bir çok vilayetlerde çarşaf,
peçe usulleri çoktan lağvedil
diği halde asriliği ki1!1seye
vermek istemiyen bizim lstanbulda hala bu kadar çarşaf
bolluğu doğ usu şaşilacak şey!
_ yalnız çarşaf mı ya,
ara sıra rastgelinen peçelilere
ne dersin?
_ Çarşaflar, başörtülül~r,
peçeliler, hulasa bütün acayıp
kıyafetli Haııımlnr için, a~aba
kadmlar birliği ne düşünıyor,
bunlara karşı ne gibi faaliyet
gösteriyor? İşte onu anlama'
istiyorum'/
...
_ Öyle ise bildiğ~ ~~~
ne he.cet? Gıt, bugün, bırlıgu
1 atibi umumi ine bunları sor
_ Bugün Hıdrclez yahu
gidilir mi?
k
- Daha iyi işte. Baş. a
gün gidersen, belki, bir fincan kahve ile ka1;rsın, fakat
bugün kuz" dolması ile helvaya yetiş:rsin!
-

Onları

mıyorum.

köroğnı

Son Saa't

4 Sahife
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Karilerimizin Sütunu =--

nazı l\lahnnılpaşa

kibar l ir
figür görmek i~tiyen

Nigar.

aşkına

tuttuğu

IAübaJi

nanıztt

gencin
tavrına

şu
~a tı.

Dudaklarında

ga_ riihtiyari bir takallü:-;ü
müstehzi bel iı d i 'e
onu utandırnıak istedi:
- Iıahatsız ohnayınız.
istediğiniz gibi otunı
nuzl
koltuğun
Hurrem,
içine biraz daha &ömüldü:
- Böyle rahatın1 !
-dedi- fakat gönlün1
rahat değil!

Vapur

salonlarında,

güneşe çifte sallı~ an
eşeklP-r

gibi,
uzanıp
y~tan, trenlerde sekiz
kişilik
iki kanepeyi
nefislerine
bittahsis
diğer yolculara hakJ,ı
kuut ~ern1hen terbiyesizler çok ·görülınüştür.
Hurren1 de bu
edepnaşinas adamlardan biri olabilirdi.
1\lisafirlikte, nasıl otu
rulur, dizlere nasıl bir
vazivet aldırılır, \-iicut
ne şekilde tutulur?
Bunları
ihtimal ki,

e na-

fınırı
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Bır çeşmeye

Biraz nezaket

hatta terennünıü işi

tilen o nevpeyda

kuş,

nıini nıini ayaklarını
koynıu~ olduğu yerde
~anki çırpınıyor:

çok fena, «;ok (;iı'kin
hlr huyu var:
Jiöylii luyafNile adamlar eaddeden gPçerken
ünlerine ~ıkıyorlar, ) al\alarmn ya[HŞ:J) zorla dül\-

kfmlarma davet edl~·orlar.
GiizcJ bir kadınrn, nıal
almak h;ln dükkanları tet-

Sus, arnan sus,
kik etmekte olan bir erbeni do..~uran dudakları ke{jiıı
selanıetle cnddfldcn

soldurına!

yeçmesine

di. ordu. Şişn1an dul,

hu ihtara da boyon
evdi, n1isafirini tekdir
etn1ekten 'azgeçti ve
ancal , lalin dudaklamü .. tehzi kıvrın1ların1 muhafaza ederek

d~fjll

ce ap 'erdi:
- )"a, bünlünüz rahatsız

den1ek. Sebebini

sorabilir nıivinı?
Nigfır hanİnı, bütün
ihtin1anıına

rağ·nıen

mi?

!Uahmutpaşa

rının

Ali

~1irza

iki fener* hikayesi
Hfz Ortnküy lll!şı·uhat
sokaüı hulkt ( u;- ı O-!U8)
d~ hir mazbuta tanzim
ediı>

neyoğlu

dairc~hw

lal\dlm t>tlik. Burula, karnnhl\ Ye <:,umurlu olan
\'f-" .
vüz metreyi mfıtPca,·ız bulunan salmğa iki

.

etiket haricine ~'!klnak-, ft,.n<>r konuhnasmı istirta mustar
kaln1ışt1.
ham Af ille. Sinulive
..
. kadar
İlk defa göriiştüğü bir miit~.uldil müracaat IC>ri« daim cılimadı ))
erkekle gönül üzerine Nmlzfl
. . ,•abı ,·eriliyor: '\"Pdi ayrnu ha \'ereye girişİ\'or tlftııhf>rl nt>rPdt"n t>ıl\uf'a
du. 1"'aklit, dainıa bu uun anlayamadık. SC"\'t
rüsumu h~IP<lh·tı
neticeyi Yerir. Hakiki ~••vf•
verdiğhnil halde nf'den
kanaate, sağlaın biJg- iki f~n(lrin taliki aylarca
İ\ e, tabii ınelekclere 1 siirlincenu•de Jmlarak hal·
ri1ü'-iteni t ol mı yan ta- kırı arzusu is'af edilmiyor.
Muhterem
Şehremini
vırlar, fikirler, haremizin nazarı ulkkallni
ketler, küçük bir sad- celbederiz efendim.
Ortaköy lrnrilerlniztlen
nıe ve küçük bir arıza
Ye heYeti
. lbtivarh·t~den
. .
görn1enlİş, işitınenıi~ti.
önünde hernen değişir.
\. llıza
Fakat, darndan dü er B"z bu acı hakikati
gibi gönülden hah aç- ı ,\bitler ve zahitlerde verliği de gösterişten,
nıası,
terbi' e!Sizliğin. bile gördük ve görü- tenıelsiz bir hevesten
J(aç ka .vvun1 ibaretti. Hurremin el
nat bilnıemezliğin şah voruz.
..,
eseri o1uyordu. llu iti- biliriz ki Hı: Jlahın evİl> öpüşünü beğennıedi~i
bar ile, şışnıan dulun dediği, içini 'e dışını halde hoşlanınaktan ,
dudakları,
bir kere tcnıiz tutn1ıya çalıştığı onun oturuşunu n1udaha kıYnldı. f(aide nıescidin antika kiJi- gayiri adap gördüğü
haricinde hard .. ct eden rnini satnıakta beis halde -azasına ve adaNe JAtına tam bir teresmisafirini, üdahı mii- gôrn1en1işlerdir.
kalenıe dahiline irca
asri terbi ye gönnüşler sün1 vermek itibariJegene layıkı nazar bulctn1ek istedi: l ..akin o tanırız ki resnu zivaf
et
.,
n1aktan ve haınlei
kelinıe. gönül I~clirnc.,i
sofralarında bir kolaulü<la gönülden bahsdelikanlııı n ağ·zındaı
~·uu . bulup nıasanın edişinden · müşmeiz olnamer'i bir giiye;•rcin altına tebevvül etınek duğu halde ona avni ·
.,
gibi çıknuş, Nigün
zerafetini göstern1iş.. şekilde cevap vermkten
a1b1ne
l·onnıu~tu . !erdir.
geri kalmamıştı.
""°
•
· natlannın nau.:l\. i,
ı ıgarın ınerasıınperMabadi var
11

ol

~

T•

fi'\>ril\öyd<', ( r~.ıı\ıı· soknğında lwrl,Psin su~ un•
dan istif'ad{' ettiği bir tc~r
l"os ÇP~nwsi 'ardır ki
ge(;en ildnei
J\finunda
bozuldu YP o gün bugün
tamir ('dilnıedi. Halk bll
yüzden zDrar gürmcl"te...
<lir. Kurnp·u yanm hu isle
aı:u·adar oln1tl:-o,ı çok iyi

olacaJ\ lir.

Perapa'a*
..

lmktuı
yok.
ntıvorlar, di-

Dirisine laf
ğerinin yolunu kesiyorlar. Bu çirkin harekete
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Zayi
Hırkaişerif askerlik
şubesinden aln1ış olduğun1

terhis vesikanll
zayi ettinı, yenisini
çıkartacağ11ndan
es...
kisinin hükınü voktur.
Kun1kapı Nış~ncada
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Dünkü nüshamızda münderiç resimlerden (6) ve (16) numaralılar birbirlerine müşabih
şekilde bulunuyordu.

bakarsın,

..

.

Karilerirnizin hoş akit geçirmelt:ri ve dikkatlerini kendi kend" erme te"rllbe etmeleri için }' kru aak" resmi koyuyoru . G""rdiığün ız 10 tayya
re resminden yalnız iki tanesi
birbirinin ayni. di erleri başka
başk dır. Bu ik" muş bih resım
hangileridir? Arayımz.
Neticeyi yann ilan edeceğiz.

nün kırkı çı l<t'ktan,
ınacera unutulduktan
sonra. Rusçug"'a gelı"ı·

keyfıne

er

.
t sıcar,rı sıcağına - ağaya kazan-

Hundan h~~, on yün
evel Tir(\11fn Diind.trh

kence ederken karısını
k
agu~. a çe n1el~~ ze,,kı·,
-

PrJ\e(ji t.-hdit '\ e dih Pr<'I\
ımrahırım ahı• l\•waıı 111a""·
.,
l\PIİ "illl\lh.•r \ a~ctlallBHS•

dırmaktı. Kocasına iş- l~~;~.:~l'.;' ;'ı:;t" ;::.~ıı~I~"·";;~~'.
İsn1aiJ ağayı

) ok ki
cekti.

şüphe

sern1est

ede-

E~ütiin bu tertibat,
tesadüf ün yardımile

hiı· arızaya u<rranıak·t

~ızın . 1 111 anı

od"ld'

Ne

l.tr<hr.

.

