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Atina 1, H. M. - Dün gece siy Jİ adamların topı ...ndık arı
yerlerde Amiral Kondoryotisin cumhur:yct rt:.İ • ·-inden çt:kiie·
ceğine ve bu sure!le Venizelos Ef. ye yer lıa;:ırhy::ca~ırıa
dair kuvvetli bir rivayet çıktı; fakat hemen tekzip cc'fd:.
Bununla !>eraber baz ları bu rivayetin albnda bir h-.t\.l-.at
hisse i bulunduğuna el'an l•anidirler.

J~cı ~ı Ilı rz1 ı tı::
Sahije:
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Gazcı.emiz tedricen ınti~ar

Td~·

<.un ' t,.r,I

-

1'c leri

5 \l
ker1 ı· un. . t pler b }'
ı
n b n elrnl! tık. H hcıo
lbnda ba ızın talebesi müdür kaymakam Hıl ni beyin riyaseti

3

•P<>r, eğle~raını Kağıtanede eğlence ve neşe içinde geçirmiş,
tane nıesir c~ _ve mızıka numaraları yapmışlar ve o gün Kağı1(
esını dolduran balkın c ndan alkışlarını toplamışlardır.
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an . H arı..ıye vekili
ı.,,,:~ < n ı:ıymeti An araya vardı
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A.A.) • Muhasebei
0
\'affakiyet ~- koşularda muisnıindeki

hnzanaıı "Hadit,,
Ygırını t . adlis kanlı arap
zrnır ek'1
Posu için
.a>gır de.:
1250
1
alnuşhr;
lıraya satın
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k
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Ankara, 7 [ H. M.] - Hariciye vekili T. Rüştü B. bu
sabah ş hrimi:ıe gelmiş, istasyonda Başvekil ismet paşa ile
vekiller, hükumet erkanı, meb'uslar, bando mızıka tarafından ı
istikbal edilmiştir.

)ir· l

ttı'ıı

da

D\ \ gece gül"
arı~tı, hUnlurda
up . ~~lıyan ins3rıların . arasına i~i. kişi daha

~ta ısrnini ta ı n . hırı ı kadındır, diğen erkek, bın Aleksan~e erkeği yet~. dı~eri Kör Yusnf lakabını kullanır; bu kadın
tir. Bir vakit b~g(;r.ne bnğlı>'an ip aşk değil, sadece cinaiyet-

lun deınişl r
ırlc:şrnişler , şöylece mil terek bir hayat yaşıya·
111 nda ayrıl~ı tavamışlar, sonra sinirlerine silkUn geldiği :z fakat....
ş rdır, bunun üzerinden epeyce zaman geçmştirt

. K"or y usuf du
aıderken Galat dn ge~e iki kadeh fazla içtikten sonra evine
a a hır kahvenin ön tarafında Aleksandrayı
[ Mabadi 15 inci sahifede ]
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} u'ı
b:ıberltri, \ • .. ırt.

..auf i J dklirecek, l<ent ·si.'1Ct.ı e-vel çıknn sabah \f.

ak .ıın
ı. l inı
ba:,er b rs:.ı onl.ırı a . ı ,fbas eder k hım· bir .. k . .ım
gazetesi l alinde lüzumu.ı.-ı
, ~öre saat ( 2 ) de ( 3 ) le , 1 )
t , hatta ( 5) te cıkıcaktır.

Tıcaret

ve zahire

b~rsu3ı.ttla

Ticaret ve ıalı'r 1 or .c~ı
meclisi bugiın ç·l;m,, edtcd.lir.

Fesat
F esatçılıli: cürmünden maznun bulunan Kadriye H. ve
ıikrabalannın t hkikat.ı arlık
bitmiş demektir. Yalnız bir,
iki noktanın tenviri iç.in Kadriye H. dl\n de isticvap olunmuştur. Şu bir kaç gün. içinde

ma.znunlurm

kararnamesı yapı

lacak ve müddeiumumiliğe
verilecektir. Maznunlar Kadriye Nadide, Hamide hamıniarla madam Fofo ı Nasır,
Ahmet Vefik, Faik beyler ve
doktor Arapyandır.
Bunlardan vaziyetleri en
hafif olan Hamide hanımla
madam Fofodur. Şurasını teessiirle kaydetmek lazımdır ki,
istinta~ bunların yabam:ı bir

.K drfye H.
kul heSabınr. çok f ... na
bazı teşebbüslere girişmiye
azmetmiş olJuklarını tesbit et1

miştir.

•
d'on Saat

Af kanunu

Telgraf haberleri

HUkiimet, mec- Berlinde siikiln basladı
J
lise miilıim bir Fakat Komünistler bu del&yiha verdi

Cumhuriyetin ilainci yıl dfüıumn
münasebetilc B. l\l. M. ne
mühim b ir layiha verrnişiir.
Bu liiyiha kabahat i:illerinin
affına ve bir kısım hafif etirümlcrin takibinb ve cezal-:ırının tecili=ıe dairdir. Layih:ı,
adliye encümenine havale edil·
mişlir. memurin ve efradı askeriye ciirümleri tecile tabi

mnının

ük~met,

s

değildir.
ariciye

m

Vekilimiz, diin Alm~m sefaretinde şerefine
verilen öüle vemeğincJe bulun·
'>

~

muş, ~7acar, Avusturya ve
Bulgar sefirlerinin ayrı ayrı
2iyaretlerini kabul etmiş, akşam eksp?"esle Ankaraya git·
miştir.
N1ıketi hayriyenin

Alhnkum

~ismindeki ye!lİ vapurtı Cumn günü gebceklir.
~n:uhtelit mübadele l:omisllllyonu b:tnraf azası M. l~ivac;
ve 1\1. Holştat, ikinci murah·
hasımız Nebil B. Cuma gJnil
Ank:ıray:ı gidcce:klerdir.
~ eyrisefain U. M. Sadullah
~ B. yarın Ankaraya gide1. ••

Ctt!:. ır.

m

om~n teıbiyei bec.Jeniye
t&leb~s.!fülen bir heyet btı
ay içinde şt: hı ~mh:e gelecehlir.

mJ imsesiz Çocuklar yurdu
WJ bugünl~rde cçılacaktır.
oJanslar konbl'esine Tevfik
W]Kamil B. in riy2c;et etm~· I t'' t t · t' · •
51. ı
~eşpı m ıye e mış ır. \fürahh~slar şerefine Er:ıanet \'e
..A. A.,, tarafından ziyafetler
veı ilecektir.' Murahhaslar bir
g ün içın Ankaraya da gideceklerdir.

ll

imanımıza

iki Japon tica·
ret gemisi gelmit ve git·
miftir.
lftlakir çocuklara bayram•
Ullık eşya tevzii için hanamlar heyeti dün İsveç se·
faretinde topJanmıtbr.
lfülürkiye • İtJlya
rıcaret
Ulmuahedesi {çin mütehasmlar bugiin Ankaraya gide·
cektir.
eni
gümrük
tarifeleri
hakkındaki muhtelit en·

il

1

SofJıada

grev ilan etmiye karar \ eı mişlerdir.
Polis komünist entern:ısyonalinin Alman şubesinin meıkezi
o1an Kari Liebknechtin evimle tahardyat icra ve bir çok vesikalar müsadere etmiştir.
Leipzig, 6 (A.A.) Komüni!tler 8 mayısta bir protesto
grevi ilanına karar vermişlerdir.
l\iünkh, 6 ( A. A.) - Sabık muharipler komünist cemiyeti·
nin feshi ve bu cemiyete ait emval ve emlakin müsaderesi
emredilmiştir.

l\lagdeburg, G ( A. A. ) "Tribune,, namındaki komünist
gazetenin intişarı menedihniştir.

R llSya ı•e

D
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Alman

1,.._~r

l~~u: {<-ı
Biikreş, 5 - Dimini .. tr. gazet~si, 13ulgaristanın yakında

<:oviyethri ta1<lik edeceğini
haber vermc.ktedir.
N
8'!._
:e:sa::
cUmel' maıbatası tabeatlmektedir. Yeni tarifeler, muamele
vergisinden gayri resiml~r
dahil olduğu hah.le ' nh;beti
y:iz le 24. 25 e ç~karrnaktadır.

fsfikrazı
Berlin 6{A.A.) - 500 milyon·
Juk dahili istikraz tahvilleri
Mayıs ayı zarfında piyasaya
çıkanlacaktır. Faizi yüzde 7 dir.

-

merasimi dün Ankarada icra
edilmiştir.

O{) kuruşa kadar olan ey·
tamü eramil ve mütekaidinin 10 seneliklerinin tediye·
' sine devam edilecektir.
ı~ı;w•;r fc;veçli gul'Up Adabr Onkaradaki Darülfünun he~~elektrik tesısatına iştirak
~}'eti dün avdet etmiştir.
etmek için Emanete tek i:aha
fmlr.kticlarda meY.va ağ'açları
bulunmuştur.
Wna anz olan lponomotlar·
oranda ze1zele felaketi de·
la mücadeleye baçlanmışbr.
IUJvam etmt ktcdir. Binlerce
flasının taksirli olduğu idtelefat vardır.
dia edilen tüccardan Mermurşit, Ömer Faruk ve ib- cimekyan Ef. beraat etmiştir.
rahim Efendiler hakkında
fNlüt şirketine ait muamelieve!ce heyeti mahsusa tara ~tın son safhasında mUessislerle bir banka aleyhine
fından verilmiş olan kararlar
A?i karar heyetince refedil - masa heyeti tarafından ve bazı
zevat aleyhine banka tarafın·
miştir.
dan davalar açılmıştır.
A]ehremaneti, bir nevi taksi
~li Meyl gazetesine göre,
~kullanılması için tetkikata
lngiliz amele meb'uslannbaşlamıştır.
dan M. Sidney Vel, şehri
ltQlair ve meb'us CeHH Sabir
~B. ·in İktısat Vekaleti er- mizde M. Troçki ile mülakatta
bulunmuştur.
kanından Sevim H. la evlenme

D

D

m

devam

ediyoı·, içlerınJI

fa da hükUmeti tehdide
ka.11,,.ışfılar••
Berlin, 6 (A. A .) Wedding ve Ncukocln mahallelerinde
sükun teessüs etmiş olduğundan polis müdürlüğü örft idareyi
kaldırmıştır. Sabık muhariplerin bir komiinist federafSyonunun
faaliyetini men'eden emirn3ıne bu sabah icra mevldine konul·
muştur. Bu teşkilata ait b 'itün vesikalara, levazıma ve banka
hcsn.b:!tına vaz'ı yetcdihniştir.
Beılin, 6( A. A. )-Gazetelere nazaran komünistler 1 1\layıs
kuı brmlannı Frie<lrichsfeld tc müşterek bir 'mezara <lefnetmek
ruhsatını istihsal için her çareye başvurmıya ve bu mlinasebetle büyük bir nümayiş icrasına cenaze merasimi için umumi bir

Tevkifat

kadın

I

da va1·..

Sofya, 6 i\lajı::ı birde
bıışlıyan tevkifota devam edil"
mektedir. Mevh·uflar meyanın"
da birçok kadın <la vardır.
Bunlar mahkeme sevkedile"'
cektir.

Beynelmilel a§~
keri doktorlar
kongıre§n
Londra, 6 (A. A.) - Bey"
nelmilel asker! doktor ve ec"
zacılar kongresi öğleden sonra
İngiliz harbiye nazırı M. Evaıı
sın riyasetinde açılmıştır..
40 memleketi temsil eueJS
750 murahhu kongrede ha:zır
bulunuyordu . Ruznameye <la"
hil olan maddeler arasında
hastaların ve yarahlarm havn,
deniz ve nehir tar:klerile
tahliyesi ve nakli, sıcak memleketlerde hüküm süren htitn"'
ma ve sıtma hastalıkları ..,e
tabii işlerde kabiliyet dere"
cesi meseleleri vardır.

•

lzmirde

Demiryolları

kongresi
İzmir, 6 ( A. A. ) - Demiryollar kongresi bugün Aydın
demir yoUan idaresinde i11'
içtimaını aktetmiştir.

İçtimada devlet dcmiryolları
umum müdür muavini Rifat.
hareket reis muavini Nüzhet,
müfettiş Kemal ve malzeme
reisi Şaban beylerle şark demir yollan, Kasaba, Mersin Adana demir yolları milmes silleri hazır bulunmuşlardır.

İki yankesici mahkemede
Bir çok sabıkaları olan Koço ve Eşref isminde iki yan'"
kesici zabıta tarafından yaka·
!anarak mahkemeye verilmiı
lerdir.

