•••••••••••••••••••••••••

-

EaııdtUi

Di.i• saat
IUl

:1,Jtfıo1r.c::ıinJ~n

de: tv.\·it.

~ı

:ıo

'l da

bu ::-at.ah

lJ.ydc<lil.ııi.;tir.

Hüt.Klr
Şiıımal<l cn c: ·mı~tir. A7.anıi !' ürat! f4rrl·
red e' ( J !) nıttrudur. ll ar:ırct dUn aı.a.·
m1 ( 2 ) hu sa.hah t.\(ari ~ ~:? ) d ı r. Bıı

ccce: ı Uzıcir
W

~-U'

'elli

Pı»· r ·z JJ.n

t.ul-udu Jur Kar

5 inci

yıl

1929

l ur

r •

***

- \: 1468 .

ı

Mezarlıklqr

oluııacak

manı

.

mukarre!"at ittihaz olunmak

Bakınız

~

tadır.

n:

.•
t kap

10

1
1

c:~:ı

~

NEŞROLUNUR

.

çıktık

19
1
1
2
1

1
1
2
1
1
2

5
1

1
1
1
1

791
yazılı

~yledi

edeye
[erinde
~ ngı

atine

ne cleniyar?
.................
~-

Deniz hamamlan geçen sene
bir mllteabhide ihale edilmiş,
billhere arada ihtfllf çıkmış,
emanet mevcut mukaveleyi
iptal ve ilga etmişti. Bu su •
retle tehaddüs eden mesele
elyevm mahkemede bulunmaktadir.
Emanet bu sene hamamlan
teker teker ihale edecek ve
geçen sene gibi mevsim geldiği halde hamamlann açılma

ıuııün

l
f

masına imkiıı bırakılmıyacakbr
ihale şeraiti yakında ilin edi-

lecektir:
Bacalarım

temizletmiyenler
Bacalarını temizletmiyenler,
bu suretle yanğın vukuuna
sebebiyet verenler hakkında
tutulan ubıt varakalan gün
geçtikçe artmaktadır. Emanet
bu ğibi eşhası nakdi cezalarla
tecziye etmektedir.
Pauır yerleri için
Jktisat vekileti ticaret mü·

,

düriyeti vasıtası ile emanetten
mevcüt pazar ve panayır yerlerinin tesbitini istemiştir . Bu
hususta tanzim olunan liste
bir kaç güne kadar günderilecektir.
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Tesadüfün garip cilveleri

1

Ayni isi~de dam·~t sahibi olan ·hanımlar
·.

luş,sou

Taksim sladvo"'
ımunda, atıl geçen uiun
ltlr zamandan sonra <'anlı
bir spor günü yaşanacak-

zamanlarda ciddi
bir · çalışma neticesi ola r~k son derece kll\Tet lenmiş, halla fJCÇ<'n defa
ltl'.
'
Galaıasaı·ay - l<'encı· ınıılıETvcla Vera-Sülcy oıa telitlni kahir hir farkla
niye sonra Ecner bıthç.e- yenmiştir.
Qeykoz nlhayell<' de Ga Be;;lklaşın bu kuv~·etı
latasaray .: Ueşlktaş ta - dtr Jd, senehwdenberl
lcımları lıar~ılilşacalilardır. · d_evanı eden Galatasaraylıu maçların en nıi.ifılmrui
l<'ener rekabetini de uoutfllç şüphesiz Galalıısaray- ' turacak bir şekil almıştır.
lteşikl.aş İuaçıdır. H~şi~,; · '

T eaadüfün bazen garip cilveleri vardır. Çok doğru. Meseli anlatacağımız şu hadise
bunun en canlı bir delilidir.
Okuyunuz, siz de bakkı
mw teslim edeceksiniz: Sirkecide, Demirkapıda iki
Fitnet hıuumın da oturduldan
evlerin numarası « 17 " dir. iki Fitnet hanımında Boluda
birer damatları vardır. Bu da' matların ikisinin ismi de Mehmettir.
• Bir gün damatlardan biri
«Sirkecide Demirkapı da «17,.
num:\ralı evde oturan Fitnet
! hanım,. namına poata havalesile

•

( Mabadi 2 nci sah!fede)
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Ftndık Faima
l,· Metbur Fındık Fatma, yeni
~r hadiseden doları mahkelll CJe verilmi,, . üçüncü ceza
lhkemelinde muhakeme edillllİftir.

Fındık

Fatıaadaa

davacı

Fitnet
banımliraihtiyar heyetin~
· tasdik
ettirmiş, gitmiş, parayi almış.

,

ıçın.,-..
olan, kömürcü hacı Agop efen·
didir. Yaşlı bir adam olan ha- .-ııııı11t1111111111ıG11ı:ımw naaı= ı .
cı Agop efendi, hakimlere başına gelenleri yanay;ıkıla şöyle
İki fena haber ~
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Artık ilıtİ)ratli olacal\:lar
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.aktir.
halin
saat
ten
rahta!irketi

kuruş

her yerde (5)

Deniz·· hamamları
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b:tı1.ka-~ındl!l

mi· geliyor?

" - Kasaplar şirketinin geHayat pallalılığı hakkında
epey ::-.amandır dikkati cel- çen seneki temettillinün yüzde
bedecek şekilde yapbğımız yllz otuz bet olmasının et ü zerinde yapılan ihtikirdan
neşriyat, arbk günün bir haileri geldiği doğru değildir.
disesi oldu. Aylarca eve!
Kasaplar şirketi yalnız te
söylediğimiz bu hakikat, görüyoruz ki artık ihmal edile- ticareti değil ayni zamanda Somiyen bir hal aldı ve hepimizi ğuk Hava mahzenleri ve nakliye
işlerini de yapmaktadır; bilhssa
ciddi bir surette mesgul ediyor. Bu pahalılığın başında da
her nevi mevadı muhafaza
gıda
maddeleri ve bunun
eden soğuk hava mahzenlerinden çok istifade ettikleri
başlıcasını
teşkil
eden et
gelivor.
görillmiiştür.
Geçen seneki
Et pllhalı ıw, değil mi? Bu
bu kira mukabil meseli bu
hususta çok şey söyledik ve
sene nakliye işinden zarar etsöylendi. Fakat asıl alakadar
mişlerdir.
olanlann fikri sarih suretDiğer taraftan bunlar Ruste anlaşılmadı. Bunun içindir
larla da i§ yapmaktadırlar.
ki biz böyle bir zata müracaat
Rusyadan LTıyvan celhetmekte
etmeyi ve fikirlerini kaydetbunların d;.ri!erini iade etmek
meyi münasip bulduk. f~e
•
bize söyledikleri:
vfMabadi 2 inci sahifede]
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Nushası
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Emanet şehrin mezarlıkları
ve bu işe müteallik hususat
ile ciddi surette meşgul olmı
}'a karar vermiştir. Bu hususta
tenilmiştir.
dyeTill sıhhıye müdüriyetince
Emanet bu meseleyi sureti
tetkikat yapılmakta ve bazı
kat'iyede halledecektir.
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Bu meyanda bütün mezarlıkların duvarla çevrilmesine
ve yeniden tahdide tabi tutulmalarına karar verilmiştir.
yapılan tetkikat esnasında
birçok mezarlıkların bir takım
mütevellileri bulunduğu, bunlann, halktan yüksek ücretler
;alarak yer sattıklan öğreoillllİf tir.
.
-Emanet buna mani olmak
için teşebbüsatta bulunacaktır.
Bundan başka mezarcıların
aldıklan ücretler ve diğer gömülme masrafları ile de meş
gul olunmaktadır. Bu hususta
alakadarlara müracaat edilmiş
ve bir ölünün ne kadar masrafla gömüldüğünün tesbiti is-

Uyuşuk,luktan

1.

2.1,70, Rw •e.!i t:..-1~

J hı'.f'Ull ~>Qô,50,

75,5;

Bu bir belediye işi midir, yoksa Geçen seneki ·g ibi kapalı bırakılmıyacaklar
bir hükumet işi midir?
Bu anlaşılmıalı
Tek~r teker ihale edilecek:

uğr~ŞmıYa başladı
Ilııika.ra

Altın ~J9,5; ,\nadıJİW
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Yumurta

kavgası

- Bu kadın günün birinde
tükaruma çıkageldi ise yağlı
bir müşteridir, sandım. ( Ne
istersin, ne kadar istersin ? )
ları dağılıyo1·
dedim. Baktım, gülüyor. (Zo)
İstanbul ağır ceza mahkesene hapse malıküm etmiş,
Son gelen telgraf haberdedim içerimden ( Bu karı
mesinde bir katil davasının
ancak hadisede tahrik vaki
leri, neticelrinden büyük
ne tuhaf şeydir. Benimle zoolduğu noktasından, cezasını
rü'yeti temyizden nakzen neümitler beklenen tahdidi tes·
ru ne olsa acap ? ) ( Kömür
yedi
sene atlı aya indirmiş,
ticelenmiştir.
lihat ve tamirat konferansistersin?) dedim, gene güldümüebbeden amme hizmetleHacı Ali oğlu Nuri isminde
larının birer çıkmaza girdikğünü gördiim . ( He , ) dedi ,
rinden mahrumiyetine karar
:erini bildiriyor. Tafsilat ikin- 11 bir amele, Kahtanede amele( Kömür isterim, ama yanıp
vermiştir.
ı ci sahifemizdedir.
11 t den İbrahim oğlu Hasımı ölyakılmak için! )
dürmekle maznun bulunuyordu.
Kömür istediğinde şaşıp
,
•ı
Arada yumurta alıp verkalacak şey yoktu ama yaCVrl CD
mekten bir kavga , çıkınış,
nıp yakılmak istemesi hoşuma
satılıyor
Kasımpaşada,
Kaetar.
paşa
Hasan
«Vermem,,;
demiş,
Nu-·
gitmedi. Gitmedi, lakin gene
· Tuzladaki ( lÇme ) suyunun
çıkmazında Edirneli Simonun
·yi. t~~~tlaı_nış, ~aşına eli!1e
tınmadım. (Ne kadar istersin?)
sablmasına Heyeti · Vekilece
.
•
geçırdıgı hır demır parçasıle
eledim. Tam da bu sırada o
karar verilmiş, tasdiki iliye
evındcn mang~I devrıler~
• vurmuş. Nuri kızmış, biçağını
1
benim tak yanıma sokuldu.
yangın çıkını,, sırayet etmeden j çekın~. hasmına saplamış . ·
iktiran ettiğinden
İstanbul ·
( Mabadi 2 nei sabifde)
söndürülmüştür.
Mahlı:eme, maz.nunu oq beş j Viliy ~t\ne bildirilmiftic-.
/

D

mangal

Nuri bu yüzden yedi sene
hapiste yatacak

Tuzla icmeleri
.