KaraO'6 umruk markaz memuru
değişti

Karagün1rük poJis
merkezi dal.ilinde son
zanıanlarda küçük sirI{<.l ti er vu 1'ua ge Jınıye
·
başlaınıs, hunun üzcri-

1

k 111 kelıber:tlı r . ·ul anmakla
- İ ~ ·ni · bi f ..
laJ ini alır 111.~ıce hek"OŞe)'e
· çel '. . so,
• .· le .. b"ır
ı 1ır~ın. Olu"Olesini

1

e te ilerin
tenezzühü
i\laltepe, Pendik ve
l(a rtal ilk nıektepleri
bugün ·Yakacığa giderek hayra n1 yapacaklardır. l)iper ilk ınek
teplerin ha~ka bir giin
hayranı
nıuhtenı

yapn1alan
dir.

Bere~et artıyor
S1iı

lte bol

yağınur...

e
ı.
lar yağdı~ından eklsnıaıl kuşkulandı, ne 1 ne Pan'o·altı ınerkel
ınck fiatları dü-ı;nıiye
IB H)ı'~·a kt
. ar
vesvese- 1 n1en1uru~ ()sn1an be\
ene. ı. ne de Sülonun Kara gümrük n1erkezine başlamıştır.
) üreğine kurt düştü. naklediin1iştir. 0~111an
R usçuk a)•anı, el değ- beye (>angaltıda Hida- 6azı. k""oprusunun
.. .. . proıe
. 1erl ıt
memiş dilberlerin o-öğ- yet bev 'ekalet etn1cyapan Mühendis geliyor
. ~ Karagiimrük
sünde evdasını h ten- 1·' t eeır.
Yenı in, edilecek Gazi
vinı etnlck enlelile bı· _ n1erkez n1eınuru Sadık köpru unün projesini yapan
hev müteferrika mer- Frnn""' mühendisi M· Piju,
:ir~n~; Ba.jraktar ağa, keZ memurluğuna ta- bugiinkü ekspresle Paristen
ve ıııımet! e bir leyli vin edilmiştir.
şehrimize gelecektir.
safu g~ırere~i kana- !'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ati le ınüftehir, şu· lo tebessüınle :
ga yretıle hu üç günü
i e ancak fikri inti- 1 - Hay hay! perşeın- hemen hemen uykusuz
kam ile müteharrik beye de. cunıa'a da geçirdi. İsmail ağanın
· · ~rer- hazırım. ( ,c, a b ını ver- k u~ l ·a ld ırana
l r"le
bı·zve mu- t eh assıstı.
ı
1

durulnı·" aı a bulun- senkli oğlu, hurdebı"n ıniş , e iki kafadar, bu
"k
c: s1 «
1a
'S"uIoy~ gözlerinde çapkın bir muhavereden üç gün
1 n·ı İçi
0

c

lZ

len-ıai istihza titreterek

- Eh Misto! bu perşembe gecesine hazır

mısın?
De d"ğ"
ı ı zanıan

l<:oca
B ayra k·tar neşe ı·ı bir

sonra Korulu çiftlikte
birleşmek kararile ayrılmışla rdı. Köse Ahınet. vüzıile vüzüle ta
k uyruguna
. ı. . .
'"' getırı
• ·ı en
deriyi parçalamamak

zat e bil

ası ta temas-

ta bulunarak çiftlik·
teki eğlencenin - gılya
Bınraktara ait olan •
nazil· cihetlerini n suveri icraivesini tahtı
· a ld.,ı.
teınınc
1IVI .. b a d"ı var
I
.rua

Mı'

arnri:
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ukura düşsem, bacağı Tll köpee<le ıs!rsa, ceza yazsalar,
hapse ıı salar gene .. ge., e geceleri fe er aşımam vesselam!
Kahraman <l{i'a nasıl görünürse öyle olan adamlardandı
Elli yaşında vardı. Fakat
iri yan yapılı olduğundan ancak kırkında gibi gozüküyordu.
Tavn kibar ve kendi sei idi. Onu bir gören insanın bir daha görüşte tanı
ası kabil değildi.
Hali, tavrı, lnyafetj muhiti ·n insanlarına hiç benzemiyordu.
O, yeniçeri zemanıdan ltaleski
loyafeti tamamen
muhafaza etmişti. Başında büyük bir satilk, arkasında kenarları ipekli ve sırma şeritli
bir salta, omuz b<Lı,ctl.anndan
getip göğ ·· üzerinde iki kopça ile tutturulmuş bir kaftan ayağında, potur belinde göğsüne
kadar
sarıl
mış Lahuri ş ldan bir kuşak,
ayağında o devre göre zarif
ve şık yemeniler vardı.
Söz söylerken daima hızlı
konuşur ve açık görüşürdü.
Arkasından gölgesi gibi takip eden uşağı (Necip) e gelince.. bunun da kıyafeti şekil
itibarile efendisinden farklı

- iskelede göremıyoru ·
- Acal:a aat daha ycd'ye
gelmedi mi?
.
- Saat yediye gelmedi ın1
acaba.
- Saatin yedi olmad. - ıll1
nereden b "liyorsun?
- ... iz söyled"niz ya.
- Yn ben saat be benıİŞ
olsa idim?
- B olurdu.
ne
budala b:r
- Sen
adam... n.
- Ben ne bı • la b ·r a t

1

ım.

-

Sen b ni

<'

tlat

r~Jr ın·

ı,İ t~

i
.b.ksi~ iddia etse o zaman da
u.::.ıyo l m. Bilmem ki n ola"

nk.
Den.iz ken"'rma
lcayd~çıya i rz r
yunda dolaşın ya

9."elmı

ler,

ah"l

dı.

Trab=onlu :e ıyin . tfer afj<llllll kahrıası Sıileyman

Asiyeyi kaÇlracak olan

Ben öyle geceleri sokakta
fener taşınac3kmış yo bilmem
değildi.
ne imiş gibi şeylere kulak n Yalınız (Van Miten} in uşamarn. Bir kere inat ettim. Çuğı ( Brüno ) nun aksine çok
sıska idi. Maamafih onun gibi ' kura düşsem gene geceleri fener taşımıyac ğım.
efendisine saqık bir adamdı.
- Evet efendim. Çukura
Kahrnman rığanın hiddetli,
düşseniz fener taşımıyacaksıasabi ve iuntç.ı olduğunu çok
mz.
bildiğinden o ne. d se aksini
Köpekler bacaklarımı
asla idd:a etmez. Omrünü ve
ısırsa gene taşımıyaccığım.
giinünü hep evet efendim
- Evet efendim. Köpekler
demekle geçirirdi.
bacağınızı ımrsa gene fener
İşte hikayemizin kahramanı
taşımıyacak..ınız .
t(ahraman ağa ile uşağı Neci- Zaptiye müşürü bunun
bin halleri de böyle bir haldi
için beni cezayı naktiye mahBeyoğlundan inen sokak!aküm etse.. Parayı v receğim
m birinden T opane meydanı
gene fener taşımıyac ğım ..
o.a g _lmi lcrdi. •
- Evet efend"m ... Parayı
Efendi on~~ ve uş~k 2rkaverce k ve fener taş mıya
3a konu ..a ko:ıu a meydanın
caksınıı.
ortasına geldiler. Kahraman
- HapL ile mah um etse
ağa mutadı gibi yükserl: se le
hapse gi eceğim gene fener
f C adeta bağınrcasına soylutaşımıyacağım .
yordu:
- Hapse g'r cck ve gene
- Bana bak Necipt
t~ımıyacaksmız.

kaı tan Yerlzul!
- Yalnız bu değil.. Buna

benzer ne emir olursa dinlemiyeceğim vesselam !
- Dinlemiyeceksiniz vessel~ m .
- Ulan sen öküz gibi bir
adamsın be ..
- Evet ben öküz gı"bı" bir
adamım.

Bu sırada v~ n İL n
uşağı Galata is ·ı .ı:nefn _o
T opane meydamna ge m ·ş.er"

di.
Bri.ino hala israr ediyordu:
- Kuzum efendim. Hemen
ilk trenle buradan gi • rnı.
Sokaklarında gündüzleri c"nlerin cirit oynadığı bu ru~mle
ketten, bu top tüfek m ın1 k
tinden bir an evvel gideliIIl·
Yolr.sa ben can sıkıntısından
zayiflıyacağım.
..
- Sabret Brüno, sabret...
Çoğu gitti azı kaldı. Artık
nerede ise dostumuz Kahraman ağa gelir.
Filvaki akşam olmıya baş
lamış, gUneş gurup etmek üzere Galata sırtlarına çekilerek Topane meydanı gölgelik

Senin kulalclarını eşek
kulakları
gibi çeke çeke
uzatacağım...
- Kulaklarımı eşek kulağı
gibi uzatacaksımz.
Biraz daha yürüdüler.
- Necip!
- Efendim.
- Sen bizim kayıkçıya saat
tam yedi de Topane iskele sinde bulunmasını tenbih ettin
değil mi?
- Evet.. Tamam yedide ..
- Niçin daha gelmemiş ..
- Evet.. Niçin daha gel -

Bu yarım karanlık içinde
Van Miten Kahraman ağayı
farkedemedi, hatta rıhbm üzerinde dolaşırken iki dost kat"'
şılaştıkları halde yekdiğerini

memiş?

tanıyamadılar.