""Bir avuç kül,, ile "'Niçin,, bitmek üzeredir, birkaç güne kadar...
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Son Saat

Cemın
· <:skı b'

runu hat
ır karikatu •
bir iura/r1arım, nargile içen
ıı-- gı
1ll lasvir
ada111 lnt'J
eder. B u
;r . davet
('dildt[ji ..ı ıap vaZlJ<:sıne
1
bu meş...a~ı. an: « lVe anladun
naryi/e ~il ıyeltrn rahat bir
1 1
der. l3a::,'~ ~ edıkten sonra!.. ))
Müsabakamızın
bitmesdıe 1 sının çini eşyası, Milli koninkılap fık a.nıların kafasmda on beş, yirmi gün bir şey serv.! fabrikas nın hususi ya lava/ 1
: 1 hala ralınt ve kaldı. İştirak eden k rilerimize pılmış marmelat v konser bir 1\ \'if. fıkridir. Çok kimse verecegımız hedıyelerin bir veleri vardır. Tabii bunlardan
lllcrı/\a lı
. .
/JUi a .
aya1uu rahatça çoğu idaremize gc miş ve bir başka daha bi.r çok hediye Jarışt 'Jl!J<'n ::enginler fikrilc
yandan da gelmektedir. Şimler de bir yan an gelmekte
lerb. ırı~oı J.. Feyles >f Kant
diye kadar g lenler arasında
ve hazırlcnnıal ta olduğundan
liı ıgye~1 :eı 1\ ve efilence ha- Süreyya pa~ mensucat fabri- müsabakaya iştirak edenlerin
l ırnı ı. · .
ı l
" ıstıye.ılere karşı·
kasının elbise ık kumaşları,
yüzde sel. en hatta, doksanı
1
rtJ'. ~ \ l'p cebri bir lıars ye ~ battaniyeleri, Hasan Fikri ve kazanacak demektir. Yalnız,
l1 ·•• der J1
All<iJJ/a
· unun gibi, in Albn Güneş tirikotaj fabrikakarilerimizdcn tekrur rica e 1'l U!ı/
·ı
işi ..
'• CJ ence, rahat larmın yelekleri, B~ykoz deri deriz, gönderdikaeri ceveplar
~anued< nlere
vermelidir· .
• şu cevabı ve kundurr- fabrikasının iskar- pek kısa olsun ve önümüzdeki
ira J
• ini ıl ıplar a.:un,
pin ve serviyetleri, Etem pertev kısa müdd.et bitmeden elimizc. t • ·L 111 y 'd ·
•
fabrikasının ıtriyat ve tuvalet
deki mektuplar kamilen der Yapanlar ı
:ı ır. Jı J\ıldbı
cilı ecl
lul lı f aaliyele ter- mamulab, Azim çini fabrikacedilmiş bulunsun.
1er el 'Ld. l
en
B.
--~l3Clll--faaliUd
.. <!Jl ır er.
zr
-73-12bir fac . U ı we daha şiddetli
Kadınla · hirl 'ğ.ndeki
11
Biiyük bir hifap her
Zat
i/,aml'
en ll!Jeli
ır . I
. edenlerdir.
11ım
den rica
şeye
tfidir
me ıJ ıat ın ,ıfop ne maddi
Yerli ı •
Yerli mallalab;, ile ııt:. de lwyııam s vkı
rının, diğer vııa
rımızın yurduisliyen
ıfı/, mne:, jnkılabı
yetleri bilmem
muzda kulla. 111 ..~, me'fJ,ure
mi..d· . alılal\11
·
mlması
için 1 lak;ıı, İstanbul
da/ lI. lrı/wcipçılıl bence f eda,
bilhas:,a
bence en i}i
ictrb I l
çar
udur:
İs anbul adın
rıe lı
ır ş klidir. }eni
B"zim
fikriarı
araşında
dit
Ralıat <der ksini- »
ize kals~1J.
Y ıl Jntm l
çabuk . gbet
fon·
ıya u l. Dala cok
11• ıl:arf
inl.
·
bulması
ıpn
m le ı ·
·
İrı arı l ayıl olaca/,srnı.:,
roız dnha çok
Kadınlar
biY<ı du
· ·ncemede
Y<ı~l
.. u dulıa
rok
•.
liğindeki baere. 1\l'i ım
_
•
,.
ll I\ 1 el.
u dıy lmı.
·dı.
mın teyzelerilu Gaz"mizin Sar yburnunMüderris
min derhal faaliyete geçmesi
daki
bir
iş
reti
bugün
harf
ve lstanbulun her semtinde
İsmail llal\kı

111 Et --

lt 1

z ·f~esi ( e ,rar

Serbest
nazım anlaşılan ·
moda oldu ki önüne gelen
şimdi hep bundan bahsediyor.
Geçen gün gazetemizde buna
dair çıkan bir k lem tecrübe·
si beğenilmiş.
Buna dair bazı yaz•lar aldık.
Bugün bunlardan birini dercediyoruz. Bakalım siz de beğenir misiniz:

va-

ır

Bahar mısm, /Ji/ıer misuı,
ı esin sen be?

1

Afr / bilsen be:

Bu fakir

tarafrndwı si:e

-

v
ş.
tev ifaneler
sa ın1<li'. e l<',t dar hapı-.
ne ve t k.
bah·r
t \ ıfaneler
ıne hı ıye
'ckaletirıe
ııe

r uttu
h .
dan · . · « •> azıranıtıl aren ''u
..
~ler \ .
muesen1 .
<llı ve 'ckaleti
rıne g çc 1 .
l)ün 1\<lr ce <.~•.r. .
ler· ·
l)C n1ufettıı:;ı 1stanbul l
.
.
sile t 1 ·r lapı .. c.tnee ' {l ·ı
·
etn1 i 1 t•' neyı tef ti!)'
· eı l ı r .
iV

rı

t,
t,
e

e·

I "'

,..
ı

-

Bug..
un nı

ve i leri
kt b' H

tabit vek il . e 1 arbiyede
..
erıne di
tu mera . .
P oma tevınıı y
ı
cı.pı acaktır.

e

inkilabımızı b"tirmi ·r. Bunun

gibi çok isterim ki unultucu öğü
tleri ile bizi canlatan ve her
şeyde oğüçümüz olan i.mlü Gazimiz topuktan başa k ....dar yerli dokumalara bürimsün ve bir
gün halk ar sında belirsin ve
desin ki: <Küçüğümüzden büyüği.ım .. ze ve en fakirimizden
en zenginJmize kadar herkes
yerli dokuma giys·n.» Büyük
Gazimizin söyley ceği bir söz
biz m için müe.,sirdir. Aşağısı
kendi kendine olur.
Okuyucu armızdan: Galatasaray lise;si 5 inci sıniftan
1188: Burhan

ilkbahar

Zoı guldak a çKan

komurler

Nisan ayı zarfında Zongul dakta ı 88500 ton kömür çı karılmış, bunlardan 6500 tonu
İzmire, 7800 tonu Mersine,
15500 tonu Pireye götür l müştür.

•

eyın

1

ilik
lfoharsm sen, iltk!
ı.Yerede şimdi, kış olacak
o sapı silik?
O ak saçlı mon /:!
O lla:reli koruk:
'>lere!Jl' <ı:lam elli ıırrıba~
.~ôylesene Recep a]a.
işte adamı hriylc piyaslos
c:.da yıineş /Jaba!
Jman da dumbal>a
I )uba dtı/Jtl dwnlwlw.'
St•n:

Böyle aynab kiri::. eden
af/usla,. gibı:
/\ arşzmda rucon kt•sı i kçe,

u, 11:

mr

w

:ırlapn::1 ır
yil>İ old11•w estıkçe,
JIall<.•şir d11rur11: sd:Lim

/a/m11

yahana ...

brmaları lazımdır. Kadınlar
birliğindeki hanım teyzelerimi ı ellerinden öperim ve rica

Jfo/wlzm ya samı. ya bana,
/Ji:;l lw/ıar Ju1111111. balıar
/ıa 111 11l,
Ah camm.

ederim: bu işi ihmal etmesinler.
.c.yüp Davutağa mahallesinde
Feth"ye

r:ammm ic b,u/t mi!

.">oylc /Jal:a/wı. ş '/,erli mi,

,

sade
. mı:>
.
.
Jlay camrn yıyeywı .;emıı.
Bcllden i:insi: senden

a

ı

de.ıjil,

*

buna d.ıir şifahi ve biraz da
modavari propağandalar yap-

ı

kadar

ı\nıa işin yoksa, /wrşmula
yutyun dur!

ha-l

Pi

ne

lıı tgtı 111111 ıdur

n

4

koleııi:. şairane

bir

Mahmutp:ışada İrfanıye çarşısında manifaturacı Kalpak-

Jliç

gul }\tSt'[Iİn:

l1akma111,

kıyarı111

11 uıri :irıl'l.. ,
Adam aman yur i:ine...
Bi:im. yo1111l ctıldar• !~nmı
/wra nlı/.la yar z:.me...

çiyan efendinin iflasına 2 inci
Ticaret mahkemesince karar
verilmiştır.

ıca lar
Cenup vilfıyetlerimiz
de sıcaklar son radde-

O yıwmlcı almış ı:ni mub-

yi bulınıya ba~la~ığın

Tara/ay lay. Unla flrt a11 ·•
TİI a rillanı tiri til'l lam.

luç til'yil

yar... i:rne

• . . . .. ·ı

dan kükuınette ış saatleri degistirilccektir. ,

•

yenı

."
ı

ı

e

• •

erını

ok y

Köroalu

c~k§ı ız.

ı'

.
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=: Kari/erimizin Sütunu :::: =
Yazıauza

dair

Posta

Mülga Harbiye
nezareti Beyazıt kapısındaki Harbiye nezaretinin eski isn1ini taşıyan '« Dairei uınuru
askeriyen ibaresi ile
sağ ve solunda bulunan
arapça yazıların halen
1 -
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onun ınerasimper\ erli2'ile Hurrenıin usule
riayet~izliği mukayese
edilince delikanlı lehioe hükün1 vermek
hemen henıen zarurietir. Hurrem, biç ohnazsa halü kalinde samimi idi. J\lıştığı gibi
otunıyor, düşündüğünü
söylüyordu. Asri zerafetin -bütün incelikle-

rine., cazibelerine rağıoen- en büvük noksa.J

bu sanıiıniyetısizliktir ve bu noks':Hl,
hilhassa mukallitlerin
etvarü
güftarında
iğrendirici
bir ~ey

•

işte

oluyor!
Eteğine

yapışnıak,
mevhum
nikbetinin
acılarını sayesinde uıwtmak istediği dilber
şişmanın suali, dclikanh için yeni bir , esi1ei
tereddüt oldu. Gönlü:a\ın rahatsızlıQ.-ına bir
şekil vermek, hir sebep
bulmak icap ediyordu.
Hurrem bey, aczi tabiisile bu cihheti idare
edemedi. Yüzün de ansızın beliren ter tanelerini elinin
tersile
silerek~

l-Ia ni n1eşhur bir söz
\ar ya:
izharı güç,
izn1arı güç derler. Benim derdinı de ö~·le.
- Öyleyse
g~çnıiş
olsun divelin1. Nerin1an
hannnfendi
afivette
ınicrrler?
·
)'irıni dört saattenheri kendisini görmedin1, bundan sonra da
görn1ek isten1iyorun1.
Fakat afivette olduğunu bili~;oruın. Ak!janı
bir de ga'zeteci
misafiri 'ardı.
Son cün1le şişrnan
d ılun yüzünü ek.._itti.
O, zekası tahteJvasat
görünen tu' ana delikanlının kıskançhğ·a
nıağlube-n n1aşukasın1

terkettiğine hükınet
mişti. Bu takdirde ise
kendisi hu nünden dolayı tercih edilmiş olnluyor, alık katip tarafından aleti intikan1
ittihaz edilnıek isteniliyordu. J3u cihet, şiş
ınan hanınu
adeta
tehvıç etti. Ncrin1anın
zınıncn ve ya alenen
istiskal ettiği bir erkeği evine alnıak nefsine giran, çok giran
.;