- - - - · ·

.-

•• 4 ...

etmiş. Damadından para gelmesi icap ettiğini bildirmiş.
.Tetkik neticesinde Fitnet
hanımın parayı

larda

aldığı

kayıt

görülmüş.

Mamafih o
gelen (75) liralık ikinci .
bir havale büsbütün tereddüt ·
uyandırmış,
iş karışmış, ilk ·
defa paryı alan Fitnet han m
aranmış ve bu suretle, isimleri, ı
mahalle ve damatlannın adı
bir olan Fitnet hanımların •
ı havale ybiıtlığı dikeltilmiştir.
Fakat bundan s:oara .ayni ..,
bal olmamak için sokak ismi
de gönderenler tarafmdanf
~ havalelere yaııl~br.
''
sırada

.'

Zinadan · ma/<j :
kum oldular,,,

İstanbul, ·:çUncü ceza ~ah
kemesi, bir ·•vç tarafından
k~ı ile bir erkek a\eyhlne
ı..çılan zina davasını bitirmiş, •
zina mamunlannı · · çer ay :
hapse mahklım e · · : · 1
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I~sı ıtıf·

•
cı

Civciv ...

WTelgraf::f
~nber eri~

Dercce+2

Faka değme Fakat kulucka
Cemiyetlere g ·rKaradenizde de
•
Bir arrıele zenginlere taş tavuktan değil, Cevap] arı şiddetli bir fır
mek icin es!.i ai'
halde insandan cıkma! Geldi, Hariciye
tına var
datı vern1 ~1ecek. Kaynar su dolu çıka.raca
·
Civcivin, yalwz kuluçka taHava el'an şiddetini muhaOtuz seneden o:t1 düeaerek
Bütün esnaf,
~ <cşçkkül
eden
havuza düşüp
vekaleti
tetkik
vuktan ve ya kuluçka makinefaza etmektedir. Soğuk düne
emJ·k ve akar sahih! olduğu
cemiyetlere girmeleri mecbusinden çıkmadığına, münasip
nisbetele bu sabah daha şid·
haşlandı
halde bir tllrlü dilencili!rten
riyeti hatkındaki mukarrerat
ediyor
detli idi.
bir hararette 20-22 gün kalan

--

malfımdur.
Bu
kararın

ittihazından

cemiyetlere girnıiye
teşebbüs
edenlerden daha
e\·elki aidat istenilmiş, gerek
hükumete, gerekse Emanete
şikayetler vaki olmuştur.
Cemiyetlere giren esnaf
a:lcak duhullerl tarihinden
itibaren para vereceklerdir.
Keyfiyet tamim ve tebliğ

sonra

y sabıkalı dilencivaz ge
lerden Unkapanlı 60 yaşında
Aptullah baba düa zabıtaca
yakalanmış müddei umumiliğe
teslim edHmiştir.
Dilencinin üzeri zabıtaca
taharri edilmiş (1500) lira ile
(3000) küsur liralık faiz senedi.. bir çoli dük'kan ve ev

Eyipte Silihtara ağa caddesinde M. Betinin yağ fabrikasında amele Rıza bün sıcak
su ile dolu bulunan havuza
düşmüş, bakcakları yaıımt:ştır.
Rıza

Balattaki Musevi hasta-

nesine

yatırılmıştır.

Bir hanım
ölmek

ist~

İ

!JHliiıiyı·t ilıtloıali
ıııc\T11ll11r.
HPşil,taşhlar
ı·idıkıı
çalı~makladırlar

1200 lira uçtu

ve hu

Konyadan ticaret için gelen
Mükerrem ağanm (1200) lirası
üç kişi tarafından mantarcıhk
suretile dolandırılmıştır.

maı: lı:in

nu,)arılır.

do çalı~
Onun için ne -

liccıl<'n ünıil vardırlar.

c.. ılal< ..,;ıı·aya

ınomobil kazası

nelince:

Oıılarııı da hi"ıyle nıft Jıim lıiı· 111;1<; arifesinde
ho:;; tlul'<lul,larmı kabul
elmek nıii:;ki'ıldiir. l\nlC'ci

Yl\·i
aııkar:11lan
da\·cL
edildi(ji !Jİbi ı_•vı•Jce t;aıa
ta<;aranln 0\111\an
Yalıi
.
Jwy <iP hu oyun için lıa;rı ı· la ıı ııı ı;,.tır.

.

Dün geee saat yirmi birde

Bu zenğin dilenci yeni ceza
kanunu mucibince altı aydan
iki seneye kadar hapse malı
ku olduktan sonra ıslahı nefis edindye kadar zabıta nezareti altında lıidematı belediyede çalıfbrıhnak icap etmektedir.

.
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Maç
llıııııiıı,

sacıflcri

Taksim sla<lyo-

nıııml;ı yaıulacak ma~ saallı-ri a:;;ıı?Jıya ı,a~ ,!edil -
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Şoför

attı

Galip

fJıştılar

İki kişi ya1·alandı
oe kaza savıtş

turulda

ml:;;liı:

Dün gece saat yirmide SirS:ıal
keci - Yed:lrn!c hattına i$1.iyen
c
I~
1 - Vtl ı • Su "'1l
14.4.~
2 • Fencrtr. lıçe - 1 e' ıı.: ıı
vabnan İsmaüin idaresindeki
Jfı.,10
3 - Heşll;tıış • (;..ı.Jat:ı · .oır . .,.
(45} numaralı tt'amvay arabası
1--ildi yokuşunu ineriten harik:zed~n aparhmıınları önünde
tramvayın fren\eri tutmamış,
ltamvay süratle yokuşu inmiye b:ışknu:tır. Yüz metre
k..ıdı:r ilcr!'yeo. trnmvay önde
rı kalmıyacak
bulunan •c 61 » numara!ı AkKilit kırmak, 0-•r deimek ı szray - Ortaköy hattına işliyen
ve aşmak sure•"le bi. ok ev,
tra vay ;ır:ıbasın:ı şiddetle
dükkan ve kiliseden :;:ece ve· ı çupr.ııı;tı:.
günı:lür; etya çaJmakJa ma'r:DUD
Halkın fery<:<lını işit.en 61
Unkapanında sebze halinde
numaralı arabanın
vatmanı
sebzeci Salih oğlu Arnavut Mademal kendi arabaStnı durdUY·
lik, tagayyüp ettiğinden birinci
muş, bu suretle arkadan gelen
ceza mahk~mesince kendisitramvay da durmuştur.
ne on gün mühlet varilmiştir.
Müsademe neticesinde fireMahkemeye geLnediği takni tutmıyan tramvay yolcudirde gıyaben muhakeme elarından terzi Hüsnü ve kundilecek, medeni haklardan
duracı Mibal yaralanmışlardır.
lsk:ıt olunacak, mallanna haHer iki tramvayın da ikişer
ciz konulacaktır.
camları kırılmıştır.
ııı

Müracaat etmezse meden" h :!l! -

Çin müslümanlarının kıyamı

1

Amanullahın

vaziyeti kuvvetleniyor

sa~den

l

1

<lün
gece Yeni Camide Ahmet
efendinin düklMilıır.d;uı kundura çalarken fü.erine bekçi
Mehmet ağa gelmiı!tiı'.
Galip yakalanacağını anlayınca hemen tabaacasııu çekm4. bekçiye dört el silah
attıktan sonra koıçmıştır.