-

-

Lkelede göremiyorum.

olmuştu.
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1,000,0Ôo~ol Şırketi

Mektuplar

.

hesabına çevrilen bu Amerikan f~•.•ui
ara mal olmuştur .
·ı aryo « Jül Vern » . b.
e d ı rniştir F·ı·
ın ır romanı esas tutularak tanzim
. ı ım "'a , t . .b .
ınarnakta f k
.. n. a ıtı arıle fazla bir kıymeti haiz bulun·
lcri ihtiva :t~t ~~n.ız a~tında çekilmiş hakiki bir çok sahneArtistler .. e~ı ıtıbarıle şayanı dikkat görülmektedir.
~ilmesi altı ıçın c.. fevkaladelik gösterenler yoktrr. Filimin çeav surmüst··ur.
-

«Paramunt» şirketi stüdyolarında yapılan bu filim iç.in, şim·
diye kadar çevrilmiş sesli filimlerin en güzelidir, denilmektedir.
Kurdelenin senaryosu «Somerset Mogham» ath bir müellifin
aynı isimdeki tiyatrosunden alınmıştır. Vak'a umumi harp için·
de geçen bir faciadır.
San' atkarlar tamamen yeni ~imalardan terekküp etmekle
b~raber çok büyük muvaffakiyetler göstsrmişlerdir. Bunlardan
bılh.assa Jan Egels ve O. P. Heggi nazarı dikkati celbetmek·
tedırle:. «Mek iı •::ı 1 ar» sesli filimlerin bir zaferi addolunmaktadır

Sen

o-

....

le

Perili ev

Maruf k .
omık Ce t
Konklın
. tarafından ya~·an "Perili Ev
s er
dılerindcn b" "d·" son ayların en güzel komeırı ır M
kaya oynanan · . evzu evhamlı bir kan ko'bahkaba fırtı 1 oyunu anlatmaktadır. Eserde
...~.lunınaktadı~a a~ _koparacak bir çok sahneler
• 11 ola.ruıda ~a~ı lım (First National) şirketi
Pı

1

,.,ı mıstır.
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Çin geceleri

Hu Cennettir!
Vilma Sankinin son filimi
« Artistler ittihadı » stüc!yol .•
nnda Sam Goldvin hesabına
ç~vrilmi~tir.
hır şekilde

Eser çok parlak

tertip ve tanzim
Son filimi Vilma
Bankinin en güzel filimidir
denebilir.
'
olunmuştur.

VaHas
.
8
geceleri» (~:r: ve Florens Vidor taraflarından «Çin şehirlerinin
Vazı' salın
'
arnunt) şır
. 1{etı• h esabına yapılmış bır
. melo d ramdır.
de O"Ö~te,.d~;;·zararsızdır. Vallas Berri bundan cvelki eserlerin·
ı muvaffak·ıye t•ı ~os
•• t erememek ted.ır.

Kurt yavrusu
Kolombiya stüdyolannda yapılan bu filim
Vily~m Hayncs ve Bert Laytel taraflarından
vücuda getirilmiş güzel bir komedidtr. Vaz'ı
sahne çok güzeldir. Artistler zararsız oynamak•
tadırlar. Fotoğraf iyi, mevzu oldukça gülünçtür.
Bert Laytel en fazla muvaffak olan san'atkardır.

/(apalı güzellik . .

bu seslı fılfin Baddi
Rocer ve Nansi Karo! tarafındaıı oynanmışt1ı..
•t•b ile
Her iki san'atkarın da ilk sesli kurdele.lerı o1~ı:5ı ı ı ar.
" Kapalı güzellik ,, Amerikalılarca şaya!1ı dık~at. g?rulnıekredır.
Filim bir vod•:ildir ve oldukça iyi tertip eclilmıştır.
« Paramunt ))

stüdyolarında yap:i~n

c An
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MODA HABERLERi
Yaz geldi. ·
Çocuklar yav·
rular tıpkı çiçc.~
' g,'b'd'
ı ı: ı er.
Temiz hava ve
bol gün:1 altında
ÇiÇE k
gibi inkişaf ederler.
Onları
hırda

brabilirsiniz •
Fakat yavruJannınn bayat
ve sıhhati ile
alakadar o1mak
isterseniz onlara ay üstü
kirlenecek, vay
eteği leke olacak korkusu
içinde serbest
har eket le ri ni
takyit edecek
elbiseler gıy
dirmeyiniz.

IF·

kır·

koştur

mak, hava aldırmak \'C onları böyle dı·
şarıya

çıka·

nrkcn de pek
tabii giydirmek linm.
Ancak çocuklarımızın el·
biselerinde zaralct ve şık
lıktan

başka

dikkat cdilcc·
ek mühim bir
nokta da var·
dır.

Bu nokta

sıhhııt noktasıdır. Dap daracık ve vücud

sıkacak elbiseler yapılma
malıdır. Çocuk

ı

Çocuklarımız

için yapacağı·
mz
roplan
kendiniz ya·
pımz. Bu hem
kolaydır,

hem

sizi eğlendirir,
hem de yavrunaza
olan
alika
hisleriPıılll!.lllm!!ll!'ml!. .-11!111!1111-l!!ml!ll·
":
nin arbnr.
Yanm aaat,
evet
sadece
ymnm ıaat i' çilKle bir bebek entarisi

'·.

Hm
'biçer'
hem dikersiniz.
Modellerimiz
bu maksatla
Mp zarif, sade
ve kolay te·

Jsmi üstünde
çocuktur. Ha·
yat ve harekete yeni açılan
bir çok ihti·
yaçları vardır.
Koşar, oynar, düter, kalkar ve . bütün bunları yapar-

ken tabii bir beden ve kol,
bacak scrbeıtisfne ihtiyacı
olur. Çocuk roplan bu ihtiyacı tatmin edecek tekilde
olmalıdır.

.

Meseli: Deniz mevsiminde
deniz için mutlak fanile kombinezon llıımdır. Kır ve bahçeler için emprime kreton
en muvafık kumatbr. Hem
ucuz, hem yıkaııır, hem de
zariftir.

Resm'f\ gezmeler için fıtedi
ğiniı

.,.-.---·--s.-;~;ıımtı:mili1'

gibi ipekliden rop yap-

kllicrde intihap eclflmelidfr.

Yanunumn elbiae prdro·
bu ıiııin kendi gardrobunuzdan tiç d6rt misli fazla olmalıdır.

Arkalannda kirli olarak
hiç bii teY bırakmaym. İcap
edene günde iki.. üç defa
elbise deji9tirin. Çtinkü çocuktur. Oynar.. Kirletir. Kirli
elbise ile oynamak çocuğuı.
ruhiyatı i!ıerinde naal ma'kus
bir te'sir yaparsa k,ıniz elbise de onu okadar temizliğe
alıfbnr ve sevdirir.
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Et derdi

Fırınları.n

vaziyeti - Nümune
fırını aczlacak
İstanbul

'

rneb'usu Kavala!ı
Hüseyin B. Ankaraya gitti ve
Emanetin ekmek narhını yanlış esasata istinaden tespit
etmekte olduğunda ısrar ettiğini söylemişti. Şehremaneti de
narhın yanlış tesbit edilmediğinde ısrar etmekte ve Hüseyin
beyin Ankaraya gitmeden evel
Emanetle temas ederek istinaf ettiği esasatı bildirmek
zahmetini ihtiyar etmediği •
kaydedilmektedir.
Hükumetin yakında «< Halk
ekmeği•) unvanı verilen tek
ekmek layihasını B.MıM. ne
vermesi bekleniyor.
Emanet, bu kanun çıkınca,
icap ederse bir nümune fınnı
acmak tasavvunındadır. Bu meyanda, Nişantaıındaki ekmek
fabrikası hatıra geliyorsa da,
burası da artık hükfımete intikal
etmiş bulunmaktadır. Yevmiye
22 bin ekmek çıkarabilen ve un
sevki de kolay olan bu fabrikadan lilzum olursa, istifade
edilmek üzere, Emanet te~eb
büste bulunacaktır.
İstnnbulda mevcut 280 fı
rından ancak (200) kadarı

Köylüye göre
Kadının Qebeli~ · nasıl an-'
la~ıldı? ~ li~g·n "~inden
mi~ yoksaooe>

işlemektedir.

. Mesela, Adada 4 - 5 fınnı
bir kişi kiralamakta, bunlardan yalnız birini işletmekte
dir. ·
Bazı semtlerde de, açık fırın
sahipleri, işlemiyen fırınların
sahiplerine aylık vererek on·
lann çalışmamalarını temin
ediyorlar.
Bunlar, ya ekmeğin evsa-· ı
fında, yahut vezninde hile
yapıyorlar.

İşte Emanet, büyük bir nümune fırını açmak suretile, bu
vaziyete cevap vermek tasav·
vurundadır.

İstanbuldaki fınn!arın yüzde

70 kadarı, asri makinelerle
teçhiz edilmişlerdir. Mütebaki
fırın!arın da asri mak.ineler
getirtmeleri için ~ahiplerine
mühlet verilecektir. Bu mühlet
Emant encümenince bugünler·
de tesbit edilecektir.
•

Amele · ücrcrlcri

lrnnıi'o;yonn, nıni~clleri <:ift·
lil\ sahipl~ı'i lnraf'ııutan
temin cclilııwk üzere anıelc ücret lt•t·inin « ! 20 »
kuru~
.. olmasına karaı· ,·ernıi .. lir.
amele

Koyun ihracatı
menedilirse fiatlar düser
, mi?
Et piyasasının düşmesi için
hayvan ihracatının muvakkaten men'i düşünülmektedir.
Emanet, ihracat mcnedi·
lirse, etin daha fazla pahalı·
laşmıyacağı fikrindedfr
Diğer taraftan, İzmit belediyesinin, sergiler açmak surctile İzmirde ihtikara mani olduğu anlaşılmıştır.

Emanet iktisat M. Kemal
Ömer B. Şehremanetinin de
fi'len mücadele ederek eti ucuzlatması imkanı olup olm&ı·
dığı sualine şu cevabı vei··
miştir:

- "Evet, İzmir belediye5i
muvaffak olmuş. İstanbula
gelince, bu hususta ben bir
şey
söylemiye salahiyettar
değilim. Şehremini B. den sorunuz.,,

.