- Adarn siz de! -dcdi- geldi. O, Nerin1anın
bu bahsi hırakahn1. dôrt elle llurreme .,vaSiz nasılsınız bakalım? pıştığı sırada hüsnünün zaferi, cazibesinin
Niğar, üçüncü defa
olarak dudaklarını kı galebesi şeklinde bu
elde etn1ek
vırdı ve isteksizce n1u·- erkeği
enıelinde idi. Nerin1akabele etti:
1 nın aşkı tavsamış, he- Teşekkür ederin1,
iyiyim. Siz de afiyet- ve~i geçıniş, harareti
tesiniz inşallah.
sönmüş olduktan sonra
- Düne kadar afi- Hurremi kabul etn1ekyette idim,
bugün te aevk kaJn11yordu.
l)elikanlı; kendi izahıde~ilim.
- Vah vah, ınüteessif na nazaran, pörsüınüş
oldum. Neniz var efen- h!r gül, suyu emiln1iş
hır portakala benziydim?
Orasını ne siz sorun,
ordtı. Çapkın gan1zeµe de ben sövli,eviı11.
lerile, dolgun kalçala. ., "'
r

kaldırılmamasındaki

l

u. müdurü beşyfendiye

Bundan bir a evel
Karadenizde. l{andilli
mevkii kocalığına tayin edilen akrabaın
dan bir hanını, bizi
günlerce hal>ersız ve

endişede bıraktı. l'ah-

k"l
1
{at yaptık: teşebbüs]ere giriştik 'e öğren
dik ki K.andilli ile
Ereğli arasında posta
ınuvasalasını
ten1:n
eden n1en1ur, bunları
imha ediyo1·111n): şiın
di, n1ulıaberen1iz;n intizanıını te ınin ctnıd~
için n1ektu1 Iarın bebe·
ınehal t .1hhütlü gün-

hikn1et nedir? Kapıya
hakkediln1iş olan bu
yazıların bir kıyn1eti
ıni var? O-adan gelip
geçtikçe gözüıne çnrpan bu yazıların kaldırılması külfet ıuidir?
darülf ünun bu işi yapaınaz n1ı?
2 - Karaköy köprü
basında eski l ... iman dcrilı11esi ]{ızını p.;el işirketi binasina talik yor. Bu hususu ha~ saedil n1iş bir la Yha göı·- tan nazarı <likka tin ize
dün1 LV AGON I.J].
azediyonını, efendinı.
l'arabya ile Kireç
burunu arsında bir
S"'lim
otel isn1i [ECYF·r O- 1
rfELi] otelin ismnn
Zayi
siz anlndınız nu?
ı. . ulih •·h·.u·11uln oc•z(•r ..
Türk vazısına hür- li<'n tutljiJ, miihı·f mü kaynıetsizliği gören vol" hn lim. \ ~ni ... i li tılcı 'c. lJI n

*

·)

Sarıver
"'

nıu.

A. Sa.bri

*

Sermayedar

<lnn hül,mü :ol,t ur.
flit ün inhi~arı j luııbul
ba:-nnu.li~ı ü[Jü hl·~ · ı~ e
ınPmurJarmda

aranıyor

Kurl Hekcl lsminrlP hir
mütf~hıtssıs
j tanb u l da
alt'\tı

zlrniye VP det1irmen
makineleri ve dökme tle·
mir sobalar , .. s. imali
i<'ln bir ( çelik ve denılr
cfükümhanesl ) tesisi huk-

kmdu teklifulta bulunumklac.hr.
800 nıetre murahlmı

Yüs'nllnde bir

arsa

~5000 Hı•ahk ı'lermavo

ve
ile

uu l~e işt Irak edehiİecC\I\

hlr Türk müteşebbis arı
yor. AIAkadarların istanbul Ticaret odasma nıü

---------IBB!!
racantlnrı.

rile henüz yığın yığın
erkeği halecana düşü
rebilen bir genç kadın
için öyle pejmürde
bir güle gö'1-sünde yer
vermek büyük bir
haysiyetsizlikti.
Mabadi var

Hu"> •yin

Hızır

Temiz!enmiyen* aptesane;er
Haliç

şirketi

vapur...
larının
aptesaneleri
ayda bir defa olsun
temizlenn1cınek t e d i r.
Ha) di Şiı ket masrcıf
etn1en1ck için ihınal
gösteriyor,
di) elinı;
fakat ya Eınanet sıh...
hiyesi ne yapıyor?
Eyi pli ~1ustafa Şera
f ettin.

*

iş istiyorum
Orta lise tahsiJini lıtı"'
usı olarak gördum, t 8
yaşında

bulunu~ o r

u 111.

Yeni harfleri müliewm(•I
okuyup yazıyorum. hl•"
i~ arı) or, buJamıyornoı.
•"'alilıle llüse) iıı llüsoil
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Ha ~ta bir -A'tı--,,...amm!Dı:::l'!:IG:llaa.--' . ~~

iç ·ni Y kan intikam

1.ssini de un

tmuştu.

- ıss nıesut
c r tl a
Sülo, 1 rarı, kendisinin mahn1 .. tı. ., gl'ce
" . .er . yaşa- 1<en1e .. 'e
götürüln1esi
0
.
ııın hım n1eve b"J
ı a. here ~1uhzırbat ı ve d l 1 .
çu I·tan e' ctıle R us- 1 şının da ortadan kavp111
uzak'a
ıhr~n1ane oln1ası üzerine bütün
.
.an
\ar-sılc
..
R usçu k• 1<adınlarının
ru.._ ıiyc
..
gon1ustt:ı , 111U\'af fak ol- çenesi açılınış bu nıü· ı'. I .rt. 'ad anı bu teselsıl· maceraların
'
tatlı. tel·
l !1110 1· 11
< an- Zihniyarın bası altın-'
ı arında
.
e1en1ini <te, dan çı I<tığı, haınanı·
enıelıni
1
gibi) di. ~..:k unu.tnıu:;. lar<la, derneklerde ve
at~i süld~e ..at hıcran kapı aralarında ku~ra~ında 1 ~.11 h.~selcr laktan kulağa f ısılc.la

Bu

111

l

•

1

ıştivak ~. I sonduktcn,
s:~ · li ..~ız~ı ~:ı. P~?:ansukuı h iş c.ll ıçındc
ra elı· . u ( U~{tan ont1
l \az 1 t'.
ınuazz
k .. e ını ve
nı
t~ı h .
.. a r<~rını halıl\ıc·iıe1 lu.ı güzelhayra, l~ ·~ı ba~tan
?• ok 1 ,0 dugu l· arı._ ıı
ve ini ... ol{~})ra vaz- ~ lJo . al da. an lattı:
~itbiı·i / . )UJ~dan geri
1
S
.) ·
. . a 1 ın ,r zı \.:1Yuı en1 e~·ız.
n1e ~t.·\.~a.n ., eınc · 1~·.
b'ır kaz·l
., .. an.. kar
... ışır <l a
na11
'rr·tr'-·
. 1u~u ) 1 . u.o
c "anı
111
ı ·
ıçın
·
~·•n ~el ·t
' scnın
11
kb"I1 • lı ·11i '<' olch
.. lclı.,..~ uımı

1

l

c

...

.l

f
1

l-

·l
ı.l'

w

·arın~l. ,·~a>Jı~_u en çın~u·· llcttz ~'..
·· '1\u··
ı . . u l nıu.
v
~.l 1 ' \ 1 l
.

.. ıp at. \ :·

( emıcır11ıa hirı ~i ll ll~ habula o·it \ up lstan. t 11l'l .. ..
engelo çık
< , onunıe
111..u alır . ı11az· da ocu.. ..
ka<lar ,~. .tnl, ü 1üncive
'
.. a~ttga bas
koru.t ' llir
1U
.. l
•
unu uru
gun eri de
Zihı ~\·~~
başına"' · l{oc::-s1n1n
l\endi gt
. hep
ü 1..en) erın
ğunu bili~Undcn oldu-

nıp durn1uştu. O derecede ki I.>azvan oğlu
nun Rusçu~a hücunıu
bile, Zihni varı elde et. . "
nıek ıçın vapılmı~ bir
·
"'
hareket olarak
telakki

olunnıuştu.
i\Iuhay) elei nisvan.
I·~a d ın k a t• ası~ h ayret. l .
. .
engız >ır 111eşımeı velut ve tanı nıanasile
hurafeler
yuva~ıdır.
E n ga b"ısın
· den en zel{tsıne
..
1<:adar hütiin
l{adınlar, kuvYeİ Yahi· d e k.ı vus
·· ·at don1e ler.ın
lavısilc zerrelerdt:n 0p·üne,J 1er,
ha bbelerden
asünıanJar halkederler. En basit bir balnc:y
tan nıüdcptep ve n1ükevkep bir alenıi visal
çıkarırlar, küçük bir
işnıizazdan nıuthiş bir
f ırtına vucu
.. d e getırir.
ler
.
Zihnivarın
macerası

.,

da
u:sçuk kadınlarının haya] inde ve lisanında böyle bir ittisa,
. şunıul
bövle bır
bul
nı~ştu. Günlerce ye
0
nin katıf ~~~· Hüsnıe- haftalarca
devanı
,

ll1onun fi-

eden o rengarenk de-

••

ı·ı

e

••

1 llll

. ...., .
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Son bir kaç ay icinde şeh 1 olmamışhr, eski bir mazisi
vardır, fakat netice itibarile
rimizde 800 parcadan fazla
göı üliyor ki ufak bir ihmal
mektum emvali metruke zahiv~
dosyadan aşırılan küçük
re çıkarılmıştır.
bir kfıgıt hazinenin 100,000
Emvali metruke işleri
liralık zararını mucip olmuştur.
Fmvali metruke müdürü Ali
Bu han, Evkafa devredil·
Rıza bey kendisile görilşen
m~ştir. Mahkeme, matlup ev·
bir muhazririmizin suallerine
ra!< mevcut olmadığından,
şu cevaplan vcrmistir:
Evkafın aleyhine ve hana id·
" - Emvali metruke işlerini
dinyı tesahlip edenin lehinde
yoluna koymıya çalışıyoruz.
karar
verilmiştir.
Vaktile fena kurulmuş ve e·
İstifava çagrılan memur
sasında da bin bir sui istiBir memuru istifaya davet
male mü ait olan bu işleri
etmek
meselesine
gelince,
tanzim etmek için cidden fozşunaan ibarettir:
la yorulmak lôzım.
Her biı i binlerce lirayı ihHer şeyi cürmü me hut ha·
tiva eden dosyalaı·ı ve bunlinde yakalamak kabil değil·
ların
içindeki
evrakı mudir.
F aknt bazen öyle kanaati
hafo~a etmek, bunlnrı
bir
vicdaniye
hasıl olur ki, bu,
çok
müstevlilerin
elinden
cürmü meşhuttan da kuvvetlikurtarmak cidden milşkül bir
dir. Bu efendıyede « senin
iştir.
manili istihtam halin vardır~
Nur ha.nı meselesi
dedik,
i.endisi de işin farkeN tekim geçen glin gaze·
dildigini anlıyarak gitti, bir da·
tenizde yazdıgınız Nurhanı
ha gelmedi, müstafi addettik,
meselesi de böyledir. Gerçi
vekalete de mnlümat verdik.»bu hadise benim zamanımda

Hırsız kumpanyası ijfradı

Geçenlerde Bu rsada
yakalanan hırsız kun1panyası
efrac.hndan

I....~zki ~lchn1ct bcYİn
l{av111 "tehınetie Ör.1

han gazili {)cnıan çavuş ta Yakal~nnııstsr.

di kodudan güzel kadının haberdar ol 11an1ası be n-ıünıkün değildi. E"ascıı kadınla
rtn zevki. dile doladık )arı seYleri
alalnidar
.

.

olanlnra du\. or 11akta
ve onların elcn1ini tcnı~şa etınektcdir! z~,

valh Zihni' ar. neler
neler i:-ıitnıen1i~, ne
•nanalı bakışlara ne yamar. telmihlere hedef
olman1ıştı? E,·Jerinin
kapısını bir nıüddet

l
l

kinısivc

açn1an1aları,
.
kendisinin lsn1ail ağa
tarafından kapatıldığı
"'

ıskelaların tamıri lazım ...
Şehren1a neti, Köprü-

nün Kadıköy
. ,e hav.

darpa .a 'apur iskele:-;inin tanıir ettirilmesini SeYrisefaindcn ten1cnni etn11~t i r.
tarzında

tefsir olunınuş 'e hu biıhtan1 ret
eınelik

konukon1şu'a
"'

rrör-ünıneleri <le setri
cürüın için ihti) ar olunan bir sania tarzında
tehi kki edilınişti. Bir
çok kadınlar, öpn1ek
vesile~ile

gerdanına

buı·unlannı sokarak
Terscnklinin a~kından
iz ar".. acak
kadar
kü~tahhğı ileri götür-n1itşlerdi.
Zihni yar,
bütün bu edepsizliklere karşı dişini sıkıp
tahan1111ül gösterdi.