Lı\Uf

mabat J

esasen ınezbahaCU. toptancılara
verilen fiathr.
suretile istifade etmektedirler;
Fakat düşününüz ki , bunu
bu suretle sığır eti keııdileri- ı satacak perakendeci evvela
ne ucuza ma\ olmakta.dır ki
nakliye masarifini verecek ,
·
(5-6) okka kuzunun gıda has- sonra dükkan kirasım, kazanç
vergisini , yol mükellefiyetini
sasından daha fazla kuvvetli
mektep vergisini ve daha bir
olan bW okka sığır etini {85)
kw-uşa satın almak kabil oliki rüsum tediye eclecek ,
maktadır.
dükkanının mesarifini çıkara
cak
, nihayet kalan piıra ile
Giıya
hayvan sürülerinin
birkaç nüfustan ibaret olan
Uzunçayırda bekletilerek İs
ailesini geçindil-ecektir.
tanboulda et fiatının ucuzlaBundan başka bazı mahalmasına mani olunduğu iddialerde yevmiye iki, üç koyun
sını kabul etmek te doğru
satan
kasaplar bugün bir kodeğildir. Zira kat'iyetle sabit
yunu güç satabilmekte ve eolmuştur ki
hayvnan dişar
velce iki koy.ından çıka.rruğı
da
bekledikçe
hergün
bütün bu masarifi şimdi bir
yarım okka kaybeder. Sonkoytindan çıkarmaktadır. Hiç
ra hergün
başka yerlerbir sermayesi olmıyan kiraz
den mezbuh hayvan da geleyann kim bilir kaç kuruşa
bilir ve iş kasapların aleyhine
satılacaktır?
çıkar. Diğer taraftan bu sene
Bu adamı çevirip te niçin
lstanbula balık namına bir
ihtikar yapıyorsun, bunun serşey girmemiştir. Havaların ve
mayesi yoktur diyebilir misiniz?
sürekli bir kışın devamı hayO adam masarifini ne ile
vanat üzerinde telefat yaptediye edecek ve ailesini nasıl
mıştır.
Bundan bi.rkaç ay
geçindirecektir.
evci et çok ucuzi:lu; bugün
Binaenaleyh bunlar şehir
niçin pahalıdır?
meselesi değil, hükumet meBütün bu sebepleri araştır
selesidir ve para meselesidir.
mak ve buna paramızın kuvBunun içindir ki hükumet
vei iştiraiyesini ilave etmek
Ali İktısat meclisini toplamış
maksadı temine kafidir.
br, ve Devlet bankası için
Bir kasabın müracaat edegetirilen ecnebi mütahassıs ta
. rek kendisinin daha ucın: et
bu esaslann halline matuf
verebileceğini
iddia ettiğini
tedbirlerle meşgul olunduğunu
okuduk; onun bahsetti2-i fiat
ıı-österir. ,.

{ 1 inci

r.

Bekçiye sllab

G<•ı:l'n ma<;l:ı rıa yoı~ıon

ltı(iıınu \JİllCl'Cll

yaralanmıştır.

asmaktadır.

Atiİıa, 18 -

Ankara sefaretinden hariciye nezaretine
gelen malümata göre son
Türk teklifatına karşı Yunanistan tarafından tesbit edilen
cevabın
Türk hariciyesine
tebliğ edildiği ve Şükrü beyin
bu cevabı süratle tetkik edeceği cevabı verildıği bildirilmektedir.

Sırbistanı

itham

Atina, 17 - Cumale Ditalya gazetesi , Sırbistanın istihzaratı
harbiyesi
hakkında
verdiği malumatın doğrulu
ğunda israr eylemektedir.

Venizelos
çekilmiyor
Atina , 18 -

Yeni Cami kemeri altından
geçen terzi Koçoya Mnixin
kullandığı ( 2 - 461 ) numaralı
otomobil çarpmış, Koço başından

taze bir yumurtadan da pek
ala civciv çıktığma, yeni bir
misal daha... Geçenlerde Kabataş civannda, bir evde, çolak
bir besleme, koltuğunun altına
taze bir yumurta sıkıştırmış ve
esasen kolu oynamadı(ı için
yumurta orada, bila hareket
tam 22 gün kalmıştır. 22 inci
gün civciv çıktığı hayretle
görülmiiflür.
Çolak besleme, avucunun
içine aldığı civcivini :
- Benim civcivim im 1
Diye sevinçle gezdirmekte,
heıkese göstererek hağnna

tapuları biılımnmştur.

Erenköyünde Bağdat cadedilmiştir.
ı <lesinde oturan pastacı Nüzhet efendinin zevcesi Nuriye
Uyuşulduktun çıkbk
hanun asabi rabatsızlığllllD tef 1 inci sahifeden mabat J
davi edilememesinden miiteusir olmuş, düıı gece tentürl\Iaamanıı ıı.ı maçın neli·
diyot içerek illtihar etmek isı·c i lıal,kıııda evciden bİl'
temiştw.
Nuriye hanım tedavi
hül.üın
vermek doğru
edilmektedil".
de{jildir. lfpı· iki
taraf

ll;in de

J

Çinin Ş.uıghay şehrinden
T aymis gazetesine bildirildiTaymis gazetesinin Lahurda
ğine göre "Kan-Su,. :vı1ayeti
bnlıman
ıımlwb.irine
göre,
m::slümanlannm geçen defa
kral Amanullah, şimdiye kavuku bulup ta kısmen devam
dar kendisine aleyht.tr gibi
eden kıyamı, naeskür vilayetin
görünen bir takım kabileleri
cenup ve garbinde şiddetli bir
şekil almıştır. 25 y~ında Makong kendi tarafına imale edcbilmi~tir. Bu suretle, Kandihar
Ying ,, dlı bir genç (25) b:::ı
civannd:ı, lıgartta 50 bin kişi
kişilik bir süvari kuvveti b:ı
toplan;ıııştır. Göv.allülerin mikımda olarak bu layamı idare
tarı ;sün ııCTti.lı:çe artıııaktıımr ..
'-1,ıpck~~ir

«
( 1 inci

'"

ı:a

mur! istersin? »

i'ed.-n

1?11

rnab:ıt

r / c~aıın.
Haşa zatinizin huzurundan
eli üzerimde yakışık almıyacd:
tarafa gilti . ( Savul ) dedim 1
'1:ien yaş,nı. b;tpnı alını~ adaııı.m. İ
ıc
e, ilialam!a
geçinip gidiyorum . Beni baş
taft çakiırm;ığa uğnfllla . Git,
taze, ifSiıı: güçsüZkri trul, uslu
dursa11 daha iyi ama sen bilirsia. Hele beui rahat bırak!)
dedim.' Gene güldü. ( Hayis?)
dedi, (Hayim!) dedim. Yani bu
(Ermenisin? ErmeniyimQ demektir. Sandım bu kadın da
Ermenidir, mühacırdır, falandır.
(Bitlisliyim!) dedim, laf ettik.
Reis Kudretullah B. sordu:
- Hem k-0vdun, savmak
istedin. Hem daha sohbet
ediyorsun, öyle mi?
- Yok, Efendim, afedersi'liz; unuttum söylemeği. Bu
laf, üzerimi ellemesinden eveldir!
- Peki, sonra? Paranı na( Ne

ar.foı.,un

sıl çaldı?

- İşte göz ile kaş arasın
da, hani üzerimi elledi ise... O
vakit aparmıştır. Tam 170
lira idi. Haydi bir eksik, ya
bir fazla olsun. Ben doğrusu
nu söyliyorum. Gazeteler 1700

'

yazmış

iseler hilafhr. O kadar

paralı değilim!

-

SenJ

soyan

kadın

bu

kadın mıdır?

- Budur. Yüzün:i görmeden komisere tıpkı tıpkı-.ına
ta f et ifim. Top
ehreli,
a-z esmer,
gazleri siyan,
boyu uzunca, tombalak... Hani yusyll\larlak; semiz, demek
isteyor isem tombalak diyorum!
- Peki, elverici
Fındık Fatma, inkar etti:
- HC1"kes adımı işitmiş,
bir şey oldumu böyle, benden
biliyor. Yusyuvarlak bir benmi varım? O sırada ben hapisanede idim. Kabul etmemi
Mahkeme, Vangel, Leon isminde iki şahit dinledikten
sonra, Fındık Fatınanın sabıka
kaydının istilammı kararlaştır
mıştır.

Gilzi fuhşa
İzmirdeki

karşı

randevu evlerinin yeniden sıkı bir teftişe
tabi tutulmasına başlandığı
gibi bazı muayyen yerlerde
gizli fuhuş yapanların meydana
çıkarılması
için icap ederse
muhtaraların da muavenetine
müracaat olunması tekarrür
etmiştir.

Reisi cümhur
intihabatı yapıldıktan SOJ!ra,
M . Venizelosun mevkii iktidardan çekileceği hakkında
mnbalif bir gazete tarafından
verilen haber sureti kat'iyede
lekzip edi:m~ktedir. Maamafih
ayan intibabatından sonra kabinede tebeddiilıit yapılacağı
muhakkak görülmektedir.

Rusya - Yunan

Atita, 18 - Rusya ile Yunanistan arasında bir ticaret
mukavelesi akti hakkında Rus
sefiri ile Yunan lktısadı milli
nazırı arasında vuku bulan
temaelarda milıakere edilen
mevadın başlıcaları hakkında
itilaf hasıl olmUftur.

Akalliyetıer

va bir teklif

Atina, 18 Akalliyetler
tahaddüs edecek ihLahi mahkemesine
havale edilmesi hakkında İs
viçre hükümeti
tarafından
Akvam cemiyetine bir muhtıra
verilmiftir.
hakkında
tilafatın

Fe11a ve iyi!
Kızı kandırmış,
dava edilmiş,

fakat sonra ..

İstanbul Ağır ceza mahke •

Dün akşam iri kar tane•
Jeri bile serpti.
Y aıılışlıkla
evlerinden sobaları kaldıranlar
bunlan
tekrar kurdurmak
teşebbüsündedirler. Kömür ve
odun fiatlan ( 3 - 4 ) gün evel
düşmüşken gene fırlamıştır.
Herkes birbirine soruyor:
Kışa mı Kidiyoruz? Yaza mı?
Trakyada ve Anadolunun
yakın yerlerinde yeniden kar
yagdığı haber veriLnektedir.
Kayış dağı sırtlan ise bembe•
yazdır.