•\danadald

<

o

yı, hanımın gebe olup olnıadığını kestiremiyorsun?
Ucdlnı

-

ya, öyle

işte.

Karımda her ~lşkinlik ge-

belik alümctl olamaz!
~ahit, cllcrllc Jicndl lrnrnmı

Uir köylü l\.Aulm , İstan
bul ınah!\eınelerindcn hi·
rinde <Jcnc l\öy!ü ha~1rn
bir Imdını <;c~mc ba~mcta

u

.

idi?
Kndın cllcrlnl lrnld:rdı:
- Oı·asınl bir HakU1ah\
uillr. B(•n knruuim i~ini
Uf•rmCclİJll l\İ. )\Pndi Oİ!P

bilmez, ':ünliü o da

ı~aı··

it;ini !JÖI'Hlt'Z.
- Cannu, ~{)~ l·~ d15m ..
<lan halnhnca, <;ar~af ü.s·
l ünden falan, hir ~i:-kin!ilı:
~·ok ınu itli'!
liadm, Jm51r.ı gö::e!ıü
ll!ll!ll

ovnalf
ı:
.,
- Eh, lJir şi:-;;l\fn!ik Yar·
dı,

b:;ha!aıı :-:0!w!'i
Şi-;ldnliJ\ ıu ulla!rn
alümcti o!aıımz!

ama

ne idi"!
uel.Jt•lil"

- Ya ne olur·!

u

•

döverek yalak tasına itip

neticede çocu{jue.un düş·
ıııcslnc schcbiycllc .umz·
1ıuıı
olaral" muhakeme
ediliyordu.
Şahill<.'r !lıılc.ı Udi. Bunlardan liöylü bir hadma
reis ~ordu:
- llu va!ali tasına
. itilen
hanını o vakit nche ıui

- f:ok sev olur. Hani
insan <·oli Yemek doldu·
rur karnına Jmrnı « Hütln »1ar gibi 5i~cr. Benim
hile olur. Hele hcderclez..
de kuzu, helYa yedim n1i,
{JÖrcn aehc sanır. llfr de
lih·c·z çıktığı zaman!
Sonra yün liuşali :::ıarar,
dolamr. !iarnı şi~ !]Örü •
nür. Gören ochc• snıın·!
Kadm, hir lahza durdu
Ye sonra cli!c bir hareket
yaparak dc,~ın etti:
- Tabii crlrn(jin karnı
t-!Ş olursa, gebe sanan olıuaz. Hen l\adın
li!son
it:in söyliyorum!
Köylü kadının bu saf
sözleri üzerine umumi
b!r niilü~nıc oldu. Kadın,
~amilerc do{j~·u balrnra!\,
sordt,:
- Gcrı:ck,
değil mi'?
Erkc{jin knrnmı ':'İ~ nürsenız, nchc ~anır mı:::-mız?

1

•

41

HPi:s, t-nlı!dt~ nrnlıkeıııc
lnızm·nnda ::--amilC'rc hılap
edileıuiy(•.·e!Jin! ihtar t\lli
ve tckraı· i:stizalıta bu-

lundu:
- Demek sen bu dava·

yolilararak,

şö~·ıe

dedi:
- Bak, lıcnim liarnım
da ~i~kln. Ben şimdi aehc miyim?
- Ben ne bllc~·im, hanım!

Ya, hilcınezsin c!bett~. Hani hcnim karnı
-

mın

şi~,

yar:ıdıhşmdan

öt ürü. Beniıu midem bos
~imdi... c-~ı ünde l!>u~aıi:
muşal\ takmam. Uu :--ıc3!'\la
lnı~auı n~ yapaCit(Jlm't
- Ki'tfi, hanım. (..:eidl!
- Eh, t•h!
fiadnı
döndü, hirlrnç
adım atlı,

sonra lıiı·th~n
hirc OCt'iyc döncrCJi mahkeme heyetine doi)ru ilerllodi, u1üba~ır kolundan
tuttu.
1\öylü kadın, kolunu
~ekerek şunları söyledi:
- Uırak ko1uınu, a;sıl
süyliyccc{Jimi unuttum .
Hitkim Erendi, ~i~l,inli~
{jio gchclfk alüıncli olup
olmadıfjmı anc\ık eho
aıılnr. Ah, Jrn~ke ben de

ebe

olsaydım. Şhutll

hılllğlm faydalı

şa·

olw·du!

Sahife 11

Merl'cz a,centası : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2362
Şube acenta,ı: Mahmudiye
hanı albnda. İstanbul 2740

Ayvaltk sürat

pustası

[Marmara] vapuru 7 Mayıs
Salı 17 de Sirkeci nhbmın
dan hareketle [Gelibolu, Çanakkale, Küçük koyu, Edremit, Burhaniye, Ayva~ığ] a
gidecek ve dönüşte mezkur
:skelelerle birlikte [ Altunoluğa] uğrayacaktır.
Gelibolu için yıılnız

alınır.

1

@'li',~li ll(g_,ı:f

('

•

·esı

re

\g

~

•

~ iızc

muh mmen

kıymeti

lıra

Cafer ağa
atik: Ni...biye
21
kagir hane
10,000 s kiz taksitte
t .
ccait hacı Ş'"krii
ı;:ı
cm11at . u··
.
ürli k
hı.
ç kat ve altı odadan baret olup bir mutbak ik" l·ala odunluk ıe kö·
Bal d ve ava g azı ı·ı e krumpanya suyu tertıbatı vardır.
,eli a ~vsafı nıuharr r hanenin bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 10,000 lira
5 te ;.u amme~ ile ve k ıpalı zarf usulile 28 5 / 929 tarihine müsnJif salı günü saat
i- min t u~yede.sı mukarrerc..ir. Taliplerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu hesabile
ttıüracaatİa~~len ve ya mut<.ber banka mektuplarile emvali metruke satış komisyonuna
l\ıt

•

.::,em

ı

Muiıut.esı

Caf r

ağa

N.

nevı

kıymeti mulıammenesi

lira
Bahariye caddesi

87

ma bahçe
kagir aparhman

10,000 sekiz taksitte

Mü temil "t .
.
.
.
hir nıuth ka ı. ~emm katile dört kat ve üç daıreden ibarettir. Z min k t iki büyük oda
ala 2 va v.~ b~r hala ve çamaşırlık. Birinci dairesi üç oda bir mutbak bir kiler ve bir
3
in 0 u k uncü daire eri dörder oda birer kiler birer mutbak ve b"rcr hal", her daire1
•ldn ll Ve kömi'.lüğü bahçededir. •Hava gazı ve kumpanya suyu tertibatı vardır.
ra b d'\ev afı mubar:rer apartımamn bedeli sekiz taksitte t diye edilmek üzere 10,000
1
günu u t tnuhammen ile ve kapalı zarf usulile 29 - 5 - 929 tarihine müsadif çarşamba
1
\Uğu h 'l b'S
te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammeııin yüzde yedi buonıisye a ıle leminct akçeleri ve ya muteber Banka mektuplaı ile emvali metruke satış
onuna ttıür~caatları.

n

a a iniz1 Bahçekapıda
Salih Necati eczanesinde
vi~ e ile, cid ... .
ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze edetahlili 165

Q

kdı hır dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
uru tur.

fotin

eCa 1••• Yavrulari
fevkalade besler
büyütür. Maddei hayati-

Yeyi hnv'
ı en hi .
.
••
rıncı çocuk

gıdasıdır.

Sküdarh
ara mü· de zik,
çocuk gıdalan em..
pantalon mu

çanıba g""0

v ..

1 şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, derece ğ.bi ~1s.~k,
kolonya, esı cuın.le. eşyayı sıhhiy~ ile krem, diş macunu, podra'
y t ve l
ans gıbl tuvalet eşyalan uncular sokağında yeni ıtrıevazınu tıbbiye mağazasında uaızca tedarik edirii

erh ma sergisi için

yolcu

Yük alınmaz.

Istanbul Ashye mahkemesi
dördüncü hukuk dairesinden:
Arif paşa zade Cemil beyin
evvelce beşiktata şenlik dede
mahallesinde mektep sokağın
da 5 N. hanede oturmakta
iken halen ikametgahları meçhul olduğu anlaşılan sadettin
ve Şeriki Seyfulleh E. ler aleyhlerine ikame eyledikleri
616 lira matlubat davasının
icra kılınan muhakemesinde mu·
ma ileyhanın ikametgalanmn
meçhuliycti hasebile ilanen teb ..
ligat icra edildiği halde 13 nisan
929 tarihli c Jsei muhakemesinde müddeinin mübrez moka ve le name sine müsteniden
61671 kuruş talep etmiş v
mahkemece muma:leyha h~l·kmda müttehaz muameleli k:ı
ran gıyadinin ilanen tebliğine
karar verilmiş ve muhakemenin 27 mayis 929 pazartesi
saat 14 de talik edilmiş olduğundan yevmi mezkürda g 1medikleri takdirde H. U. M.
K. nun maddesine tevfiken ha"
diseyi kabul etmiş addedilerek kararı me;kfırun muteber
tutulacağı ilan olunur.
İstanbul asliye üçüncü hukuk mahkemesind n:
Tatavlada Sinem köyünde
Korenti sokağında 9 numaralı
hanede sakine madam Angelikinin ayni hanede mukim
iken ikametgahı ahiren meçhul Koço efendi aleyhine ikame eylediği davadan dolayı ita edilen ve tarafeyn

Sanayi birliğinden: 22 hazir.ın 1229 tnrihinde C. H. F.
lstanbul merkezinde küşat earasındaki evliliğin boşanmıya
dilecek yerli fabrikalar ma·
inkılabına mütedair bulunan
mulatı hakkında birlikçe ihzar
29 4-929 T. ve 298 No. ilamın
edilen
Rehbere . isimlerini ilanen tebliği tensip edilmiş o!r
kaydettirmek isteyen müessedlığundan tebliğ mnkamı~~
satı sınaiyenin acilen birlik kaim olmak üzere ilan. sureti~m
mahkeme divanhane ıne tali1'
kitabetine müracaat edilme i
kılındıiı ilfuı olunur.
1
rica olunur·

Podg r
tefek işlerle ug~ı:ı
severdi.
Bit gün duvara
çakmak ice.p etti. J.r ?'l ı a ı
nı açıp ta «Tı!bloyu şu y
assak nnsıl olur?> d :1 ·y
knlmadan Podger amca atıldı.
- Allah a ;kına ol un siz
karışmayın. Tabloyu ben çak acagım
.. '.....
Karısı ister istemez s.:ıstu.
Podger anıca evvela ceketini
çıkardı.