Mabadi vor

.::Jon

;:ıaa

l
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Ben bir kere bir ·şe kaJ"aı, v rdim mi o iş kafamı kessen olacak vesselam..
ha İstanb la geliı" gelmez canımı sıkmak
mı istiyorsunuz? Yo 1? a inatçı ığımı unuttunuz mu?
Kahraman ağa önüne çıkan
\9e yohmu kesen bu yabancı
ya ç pmamak için sağa yfiriidü, Van Miten de ayni mak-

satla sola

yürüdüğü

biliyormusun z ki Bnino deminden beri burada durmıya
lım gidelim di1 e vır vır başnmn etini yivor.
- Nasıl.. Buradan, istan"'
buldan gitmek mi? Khıe a'"
nı~arak? Bend n gitmek için
izin aldınızmı?
Brüno - Valna öyle efendim amma burada can s kın
tısintan insan patlar. Sok klarında ne insan var ne cin?
- Elbette ya.. Bugün ramaz:anın biri.
- Rama... a 1 ha .. Vay canı
na.. Peki bu ramuz"'n ne de

l

için tek-

rşılaştdar. iki defa böyle ve birbirlerine çarpmamak
için hareket ettikleri halde
gene k karşaya geldiler. Kah1'111'

raman

ağa

bileşti.

- Artık ~ok oklun.. Bir tarafa çekil de geçelim be adam diye bağırdı.
Van Mitcn kemali nezakette durup yol verdi:
- Bayurun... Geçin efen-

m k?

diın.

-

-

Sizin pe h'ziniz
ne yemek \ (.
ne ~u, hiç bir ş y ko.l' ı . .. .
Akşam gü es batıp da Top

Buyurun ... Buyrun amma

agzımıza

neden soıra.
- Faltat...
r-- Fak ti makati yok.. Yol
vermese idin gene geçecektim.

-

patladımı

iVan Miten bu sırada başını
muhatabının yüzüne
baktı. Dostunu tanıyınca dudaklan arasından memnun bir
sayha fırladı.
- Vay dostum kahraman
kaldırıp

ağa ...

Kahraman ağa d:ı Van Mitcni tanımış ve daha fazla bir
sevinç hareketi yaparak bağlnnıştı.

bulunuzdayıın.

-

Ne zaman geldiniz?
Bu sabah.

- E.. Aşkolsun öy)e ise..
Neden doğru bana gelmediniz?
- Na~ıi gelmedim. İlk işim
si1.in yn ..ıhanenize uğramak
oldu. Mernudan !.Z Beyoğluna
çıktı. Akşam yedid Topanede kayığına bin r. Orada
bulursunuz dedıler ve biz de
aizi burada bekliyorduk..
Kahraman ağa Van Mitenin
elleiri sam'miyetle sıktı:
- Pek doğru dostum .. Pek

ği

!r.

n

o

·· d" tt
'
- Ya... Kahvecinin to t n
sonra demesinin scbepw e kilc"
mcti şimdi anlaşıldı.

Ukin.
Hala itiraz mı ediyorsun.

- Siz .. Siz ha!. Van Miten!.
Ho lruıdalı dostum siz? Buıa
da .. f....tanbuldazımz ha ..
- Evet dostum .. İşte görüyorsunu ya.. .Sen s;zin lstan-

i1 d

:mman .,· di t n ·
İ tanbula b k.

llollaı

lmun taciri \'an '1il n ve uşayı !Jrüno
işlerim için B ...- Oh.. oh.. ne iyi.. ne iyi ..

de

lı

doğru. Bazı
yoğluna çıkmıştım. Fakat siz

bu. ada., İstanbulda bulunasınız.
Bunu rüyamda görsem inanm~zdım. Niçin bana iki satırlık bir mektupla geleceğinizi

·
bı'ld'ırme d'ınız.

zm
-

Roterdamdan p k nns•çı k tım da .•
· ··
· ıd· . ?
B.ır ış
ışı? mı ge mız ·
Ha~ır. Bır gezm~ seyaı hati. Ne Ista bu.u ne de Türkiycyi görmemistim. I lem seyahat etmek hem de geçen
sene Roterda"!la olan ziyaretinizi bu vesile ile iade etmek
istedim.

Fahat )alııızsmız ya.. Hani
madam Van Miten?
Hollandalı tacir bu sual
harşı..ında bir az tereddüt etti.
~ar~na temas eden . feyler
uzerınde fatla durmak ıstemez
'b'
l
el
b
gı ı . ace e ac e şu ceva ı

verdı:

E

vel. yalınızım .. sadece
u agım Brüno ile yola
çıkb .
Kahraman ağa Brünoya
döndü:
- Nasılsın bakalım Brüno?
Brilno ala turka selam verdi:
- Allah ömürler versin.
Van Miten: - Aziz dostum.
-

sadık

Brüno - (Necıbe d' ner k)
deme sen şimdi S"'b htan
beri yemtk yemedin?
- Yemek yemed·m.
- Su içmt:ciin?
Necip, efendisi Kahraman
ngaya verdigi cevaplar gıb
düşünmeden ve makine gibi
cevapfor ve 'yo du:
- fçıncdim.
- Yahu.. Bu nasıl i boyle?
- E\ct bu na&ıJ. 'ş böyle..
- Benim hiç işim
lmez.
Ben burada yir:n· dört saat
içinde zayıfl~ım.
•
iki uşak ha~ başa konuşur
larken V nn Miten de Kahra •
man ağa ile görüşüyordu:
- Demek dostum.. Siz de
oruçlusunuz?
- Evet.
- Eski ananeleri hala hı •

rakmıyorsunuz.

Elbette bırakmam ya ..
Fakat zannetmeyin ki bu so ..
foluk ve ya eski kafalıktan ..
Hayır.. Bir kere inat etmiş
bulundum. Onun için. Pek ala
bilirsin ki ben kafamı kesseler
inadımdan vazgeçmem.
(Bitmedi]
-

Son Saat
e=mee!

w

m

+

ı

ee-r-

Sahife 7
z :::·

"

ln~~ı·z e~zetcci~erine hay~tını

·ve

a~ il@rı ı

n at yor

San ·atk:~1.r ii(i be11e so11ra

sınema

cılıl~taı1 (~·el{ileceğini
sö,:lemck~tedir
.
.,

iki

~·uın·,k 1.
1lu~uu
c.tles . ~i.thll <.lt>fıil.
Voı• •

•

;.

l<'llldı•
•
v

c., .. lllcnını d e a

· • .e ·)
· r.

ranı-

Yalilarım

l~arzlı

Hiri basının ate~inden
diğeri ayaf, larıı~ın ~:!' i
liesmesindcn ~ikayct(:t ılii

Bir adamın iJ\i !\Ul'j'-'l ..,·ar·...
d!. ilii Imdın Imvna etliler
ve duelloya lı:arar n~rdi-

bulup rahrıt uy· ·ıyn
(f ' ',. ;·.

lcr.

kat'adar
\'1111

nilıavct işin .~ola·

koca

v c nralarına {J irınck is-

kocanın ônünde
h;,·rıalaruıa )Jitanı verdi·
ti ven

1Icr.

w.~a

ar içinde

Bütün Moda alemine bir nazar
•••••••••••••o•••••••••~~••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hangi biçim, hangi renkler modalar - Etekler uzayor - Yeni
biT tayör modası - Uzun kollar - Emprime ipekliler revaçta.
da beyaz saten yerin•
(Damalı ) kumaş t~
göze çarpmaktadır.

Mayıs ayı geldi. Av- j
rupada mayıs demek

ilk bahar ve yaz mocfa1armm
çıkması,

meydana
bütün moda

Kin1i J{ucak-

Usıattanmn icatlarını

laınış?

ttşhir eb:ıacsi

demektir. Bu sene düz renklerle beraber ernprimeler ve
bilhassa
ıdyah renk pek göze
"-rpıyor. Fakat düz korsalı roplar ortadan
~
k lk
B
·
~kler
emprin1elera ıyor. unun yen·
cıen fazla makbul.
ne robun kendisinden
Düz renklerden bej, parçalı biçimlerle rokırmızı ve camgöbeği bun vücut üı.crindeki
siyahtan sonra meyki ahengi temin ediliyor.
almaktalar.
1 Bundan başka bu
ı senenin modasın· sene kadar tayôriin
~,et kadınları nıen1nun üzerine düşülen
seneı
·ı· Sek
k tur d eneb1 ır. ~~ i
ede<:ek bir nokta daha yok·ı
b. ·
b' ·
1

Bir birine benzeyen

siyah bir tayörü Jabis
ı
o ursunuz.
Hatta bu ters yüz
çevirme modası sade
ceket ve eteğe değil,

ceketin içine giyilecek ' dım?
jile ve ya kazağa bile ı - Dört defa!
teşmil edilmektedir. j - Dört defa mı? o
·· gun
·· zarGündüz elbiselerinde h a Ide son uç

i

var.

şe ı

I.\:orsalar, ':-.. .
"

---------..

ve

ıçım

ıçım

sabahlık, ölS-le, ikindi

ı ye akşamlık tayörle
nıoda ·itrinlerinde teş-

ı hir ediln1ektedir. •
Tayörün bu revacı

yeni bir 111oc:aya da
vol açnııştıı·. Hu n1oda
1 iki taraflı tavör nıoi dasıdn·. n1esc.la ceket
Ye eteğin ü \tü siyah
atendcn ise altı astar
vazifCsi gö:tcek açık

1

·
uzun kol ınodadır. Ge- f ın d a h ep ı1eın5•·renıze
1
celeri ise dekolteler "nrı nıışıru ..
bir az daha açıln11ştır. ,
Buna n1ukabil etekler
bir az nzanuştır. Buna da sebep Breton
eteğin rev~ cıdır. Brc(
ton etek kısa olursa
çirkin olnıaktadır. Anca k Breton eteklerde
geçen ·~ne olduğu gibi
arka taraf uzun oiacağına yan t<traflar uzun

r~ nk ipel~li<lendir.
j bırakı1n1aktadır.
(iüi1düz açık rengi
İlk bahar modasına

giyer ye akşaın ti:vat- son bir nazar· atfederroyn giderken etek ve ken en1prime. düz
ceketi tersine çevirip. renk kun1aş1ar ara!\lno/

·.-.ı~·.u~ı;;.....,.;:;ı;;.._,,..._....___ • ,

"

iki kız kardeşten birine nişanlı olan bir
delikanlı
müstakbel
.
zevcesıne sorar.
S
·ı· t
•
101
- evgı :. nışan:
j J~~dığımız gund~n_berı
1 sızı kaç defa kucakla-
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l. Z?

T

Doğruca Almanya a gidin ·z. Ora el
B

aşa~

•
I".'