Azami hararet dün (2) , bu
sabah asgari hararet gene (2)
derecedir . Bu gece rüzgir
şimalden mutavassıt kuvvetle
esecektir. Hava bulutludur.
Fırtına

var

Karadenizde fırtına devam
etmektedir. Reşit paşa vapuru fırtınaya tutulmuş ve dün
akşam güç hal ile limanımıza
gelebilmiştir.

G:eliboluda kar
Gelibplu 18 (A. A) - Kar
yağmıya başlamıştır. Hava birdenbire soğumuştur.

İcı·a ve ifLô.s
B. M. Meclisi, dün icra ve
iflas kanununu müzakere etmiş, Adliye vekili Mahmut Esat bey, icra ve iflas kanununun ufak farkla İsviçre kanu•
nundan alındığını ve ilamsız ic·
ra usulünün faidelerinden bahs·
etmiş, ve borçlulann hapsi kaldmtaTak müteğallibelerin ellerinden silahı alındığını söyle ·stir. Bir çok meb 'uslar yeni
kanunun fevaidinden bahsetmişlerdir. Ağa oğlunun (Bu
kanun hükfıınete olan borçlar
için de mer'i midir?) Sualine
Adliye vekili (Kanun mutlak•
tır ) cevabını vermiş ve kanun
kabul edilmiştir.

Hata düzeltildi

mesi, genç bir hanımı kandı np kaçırarak tecavüıı:de bu lunmakla maznunen muhakeme
ettiği bir ıı:abıtai blediye memurunun muhakemesini bitir -

Şehrimizde
rumca intişar
eden "Apoye Matini,. gaztesının
yeni harflerle tertip
edilen başlığında mevcut bazı

miştir.

- Bir gazete böyle olursa,
rum halkı nasıl doğru Türkçe
ögrenir? Sualini sormuştuk.
RefikimiL, bu hatayı tuhıh
etmiştir. Kendisini, göze çirkin görünen fena bir manza·
radan kmtardığmm: için memnun olu'{oruz.

Mahkeme, on altı yaşmda kı
zın kandırılarak
böyle bir
muameleye hedef
olduğunu sabit
görm~,
ancak
ne hanımın, ne de ebeveyninin davacı olmadıklarını, buna dair istida veı-medilderini
nazarı dikkale alaruk, arzuhal
verildi~i takdirde kanunen icabına bakıll!lak üzere evrdu
müddi umumiliğe !ade f.~r.
Simdi iki taraf arasında
nik,ah rabıtası mevcıi: imiş.
Reis, kızın davasım ınucıp
bir vaziyet rahaddiis ettiği
takdirde, davaya bakılacağını
maznuna ihtar etmiştir.

laka;~nan k•ça çı sanııaıı
Dün sabah Fındıklı ön5nden
geçen bir sandal şüphe üzerine Rüsumnt muhafaza memuıian

tarafından

aranmış,

üç çuval kaçak si~ra kağıdı
ile iki teneke ispirto bulunmuş, müsadere edilmiştir.

Tamirat konferansı durdu
Paris 18 {A.A) - Mösyö
Schacht, muhtıradaki Alman
teklifotım tezyit etmekten imtina eylemiştiı·. B!ıınetice Alman murahhası mütehass:>ıslar
konferansına iştiraki:en feragat
eylemiştir.

Tahdidi teslihaf
akam ette mi?
Cenevre 18 (Hususi) - Ro·
manya murahhası So~'Yet teklifini reddettiğinden tahdidi
tc3Jihat konferansının :ıkameti
söyleniyor.
•

yanlışlara işaret etmiş:

81 ·(_)fn.ii11ist
•

Bugün lzmire
gönderildile1·,
icstivap edilecek
İzrnirde komünistlik faaliye·

tinde bulunanlarla müvazi ha•
rekette bulunan sekiz kiti
şehrimizde tevkif edilmiştir.
Bunlar isticvap edilmek ve
arkadaşlan ile müvacehe ~
lunmak üzere bugünkü vapur"
la İmıire sevkedilmektedirler•

Lut gölünde
kayboldular
Kudüsten bildirildiğine ga,h:!şlannda Filistin Siyonist
icra komitesi reisi M. Sqat
bulunan (12) klşil!k bir gı-uP•
Lut gö!Unde sandalla gezıniY~ ·
çıkmış ve kendilerinden bıt
daha haber alınmamıştır.
8u.'lla.nn · a.·asında s:ı.bılı
Filist iıı fe•;kalide komiserİflİll
oğ:u M. Samuel ile bazı le•~
c?uıaar da vardı.
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tarafuıdan ihtisas varabit niı&IDname
hazırhınd·gını ve bu nizamnı:meni Devlet .Şruası tc.ra[ın
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•mbe-
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Yi katleden Mecidııı m ha·
e•ın
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1

d.ın başlanmıştır.
a heyeti ıda. .i m z-

b~hada bağır~ak
ı

s rbcşt otduguı
lnf t. . Bun u et

ticar ha karar

(Bu
orçlar
aline
utlak-

eni s_firimız Mjl r e git tikte so ra lspany a ile
Caret muahedesi aktedilcı..
·qir.
ofya sclirimi7. Hu sı ev Bey
ün S fyaya gitmiştir.
. H. F . 1 inci reısi Cemil
Bey iadci afiyet etmi.şfr.
ehr.mizde!ci
• ta fmdan B. M. M ıine
. acaat edilerek Rusların
l ret mukat·eleııine riayet
~,dik!erinden şikayet edil-

bazı trıccarlar

·

'Ştir.

Keınal

mem•

ıst

şehrimize

s.,firimiz Yahya
bey yann
~~eklir.
.
ahire
sut
eri teşktlinden vaz geçilts Şehremanet.ince karargir
1
tur.
' ösyö J.1üller Devlet Banı·t kası için tetkikata batla• ır.
Us sefiri dün
Hariciye
-•·~·
, V<:ı>ıueli vcır.ı ı aracoğlu
!liltrü Beyle 11Zun bir müla-
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Terbi ei bedeni-1
ye
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numayrş1ne

rilm idır.

u
rem
·ımız
· ı-,
ta • ve. ıh-tı • a i netice eri
naz uı ıtibara alar.a
yerli

,., oglu
et
m ğ zas da: ~ı

Banmrmad

Ara

vı

-29Ucuzluk, zariıfi i, st1ğlam~
lık, azim, sebef...
l

. .ı

1-

Geçenlerde• İ 'i.t en el
.
çektirildiguri Jyazıla n Istanhul orn1an n11nta-

B:r

nıüfettis.· i Yalnt•,ı

) II

ey la c nnda yapılan
tahkikat neticesinde
n1uınaileyhin bir guna
·
I
, •
nıes u 1ıyetı
ırörü enıi~
yerek ia<lei nıeınurivct
.
e ttİ!·iln1iştir.

at mı ya muvafakat ettikleri
söyleniyor.
Etibba odaları teşkili hı:kkındaki nizamname tasd ilc

olunmuştur.

Köprülütade F at beyle mu
allim Behice hamının a.kit-

r.ıallar
lndlanmağa a!:ıtetme·
lıi2;und r.

!eri

"

M. Ham:t

:ı ın temini için ·tlpıı:mmııl!'!llE:l!n:ı;t;:=m:mııım::ı•ll!ll

j'ertl m a l y a -

1

riya bır arada bu.ıınanw:. O ·
nuniçiniidisat velicareterba·
b1 yapt·ı.ı
.... arı ma ıı ar da Lr:ıu üç
ha5llacan hangi&inin
dahaıd·-·
ziya-·
•
d e b u1unması )azım ge ıgını
' şt 1
b k
h
karar.a
ırır ar ve u arar er
:<aman mütemad: bir tetkik
mahsulüdür.
l3inacnaleyh evvela memleketimizde yapılacak mallarda
bu üç nassa
L
dan hangisinin ,
daha ziyade bulunması lazım
ıd·
k
ge ığini ararlaştırmak ister.
2 - Hükümet, milletin en
· d
b
zıya e rağ et göstereceği malı
ortaya koyaoa teş,lıilat g~termelidir.
3 - Bu· · re
rikalar açm k ~·
.-e4
ne tlerine aynhn•... ...
-ıs.ıeti:ıı şı·rketler ister.

ı:.aı.•

p a n ve

ayni işe başlarlar . Hd e ( Kadınl aı· Birliği ) bir kere buna
b aşladımiydi, s.n seyret a rtık
memlekette ecnebı m allarının
turfalığınıl

[

Alimeilah biitüıı o ipekli,
çoraplar , mendiller,
kumaş lar, küfelere doldurukp
Postan ~ ÖD inde "Haydi
l ... eni ng ra ttan biJ<l i- 1 Yeni
kampiyon maltar! Yok mu isn·1(ı·ıi!. ı nc t..•öı·e n1czkı.ir 1 tiyen ? ., <!iye turfaya çıkarı
s,·ehir., jiOIİs nıüdürl··ı ı

satanlar

Terzn

Öy e
['
"J•• " I
po.ısmu urune.