Sonra, duvar çivisi almak
üzere hizmetçisini çarşıya gönderdi.
Fakat aksiliğe bakın ki
çivinin boyunu tarif etmemiş
ti. Binaenaleyh arkadan oğlu
nu da seğirtti.
Tabloyu duvara asmak belki bize göre kolay ve basit
bir iştir. Podger amca içinse
biç te böyle değil.
Ona sorarsanız bir tablo
asmak bir heykel dikmek
gibi muazzam bir iştir.
itte bmıun içindir ki Podger amca ahçı ve bahçivan da
dahil olduğu halde evde ne
kadar hizmetçisi varsa hepsini
etrafına topladı.

Coşkun

bir kumandan gibi
etrafa Emirler yağdınyordu:
- V'ılli, bana bir çekiç
ptir!... Tom metreyi bul !...
Sen, merdiveni al gel !. Sen,
fU sandalyeyi uzat!.. Sen de
evladım, yanıbaşımızdaki komfUlara uğra , benden selam
sCSyle : « Babam lfıtfen sizin
tesviye aletini birazcık istiyor.» de ! Sen Mari, yerinden
kıpırdama : İcabında lambayı
göstereceksin !.. Sen de, karı
cığım, tabloyu havada tat, istediğim zaman bana uzat t..
Yarım saat süren bu hazırhktan sonra Podger amca
tabloyu eline aldı.
Fakat, almasile düşürmesi
bir oldu!
Cam kırıldı. Resim çerçeveden çıktı.
Podger amcanın da eli kanamıştı.

Mendilini aradı; bulamadı.

Salonu dört dönüyor, fakat
mendilini bulamıyordu.
Çünkü mendili ceketinin cebinde kalmıstı. Ceketinın yeri
iae meçhuldü. •
Bunun üzerine bfitün ev
halkı ceketi aramıya koyuldular.
Podger amca bangır bangır
haykırıyordu:

- Yahu!.. Yüz kişi bir ceketi bulamadınız... Bu ne serıemlik. bu nP. beceriksizlik...

r

hayre,
e
rı cehct l'o g r m(',mm alt 1aynı ' ..
Gördümiz mü? ceketi
ben buldum.. Size kalsa ak'iama kadar bulacağınız yok-

~\

\

\

4 üne

o

4 ),

tu ...

AYRICA: 20,000;
ikramiyeler ve
lir lıK
Bu kcşidede cem'an 3,9 O num r.. 1

Yarım

saat sonra Podger
ve
tablo işine tekrar başlamıştı.
Bu sefer de çekici kaybettiler. Çekiç bulundu, fakat
duvardaki işaretler bulunmaamcanın parmağı sarılmt"i

Ruzu

ızır

a

liralık

e se erleri

şirKe ·
:
Ruzu Hızıra müsadif 6 t Iayıs 929 pazart si ve muteakip cuma
günü Kağıthane s ferler· }ap c k ve h r c.ı.ma 0 • l i i~bu
seferlere devam olu ıaCdktır.

Haliç vapur an

dı.

Podger amca tekrar ölçüp
biçti. Hesaplarda bır yanlış
lık vardı.

Etraftakiler yardıma başla
dılar. İş büsbütün sarpıı sardı.
Nihayet sicim imdada yetişti.

Artık

tablo yerine asıl:yor
du. Derken Podger am a müvazenes'ni kaybederek kuyruklu piyanonun üstr:ne yıkıldı.
Uzatmıyahm, bütün ev halkı knn ter içinde kaldıktan
sonra tablo yerli yeriııe asıldı.

•

e

Birisi çift bsttal ve çift kazanlı dı ri çift stanbul ve
çift kazanlı iki matbaa makin i mü · it çeı·aitle acele
satılıktır. Görmek i iyenler matba"m•z i are müdüriyetine

)#-

Hikaye bitti. Şiındi gelelim bu hikayenin hikayesine:
Geçen gün i alabalık bir
mecliste oturuyorduk. Hazır bulunanlardan bir zat meşhur 1
bir kitapta okuduğu bu mizahi hikayeyi naklettikten sonra
hıç birimizin gülmediğini göriince hayretler içinde kalmış
ve hayretini snklamamıcıtı.
B na gelince ey muhterem
ve zeki okuyucularım ben ancak böyle bir hikayeye gülerseniz hayret ederim.
~
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C<'lalettin Ekrem

Alcnı te:sekkür
Kızın Sevimin henüz pek
mini minj iken m-pte a olduğu bu· hastalığı teşhis ve tedavisi ıçin gösterdikleri gayret
ve hazakatinden dolayı çocuk
müteahassısı muktedir ve nr.ılıterem muallim Doktor İhsan
Hilmi beyefendiye ve Asistan
Şevket, Fahri beylere bütün
ailece h · rmet ve minnetler.imizi arzedcrken Etfal hastanesinde kaldığım on gün zarfında orada bebeğimize ve
diger biçare ) avrulara da
ayni ehemmiyet ve şefkati gösterdik l.eri ıçın kendiJerine
m mleket namına alenen beyanı tcşekkfüat ederiz efen~

dim .

Merhum Mustafa

Remzi bey kerjmesi
İclal Tahsin

t

Evkaf

---

n:

Fıkara imaretlerine lüzum olan bin kılo n ı t münakasaya
vaz edilerek Mayısın on b ş:nci çarşamba gıinü saat on beşte
ihalesi icra edileceğinden talip ola 1 ın seraiti anlamak üzere
her gün levazım ıdaresine ve ihale gunü de idiire enciımenine
müracaaUan.

Sipan·
Koşu mahalli çayırının otu m ...yı ın s kiziııci çaı amba günU

saat on dörtten on yediye a ar müzayede ile satılacaktır.
Parasını iki taksitte vermek artile almak isliyenlerin Pangalb
da mektebi harbiye biti,iğindeki Sipahi Ocağına gelmeleri ilan
o unur.

Sahife 13
o

met ·opo- i Gü anda nahiye
•
r, nan mü "rü, kuman·
ı ve
dana si ah attı
g·a-:etele~i
Atin , 5 (ffosus") Türk
memurları, hiç bir sebep olmalcsızm lmroı metropolidini
ruhani dairesine gitmekten
menetmişJcrdir. Yunan gazeteleri bu mün ... ebetle neşri
yatta bulunmaktadıdar.

Bir l!a)' ıs yt•t·esi Günan·
da . 'twıl\üy nahiye ·i müdürü l•'ahri lw\'le ~tandar•
ma I" waı\ol ·ı"uman<laıu
klt\
etmlşl('r, nnhlye
ı 1iidurti, l" mmnıdona si·
liHı atma...tır. ~imdi vali'a