...

ze

istediğiniz

_. ·bi

ihtiyaı· biı· ağaç varmış.

kız

bulurmuş.

veya kocr1

Evde kal
.. rnıs, gunu geçmiş
oca b l
hl •d
u amamış kızlara
dcUJ c. Senelerce aradıgı hal
gözüne ve go" ,..
une uyann
b.ır hatun k' .
o--~
ı ı rastlayanıayarak
•
bekark
ı
a nıı rkeklere müjd
ve gerek erkek
k
evlenme . .
gere kadı
ikincisin~~n ı1k tadır bp
dullara : . m . rum kal
d rtI .
ÜJde. Topunu
c crınc d
re bulu d eva olacak bı ç ğı top) n u. Heman tası
ayıp d
git inle
. ogru Almanvaya
y
r. Tıpkı tokmaklı ded~c mum adar
b'
Y•daki iza·
gı ı Al:n
"•
...- ,,... B"
tvaç ağacına d
,, -lllın
1~. llzn..i H"d
L•
ıı;ı,te rnur ti
u a tez a
,
a
arma
nail
olur! .
Ş
•c k

aKa

:ahın

rn

~ ......·-··-•. :ı·.-··
!fi

ağaç

efsanesi de gene bö) le
ananevi bir itikadın
eseridir. Peki amma diy..!batıl

ceksfniz,

nasıl

oluyorda o

ana kadar et'leomemiş olan,
bu agaç efend~ mektup
yollar yollrmaz hacetleri yerine gelip evleniyorlar? Bunun

maka b

s"bcbini arayıp bula'l
Fransız gazeteci agacm esrarını şö1}e faş ediyor.
Alamanlar nüfuslannı çogaltmak için evlenme ve ço·
cuk yapma işlerine çok ehem
miyet veriyorlar.
Bu agacın bulunduğu kasabanın belediye r.eisi balkın
agaca İ7afe etttklcri keramet·
en istifade ebneği düşünmü, ..
da

Evlenmek . .

l'a kurırıak . ıs~tyen kızlar, yuAllaha d tstıyen delikanlılar
diklerini ua
h ede r gı'b , ne istcltc mb' ayat arkadaşlannd

4

1 Şartl

-.dıkJ
r ve m ziyetler
arını u
lcağıd
ZUn uzadıya bir
..
a cızırd t k
rıdı hti ..
a ara ve bu ka·

Yuce]( isi
Gatünü de . r zarfa koyup
..
lllt hi rl · ·
•gacına
..
eyıp ızdi\: aç
•iacın
g~tt·r"rlermiş. Bu
ıenıs
.. d
Ytiksekte b. gov esinde ve
Kutuya k d ır kutu vat mış
ktlay0 1'rn d ar mea·dıvenlc çı-·
1
uş. B k· ı
•ruıa talc
ar ıldarı canuıun -·~u.. dd etdenler
ve yahut
k
Ylpta kok
oca bulama·
k
muş
ı
•nlar hep b ~ maktan kor
kar kıla\: u ı ~ agacın hillJayel er ve . . 41Uguı1 a i. . c.a d
ışın garibi •
e crN
.
dıye rnckt
agaç efen•t &oııra ~P Yolladıktan pek
Bu havadisi ~~lenirlermiş .
•ıı J\lcc.rtıuası ıze Veren Fr nkcranıctli a ~ aynı zamand:ı
lnıtllalllla gacın \• izdi
hncet ın ek ,

m

bir Alman kızının resmi·
ni de dercetmektedir. Bu resmi
bizde karilerimize taktim ediyoruz.
Bunun sebep ve hikmetini
tabii ağacın mudze ve kerametinde
arayacak değiliz.
Dünyanın her tarafında olduğu gibi Almanya da halk ve
bilhassa kadın halk b tıl itikatlara p k kapı'ırlar. Ru

Yak'a h k'k
ertaraf amrn
rd'd
.ı nttır. Alnı ny;ı a
ı e hır a ~
•iacın k
gaç varmış. Bu
lıni 1 ,
trarnt t' Pek büyiık

6'

n

atar

'

•l

bir .1/mrın

Daha

ı
L

ğacın

doğtDSd beU..i de bu
keramet efs rv•sini o

icatetmiş.

Memleketle kimin
evlenecek km var.. Kim
yuva kurmak istiyor tabii bilinmez. Fakat ağaçtaki hacet
kutusuna
mektuplarla
anlaşılıyor. Melduplar geceleyin alınıp ofrunuyor. Karşılaş·
tınlıyor. 'fevafuk eden ıuzular
da bu suretk belli olarak ~ft·
ler bir birlerine tanıc:tırılıyor.
Aynı zamanda ağncın kera·

in
1i,

• 1i

Ştmdi iRe .h.u

n.rmrl·ı

thıl Ü~

seY.;lııı

1

•

'"·

1

~~.1J~r j
ı

•.

meti ile evlenenlere belediye
k asından ve ibaınfye faslından yardım da ediliyor~ Bi·
ze kalrrN - ' keramet ~rd.f..
de ataçta değil, be!cdıycnıa
k.,c~ mdn olsa gerdi,

.
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== uör··ımeden

işitilenler

==

rogramında
•

5

o

ç

tı ~

.av

1)

~---ildir

aç
Oğlundan

na/aka istiyor

a1na

İlk koştu~u şort kendisine anne denmesi!
Hukuk mahkemelerinde her
gün görülen nafaka davalanndan biri. Bir anne oğlundan
kendisine bakmasını istiyor.
Fakat söyledikleri o kadar
garip ki koca salonda gülmiyen yalnız kendisi.
Siyah, bol, babayani çarşaflı
bir kadın. Hakimin suallerine
kızgın, hiddetli bir eda ile
cavap veriyor:
- Bana 5 kuruş versin,
fakat anam desin.
Hikimda
sabırsızlık
ve
uayret alametleri:
- Anam demiyor mu"ı'
- Demiyor.
- Oğlun evli mi hanım?
- Evet.
- Desene gelin • kaynana
kavgası. Sen böyle lakırdı
edersen daha şimdiden davanı
kaybedersin. Söyle bakayım
bana, hiç bir gelirin, dükka·
nın, maaşım falan var mı?
- Var!
- Ne var?
- Kocamdan maa~ıl!ll
- Ne kadar?
- Üç ayda 16 lira.
- O[!lun ayn yerde mi

•

ekmek, tuz, biber parnsı,
günde sana kaç para lazım?
- Yarım lira, şey bir lira
versin.
- Dur hanım. Oğlun sana
ne kadar versin demiyorum,
sana ne lazım diye sonıyonım.
- 5 kuruş versin, yeter ki
habnmı sorsun.
- Allah .• Allah.. otur ha·
nım, otur. Sen kalk delikanlı.
Genç ( 20-25 ) yaşlarında
Belli ki anası ile karısından
çok çekmiş, bağrı yanıl\.
Uzun uzun tafsilat verit ken
hakim sözünü kesiyor :
- Bu kadın senin annen
mi?
- Evet annem.
- Senden nafaka istiyor.
Kaç para ':erebilirsin?
- Ayda 5 lira verebilirim.
- Otur. Kalk bakalım
hanım. Bak oğlun ayda 5 lira
veririm, diyor. Ne dersin.
- Az... Ben ayda 5 lira ile
ne yapanm?
- Peki ama hanım, sen 5
kuruş versin, tek bana anne
desin, demiyor mu idin? İşte·
anamdır, diyor.
Hayır,

~tunıyor.

- Hayır ayni evde.
- E, ~u halde daha ne istiyorsun.
- İyi ama bana bakmıyor.
- Ya.. Hesapla bir bakal!m ev kirası, odun kümür, et,

kadın

razı

c,. haber

değil.

Hakim mahkemeyi talik ederken ne dediğini ve ne is·
tediğini bilmiyen rniiddei tekrar rücu ediyor:
- Bir tütün parası versin
yalnız benim göulumü alsın!

Karilerimize Radyo şirketimizin programlarında beğenip be·
ğenmediklcri noktalaıııı neler olduklarını sormuştuk, bugün
aşağıya yazdığımız satırlar, gelen ilk cevaplardır.

Yalnız

&!at ırl~a..

Ben radyo ~irketinin pı-o·
gramlnrını pek fazla değilse
de, beğeniyorum. Alaturka
kısmın seat yedide beşlaması,
saat sekiz buçuğa kadar sür·
mesi, ondan r;onra da yarım
saati hava raporunun işgal
etmesi, beni tamamen tatmin
ediyor, dokuzdan sonra baş·
lıyan alafranga kısmı hakkın
da bir diyeceğim yok, çünki
o saatte yatmış bulunuyorum,
şayet yatmamış isem Peştenin
ve ya Viyanaıun bir operetini dinlemeyi tercih ediyorum

Iclal

Khım

Ben memnunum!
Evet ben radyomuzun prog•
ramından memnunum , fakat
bunu söylemekle programda
eksiklik yoktur da demek istemiyorum • Bu eksiklik ise
alaturka musiki devam eder·
ken arasıra üç beş dakika·
lık dahili ve harici gün haberi
verilmemesidir; bir vakitle•
olduğu gibi. Anıına diyeceksiniz ki, bu takdirde alafran·
ganm yeri azalır, kimin umu·
runda, ce\.·abım vereceğim,
eğer mutlak alafrangaya ihti·
yaç varsa çalı~ma saati uza!tılabilir !
N. R.
---~w

..

.!il.

-

WWWJ

tanbulun eva an tere ~

1

ettiği:

Mafl"iÇ~oc
Yıiz kişilik

bir orkestra fa.rafından

~-lususi

getirttiği halis
Ingi!iz kunın';lann!n yanında n1illi fabrikalaru111zu1 kunıa~.!arını da teşhir etn1iştir.

surette Londrndan

t.ğrıyarak
'~ u:(a}res
edhıiz,

ba!~ınız.,
iki eşi

aras n a fiattan gayri .ı:ar o madığını
göreceksiniz.

ça-

lınacak, 20l

ki1ilik bir

Kör heyet
tarafından

terennüm
olunacak tır..

E111i11Öı1üd11e _1loda. terzil1aı1esi ...

---=

İ:;ter-

" d ın-•
.senız
liyebil irsiniz, lıem
de meccanen•••

Son Sat!\

. ~n ıı şrıvaı:

iş haşınd~ adtım

Yarın akşamdan itibaren

Garbın en b" _

kirlerinden "C uyuk . mütefekdünyaca in tl.Sson,, Uh bütün
rindcn (İş) eşlnır olan eserleve h Yatın Ye {!ttuvaffaldyet
lisanımız t zcvkı) isimlilcrini
linı "Mub ercüıne eden maalun (İş b aha~ bey 11 Casson,,
dekı es~·ın.daki adam) isminnnı de t
..
111.M'
ij,ır.
ercume
etBiz bir a
b!r bahsını Y[ev~ bu kitabın
nızle me.ş..' ına uatı kendi1
gazetcnı·
ediniz] bahsını

r

bız e neşretmiştik.
kese t aşı~tl ki adnm]ı her
avsıye
d .
Sabr k"t
e erız. Agal
t\ışadır. ı aphanesinde 50 ku·

[4
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OPE~A Sinemas
Artistler

şirketi filimlerinden Büyük rejisör GRİFFİTin eseri

AMERİKA

Muazzam film 100 milyoluk halkın tarihi istiklalini irae eden
büyük eser. Aynca programa ilaveten komedi ve saire

Cerrahpaşa

ı

em.

ın

0

..

s.. ~hek henle.nek

' fonla malumat verildiği tal dirde tahlil edilecek meva
aldırılarak bilahara raporu
ı takdim edilir.
Muayenehane: Beyoğlun
da, Ağacamiinin karşısında
Telefon Beyoğlu 53

l

*

kını uveço~~~l_:ırını besleme, b1bahistir Kuvı lnıe usullerinde~
D :
ın Hekimi

Cern

tahlilleri ile hastalıkların
hususi aşıları yapılır. Tele-

GU~UR

muazzam lsveç filimini!! iraesİne ha lanacağmı habrlayınız.
LARS HANSON ve JINA MANES tarafından bir sureti
-.ıükemmelede temsil olunan bu filim her kesin tekrar tekrar görrneğP şitan e~""ceS{i gayet l"a7. t:> bir es rdir.

11neyc l&zını

HD.stanesi

Kan, ( Vasserman teamülü) idrar, balgam cerah&t

a

büyük sinema muvaffakıyetleri silsile~inin ikinci filimi olan

.

E

Bakteriyoloğu

Onum.üzdeki Perşembe akşamı

bir kitap

B :.

,DOKTOR

Sernıayesi: ted'yc edilnıİ"i 1ı.1 rı.ııoo lira<lrr

Zeki

Unuııni ı lüdürlül~:

} D bu p 1 k
r"ni her k e c ıymetli esern ıdır. adın mutlaka oku

---

nkar

Şube: eri:

.\nl\ara

Adan.ı

i~l<ınhul

'J I'•

tZOll

BUl'5'.U

u~di

\(· .... iı·

izmh·

GirPsoıı
1..dı·l'nıil

Samsun

ıul<I·
l\a~ sc>ı•i

7on

1
\

lU<~rshı

:\lüsni! ı ıttı:Hll(lo tit, linmh·•ral r kt"i'tlar

•

~ı

•

•

•

1 l f I :k l II Sr· \.il r· 1 AZI\ 1
1

•-1& İstanbul Sultan Mahmut "'Türbesi. Telefon 2622 <.::.-a

~nce

ra

alnız zenninl~ri
ht~rıwsi

.. ıs
dC'(Jil,

eOIPndirir.

ili:

tofaha1aesi
Caferağa

lsta~buı
T~ı ı fllbesı . Beyoğ•unda
l.ırıcıan itıbarcn

ş: Iid t2 '

la k .

\t -

et p

-

T:

3 v a n Va ide aşa sokağıne 11
apartıma.nının

virıni ctı~ nunıaralı da·ırel .

d
<>'"'n lllUdd
erı
eye konulnı etle tnÜ2:aye-

~evrni lllih:aye~ştu~.