) 'e-rii ınalh! rı iıak1onda açtı :{!ll117 n1üa 11a l<a neticesinde
ı·11Lın' tt''"' 'Ill J{arı"l,·ı·ı·, ._
.,_
ınize dağıtılacak
0•
lan 'erli rnalı hcdi-

yelcriınizin tenCY\'ÜÜ

edilecektir.
Bu a ı.ıyi e tıı.hm : . en 15
bl.ı ki-rı
ra t edecektir. Çapadıı'<i terbiyei bederuye lrnrsunda nüıuay~ proğr mını
tesbit etmekle meşgul olan
orta m.ehtep muallimler heyeti
yakı.oda işi : ikmal edecektir.
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Petrejak, n1uavin! l~ehedvef, vesaik subesi
ınü~türü tc,·kif . cdil-

l) ·1It ı ·ı rn1e l erını
· ·
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·
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·

ocagı
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yonist
Saşat

gruP•
ezıniy•.

~

bir

~·

r

s:ıbı~
erlnİll

zı ıca~

qrıı
• Ş hay;:1ma atı:ını.ş kalıı!,.rın bir sabah reffüil'tizin
İt\ı· ı ankete verdikleri cel •1<U"t
~
l cu;•. ' c tk"arane b u1~
pe~
?i:ıı'lJan bah,,;Je b:ze uzun
·~ llıc-kt'.lp gi5ndermiştir. SüYa C. diyor ki;
~' Koı kı.ıyonını ki , bugün
:~le mi:savi c.!c!uklarını id)~· ~ı:! .. r.ler, yarın erkekten çok
ı. ~~.k
<>lduk!arına inanacak
ı
ıı tıandırmıya çalışacaklardır.

'4~ kadına ve kadnılığa
~ dilşman değilim; «kadın-

\ı 1l •::ı•ını0:{ut.
ın yan miı e tin, oğu.h:rnan • -k ·· ·• - ··

•:
· , evı o rnz ..ıg~ m;: k ..ı~." e aığine ben de kani;m.
'Y aln'. Z bu b:ığırışım, k.adml a rnnız:ı:: henüz içtimai hayatta
b ııy.:.c
.... l b ır ro1 cynıyaca k aeviyeye gelmcdilı:leri i~dir.
Dün memlekette bir kadın
dcktor, bir !<adın hukukçu
yoki.u; fakat i~inde milletlıı
istikbalini yetişi.ren bir çok
ana vardı. Bug~n;
kadının
vük~eldikre
aile
hayatına
bi.
gine l;aldığıııı; yaşayış programları.'lı bi.- başkıı~mın eline ve.ren k;.:.l:ı~ <lıi:ıyada bed0

1
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me ki e b"ın d e şetevzii merasimi

hevesü çırak aranmaktadı r.
Talip o l anl arın Tophane mo-bilyeciler civarında Lüleci
hendek Külhan sokağı 19 ,
»
şarlile
numaralı marangoz ve mera- f
kalı 1
bak aile
kibi bahriye fabrikasır.a her 1
baya
J
yan, hiç bi r ·, gün sabahla rı 6- ile 8 ;,xşaı:n
şey. • ıaediği halde bunu söy- j ları 5 ile 7 raddelcrir.cl" müralemı
kadınların
değildir.
caatları bildiriliyor.
Gene oolar isterse «DliDaviyiz,.
>;.
diye bağırsınlar, .o vakit biz
Mulıa~are
de: «mademki öyle, buyurun
matmazeller
silah başına ..
Fı ndıklı po tahanc:si
deriz ve bu davetimiz de yeva ıh ı ile ikti,.adi bir
rinde olur.»

y&de rieıı raat peşinde koşan
lar olJuğunu
kaydettikten
.sonra: <liyor ki;
.. •
erke e mmavabm

Müsabaka ile

nıeseleye

<la· r n1cktup

gönderen

kariimizi n
)İkc'ıyeti nazarı dikkate
:.lınanıamıştır.
Zira
n1ektupta adres ye
isin1 .Y<ll.tlnıaınısıır.

.

lır.

Peki ama, böyle herkes
! yerli'-- malm'l
saldır. rsa o kadar

ı 1111~1erd.ır. B un lar, 1)azı
1)Ütiin
yedi nıalı 1 ınaznun kinıselere vesaik satnıakla n1üttcyapan \'e satanların ı hcınd ir leı·.
el lcrinde
ne o·ihi
il
1
l
,. , .u
.•.ern ~nam~ ıevzıı
nıa ar )U untlug>·un
Bugün öğleden sonra saat
a drc ·leri ile bera ber
(14) te Galata nahiyesi Cümbirer ... n1ektupla bize
huri)•-t H. Fırkası Sefer KaYa
· · nıeınk kctiıniz<le
ıçın.

diklerini biz yine haaımla,ı
duyuyoruz.
G
bu hanımlar, erkeklere anı iht · &Ç etnriyeceğiz de.mekle, bet.. bir Ti.irk kadın
lığına, erkeklerin kanını emen
b:r parujt şekli vennek sureti!e hakaret te ediyorlar.
Tabiat kadınları anne olmak
için yarataıı~tır.
1
Bu sarahate rağmen umumi
hayat mücadeleluinde erkeklerle bir safta yürümek istiyen
kadınlık, kendi nisviyetinin en
mümtaz hususiyetlerini kaybetSiireyya Nanm
miye ·mahkiimdur. Çünkü, half
yata atılanlar, kadınlıklarına bir
İŞÇİ almaca~
şey katanlar değil, belki ka Merakibi bahriye imaline
dınlıklarım kaybetenlerdir. ,.
fevkalade
muktedir bir usta
Süreyya B. muarızı olduğıı •
başı,
bir
lciılfa, bir cila ve
zümrenin, bugünkü münevver
b )yatı iki 1 tane de san'ata
geçinen kadınlardan, daha ziı;:md;ın

~ "<lnl.ı-riınixden Süreyya Na-

x~ar~

merasımle ıcra
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rman m ÜTeftlŞl 1 üç -Y lıizı dır:
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Ucuz, sa la ,zarif olmalc:.
tem iz C l fl
Fakat b .. nl~ııu her üç· ekse-

1
B

:u

Yaz:kl

Yazık
İstanbu l da

-

. !:l:ı. p ~- 'Z'-U
'ni öyle =mediyo·
me 1busata ait eşya
ı-d r.
Yun, p:ımu
k ttm'.zde çıkar Bilhzs
}
ci:mi:ı:dc · fab~' ·
da yık • r, t r nır, boya"lır,
ı
r- v kumaş yap r.
Y 'mı bu..,1<>rc1
bo anif!
1'.. r.ıpada veldiği i :ı; u'necıiy~
fünae eyh
msumu ıı t
~ · Jka cu;p
• y .. k!;

-

Mayı·ın 6 ıncı gi!~ü. Taksımae ya,,ılııcak tcrbiyci be•
o nıy n
a~ ;ş çok muaı.zıun

da lı r
ycrd konfer 'ar verilecelt
fr. B mey•r. ia radyoda da
k nf
- o eramlar tetip edtlmişfr.
Radyod;ı ilk konf rarı. ı d<>ktor İhsan Hilmi bey • ecektir.
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f:G ..<

- Haziranda gümrük resmi artac:ıkrnış diy~ bir çok
tüccarlar, bir çok komisyoncular ~:m d iden harice yazı.ık
ve kışlık dehşetli mal ısmarl am ışlar, öyle mi?
- Evet! Hatta bu gelecek
mallan koymak · in mevcut
antrepol:ı r yetişıniyeceği için
yeniden b ir çok yerlerde antrepo aranmıya ba~anmış.
- Bu mallar .ge!dikten
sonra ne olacak dersin?
- Ne olacak, tabii b;r çoğu, bermutat paraya kalb ol nacak!

ki )'atık! Bugün
mevcut antrep otabulnuı~tur.
rın istia? edertıiyeceği ·kadar
h:ıri çtcn gelecek pek 'kEl il~a ııiÜ..x'l i1ere sadece
(. c 1 a ·a ta ıs edi- yetli e~anın tut~cağı para ne
eder? Dü ün bir ker.d Bu1 c..l " um n1i nıu  nunla beraber, bu gelecek
C i.~İ.
!in1 S rn be;. ' mallar artık sonuncuya benziy ti.tirdiri kochıı, er- yor.
- Neden?
ke!r ta!l l ile beraber
- Çüı kil, gö ·ın"jy n m s ·n,
kLı di t ri o an zevbek
doktorlar,
maarif
mcmurr:
~ rı ·c
·<.ç •u u- lan
takı'll
takım
yerli
1i h~ t d· ·,t :apı!ac. k, kıımaşlan giy iye ba adılar.
Eli lıulağındadır, nerde is
kur t.tlebc tnı te .kil yarın, öbürglin Barodaki avuedt n crh:ek 'e k. dın katlar, muallimler, noterl r,
bilhassa memlc.kette dalına
ınualliınkr de
ciın
bö;le hayırlı ·.,ere ön ayak
~ tiki r, tcrLiyf\ i oolm s.:nı st,·digme hiç şilphe
unlar
ter c !derdir. oh:uyan " Kadınlar Birliği .,de
;,, / _(\./
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Kar