na

b . .r m
talebetti. Takriben
li y
nda, ciddi simalı
1
'
r c ı bir zat ol:m Mösyö
hald,uuın talıf,ıkat yapıl•
Mar;3 yol Zambarof polis hafim·tl"tn<hr.
} · · · z yyen ve miıdebdep
ko ğının hu us, höcrei mesa~ez
ı ·nde kabul etti.
•
eı
v~ır
B 1 c. pohs hafiyesinin bu
\nkm•ada
liısl\an ç l ık
hmir
)._• }iı'nH.'Hfl<'r<•·
} ıı
nd n hiçte mütehayyir
simi • i uri) <' i .... imli hir ~ üLlinden bir vak'a oldi ve Ribol zengin
mu~tur:
fohi!'oıtır· aramak halıane
wü e lef yazı oda<:-ın
\nl"arah mnldnist F<'hsiln '(' uirnwk lı.tldnrı
k uga henüz yerleş
mi t•r<'ntli. ne ,·al\ittir
nlmatJı(jı haldP İ ruhfm
mal·sadı ziyar te bizl: hau·ıhal h Elif i~miıule
nh: r şöyle wr'~ti:
1 <:·n·u ... un ... , inP uiN•n , P hil' urıu.· i\adm ih• yalandan
Ol" da
<;a\ u~un r •fil\,\~ı
- ~ osyô devran etmekte
ı,aı•ı lioralık o\ unu ovnı•
(.l•nwt lu nmu do•Jell l)n- yorhwnıı...
a dan öyıe anlıyo
•'t l~at huıidau
(Jn•nwndPrf' 1 tkm; l\ 111Hm- hirl,u.- {J ün t•\ f•l. l·\·lııui
fk ~n umumiye bedan · 'ahir K(lmal eı't.1 11ıli
hu usiyetleri
olup
t•ft•ıuli I· iifm ll) nl OfUhll
h,tl"h.mclald P' ralu t rlatfan ha)ha hir u,•ıu:l<' daha
n c,riada bulunmayan
~ol~ Pd<'n ' 'ol'lmJı lahrirat
a ı 1 z :..lt:, üzerine duvar
o~ nndı )1111
f<tl'l\ttd ince,
hat
ilu
:Unh
ırnL
lrnvmal\am
o " miiş olduğu rivayet edilen
Ut''-'<' Llit'in otlu~ını nirnıi~
n ldli f\.t~, ni t•f(l-tıtH!<·rlP
da b 'ı m';nas bet
.. {J<' w 1 ,\dm u~ m•Ju.•n
iM
li
~
maznunu
'~\thiı·
hu•pj ! l ""'ll'l111dan, h·thhı·
u z
diyor.
larıttd.m
ruralH) lfJ l~at;•·
t>mal Pl'<"mJ mulılı..cme' t•
ngız -,, k ...nın tena ad letin kendi
't•ı · mi ff•r lir.
·
ı ll';;>lir.
al-· 'nde a'm emtJL.~r \;~a
dL
rıei)ı ıfat:
a bu ,ı .duğuııu .;öybilmem lüzum var mı?
Jlinıavei etfal cenıi
ş ba 111<1 ki ad m
1
bül .ı b:ld:k1 rimi
yetinin · kurb~n ha YraG2rb n en büyük m'ltefekr arz~ lec- ğim. Acanıı için ter i 1 ctti<,.j kirleri den "Ca~ on" uıı bütün
o kun · b.}lcnin aktörseval ate « -~'> >i nıavısta d"nyaca mes'mr olan eserle• l r ikisi de genç, her
(İş) Vf! (Muva.ffakiyet
baş1anac, k, « 2' ». nıa- riııden
de a · ıkh birer zat olve l yatın zevki) is~ınlilerini
yıs a1\. amı seh1·i111ize fo,a:uınııa tercüme edeu mualy kın do tlarını
lim "l\fob hat,, bef ... Casson,,
m \e nkrnbdarını
avdet olunacaktır.
un (İş ha ındaki adam) ısmin·
r etmiye liırum
C>·nıi,·et,
scv~hate
deki eserini d tercüme et' u t eden Mös- i~fral--ed c 1deri Kör
m•ş 'r.
a ve Hüber MarBiz b'r ay evcl bu kitabın
tcnce ve f3ükreştc g zır?
de bu nokta
direcc k, eo \n( in:~ k- bir bahsını, [mutbuab kendi' k' k imi ögrenmek
nizle meşğul cdınız] bahsmı
tir. (i· '
Z' o. 1 biı·
. m r c at ediyorsugazet ·nuzde neşretmiştik.
ın m- ö?
progra "'ı ha::rı l ıış- • [ ş ba;:;rn daki adam]ı her
h iy si filval..i bu
ke.... ta• y.:. ed'"riz.. Agah
tır. Se) al ate ·~tirak
Sabri
kitaphanesi.ıde 50 kumal Ua ktndi.:ne müracaat
e'1 eıı1eri
K<;.,t ·ne~ ve
tm' olduvıınu tnsdık ve:
g >türecck ola ı (iü.JC'e- ru --dır.
- Açık söyltmek l~zım geZayı
nıa l vapuru :W nısyısta,
lirse, dedi, şimdiye kadar sa39 sen .sinde Çarşamba ilk
saat 17 de Galata rıh ı rnt!h.-tcbindeıı almış olduğum
h bir fil(r ve kanaat hasıl
tı ~ıın<l~n hareket edenhadetn memı za} i ettim.
edemedim. Şimdiye kadar hep
Y n'sın' çı racağımdan hUk·
f r zij t sahasında dolaşıyo
cektir.
mü yoktu.
t bu faraziyeleri h.fatih Çırçıı-da 64 No
arasında bır :n ·nn e t ara~
ı dıkKat ve .ayi
Şaban
tırrn ...k y nhs bir areket s yılmaz. Diğ11,;r taraftan bu iki
·m tım var.
Zayı
delil anlının yeğeniniz matmaeçbul bir adamın anVazife ma~ımn ~ahs;ıs
zel Elyan Roseleyin desti izlı , canlı duvarın içine sokutatbik
mühürümü zayı ettim
diyacına talip zevat meya'P uzerine duvar örülmüş
hükmü
yoktur.
nında bulunduğuna
dair de
o d gu gece z rfında iki genç
Çenğelkôy kerime hatun ca·
mevsuk t lakki edilebilecek
giz bir surette gaybumi' ilerif hat bi
· 'J.J tıeı
r
fendim.
Mustafa Hilıni
· y r.
l
Mabadi
~ar J
1
}h bu iki vak'a l
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So'1 Saat

Tarabya

sırtlarında

zav lı birzsıni 6/dürdüler"""

at...

cc

Ma
Habrınıza geliyor mu bil- ' tu. Her şeyden evel maktumeyiz: bir müddet evci Son
lün kim olduğunu anlamak,
Saatde küçük bir fıkra çıktı:
sonra kattli aramak lazımdı.
(Tarabyada birisini öıCesedin teşhirine karar verildürdüler, katil tutuldu,
di
ve maktul bir <ı.rabaya ko'fakat n"lnktu•ün kim olduğu

belli

değil.)

diyorduk, hiç şüphe ehniyoruz : bu sabrları okuduğunuz zaman:
( Fakat bu nasıl mümkün
olur?) demişsinizdir; evet ama
bu, hakikaten böyle idi; vakıa
zabıta memurları katile sormuşlardı, fakat o :
- Öldürdüğüm adamın adım bilmiyorum, demekte idi;
yalınız şahsını tanıyorum ve
bir zaman evel kaı·d~im ·n ölümüne sebep olduğunu bfüyorum, benim yaptığım bir intikam alma işinden başka bir şey

değili

Adamı müstanfğiıı huzuruna
çik rd lar isticvap ettiler, sonradn bittabi tevkifhaneye gönderdiler.
Şimdi birkaç güne kadar
bu garip simayı cinayet malıkemesinde göreceğiz. Fak:ıt
andan evci hadisenin gizli kalan kısımlarını ö 0 r nm k istersiniz değil m'? O lı'"'ldc. iutfen
dinleyiniz!

Cinayet vo.r!..

nularak tam «4» gün l'arabya, Sarıyer, İstinyc ve Yeni
mahallede gezdirildi. Hiç kimse bu ölüyü tanımamıştı. Tanınmayan bir ölünün kati in·
bulmak ta pek güçtü. Ce~edin Morgda teşhirine Hizum
görüldü ve ölü tam bir hafta da orada gelene, gidene
gösterildi, gene t:ınıy'm çıkmadı, nihayet gc müldü. Bu
husust, ki ev ·al
lurze·l"l 1 i.
ha t fuıuıau ouıcaı
M ıduıün huvıyetinin arı· şı mama ınn ve evrakın hıf ·
dilmesiı e rc..:men jandaı
bu esrarlı c:ııayeti tak p ı
vaz geçm diler ve n'ha} ..
kati,i yal-.::!'< aeııJar. B..ı uv.ıf·
fakiy(:;ı.tc tesadiı.ie.~n de te., ri
yok değildi.
ııan tutmuş

Filvaki jandarm.. l r ma ı.ın
~S indc.n sonra ce ~ in bulunduğu yerde orta boy u z ·
çehı <lı bır ad""m ~eL· diğivrmüşler, ertesi ve d..ha
cı:t si günlerde de aı nı ye. de
aynı adamm bir şeyler rt ar
gibi dol ştığinı f i 1 edince
şiı hele ımi-.: er ve fal\ip etişler, Trabyaya kncl.ar gitm' er, ora a g· d'i;i yer' n1• r.,.~ ~mi.le.·~.; haber vl:rrdi.

Şubatın son vünü i i. Derb aıt jaı darına k " l<o una b"r
Rum Çocogu gelr. i~, umand .. na:
- Efen 'im demişti, Ta abya I
m. darında ve bizim hah rnizin biraz ilerisinde ka. lar '
Ali
içir.c!e bir İn-'1n cesedi görüVerilen emir u.. t.dn .... janlüyo ·. K fası parçabnrnış ve
darmalar bu adamı yakaladıbe\ ni r-kınıs ...
lar, isticvap etfler.
min 'n
K:-rakol kumandanı Rum
Rizeli Me :tmet ogiu Aii o duçocuğundan bu haber· al r alğuam söyi"yen bu ad m 'fade
maz t J fona aanlmış, Bcyoğ..
5ıne nazaran,
ilenin K rasu
}undaki "' niri olan kumandana,
köyünde <312» sen ...sinde oğ
adliye) C;;, doktora ve irap e mu..:tu. Tavş nlı si nendoferiıı
den sair y rl re maiümat ve de çnh ıyordu 'i \; İ a bula
rerek ceseclin gö ü d · gü yere
izinli olar·k gelmişti.
gitmişti. Biraz sonra Ilcyoglu
bir altın dü;;iiı·d'"m
jandarma kumandanı Nazmi
Bu adama görü düğu yerde
beyle müddei umumi muavini
ne aradığı sorulunca:
Fikret bey de ora) a koşnmş
- Bir altın duşürm'"c;tüm,
hır ta 1 ıkikata vazı'yet e miş
bir kaç zaman evel. Bt::lki
lerdi. Bu ceset orta b ylu,
bulurum diye onu arayorduı .
tıkn-ız, l·u:nr.:ıl
aç v bı)ıl h
Cevabını vermiş bu suretle de
bir '4dcomın öiu ·1 i .
siipl.eleri
büsbütün a t , mışt .
Aynkl ııda ıp e ba
çnrıklar varuı. çocutun
Onu ben ôldürditm ve
ği gibi kd... sı parçalanmı ,
a ilnı o zcaman•••
beyn~

d.

zı

fmam

ştı.