Taliplerin
aıartesi g\j e o an 13 Mayıs
tadar t
nu saat
b
ıcr d stanbuı ı:o
on eşe
ın e p
t:.vkaf rnüd ...
•estn
ertevniy 1
urıe veya
a vakfı idacaat 1
encüm
ty emel"'... rı· il .. ene müraD
n olunur.

Oktor

A

~

1'40.

Badem altı

4

İ'4evi

Kıymetı

maa dükkan kagir

Panayı""cıyan apartımanı

flatı :evkırnde ' N• 12

''h \Krı. ·n.\

.":>okagı

--

..Elektirik ki·."- lJT i YEL
lugu 1·d
neıertid1ı~ r r darlığı p ıy1e befsoğuk' rostat d •.
giyi'141 ve be1oevşeklığ·
• • a emıık~ aurıaız tedavi ed'' cııt ile firen
~ ·f.n.~ ~ar
... ~~ • karakö·
·~
034

lira

12,500

muhammen
sekiz taksitte

Müştemilatı- Zemin katile altı k ttan ibaret ve dört daireyi havi ve taraça kısmile beraber tahtında bir bap dükkanı müştemiıdir. Birinci dairesi üç oda bir mutbak bir iıa:a
2, 3, 4 Üner. da"releri dörder oda birer mutbak ve birer hala albncı kat taraça kısmı o 1up
burcıda iki oda bir mutbak ve çama ırlığı ve çamaşır asmıya mahsus tar.. çası vardır. Odunaık ve köm .. rlüw,ü zemin kattadır. Kumpanya suyu tertibatı vardır.
Balade e'vsafı muharrer maa dükkan =--oartımanın bedeii sekiz taksitte tediye edilmek
··zere 12,500 lira bedeli muhammen ile
kapalı zarf usulile 30 - 5.- 929 tarihine müsadif
!Jerşembe günü saat 15 te müzayedesi muk rrcrdir. Taliplerin bedeli muhammcnin yüzd
~edi buçuğu hesdbile teminat akçeleri ve ya muteber Banka mektuplarile emvali metruke
atış komisyonuna mi.lracaatlan.

v:

mahallesi

sokagı

N.

nevı

d

ar~ı a

n
r c d
de 1 •
· muhammen be eli 1000 ira, bedeli defo.ten verilecektir, müz. yede temdı n 14 Vlavı 1929 s:ılı günli Defterda:rhkta.(514)
14-- SATILIK AR A .:adli byünd
Hasan paşa mahallesinin
eski kurbalı dere yeni q<.\İr Ahme K mal becy soka~nda No
1 kenıikci ça}·nndan m-frez 1600 arşın muhammen bedeli
J 1'.lO lira; bedeli def'aten alı cakbr. r. bzayede temdiden 14
mayıs 1929 s lı güniı d ft rd r ta. (448)
~ SATILIK ARSA: Haskoyde Abdüsr.elam mahallesinin
çıksalın sokağınc~a N.
muhamınen lı d li 96 liradır, m··za"
yede 28 ~ayıs 1929 sal c""nü Defterdarlıkta yapı ncakht (476)
~ SATIUK ODALI D. KKAN : Beyazı ta v znecilerde ca"
mi Ali mahalle in"n vezncc; er cz..d · n
No 6i-65 bir katta
bir odası vardır muha m n bedeli 9 8 li adır, c.ö i scn ... de
dört taksitte tahsil · nacakt ,. . 1\: ·· yede 11
y 1929 Cu"
__.;
ınartesi günü D fter<la:-lık a yapılacaktır.
T

postası

Karadeniz

vnpuru

Va a

8

Mayıs

ba

Çarşa

günü akşam Sirkeci rıhtımından hareketle doğru [Zon
guldak , lnebolu , Samsuıı
Ordu , Giresun , Tr bzon
Sürmene ve Rize ] ye gidecektir.
lZMIR SÜRAT POSTASI

v~ü~:ri smetpaşa
vapuru

12

azaı

Mayıs

TnıDZO ı ıKt ı,; OSıd:>I
(KARADENİZ V<'puru
Mayıs Perş mbe a şsmı Ga
latn nhtımından hareketle
{Zonguld k, \n bolu, Sinop
San un ·nye, Fatsa, Ordu
Giresun, Trahzon, Riz 1ye
gidecek ve dönü""te [ Of ,
Trabzon , Pul thanc , Gire
sun, Ordu, Fatsa,
msun,
Sinop ve İnebolu ] ya uğ

s. .

ray~rak ~el,.c'!ktir.

gilnünde.n itibaren her hafta
PAZAR günleri G~LATA

nhbmından doğru IZMİRE

hareket edecektir.
Lüks birer, ikişer yataklı
h~i kamaralar vardır.
Servis son derece mükem·
mel , fiatlar her hususta
gayet mutedildir.
Tafsilat ıçtn Sirkecide
Yelkenci hanında kain acen~
tesine müracaat.
Tel İstanbul 1515
Ve Galatada merkez rıh
bm hanında Celibidi ve
Stafilopati acenteliğine müracaat Telefon; Beyoğlu 854

Sinen1a ve ti ratrola

FERAH Slt: EMAOA
2 filim

CEZAİR SEFAHETANELER'
ve

SiHİRLİ ADA .
Aynca: Mükemmel varyete
Matine: 15 te

Şehzadebaşı

MUSTAFA

ve biraderleri ~ apür~arı
Muntazam Ayvalık ek3presi
"

,·apuru
Her Per... embe
tam saat 17 de
keci rıhtımmdan harel::etl
mutat iskelelere uğr~dıktan
onra Cuma ğünü Edramit
ve Ayvalı0 a müvasalet v~
Pazar günü AJ,,Jıktan hareketle Pazartesi İf;tanbula
avdet edecektir.
Dil·kat: Perşembe günü
ant ondörttcn sonra yük
kabul edilmez.
Mahalli müracaat: Yemiş
Tavil zade biraderlerine
müraC'::ı.at. Telefon 1-21 O

Qper
urhaneddin

Cerrahpaşa hastanesi

operatörü
Muayenhane: Beyoğlu, Ru
sefarethanesi karşısında 348
numaral Suriye çarşısı apa:-tımanı 8 numarada. Telefon:
Beyoğlu 1615.

Lira
50

Kuruş

32

50

32

50

Mahal'esi
Bur aı adası
Heybeli «
<<
«

M kii
Man ,,tır

200

«

«

Liman
D 1 • men

100

«

150

(malı
«

«
«

Çamlimnnı
Man..stır

205
220

1 1\ (•)'(\
PEH l'l:Y Bİ. :\1 \C[~l'
İstimal etmiş
cdı rsı m:./\ı

iseniz takdir
ne dış etlamizdr

ıltilwp Vt h1. 1 rımak zıt

nede

dişlrt'İni·de
!1 rt>l ~ sıııı

!/erek s ·gara ı•e
,., suire ih la/wssul edeı
.:, 1nllklarda11 eser
kalmmmşltr. Hundan m wda
(Pi UT "Y Bi!'.:ı 1' \.( l ~l)
l( 1 • r macunlar gibz I\ i H-

l .., tehlikesi ar::etme·.

Prrfrıı

diş

zin \

11wc111w I alay
tııpl ı derwrnnJa ilı~ar edil-

lllc.:kt l

ı.

Cinsi
Voli mahalli
«
«

Rıhtım

«

«

«
«
«

«

«
«

jarden önünde «
cc
«
«
İ kel ittisalinde«
«
300
«
«
Ta.,. i kele
«
<<
Bali.da muharrer voli mahallerinin bire ... enelik bedeli icar"
arı 17-4-9?.9 tarihhden ifbar n bir ay müdde ~ ve paz--rli"
suretile müzay deye vazedilm"ş olduğundan talip o nlal'ın 26..
5-929 pazar günü saat 14 te Adalar malmüdür ü "ine müra"
<<

caatları.

s·

i'let tiyatrosunj'"

Bu gece Naşit B. temsilleri
NAŞİT BEY GRAMOFON
24 taklitle sahnede
Karagöz, Ateş hünerleri,
Boks.

1\hn1ct

TAVİLZADE

___

1
•

••

u

1

Ka 'i k rar ila ı

Amavutköyünde Çarşı meydanında es1'i 71,73 ve yeni 43
1
numaralı mukaddema maa dükkan bir h ne elyevm bir ıot
arsanın nısıf hissesi Odabaşında Macuncu mahallesinde KorU~
Mahmut ç~mesi sokağında eski 1 numaralı üç yüz do~·s 1'
dokuz metre yirmi sekiz desimetre murabbaından ibaret bi'

45

arsanın tamamı

Roğaziçinde Kireçburnunda Sultan Bayazıt mnlıalles ·rd

Tarabya caddesinde eski 11 numnr lı iki dönümden "b ret
bir kıt'a fıdanlık mah ..llinir t mamı
Sandığın uhdei ta~nrrufunda olup mevkii müzayedede bulıJ'
n n ve cins ve nev'ile mevakii yukarda göst rilen emvali P. av~
1
menkulcnin talip zuhur ettiği t kdirde 11 mayıs 92q tar. ıit1
müsadif cumartesi giınü saat on altıda kat'i kararlarınıt'
çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanların m ı.kftr giitl'
de saat on altıya k ... dar Sandık idaresine müracaat ey!emeieı1
lüzumu ilan olunur.

c_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __/

• aç ar nlZI !lahçekapı?a
Sal"h Neca!i. eczanesind~
ıhzar cttirın1z:. Reçetelerınız taze ede

viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idr-'
tahlili 165 kuruştur.
eCa · • Yavru! ri fevP...n!ade b ..sl"
1• büyütür. Maddei haystJ
l
S
yeyi havi en birinci çocuk gıdasıdır.

·n

.. s k.. ar il ara

111 .. •

e ~ı;~u~ı:~fo":ı ~

şamba, göğüslük, şiringa lastigi, Cam irinğ , lastil{ onda, O
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, dış macunu, podt_.
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıttt
yat ve levazımı tıbbiye mağazasındo ucu:ıca tedarik ediril

i
Yeııi Aşılc

Garip
y r- nk Ttrda gene mahkemeVlüz

•

miih ..·m bir ic":ın
,

•

)

} u ti üzerine hesapları
t tkik ettim ve
gördümki
Hi.ibcr han nit 20,000 frangı
nlnrak itmiş... Bun :.rnn istediğ" niz neticeyi bizzat kendiniz
· tihr ç ediniz ... yalnız şu nokhy'l n znrı dikkatinizi celbederim ki ben kimseyi ittiham
et ·yorum. Biı· vakayı zikred"
un.
Pors hafiyesi mnn'dar bir
suret
başı ı salladı ve ağ r
ır dedi Vi :
- Bu ifod,.nizin büyük bir
m t ve heınmiyeti var. Şim
:• c k d r malumunuz olmı·
'n bu nokta meseleye büsı..urnn başka bir mahiyet izafe ediyor. Fikaki kıskançlık
tan milt vellit bir münakaşa
mda Jak Loraşann HüM rı::ın tar 1ndan yara~·ı:;11 \ e M r anın d~
liJ·nın ces dırıi ıssız bir
''a·. bir ev·n duvarı
oy n
orta il kaldır
ın k i teuıi olması akl cok
) ro
len bir faraziy dir
n· ef •. "m? Sonra da
w

ırnıı

o'du~

20,000

k a u un bi. se) r..hate çık
:ı
o abilir.....
B ı k • bu hu.,ustaki noktai
mı.z nnı va han s ykmeml kle
b rab r bu faraziyenin makul l • ki edilebileceğini iş
ra :1 ed n bir buekctte bulundu.
Polis hafıycs' de~am edi,ordu:
- V kıa · far r.iyat sahıı
ndn b unnm yoruz uma bu
f raz'yenin tetkik ve tevs~ka
c er b'r m:ıhıydte bulundu~ nu z, nned ...r em siz de tes-

Hariciye Vt:Kılimiz Tevfik
Riı)Hl bey Anknraya muv
lat eder etmez bir hey~ti vcJ~ile içLiın ı aktcdH cck ve bu
ıçtimada
T evfık
Rll.,.tü B.
son Avrupa seynhatinc.le yapbğı mülakatlar hakkında izahat verecektir.