(..ocuk haftası n1ünasehetile ni san ı n :ıu u nc u
sa lı günü saat ik ide, ,
Çapadal·i tcrbiyei he <leni • 'C ınuaallim ku:-..ı.
1).l r J u...amere
1
:sunua
verilcc ktir.
f(urs
n~üdür i yeti ,
çocuk haft, ile alakadar
oln11va
kr<rar
vern1i.. ·e o gün için.
her n1el·tcpten onar
talebe ile hir m uallim
da .t etınc •i nı u ·afık

yapahill!lek için dolgun ma:ışlı

Y u · mı:ı11 :ınmu.ııı h ~r tam·
fta kel.ay' ' ' uığbe:t pulma6
h 0i
·in, ne giH tetbiı:Cr teır..n eckhil:r?
Karilcrimize s orduğumuz bı.:
s •:ıle gelen cc •ap!<ırı tarih
sınısile nr rediy.. :ut.
En melı, en .isab"ili tav-

v 1!4Jct nizaınn. m~e azı tadil • yap ış, eze· mte dcktcr
!uğun her hnngi b. , bes:nrl.
soıh:bi
urı
S sent; çalış nların o iubede
ı'"$i
şlam~ r.
1
ınaye işe bli:i-1 mütıiliassı; ad de dilcı: -!... ••
kflydını ilaYe eoml~ ve t~r.u
$;: k zavalhla
Devlet urasına göndenni.şw.
Şu .ha..lıfo
iı-hı....,
m ·nasebetile o ıaınan yazd ı.
ır.
!arı ız b tadı! tla t~it edilık~'fl
miş ol ıı er m ?

mı?

hs~t-
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Çapadaki kurstal ·~
bir m üsamere Kn<lın1ar
verilecek
})irl iÇ611e itlıar

ız

l•iiJ:i

uht .• it mu . ele komisy
1 · 1 h yeti murahr
r
ri'
tin is ar.b ı ını:b T c\ ik Kamil beyi tay itasd · cdi!m •ir.
es esuıd n
.tğı.r
z.a
i T.az ve istik-

~r.

"eni

-.-a a

1

• 1 sas nizamnamec:.
telit müb c.:- ı • _, ı· d"l ~t
l· b
h sınue a ı a var
"' e aşmura ,. Bir müddet evci Sıhhiye ve-

oldu.
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ç

toı·iarın ihti- ı

D

hası

tane•

•

• •

malı birden vetiştirecek fab-

rika ve tezgahlarım;z var mı
bizim?
- Ha, anlaşıldı, sen de bilmiyerek aksi propagandaya
ka pılmışsın.! Azizim, hele ehali
bir kere şu işe bir başlasın,
onun alt tarafı kendiliğinden
gelir. Malın rağbı:t bulduğunu
görenler derhal klsenin agzmı
açıp fabrika . ve tezgahlarını
genişletmiye başlarlar.

Demek bu İJte , bilhassa
Kadınlar Birliğinin ön ,ayak
-

olması lazım?.

Elbette! Zira bu işt e
dananıo kuyruğu , astl k adı:ı
lar tarafımlan kopacıı!İ:.
- Fakat b en bakıyorum,
buna dair k adınl ar da hiç bi{
hareket yok.
- Yak ındır, mer:ık etme,
onlar ~i md i !çir. içln hazırlaııı
yorlar.
-

Bugünkü

ko~s~r

.·

Bug ün 'f ürkocağın
da bir konser vardır.
~1üken1n1el
hjr orkestra t a rafır.dan · ·cril ~ cek olan hu konser
büyük
bir
rağbet
g-ônnektcdiı-.

Sahifl'

-

4

BirAvuç kul
Muharrı'rı': M.TuR.MAl':I

K()se oflt1claıı çıl( ı ı.
1~ii :::,t'İ r!e

!J İr l elJc sst'i ı il~
erlrı \'(Jrr/1.

;)on Saat
1

için Av- Şirketlerin yeni
rupadan amele ücretleri henüz )
fesbit edilmedi
getirilir mi?
Yapı

Muhtelif şirketlerin yeni ü 11
!.!,Y> JlLS
Anıelc de Avrupadan' curat tarifeleri, bugünlerde
L
J
getirilir nıi? dersiniz. ı tanzim edilecektir.
Kadıköy Su şirketinin yeni
fakat getirnıişler İ)te. 1 6 aylık tarifesi, önümüzdeki
-13ine yapalıın?
1 salı günü, tarife komisyonu nun :ıktedeceği içtimada tesbit
- Hay ocağı yıkılası nıahirane ve o nisbetl3alıkcsir<le
yapıl edilecektir.
te hainane idi. İcap ınakta olan n1ualli ın
kodoş - dedi - nerden
Elektrik şirketinin yene 3
evime geldi?
Koca ederse eski dostunun rnektebinrn yapı :..ıe aylık tarifesini t:mz:m edecek
Şehremaneti namına
safdil Bavraktarın ce- rinde çalışnıak "Z(;re komisyon,
Runıelide gidecek baş
iştiraki takarrür eden eiektirik
"'
sedine basıp
yüksele- .:\1acaristandan
ka yer nıi yoktu?
tan1 mühendisi Yüsuf Ziya B. in
rahatı;ızlandığından henüz topVe kavuğunu ensesi- cekti.
otuz aıııclc getirtnıi .lcr lanamamı.ştır.
Mumaileyh, iyi ne do ,u..,YrU yıkarak ınüBugün bize basit ve ki bunların gördükleri leşince içtima edecektir.
Kadıköy alektirik şirketi,
hatta gülünç gelen işleri
teessırane ilave etti :
biziın
k 'ndi
İstanbul elektirik tarifesine
- Yukarı tükürsen bazı sözler, ata sözleri aıneleıniz de pek ala yü2-de «10» zamla tarife tatbikinde devam edecektir.
vardır. Herhiri lavezal
bıyık, aşağı tükürsen
görcbilirn1iş.
"'
Terkos Su şirket;ne gelinsakal.
Nitnıeli
bil- birer hakikat ifade
Bir men1Jeketin
ce bu şirketin tarifesi se!le·
,
eden o k<lrı kadinı evlatları dururkeh ha- liktir.
nıeın ki?
Bu müddetin hitamında bir
Köse hemen cevap sözleri ekseriya tebes- riçten anıele getirilmek aydan fazla zcman vardır.
süm, bazen de istihfaf doğrusu pek hl\ ret Müddet bitince, şirketin ceverdi :
tetkik edilecek ve ma·
- Senin şerefin, ağa ile dinleriz. Ölün1ün edilecek
bir ş ydir. haplan
sarif mukavelede muayyen
dan da, paşadan da emri hak olduvunu Bir yandan yerli nıa haddi geçmişse ona göre yeni
büyüktür. kapına ge- söyliyen bir adanıı lınclan başkasını Altn1- tarifesi hazırl;macaktır.

lzrtiııi IJİr

•

öz

gelişin duyulmamasını

istiyorsan onu da bana
bırak.

Bütün hayatında telkine tabi olmaktan,
başkalarının
sözü le
hareketten geri kalamıyan Bayraktar, bu
nasihat üzerine küçük
bir çocuk teslimiyetile
nurıldandı :
- Peki, gelsin.
Köse Ahmet, yüzünde geniş bir tebessüm,
odadan çıktı. Zeki
gözlerinde, hemrahını
uçuruma
götürmek
istiyen hain bir rehber
düşüncesi parlıyordu.

Hırsı
nıenfaat

ikbal,
hırsı
bu fena tıy
netli adaını çarçabuk
dalalete düşürmüştü.
Bayraktarın dostluğu
savesinde bıçkın Ah-

metlikten köse Kahya
payesine irtika ediverdiği halde ansızın yüksek emeller beslemiye
başlaınıştı.
Evelce
Bayraktarın
ikbale
ern1esi için kullandığı
hurdebin zekayı artık
kendi itilası uğrunda
kullanmak istiyordu.
Çizdiği pli'tn cidden

nasıl

istihza ya Ja yık
görürsek << hikmetül'avan1 » namı altında
toplanan ata sözlerini
de ayni şekilde telakkiden çekinmeyiz. Halbuki o sözler; o beğen
mediğinıiz yüksek feltevehhümatı
sefe
önünde kıymetsiz gördüğümüz ata sözleri,
finefsilenıir ne müsbet, ne la •vemut hakikatleri ihtiva eder?
Mabadi var

Fransız ınaliye

nezaretinde tetkikat yapmak ve bir sene nıüd
detle staj görmek üzere l\1alive nıüfettislerinden Hakkı ve Nihat
beyler, bugün Fraı1sa
ya hareket edeceklerdir.
şeker ınnısar ın~durü

geldi

Şeker

inhisar nıüdü
rü bugün Ankaradan
j"iı nc nıa

1

kadınların

ihtimamlı ve ınütevali
ikramları ,
danslar,
balvetgaha çekilişler

'1e sonra
ks: a:ılıJ.<.1

.

'

'

derin

bir

Bugün talebe birliği
heyeti idaresi bir 1çtinıa yaparak yerli ~nalı
istin1ali için tsşekkül
eden cenıiyetin nizaın
namesını tanzinı edecektir.
>
. .-~ Şehzadebaşı - - •
HiLAL Sinen1as O( :ı
Bugün Bu gece 3 müstesna filim birden

ÇiFTE DAMATtAR

e tivatrola

lJ11n'lttali11ı salo1111ndrı
::ugün ve bu akşam İNCESAi

FERAH Si E ADA
2 filim
KUTUP FACİASI
Pol Vagnerin şaheseri ayrıca
SERGÜZEŞTLER PEŞİ. DE

FIHTINALAR AHASINJA

STANLİ

AFRİKADA

z FE rEN

karanlığı

Nasıl

ne suret c

götürü

tü?
Bura
.edemiy r

"'

8, 9 - 4 - 929 gecesi Mardinin
Mişkin

mahallesi haricinde bir
aç kişinin bir kaç hayvanla
irlikte şehre doğru geldilder i
görülerek durmaları ihtar e -

Q) ·le

İse beııi <)r<ı ı ·fı !.f.'r)t,.ir,

· !1e1z

(/e

ını

jiş

tn :n

·

.. ,

o

L

lıiı· hiııaııııı
meı·dh·cııleri ününde oto·

l\oskoca

mobil durıhı.