1eşiıir

Cesedin ii~<' 'nde hüviyet" ni
g::ist re ı lı~ç b'r v~_:k .. yc,k-

Janclarmalar Mehmet oglu
Aliye altın arac.1 ığı yerde bir
ölü bulunduğunu . öyledilderi
zaman o hiç ı.:1tremeden:

___i

Kavga...
Kayın

...

deeiı

- Evet, o adamı ben öldürdüm demişti. Albnımı da
o zaman düşürdüm. Bu itiraf
çok mühimdi. Cinayenit üzerindeki esrar perdesi bq suretle kalkmış demekti. Fakat
' katil öldürdüğü adamın ismini
bilmiyor ve şunları anlabyordu.
Bu ad1IJ1ı benim kardeşimi
a.sfı rmışfı.
- Be ·m Rusyada fırıncı- 1
lık ynpan bir krırda"-'ım vardı.
B:r gün orada Rus hükumeti
aleyhinde tefevvühatta bulunmuş, öldürdügüm adam da
hükumete haber vererek karde imi as ırmıştı.
O zaman kardeşimin dostları bana bu adamm resmini
verm · er ve isminide söylemişlerdi. Aradan 10-12 sene
geçti, adamın ismini unuttum,
fakat birgün olur rast gelirde
intjkam alırım ümidi ile resmini kay?:et..nemiştim.

Y{ lda

rastlaşınca.

Bunda isabet etmişim. Bir
ay evel Şişliye çıkıyordum .
Birden karşıma bu adam çıktı.
Görr~··m~e aıdanmak ihtimali
vardı. Bir yanlışlık yapmamak
için bir an bile ynmmdan
~yırmadığım resme bakbm .
Y anılın L1ı tım, karşıma çıkan
adam knrde~imi astıran adamdı. Yanımda taş kırmak iç'n
kullandığım çekiç vardı. Hemen geri döndum ve iki kuvvetli çekiç salladım. Karde-ı:ni c:ıstır n adam hık bile demeden öırnüştü.
Cinayeti itiraf eden adam
başka bir şey söylemiyordu.
Jandarma için yapılacak iş
kalmamıştı.
Katil adliyeye
te.,lim edildi.

Malciul

kimmiş

Adliyede katil isticvap edilmic;, tevkif ve lüzumu muhal.eme karan verilerek tevkifhaneye gönderilmişti. Maktulün henüz kim olduğu bilin·
miyordu.
Bundan bir hafta, on gün
evel buda aniacıldı. Beyoğlu
j<ındarma kumandanlığına giden bir adam « Rizenin Karadere nahiyesinin Safter köyünden lstanbula iki ay evel
iş aramak üzere gelen kardeşi
Yamçı oğullarından Mustafd
oğlu Hızır » ı sormuştu:

-

Aradım, bulamadım. de-

mişti. Burada da bir cinayet
olduğunu işittim. Öldürülenin

pederle
damat birbirle
rine girdiler
İki gün evel Adanad9
bir kayın pederle da"
nıat aı·asında az kalsı
feci bir cinayetle ne"
ticelenecek mufas~'l
bir kavga oln1uştur.
Adanada kırtasiyct;
İsa cfendinin daı~aJı
jandarnıa

nıilüz1111ı

J3urhanettin efendi '
kayın pederinden ~ç
) üz lira para istcn1ıŞ
ve istediğini alan1ayl"'
nca zavallıyı bir t 111 •
dövn1üştür.

Buı u rı

üzerine İsa efendi c a ...
n1adını kumandanhJ~

~ika yet etn1iş,

f al"nt

danıat

buna büsbütüı1
kıza ı-:ak ertesi
gütl
dül:kfına gelip kayı fl
pederine: tabanca çek...
nıiş ve bir kaç tf ~·ı . .
ınışsa da tabanca a c~
alnıa ·ınca
bu fi e
İ 'la et,cndi da11J#h~ınıı1
elindeki tabancavı alır
kafasını yannış, ~·aral
hasta neye
gönderil ...
ınistir.

Bır ırr.ııal

munaseb t a

pederimizin vefatı
dolayısiyle teessürleı im:ze işti"
rak lfıtfunda bulunarak met"
humun cena ...esine gelen veya
tahriren ve şifahen taziyede
bulunan muhterem tanıdık ve
Sevgili

arkadaşlarımızın gösterdık}eri
bu nüvaziş!~arar.e alakaya .aı "
şı bütün aile namına telJekkür-

lerimizi arzeylerim.
İstanbul liman şirketi umun>
müdürü: Ahmet Hamdi
kim olduğunu kimse tanıma"
mış. sizde resmi varmış öldil"
rülen adamın. Gösterin bana!
Belki kardeşimdir...
Bu adama istediği resmi gös"
terilince cinayetteki son mu"
amma da halledilmiş Maktulüıt
de hüviyeti An!aşılmıştı. Rizeli
Mehmet oğlu alinin öldürduğii
adam Mustafa oğlu «Hızır» dı·

H. S
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Tevzıat...

ekili

T~vfi_k__R_iı-'ştü beYzn gazetemize
beyanatı
Dün A
avdet ed Yrupadan şehrimize
· vekü. miz
Tevfik R..en ..Hn..:
~ ıcıye
rüşen b' uştu B. kendisile göır muha . . .
sabah rüf
rrırımıze, bugfin
nıiy b ekanıızda intişar eten azı b
ınuştur.
eyanatta bulun-

Biz ve B
.
T R.. r- o 1garısfan
B 1· uş u B. bu meyanda
u ganstanla ··
'
:ıııçok d
munasebatımızın
ltıııd

ostane old ...

ugunu ve ara·

. a, rnuahedat ile hali d·ı
n1erni
e ı·
..
ş, e1yevın hiç bir ·· ..

)u tnes' ele

rniş

...

puruz-

olınadıgını söyle'
usrev B i v
nakli)
. · n arşovaya
e ycrıne Nebil B .
so fy a s ef ar r
. ın
ce". h k e ıne tayin edile·

H

ad!~i a ;ın_daki

rivayetlerden

alunıat beyan etmiş-

tir.

S:rblsta.nl
Vekil
a meselelerimiz
8
ken s f' : ~elgratt:ın geçere ır~mızle ·· .. . .. ..

Müşarün'l h
goruşmuştur.
şehir ı ~ , Yugoslavyada,
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Gayrimübadillerin işleri tesri
ediliyor

Gayrimübadiller
cemiyeti
heyeti idaresi, dün fevkalade
bir içtima aktetmiştir. Bu iç·
timada
gayri mübadillere tev·
Beşiktaşta Kılıç Alide oturan Tursun çavuşun kızı Hacer
ziat işlerinin tesrii lüzumu
hanımın Şerif isminde bir nişanlısı varmış. Şerif ~ir aralık
görüşülmüş, neticede, tevziat
nişanlısını ziyaret için Tursun çavuşun evin gitmiş, bir az
komisyonunun başka şekle
oturup avdet etmiştir.
kalbine karar verilmiştir.
Fakat aradan çok zaman geçmeden karakola şöyle bir ihŞimdiye kadar cemiyetçe
bar vaki olmuştur.
müntehap olup hakkı huzur ala~
Kızımızın nişanlısı olan Şerif müstakbel kaynanasının «15»
rak çalışan komisyon azasının
lirasım çalmıştır.
bu kararla vazifeleri nihayet
Zabıta bu iddianın doğru olup olmadığını tahkik etmekbulmuştur. Tevziat komisyonu
tedir.
yerine mes'ul bir müdür ve
maiyetinde bir kaç muhasip
~ecav""
tahsildardan mürekkep bir
Üsküdarda Toygar Hamza
Halıcıoğlunda Fabrika so- 1 ve
büro
kaim olmaktadır. Cemi1
mahallesinde oturan Nurettin
kağındn oturan Vahan dün
yet heyeti idaresinden birer
bey ze\'cesile b:rlikte gczmiye küskütük bir halde evine giaza, her gün münavebe ile
giderken Abbas ve Cevat
derken düşmüş, beyni zedebu miidiriyete ait işleri müra·
isminde iki kişinin tecavüzüne lenmiş ve ümitsiz bir halde
kabe edecektir.
uğl'amıştır. Mütecavizier yakahastaneye nakledilmiştir.
Tevziat müdürlüğü, gayri
lanm!şlaı dır.
mübadillerden Dramalı Salih
31 liralık marifet
kazası
Dün · gece, Divanyolundan , beye teklif edilmiştir.
İş bankası kasadı:ırlarından
Cemiyet heyeti idaresi, ikingeçerek evine gitmekte olan
Kemal beye «1787» numaralı Osman ağnın onüne bir kaç ki- ci listeye ilhak edilen 100
1
otomobil çarpmış, ehemmiyetşi çıkmış, karmanyola suretile , gayri mübadil aileye de dersizce yaralamıştır.
«31» lirasını almışlardır. Zabı hal istihkaklarınını tevziine
başlanmasını kararlaştırmıştır.
ta yapbğı tabkikat neticesinTaksim Stadyumu yanındaki
de, bu karmanyolacıların SabLeon efendin:n madeni eşya
ri, Osman ve Aziz isminde
fabrikasından yangın çıkmış ,
üç kişi olduğunu anlamış ,
miıteha§5
büyümeden söndürülmüştür.
bunları yakalamıştır.
Gazi köprüsünün projesini

~~4a_iz?
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\ Beyni zedelendi

otomoilil

Taks:mde yangm

Köp '"'

s

yapmak için mahallen tetkikat
icrasına lüzum gösteren mütehassıs M. Pijo bugün gelmiş,
Emanet fen heyeti müdürü
Ziya beyle birlikte tetkike