Bu içtima RciQicumbur hazretJerinir
riyrısef crinde ve
Paris sefirimiz Fethi B. in de
iştirakile aktedilecekHr~

Anl{nradan gelen t graf. ... r,
Fctuhi B. in Fransız scf~rile
ceryan edecek son müzakere·
den sonra avdet edeceğ"ni
bi!dirme tedir. Fransız sefiri
M. Şambır n hükumet nden
yeni ve son talimatı almıştır.
Miizakere bu defa kat'i surette intaç edil cel-tir.
ırı

z
Gazi ntep - Nizip po taı; nı
ka~ ·1 şoför Ç rk z Nazmi
Surıyedc y kalan rak evrak
ve eman tler Halep kon olo·
SU'llu ~e if Bey1.:: t
ed Htıı , mumai ey h tnra. nd n
~etiri!m;°'tir. Caninin de yain a tes im ediıt>ce ..l meJTlu r.lrr.

rm

[j

1" m de si :z.

M. f\.1arsiyol Zambarof gene
kat'i bir şey söylememek nezaketini gö terdı ve sade:
- Va1ifenizin ne suretle i.as azım geldiğini tabii siz herkesten daha iyi takdir edersiniz mo yö, dedi, yalnız şura
sını tekrar ederim ki ben bu
ço!ı.. müh"m ve agır meselede
kimseyi ittiham etmedim. Olanı biteni anlattım.
Po'is hafiyesi fazla ısrarın
nezakete uygun düşmiyece- ı
6 nı
o.adı ve müsade istih- j

snl

çel-.ılmck

üzer
yağa kcı.l <mı ta ki
banker
laka)'<l. n kend .'den sordu
- İ "tfwim
gör
sıv cı
Lor nuvn u " va c'a 1 ı b ı·taf
sil size anlntmı . Bar n 'ibi
i tifade bir h ber ver bildi mi?
- V "miş olduğu tnf ilat
ı hali hazırda ehC"mmıyetli olmnmnl<la baraber bu kfsifttın ileride bü tik bir ehcmm(y t ik ı ap etm i
mellUZ

ede. k

ur.

Eıanc .. mle

z rine duvaı·
örülen bedbahtın ngzmdan bir
kaç cümle iş"ttı n.
Mars°}ol Z mb.uof 'ddctle
irk'ldi fakat d'-r· tıl kend"ni
toplamaya muvaffak olarak:
- Ya, dedi acuba zavv l ı
adam Lormuva ustaya ne demiş?.. Allah vere de bunlar
cşu esrerengiz mes lenin tenevvürünc yardım edebilecek
biı mahiy tt ol al • •..

(I ~..ı.badı var)

ye duştu,.,
Fener civarında yeni Aşık
Garibi tnmmıyan yoktur. Yolc :ı r stgeldiği genç kızlara
iı nı aşk eden ve hepsine izdivaç teklif eylediği halde
hepsind n de ret cevabı alan
ve bu ylizden bir çok defalar
m~hkemeye düşen bu bedbaht
ı. !ilanlı, bundan bir kaç gün
C\'el gene genç kızlara harf-

ndazhk yüzünden bir mahl.eme celbi daha almıştır. Kasıınpaşalı

üç m ... ktep!i kUçilk

hanım Fener iskelesinden va-

girerlerken bermutat
yeni AQık Garip yanlarına
~nkulup
ilam aşk ve izdivaç teklif ettiği ı çın
bu s'"'fer de Eyüp Sulh mclı
kemesi kendisin çağınyor. Tam ın tanımasın , yold
ber
pura

!;vrdugU kıza ilanı a'Skeden
bu zavallı dün bir muharrirl·
rıiz şöyle deri yanmıştır:
« - Ne yap:"lyım, efendim
elimde değil. Allah beni eze!-

k-n bc."J Jc güzele meftun y.1

ratmı . Kızları görünce deli
~ıbı olu; orum. Bari bunlarddll

' ıri...

bana bir aı iltifat etse.
Ne var sanki, p k ala şte
s11n gibi bir d likanlıvim.
.~an afih bu sefer mahke~ede
sö} li' c gı.n. Diyece~ im ki:
- B •ni Tıbbı adliye gönder·,. Ç..inkü ben ele p,enç k z·
1:u1 <:örünce hnriJmlfıde bir
h l sıl oluyor. Eğer Tı /n
•·ye gidcrı:.cm, her halde
fazhaı o~man be heni kenim gibi bir k1zla başgöz eder
kkın ~ıuı ı dtdı 1 odu da artık
biter.

"" ırıaşç l ğımız
:nk şaf edyor
Mem.eketin lcumaş ihtiyacı
nı temin etmek için şirket
ınlıne
getirHen
fabrik~arı Hızın
ii zami surette ıf
yap bilmeleri için bazı kararlar alınmıştır. Bu arada
Hereke ve Karamursal fabril a'arı kaba kumaş işine tahis edilıni tir.
F esane ı• y bin lira ser;
maye dalı kon. roak t~kemmül
t
irilecektir. lngılfere~e.n son
skitem mnkineler getırılmektedir. Ayrıca bir de re::ıim mü·
tebassısı celbol1.;1naca~b~•. Bu
abrika Ostralya yünu ışlıyece v en nefis cıb; e kumaş·

.

.aı·ı \-lıı::aı d.Ca~w.

til Sahif'e

Ma

Mayıs 8

Son Saat

iı; fac ·a nı(l

A

r.(U

~o

az!

/stanbulluların

Yemek eri kesil- 'Dokfor gitseydi \
Vacif B, o/mi- yediği et- fiatdiğinden harap
yecek miydi?
/ar nasıl?
oluyorlar
Göztepe Halil Rifat paşa
Bundan bir müddet çayırındaki
köşkünde mukim
evel, şehrimiz hapisa- Mühendis ve Fen wektepleri
nesinde n1ahkfıınlara Frar.sızca muallimi V acit B.
verilen yemekler ke- geçeen Salı günü nezfidimagiden irtihal etmi'ltir . Vacit
silnı iş, taşra ha pisane- B. m vefatından bir giin evel
leri nde olduğu gibi mektepte bir hadise olmuştur.
Merhumun ölmeden evel amahklınılara
sadece
anlattığına göre, nakuru ekınek verilmiye ilesine
mevcut olan hır talebe, devam
başlanmıştı. 1-Iaber al- defterinde kendi ismi hizasına
yaphğı işareti, ertesi gün sı
dığ1n11za nazaran yesilmesini Vacit B. e söymeklerin kesilnıesi ü- nıfta
lemiştir. Vacit B. <bunu yapazerine nıahkunılardan mam» deyince talebeden bir
bir ço{Yu gıdasızlıktan kaçı kollannı tutmuş ve zavallı
hastalanmıya ve hatta adam, bu tecavüzden güç halle
kurtularak «idaresizsin» deölıniye başlanıışlardır. memeleri için hadiseyi mektep
E.velce hapisaneden idaresine de haber vermeden
haftada ve «15» günde evine dönmüştür.
Vacit B. geceyi buhran
t cenaze çıkarken şimdi içinde geçirmiş; sabahleyin
henıen henıen her gün tam sokağa çıkarken üzerine
bir cenaze çıkmıya fenalık gelmiş ve düşmüştür.
Konukom~u yetişmii köydeki
lamıştır.
. .faşra hapisanelerin- doktora adam gitmiş, bu sırada
komşulardan bir hanım, maruf
deki n1ahkun1lara her bir. :doldunun o civardaki Faik
nekadar remek veril- Paşanın köşküne bir konsül1e nekte. ise de oralar- tasyon için gelbiğini haber

İstanbul halkının, bir senede nüfus başına 15 okka et
yediği, zephiyat yekünu:aun

şehir

nüfusuna taksiminden

anlaşılmaktadır.

Kibritler hükumete ucuza
maloluyor
SJnoptaki kibrit fahri ka mdaki makinelerin hii"
kun:aetçe nıübayaası içill
nıersuh şirketle

eden müzakerat m netice'
siz l\.aldı()nu yazmışllk.

Et, böyle pooalı oldukça
llüktimf't, gene Slnoptı:ı
fukarayi halkın bundan da
l\.endi hesabma bir l...lhril
az et yemiye katlanmak mecfabrikası inşa cllirecf'kth.,
buriyetinde kalacağı şüphesiz
!Hefsuh l}iı·ket zamamnd1l
dir.
C'dilmis.. olnll
Şehremaneti İktısat M.Kemal mübavaa
Ömer B. etin pahalı olmasının kibl'itlerin maliyet natı
ile bu inhisarm hüldunt~t"'
bir sebebi de müvaredatın azçe işlctilmiye ba~lanclı~J
lığı olduğunu, geçen sene butarilıtenhcrl
uıüha\ ntl
günlerde 3000 kuzu gelirken
edilen liihritlerin nıaıi, el
bu sene günde azami 360 mezfiatları ara mda çok r~~, ı.
buh kuzu gelmekte bulunduvardır, hiikümetçe getiri"'
ğunu söylemiştir.
len ldhriller daha ucuıfl
Et fiatlan arasındaki farkla-

ra gelince, bunun etin cinsine
göre de~tiği kaydedilmektedir.
Verilen izahata göre, her
et, en iyi, orta ve aşağı olarak üç cinstir. Mezbaha, etin
nevini gösteren damgalann
yaruna, etin en iyi, orta ve
ya aşağı
cinsten olduğunu
gösteren damgalar vurulması
çaresini aramaktadır.
Bu sayede, halle, alacağı
eti anlıyabilecektir.
Verilen mütemmim izahata
da nıahkfınılara aile- vermiştir.
1 mayısta mezbahada
göre,
Derhal bu dol.tordan, öhim
leri
tarafından bir lı tindeki hastanın imdadına ı toptan satış fiatları şunlardı:
Kıvırcık
okkası 115-140
haftalık,
bir aylık yel mcsi rica edilmiştir.
Karcımatı
«
107-115
l cktor, b:dryette başka hasgıdaları birden götüSüt kuzusu «
80-120
olduğunu söyl m ·ş, Vacit B.
riihnekte ve n1ahkfın1- tası
Hasır kuzusu «
39- 86
ailes n;n vaziyeti ma.iyesi eyi
Sığır
«
60- 55
lar koğuşları dahilinde olduğu beyan edilince, gene
kuruş.
yen1ek pi~irn1ekte<lir o civardaki Hamdi B. in köşBuna göre, kuzu etinin 80
.. ne gid'p bir konsültasyor..da
ler. Halbuki İste nbul kbulunaca
kuruşa
satıldığını
söyliyen
-nm öylem:ş, oradan
hapi .. anesindeki nıah hastayı görmeğe geleceğini Şehremanetinin de , fakd
130 kunışa kuzu eti aldıkla
kun1lardan ınühinı bir vadetmi.,,tir.
nnı iddia edenlerin de hakları
Fakat doktor, Hamdi B. in
kısn11 taşralıc:ır ve buolduğu anlaşılıyor . Filhakika
kör.k .. nd n sonra da hastanın
rada aileleri, kendile- ziyaıetine gitmem"ş; Vacit B. aşağı kuzu eti 80 kuruşsa, iyi
rine.. ınuavenet <.>(kcek diğer dok orlar gelinciye kadar kuzu eti de 130-140 kuruştan
aşağı defrild'r,
kiınselcri ) oktur. Bu vefat etm•ştir.
O mnhatde oturanlar, h disebeple gıdasızlıktan s yi böylece anlatıyorlar.
•ryaı
harap olnıaktadırlar.
M rhumun damadı Mü. Mil.
İspanyada, bilhassa ot e 1
Vekaletı Tercüme su besi M.
ü re er'nin pek pahalı olduğu
kayır.akam Sadık B. İl:>tan
~
anla lıyor. Filhakika Sevildeki
.1'znı i r l)Orsasında örf gelmiştir. Mumaileyhin lazım Şeb rler konferansına giden
•
gelen m<>kamata müracaut eŞehremaneti heyeti azasından
.Y
tc a nül haricinde d ceği · ave edilmi ir.
misafir kaldıkları otelde, yalnız bir günlük yatak ücreti
'e n1en1leketin ticari
y
olarak, bizim para ile (21) er
hav::-ıİYeti
hilafında ·~
.
.Adana<laki
el"iııler lira alınmıştır. Nekadar lüks
t~ör . . nltT için bir kara
olsun, bu otelin aldığı
gt:ldiğindcn olursa
liste vücuda getiri - kenıc. le
ücret, her halde, Avrupanın
n1esi kararlaştırı lnııt'i hir hafta sonra hasa- en lüks otellerindeki ücretten
kat kat yüksektir.
<. a lıa~laııacaktır.
tır.
#

ara liste

.

cereyaıı

.