Evel. i'P

saudıııız y:ı .. n~'niın oilıi

atlı saıılı hi ı· falcı

öyle

) ayan lJİ<lt>l' nıi't
Hıırası,
lıu ıııü kPllet'
C<'plıell ııımu:zauı hina
Jhwnos A) resin en kllıar
kokotlar vuvası
imis. Ta .
bii sınıl'ı Jıirinci. Belki de
fevkalade kısmından. Hen,
s<·rdl' Dll'~lıur falcılığım
,.<. elde fakılıiJıının deuıir

.

ba~ e~yası olmadan bura-

ya-

tngına lcinıin elil gütıirüldü.1{iinü
v uyanıncıya kadar kendi-

silc

kiınlerjn

ve ne
nıivordu.
~kilde n1eşgul. o u1
n1eçhulün
nıa,erası i!ttnn anlamıva
ınün•
mü.o eşifti. Bir zir,•e- hasırdı. Bu cihteleri
den seyredileıı enıtin anhyanıa<lıkÇa ü:r:üliio ·alar gibi hatıratının vor YC dinıas•·ındaki
ınabadi de açık, pek
hücreler, tabii bir inaçıktı. Lakin Hurrenı,
ki af ile, ınulıafaza
o meçhulün teşkil et- eyledikleri
intibaatı,
tiği kra tünıseği aşa- • uvanısı ntl[l n
sonraya
rak hatveler'nin -alt ait ~h·ahı gözünün
.. Pl.İl1''
0"('':
h".tarfını gürnıek istenıiO
..
...._
M
"• •...,_ıjt-ç"
..'\. ......
•"'

ıııırtl

alır ıııu.

Sonra<laıı ii{jremlinı. IJll

kıulınlar <''·iıı luilıva tuıdr

ııı lnıi:i. Yalnız aıiıamııd1'

ijmı hir ~ey vardı. O ıll

siıwma
dalg:ısı.
Kart•
<< mi.i~lN•ilcı· fazla YC Jı3'
nımlar da sinemada ıuef
oul » dNni~ll. Beni Jnırll'
ya !Jf'liren adama dl>ı• '
diim:
- Hanımlar, dedim,
~arda sinemaya mı git'
tiler.
.\.damea(Jız

safiyelinıl'
glhi yüzüuı'

alay eder

kovarlardı. <,.:üııkü buraya
!Jl'l<'nlerin hepsinin büyük
hir suvarı•ye ui<lcr Uihl

ına! .. Be<li. Sinenıa huı·ll"
da .. Hiziıu salonda ..
_ Durası ·lnema ıuı'?
E\
t
, ·c •.
- , ·asıl sinema hüyi"'

sınııldıı

frali,

ıııeeburi iıııiı;:.

nj,·nıelı•ı·i
J

"

Hen ınalüı,ı olan ı.ılıİ•
ve IB~ al'PI iıııll' iıuı·aya arka li.aııııl, ıı uirdinı. li.oskoca apaı·tııuaııın ıııulpak n•
u ·aklar daiı·csine uötü •
rıi ld iinı. İ<:t•riye Iıalıcr

unu.

llalcı 11cldi dediler.

-

Beıı, sanl•i
insanlar !)ilıi:

iı;:leri

act•lc

(abuk.. Dana

biraz

ate~ .. li.alı\"<-leri ııişlrt•yiın.

\'aklim dar..

D<•dinı. En ne boyuna

iıir kadııı

o itli..

.\rft'th•rsiniz.. D<'ıll.
ı<aı.at ı• h.ıt ·1z olmazsanız
iki saat t.-·ılur lJekliyt•t·Pl•lhil üıı hanımlar

si-

ıwıııa<la ıııe:;n uller. ) ü~ l<•ı•i de olduk<:n razta. Bu-

baJ,lıli.lan SUIU'U:
- Hangi dı~ardaki sırı

li.apınııı önünde ilan fil~
vok.
• Kıihva kaılın kahkahttf'
hiıslı: •
Sen, dedi Bueııoı!
Avresin bih·le salon sine'

nı~tlarından. bahsedlldiğllll

isitmPdin ıni?
• ·· \'oo!.. , ·e i"1tlim .. 1'~
"'
de 11tirdi.im.
- Eijer hcniın de fail'
ıııa parasız bakar.;<1n seııl

bizim salona götfıı·üriiOl'
J•'akat sinemayı pcrdeıılll
arkasından sev·rcdcceksl
•
;
Hu kıyarı•Ue salona uıre
ınezsin.

-

istediğin
uıl.. ki d

Olur.

fal de(Jll

r:

kavun .

.:... O halde nel ..
O iinde hen arkasın4'

nun i<:in

hu narlı> sinemayı gürıııl•

1111•11

V(~

zaraı·ıııızı tama·
öıh•rh•r. Hepsi de

lıt'ıl' Zt'll!Jİll ..

llf'm

dı•

l,f.

K~m

r

Mun~aı

icra

memurluğu

eslek mektebi icra şu
mezunlarından olup sitajını ifa ve askerlikle alakası
olmayanlardan icra memurluguna
talip
olanların
• hem n memuriyetimize mürac iltlan,

ıu ı , nasıl sızdığını,

lı .r I,iııı:-;clt•ı· .. (:ok

ya kendi kendime kahil
<h•{jil !JP}emez.. Qelst'lll
hile {Jİl'<'llH'Zılim. li.aından

den:
besi

ih · nı~

•

/(ı/ııırı !Jrılı<ıl ·1111.

İst.ınbı:l müddeiumumiliğin

Bütıin

<.._

-2JO_.JfulıaıTİI i: idris Jlıthtefi

Sadullah hey bugüı,
, nkaraya g·<lece!;:tir.

yordu.

-

1

sait,ı ,ı ar 11or
Tıpkı burada olduğu gibi
dilmiştir.
iki gece eve! İzmirde Beyler
Hayvan sahipleri, devriye•
sokağında berber Karni efenmize ateş açmışlar ve vukt:a
dinın evinde kumar oynıyan
. gelen müsademede yüklerini
on beş kişi cürmü meşhut
bırakarak kaçmışlardır.
Ele
ha!inde yakalanmıştır.
geçirilen hayvanların hamu!eleri kamilen kaçak eşy;: ve
Ad iyede bir terfi
içki olduğu anlaşılmıştır.
İstanbul birinci ceza mahkemesi zabıt katiplerinden
~adJllah bey bugon gı~.yor
Raik Bey, ikinci sınıf
Seyrisefain n1üdü:ü Recai
zabıt kiitipl;ğine terfi etmiştir.

eozru A

edenıedi.

yafuğına

-

acakcrlık
,
,

'!

ls t ediği 11

siniz.

Pazar gününden itibaren
EMİL Y ANİNGS in ıson
temsili olan

uyu111uş,

Hurrem, bütün idrakini toplaınıya, hafı
zasını -takriri hakikat
için: icbar etıniye uo·raştı. Dayandığı parınaklığı dil sıka ~ıka
dimagıru taz:ik etti.
O siyah ki" çevi, hev.
"'
ninin İçi ııde l·a ı-a hi r
tepe gihi duraa o 1 · ra
nokta "I
bir
t üılü

len pl"a

10, 11, 12, 13, serileri. 22
Kısım birden Duhuliye 21
1
kuruştur. Localar 117.

tenvir

-li8-

nutukları,

bırliğin

.DÜZTABAN BA, TIBAC~K

şehrimize gelmiştir.

?• MTURIWJ
hayat safha, safha
gözünün önüne geliyordu. Resmi küşat

.nı·stiı·.

caktır.

de toplanma

M~~~~IRf

Yavaş yavaş hafızası
uyanıyor,
o geceki

diye hağınrkcn Sinemada bır .
loca çöktü
öbür yandan yabancı
İzn1irdeki l(arşıyaka
aınele getirtn1ek m seFerah
sinemasında
lesi karşısında insanın: , evelki gün bir loca
l~u ne peyriz, bu ne
öğieden sonra çöknıüş
lahna turşusu? diye.; ve n1uallin1 Fahri, tace~i geli~·or.
lebeden Ali efendilerle
Refia hanını hafifçe;
Hamdı beyın kızının cesedi
Zehra hanını isıninde
Viyana sefiri Haındi biri de ağırca yarabevin
kerinıesini
ce- lanınışlardır.
•
nazesi bugün BeroğHauise
sinemanın
çok fazla kalabalık
hında Emin canıiinden
nıerasimle
kald rıla ,olnıasından ileri gelyalın1

F ransaya giden Talebe
müfettisler
,

11

j

.

lip yüz.sürenleri kovavamazsın. Herifi dinle, göğlünü al. Bu

i

1

nıen

dü.ün ını gene
o cihete, n1Üzİç nıeçh
ulleri tahn1in noktasına ircaa çalışıyordu .
Ne çare ki <liınağ, bir
kere scvkedildiği n1ecrada işlen1ekten, hücreler taşıdıkları nukuşu şebekei ayniyeye
iareden geri kaln11yordu.
Hurrenı, bütün
cehdine rağrnen, bu
uzvi tazyik altında o
geceki
hatıralarının
son faslını tenıaşaya
mecbur oluvordu. O

·

!Jil lik ..