Gazefelerin1izde buhran var mı?
[ 1 inci sahifeden mabat

J

yeni makinularJa dökme tertibatı otomatik olduğu için bu iş
A11ıerika ·ı
3 dakikada göriilmektedir. Sonra bugünkü makinelerde resimVekil B ı e dosfluğurnıız
nıızdak· · Amerika ile ara- ı ler ve fotogr~flar, b'r renkle ve uydurma olarak ayarsız surette
dine
nı~hadenetin tcmdi- 1 2 renkle basılır, h~lbuki gelecek makinelerde fotograflar yalVerildiü'eyhetı Yekilcce karar 1 nız bir değil, fa <e~t h~r sahifede 5 renk ile canlı bir tabi o
~..ı nklund A
halinde bas:lır. Fn nihayette bugün 20 sene evel yapılmış
bir gazctey
a nkaradan
zuu bahsede gelen telğrafı mev- makinelerin· döküm tertibatı ağır olduğu için her sahife
derhal
makine
dairesine gönderilir ,
bu
hususta da en nıuharririmize, bu dizilditçe
ttr.
şu cevabı vermişsuretle
elde
sahife
kalmaz ,
mühim
bir
haber
gelince ya yazılamaz, ya elde kalan son sahifedeki tehir
«- A
·ı
d nk i dostımeı·ika
1
k
e aramızedilir yerine bir itizar yazılır , buna mukabil son sistem
dir. Bu, ~ n_ıüddetle değilmakine 3 sahifeyi bir dal·ikada kazırlıyabileceği için hatta
t!na karşı t:~~~<a ~uvareda
32 . sahifelik bir gazetenin bütün sahifeler~ni dizildikten
latıı gü "k 1 edılen temisonra son dakikaya kadar elde tutmak ve mühim bir haber
didind mt"u tarifesinin temen gala•t 0 ı
gelirse. ilanları atnrak, diğer mündericata dokunmadan bu hasa gerektir.»
beri de yazmak ve buna ragmen 32 sahifelik bir gazete 1O
eınıştır.
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başlamıştır.

Rumca gazeteler

12,47. L' t 4 ,50;
Frank
'
ıre 9 30
1
2,53; Dolar
sviçre
: ;
48 80
91,25; Altın
,5 Dahili
8 2
23,15; Rumeli
; Anadolu
7 •7 S; Tramvay
73. D··
' uyun 201
t b
.
ş an.kasından al

5

ıntnıştır.

dakikada h~zırlamak mümkündür.
Karilerjmize şunu da iftihar duyarak haber verelim: Türk
gazetelerinin ısmarladıklan bu renkli makinalar 1929 senesinin ihtiraıdır ve bu makinelerden dilnyade ancak. 4 tane mevcuttur; ,birı
Holandada biri Lehistanda
iki tanesı de Nevyorktaaır.
Peti Parisien ve Entiransijan gibi mühim Fransız gazeteleri
bu makineleri Türk gazetelerinden sonra ısmarlamışlardır. Bu
makineler lstanbnla 4 ay sonra i"elecektir.

çıkmadi

Dün Ortodoksların yortusu
olduğundan bugün Rumca ga-

1

Bue·· k
İngilizun 99ij horia:

ı_,

=

zeteler fotişar etı:ıemiştir.

ısırılan

matmazel

Evelki gece Taksimde kiliseye giden matmazel Marikayı
bir ( bol:log) köpeği baldırın·
dan ısırmıştır.

D~rulf unn~ bütçesi

Darülfünun bütçesini Ankaraya götürmüş olan Darülf~
nun müderrisleri bugün şehn·
mize avdet edccelclerdir.

Bugünkü hava:
Kandilli
alınmıştır:

I

rasatanesinden

Dün azami haııaret «24»
derece, bu sabah r;r14» d~
recedir. Bu gece rüzgar mu·
tehavvil esecek hava açık
olacaktır.

16 Sahife

Son Sut

Mayıs
::::ı::············

'

- Beyoi\uncJa"' lıtlklal caddealnde
.

KARLMAN
j

~

•

TUa} d0,,

SUa

=m

Kuruı

,..

llAZİlt\.\ Y.\KL.\SIYOB

•

325

Tamamcn ıpekli. _ç.ama~ır için aaycı
iyt cins ınetroıu 350 ve

~

Om.l.:ı:ı

,}d..

ipekli

Son

·Fo ıard emprıme
. moda
Yazlık

.. . emonme
. En en_mi!Dtalıap
son moda
Krep doşın
62J, ,50 ve
\C

.

··:·
..... .
==u·

35o
4oo

roplar için son

~ıüntahap ~senlcrde metrosu 42J, 400, 37J Ye
\'e

.

Musölin dö sua enprimei"fif
•
için aon moda kumas metroıu

.

Krep

için

üııuıı

A D

E R

L

Tamameıı

ii""

Bil

T td:ırik

ifil

Avrupada ilk imal edıJen ya?.ı
Tarihi iır.:-ii l SQS dir. Bütün

h1f

=mı•
:•

. İf :
İ;

. ..
ill!
.n.
....
::
••r.

edıııiz .

ADLER makine. i

3SOOOO

ı aıinc~id·r.
diııı\ ad.1 ..~iınJi;·e

,

füi
m:

!!!i
kadar

ADLER makinc1;İ
Satılnıışt.ı. J f•rfleriıı müvazi \'Uruşu bu ınırh:w:ı mahsus

~
:m
mı

ifü

seyyar memur :ım oruz.
ii!i
·ı fırkiye için vekili umumi RİŞAR \ 'OLF ;~:
O .1 :ıtn Voy\'oıh ! lan 7, 10. <. ı:ıllt.'.ı posta ::!!
:15
l uf ıc;u 447. Telgraf adn·s;: LOBO i .. tanbul mi
!rtl!!:ıaı:w
..
•••••••••••·•••·•••
..••••••••••••.. ····································ı·· :i:i
iffiü::!im::!!!iiilı1:::ın::::::::::::ın::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!!!!H!:!:

. İ ve
••

nıünh:mrdı" Anadolıı içiıı

6o.o
':0;ı:;. 45O
Vakıf akarlar

deıen1crde metroıu

Ropluk, tamamen tabü i~kli
empnme cazip desenlerde metroıu

.

rrn y:ılıııı yeni yazı i-.oll:ııııl.ıc:ıktır.

Lir an c:\'\'d

: T~mamen rop- 425
o sua lulc kuma;. metrosu
' empnmeıcrde
•
modadeıcn-h 75
T.ua' ı d..o sua
met~osu ~

.
J,or.ıet

~m
....
!!ii

•

·ı·
yJzgı 1 tua

·C·

~

ınağnzalarınııı
~

ı

&:ı·=
·ı

.

·ipekliler, dairesinde

.,

..···········································
:::::::::::::::::::::::.:::::::::,::............................
::.::::.::::::::::::::::!ii!.:
.....
....
: ·:.
.:rn·U
1

iaiis:c::::uı::::::::::i::::::

Kunıaşlar
. .

7

.....

·

ipe~i.

900

saten emprıme '%engin ÇCtitler
son inoda desenler metrusu 11 SO

müdürlüğünden:

ipekli, rop ve mantolar için
75·0 . Müzayedeye vazolunan emlak
Krep d ra. Tamamen
mctrotu
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·Mayıs oyı zarfında
Yazlık mantolar, roplar ve ıapka modelleri için
ikinci katta cazip ve ıık bir meıher açilmııtı~.

istanbı:ıl

·r:caret ı\lıntaka~ı.1\lüdürivetinden:

~

dört buçuğuna kn<lar şartnameyi okumak ve teminatı muvakka·
te ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzere İ'itanbul Evkaf
müdilrlUğünde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatJan ilin
olunt r .
. Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler
bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri
misil raporlarını görebilirler.

Tüccar ve Banka nıeınunı oln1akiçin:
Çarıamba ve cumartesi günleri s::ıat 16 dan 18 ve 1 9dan
21 e kadar iki sı!l!f ap!mıştır. Malumatı tüccariye, ilmi hesap
ve usulü defteri: Basita, muzanf, pakradomar, Amerikan,
qsulil ve banka muamelatı 4 ay zaıfında kamilen tedris olu·
nur. Son imtihanda mmaffak olanl.ıra muhasebeci şehadetna·
rnesi verilir. V c i~ tedarikinde muavenet edilir. Dersler 11
mayıs cumartesi g~nü bn-s hyor. Programı meccanen alm;k ve
· kaydolmak için İstanbuldn, Çarşılcapı, tr&mvay i.stasiyonunda
Amerikan lisan ve ticaret dershane.,ine müracaat. Hususi ders·
hr dahi k"bu! olunur.

Müdürü: Agop Pakradoni

K.ira otomobiUerinde enzilat:
Şehremanetind~n: İlk açıhşta 60 kuruŞ ya_zan ktrmızı taks!ler 30 kuruşa ..10 kuruş yazan
. siyah taksiler 20 kuruşa indi. ıkr,·~ur.

.. Taksimetre saatleri ,tashi:1 e.dii;rı~e,ye 1 ... c.ı:lr muhterem ahaf_ tanbul ve ınlilhakatı mahrukat sabcıları cemiyetinin ~ıelik ı Iimiziıı saatin gö:;~er<ligi. ın,ikc~ı d"'n 'lv \J v~ 2H kuruş indire·
idare hey'eti intihabı 8-5-929 çartamba günü Galatada Ömer
rck ı:>ara vermele;i .iic~ ~!.mıo.ır.•
Ab:t banmdaki cemiY.et merkezinde icra ve saat on llçteil
• !2,,,......~!!!:·~-!!"!!!!•!;!~~ô!!!!!:!!-!!!!!!!Bl!l!!!!I-oaıa.
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Mes'ul mıidür: Selim

RıılllJ.