..

ınalolmuştur.

Bu farkm,

hükfnuetr

arazisi, binası ve nıaldnC"
leri ile

yeni bir kihril
fabrikası temin edeccli
derecede olduğu teuıiJJ
edil ıııeliledir.
Hülninwtlt~ mefsuh sir"'

ket arasmdal l mesefe İııı"'

len f i\lci ticaret ınahf\t.!"'

mesin ·e ıabldkat Jı.fll\\ff.1J"'
ne havale edinıis• buhıO"'
ınaktadır.

EH l

/

Tuğyan faciası

Firatın tuğyanı ehemıııiYe'

almıştır. Cerablus köprüsUıı~

sulara mukavemet edemiyec.e'
ği

aıılaşılmaktadır.

Bire'

gümrük binasını,
beledi
kahvehanesini su bas~ıŞtıf
Kırk senedir Firat böyle yu~
selmemişti. Civardaki ekiııl
harap olmuştur. Bağdadın
su albnda kalması muhtetJJ
dir.
Nehir üzerinde siyah çaÔ'
lar, çocuk beşikleri, k~d
erkek cenazeleri görülme~ r
dir. Birecikte 1000 albn JirB1
yaptırılan bir ev tamafl' ç
harap olmuştur. Suyun lı
tabiiden on metrodan fıs
yükseldiği anlaşılmaktadır·

Yakın şehirler halkı otoı"
billerle tuğyanı gönniye ge
yorlar. Posta, telgraf ınuııtt
gibidir.
«Kilis'

E mem

iatı

Eknıek ve f ıran~

d

nerhleri ipka edilfll.

tir.

t

1

t

0

Son Saat

Sahife ıs

Bugün
Y'!nıurta to -si ken..
~!r Musevi aç! gözlügDün1!":.rı
cezasını
.
_
ldu
Vak'ası
tokoşturmak

Ag rcezada
Asli maaşlara yaQörü en davalar pılan yen· zamlar

l<

oğlu

ol y ('g unda yumurta
yilzunden bir cerh
Onn ~ub Şah kulu mahallesinde oturan Morda hayı, Kirkor

Mordahı

~çnkla yar~larnışhr.

nıaı:nasına ay ırrnızı ) umurta paskalyası
adanı old r~gnı~n. her fırsattan istifade
rast neld'· ~guh' •ıçın eline sağlam bir
T o ıgı ırıstiyan
kJ
1
k
v

oku~turrnada

\'ermektir.

ile alakadar bulunetmesini bilen bir
yumurta almış ve

arı i e to uşturmıya başlamıştır.
l\1 şart, kırılan yumurtayı liıran yumurtanın sahibine
çocu

bütün ) ur.ı t otdahayın

yumurtası sağlam olduğu için Onniğin
Yumurtası· ~r ~ arını brmış, fakat son to~.uşturmada da kendi

:l

rağmen kı ı~ı mıştı.r. Morclahay kazandığı ,:10- 15» yumurtaya
"ık rı an bır tek yumurtasını vermek istemediğinden

t

kavga

bacağındanı:~

ve . Mordahay efendi bir tek yumurta
gır hır yara almıştır.

't

uğruna

Galatamn
bıi· kenarznda
n~·
un eece sarhoş bir erkek
bir kadını vurdu

görrnuş
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t.'"

olıs, Pol'
ıçınde Yerele ıs... Sesleri yükselmekte, ka<lın ise yüzü kan
Kör y
Yatnıaktadır
ı
usuf
••
har arasında a Pelnce o yaptığı işe hayretle kendisini tutanastanede e kçırpınmaktadır. Bu gün kadın başından yaralı
a-ı 1
' r ek t h
g Yan kim ül e apisnaede yatmakta dır.. Fakat acaba
g en kirn

..

o·· '

l<ara~~ın~!ckeki
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_:»irayet

iüştur.

1 41 ofor Ahnıed' . iazası

1

Hara

afmış..

Sütlücede

Hamam sokaoturan Zeynel kör
kütük
olduktan sonra
iistüste on
beş kere nara atmıştır. Zeynel yakalanmıştır.

ğında

sarhoş
sokağa çıkmış,

tec~ Ö"k'-•••lı
':ı~darİ~indeki Bakkalı
s uclarda ş1.11° :>ıl, dun
1
.ı ııırnta
•fend;:~7·
•rı~da~\~:.~;~
soyan/al"
o - 1 evcesi N·
y
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ÇarPnıı g u 4 Yaşında 1rnet ha-

llıuhteıfi

IJııştır.
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e
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,
d

anne ile
ş Y..erleıinden
ofor Yak ı
a

Yarala-

dükkanına girmişler, iki teneke
zeytin yağı, yirmi okka sab~n,

«22,,

1ttebcedir. Bu a a ~16» del!t c •vvu
aece ri\zga
•.
r. t
esecek h
r muava

Çınnr çeşme sokağında

rükte

UQiinlrü h
r
ava:
~~ıştır:
asatanesinden

oı o acaktır.

dün gece Karagüm-

Çocugu

annııştu-.

~aret

Hakkı ve nşar ısının e ı i

Kem~le sabıkalı

l<andiJli

un azam" h
erece, bu s:b

Muhakemenin daha bir kaç
celse sürmesi ihtimal dahilindedir.

Doktorların

muhakemeleri
Lamia hanımın ölümünden
dolayı mahkeme huzuruna çı
kan T. Kenan, cemal, Atıf
beylerle Fatma hanımın muhakemesi bu ~abah devam etmiş
ltalyan hastanesi başdoktoru
M. Malara şahit olarah dinlenmiş ve uzun beyanatta bu-

lunmuştur.

açık

b2kkal

efendiniıı

Mehmet

dört lira bozuk parnt 20

çıft

çorap

ya-

çalmışlardır. Hakkı

kalanmış, Yaşar kaçmıştır.

B. M. M. bütçe encümeni
yeni maaş miktarinda tadilat
yapmış, fakat 17 derece ile
bir fevkalade dereceyi değif
tirmemiştir.

Asli maaşı 150 lira olanlar
(450); 110 olanlar (352); 95
olanlar (304); 80 olanlar (256);
70 olanlar (224); 60 olanlar
(192); 50 olanlar (190); 40
olanlar (128); 35 olanlar (112);
30 olanlar (102); 25 olanlar
(90); 20 olanlar (80); 16 olan-

lar (64); 14 olanlar (56); 12
olanlar (48); 10 ve daha aşağı
olanlar (40) Jira alacaklardır.
!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ·

Gazetelerd
şehremaneti

:

de j:.

yesi gibi yakında

eşya

Bizim
beledii kendi

salmıya başllyaca ldıı'.

Nisan ayı zarfında Roman·
yadan limanımıza (1,855) ton
buğday (1500) ton fasulye,
(2,100) tane sığır, (4,100) ton
petrol, (2635) ton benzin,
(10,300) ton şeker gelmiştir.

~fektepJerde hastalık

Bazı mekteplerde kaba kulak kastalığı yüz göstermiştir.
Bu sebeple Galatasaray Ji..
sesının
bazı
sınıfları tatil
edlJmiştir.

Bir otomob;un yaya

t' riye

1

tır.

Romanyadan gelen

- ş~ ye"~ı~n
~itmiş, hep o fazld içilen iki kndehfn tesiri ile:
1
- o ı: ~unasebete yeniden başlasak.. demiş, fakat:
başlamış rn~n ar geçti, cevabini almış, kızmış, bağmnıya
bundan 'so Ya ınız biz muhaverenin bu kısmını biliyoruz,
sandalsini ~a • kahvede oturanlar Kör Yusufun birdenbire
t~dının üstü evırerek ~alktığını belinden bir bıçak çıkararak
ıka
sonra e~= ftatladıgını görmüşlerdir. Bu hadiseden bir da- p . "'"a an:

r'

Ağır ceza mahkemesi bugün
saat 11 de casusluk ile maznım
Ebülkasımm
muhakemesine
devam etti.
Şahitlere teblig.ıt yapılmak
Uzere dava 14 mayısa kalmış

[ 1 inci sahifeden mabat J

~

Maaşlar

Erkeği çarpan
kadın
O
sınan. ağa

Eyipte oturan
dün Bahariye
geçerken Zülfiye

cad~esınd~n

kadın tarafından
lınmıştır.

2o

i~m.ınde bır
lırası ça-

•

kaldırımında

seyahati J

Kazım isminde birisi ehliyetnamesi olmadığı halde 1893
numaralı otomobili Beşiktaş
taksi yerinden hareket ettirmiş , fakat idare edemediğin
den yaya kaldırımına çıkarak
tUtün amelelerinden Osmana ,
sonra da piyazcı Osmanın
dUkkanına çRrpmıştır. Dükkanın camları kınlmıştır.

yaralanan tütün amelesi
Osman hastaneye kaldırılmış,
Kazım yakalanmıştır.

Açık

resimler satan
bir muıevi tutuldu
Birahane ve barlarda cloln-

§arak gençlere
satan

açık

resimler

M. Jak isminde bir
musevi yakalanarak mahkemeye verilmiştir.

- Aman kasap başı rica
ederim, kart ve marya
olmasın!.,
-Ha.yır

efendin1, bizim
etlerimiz piliç eti gibidir.

Bu{!ünkü :i1orsa:
İngiliz
994,75;
Frank
12,48; Liret 9,30; İsviçre
2 15 2 75· Dolar 48,81,25; Da·
'
'
hili 93;
Albı~ 851; Ana d 0 1u
23,15; Rumeli 7,75; Tramvay
73; Düyun 2Jl,75.
İş bankasından alınmıştır.

Son Saat

tufi mevce kadar
AVRUPANIN her stasiomni
hoparlörle altr

200 - 2000

Manto

Stasion Aramayiniz Şehir isimleri
Matpudur

Muşamba

Kazak
Çocuk elbiseler
Hazır ve

110·120·220
ŞEHİR CEREYANI

KULELİ elektrik maazasi

•

PA

PA[EOL

Prostat it

f l6habı mesane
Seyellim

En kuvvetli ve
müessir muzadı

mecıl

~.r-W1ı t

Bel so~Ukluğ-u
JUt

af fünü bevil<Hr

T~ ifi seri ve esaslı
·ı ebe \ulun e' aını

mllliter

ı ıle '
lıücun ıhti·
U..tı raı.:ııeder.

Ölüm müvezzii t
' Pis ve muzırru sınha menfezlerde yaşayan ve
mühlik humma mıkroplari~ le mulemma olan sivri
sinekler evinizi istila ve sıhhatinizi tehdit ederler.
Sinek, sivri sinek ve sair bu gibi haşaratı bjr
kaç dakika zarfında mahvetmek için FJit ma
yiini kendi tulumbaslyle sıkmak kafidir • Ffit;
(>!relerin, karıncaların veya hamam böceklerinin
gizlendikleri yuvaları t~hrıp, yumurtalarını ifna
ve bütün haşaratı ıtlaf eder . Ayni zamanda
size zararı dokun mat ve kat'ı) en leke bı.rakmaz.
( Fi it) ı air adı haşarat öldü rücu mayilerle
karıştırmamalıdır. Flit ın daha büyük ve kat'i
tesirı sıze memnunı} etbahş bir semer~ temin

MOPfEL A VE MUZTARIP OLANLAR lç1N
PAJt:OL BİR TEDBIR1 ŞAFlDlR
Par!s huı:ıtanelerı ınütaahhidf: Şatölen Müessesesi'
15 biiyük Mükaiat • bUümum eczanelerde satıllr:

8ll ılılr

e

111'

1iııe

I

edecektir~

eı·i

ruıumbasıyla Sıkınız

Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift İstanbul ve
çift kazanlı iki matbaa makinesi müs.ıit çeraitie acele •
satılıktır. Görmek istiyenler matbaamız idare müdüriyetine
müracaatları,

TÜrklye için umum• deposu t
Gıl tada 'toyw a Han Na 1

lstanklda

Em

İY.~t

sa

dığı

müdürl .. ğünden:
Sandığın uhdei tasrrufunda bulunan Göztepede Merdiven
tariki sokağında atik 1,3 ve cedit 3S,35 numaralı iki bap köşk
müştemelab ile beraber tamamen veyahut ayrı ayrı kiraya
verileceğinden talip olanların 1 Ma)•ıs 929 tarihinden itibaren
on gün zarfında pey akçeleri ile bernber Sandık idnresine
mUracaat cylemel :: ı.ı.
ı.! ı~t.
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