V.:n

ı

şı

n

b
n

y
r

k

( '.\Jahadi var )

eserler:

hlühin1 bir eser
Himayei etfal tarafmd~
" Çocuk haftası ,, isimli bit
eser neşredilmiştir. Her çoc
şayanı tavsiyedir.

Geceleyin sokaklar
Mahmut Yesari beyin el
güzel eseridir. Muharrir sO'
kakların gece halini, pencere'
!erin dili serlavhası albndl
da müşahedelerini tespit et'
miştir. Resimli ay matba,,.
tarafından neşredilmiştir.

Kırmızı ve Siyah
Kara deniz sahillerinde tJe'
çen bir vak'ayı tasvir edebu temamiyle milli hik·ye~
edebiyatçılara tavsiye ederiZ·
Muharriri Nahit Sırrı B. dil'·

u~anış, o ai:,>-ır ve J·ıll 1
1·ol

z

ve ınüteakılJttl

hissettiği haşin deı-9'

guş, hahü nahah gfr
zünün önüne geli:oı"
du.
Zavallı katip. bu ır

tırari teınaşa üzeriııı'

yeni baştan sersenıl~
ti. l\1üıneviz Ef. saw
orada, ş~ iskele üs~
nde bulunuyor ve k
<lisini kıllı ve ağıf,
kollarile ağuşuna çe;
kiyor gibi bir yeh{ij'
kapıldı.

(Mabadi varl

o
o

f

Moda,
..

•

•

ımın

ıır.
'

1.
pıırıt

tlinı. 1P1

Ya ımılt'

baldırı

YC Jı~'

git ,

ıyetlnılt

yiizüııl'

Dünyanın

er

Alman gazetelerinin
/ mütalaasına gö( re bunun da se-

rinde gt'
vir ede9

B. it·

,e l·1tl1
ak1IJ(:ıl

<ler9'

h gfr
el ivoı"'

•

Son posta ile gelen (Los Ancelos) gazete!~ (Şarlo)nun ahiren yeni bir buhran geçirdiğini, stüdyosunda çalı§ırken bayı
larak evine kaldınldığını yazmaktadırlar.
Bu ikinci hadiseye ( Çarl.i Çaplin) in tamamen iyileşme
den yataktan kalkması ve çalışmıya başlaması sebep gösterilmektedir.

genç kız
ların
fazla
dans ve bilhassa çarleston iptila} arı

Olga Baklanova
Kocası ııdcııı boşa ll()'·or, başkcı
bir adamla evleııecelc

imiş!

kuınaşından yapılmış
beş düğmelidir.

Bu biçim vücuda
hokka gibi yapışır
ve yakışır. Güzel bir
rop biçin1idir. Dış
elbisesidir. Fakat
içinde de giyilir.

Hollivutta bulunan meşhur
Rus sin'!ma san'atkan (OlgaBaklanova ) nın ( Pol Loka )
isminde bir sinemacı ile ev-

--

.

Bugün ne

lendiği şayi olmuştu.

y~yeceK~::.?

Bu şayia

-,

Bir yemekten bahsetmektense bugün -size gene bir
çok yemek isimleri saya-

çok yemekler olur. Haşlama
tava, dolma, havuçlu pilaki
papas yahnisi, kapaması,
patatesli fırın kızartmasıdır.

Balık ..

Sebzeler

aldı

yürüdü.
Balıkta keza etle yarışı
yor. Binaenaleyh et yerine
balık alacak olursak bir
gün de çeşni değiştirmiş
oluruz.
Barbunya: Tavası, ıskara
salçalı
ve havuçlu fınn
kızartması,
mercan balığı
haşlaması ve tavası, bir az
ucuz olduğu için uskumru ..
Fakat yavan olduğundan
uskumrunun ıskarasını yapmayın.
Uskumrudan pek

Pirinçli ıspanak, pirinçli
pırasa, pırasa köftesi, no hutiu paça, yumurtalı ıspa nak, bol yoğurt ve sarmı saklı çılbır, bakla, ebe gü meci, bunların sade
zeytin yağlılan.

Pila,r

Bugün zeytin yağlı ve bol
havuçlu bir pilav pışınnız.
Göreceksiniz ne nefis bir
yemektir. Ancak içine bol
sovanla bir az da baharat
koyarsanız daha leziz olur.

Anadolu sahilinde
K.iralık ve ya satılık köşk aranıyor
Fener yolu ile .lUaltepo arasında lıalıı;c içinde
·" yahut 5 odalı, sahile mümkün olduğu kadın·
yakın kiralık ve ya satılık bir köşk aranıyor. Bahçe~i büyük ve deniz kenarında olanı lt•r(•ilı edilir.
}'az!:ı tafsllül, kal'i nraı, miimlıünse l'otoğraf
Son Sıınl idaresine <ı ı,ö . k » Jrnyılı ile günderil •
meliıHr.

karısı

ğını bildirmiştik.

bebi

Et gene

ııt

Ajans telgraflan bundan bir müddet evel meşhur sinema
üstadı Çarli Çaplin (Şarlo) nun hasta yattığını haber vermişler,
bilahare biz san'atkann iyileşerek yeniden çalışmıya başladı

.,

MODA
Yaka: Devrik ve
yüksek.
Kol: Setre, yukarısı
geniş, aşağısı dar ve
bilezik panolu.
Etek: Ön kloş, arka düz.
Bel: 'fok alı ken1er.
On1uzdan kemerden
a,ağıya kadar iki
taraflı ve kuma~ın
kendi renginden pafta.
Bu rop, kumaş ve
ya hafif vünlüden
olur.
Yaka ayrı renktir
ve tercihen beyaz,
krem intihap edilmelidir.
Yakanın önü yaka

Menjıı

.Şarlo gene hasta

"

iyah

ı

Adolf

sın

~-!l!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:.

aklar

ederit·

~. . ..' "

mişlerdir.

Grup halinde gördü ğü nüz
resim baldırlarını teşh ir eden
kadınlardan bir kısı n1dır.
Bu n1üsabakada muvaffak
olanlar ise, işin tuhafı, hep
otuz otuz beş yaşını geçmiş,
fakat vücutlarına iyi bak-

çocıı

hikiiye>~

Menj·J, Hollfvutta
~.Jışan bıı maruf sinema san'atk!rı. dünyama en zarif ve
en şıli ~yinen adamı olmakla
f""hret bulmuştur, Bir çok
Ar.aeriblılar onun gibi giym11\İye
çalışırlar,
onun gibi
:.ıyık birakırlar, onun ena ve
harekibnı taklit ederler.
Adolf Menju ııon günlerde
kendisi ile g6rüşen bir gaze teciye deaiftlr ki:
- Bazı kimseler bir erkeğin
,ı1c giyinebilmesi içia en aşaiı
35 kat elbiseai olması 13.zım dır, derler. Bu yanlış bir ka naattir. Münasebetsiz bir söz.
Bir insan modaya muvafık
yalnız bir tek elbisesi olsa
bile gene pe-k şık ve güzel
. inebilir.
Yeter ki bunu

heyetini
teşkil edenler hep erkeklerden
mürekkeptirler ve daha ziyade
dolğun bacaklardan
hoşlan
maktadırlar ve hu dolgun bacakları da 30 yaşında kadın
larda bulmuşlardır, bu sebeple
Genç kızlar baldır
intihabında kaybet-

yapılmıştır.

arafınd~
simli b~

Adolf

mış kadınlardır.
Anlaşılan mümeyiz

her tarafında bir
müsabaka illeti sari bir hal..
a mı'?
de baş gösterdi. Güzel vücut,
büyte· güzel göz müsabakalarından
an rıı~ sonra vücut azalarının her
hkahıı~ biri
hakkında
ayrı ayrı
müsabakalar da gö1Jueno1
on sini"' rüln1iye başlandı.
Alman gazeteleri billdfğl~ 1
ze Aln1anyada yapıl
tlm .. :''' mış bir baldır müsaresım
ve
do fail' bakasının
·,ın !o!Clll tafsilatını getirdiler.
·ırürfıJll·
Müsabaka on altı yaerdeıılO şından itibaren yetmiş yaşı
ecekslll
na kaka r genç ve ihtiyar
il uırv•
bilaistisna kadın baldırları
'jin
n en güzelini seçmek için
(.1 r:

ser

Dfinyamn en şık adamı olmakla maru t
(Adolf Menju) böyle diyor

Genç kızlar baldır imtihanında kaybettiler

dlnı, dl'

i Yar )

elbise kafidir! )

kası

da nıe~·
ni ııuı·P'
dön'

·lmsınıl~
ı görıııl'

<İyi eiyinmek için b.

müsaba-

Kıırt•

aki sine'
a buı·ıı•

Dünya şuunu il '
daha güzel [S iNEMA D ÜINIY ASU 1

baldırları

' ıanu\llt'
ı. () dl

1

Kadın, Sineriıa,

Almanyada
güzel kadın

ulttefi
ıl,

•

tahakkuk

miştir. Vakıa yapılan

etıne

dediko-

dular büsbütün asılsız değildir.
(Olga Baklanova) gene kendi
milletinden ( Sohasin ) atlı bir
adamı sevmektedir
Fakat bu aşkın meşru bir
şekle dökülmesi kısa bir müddet için imkansız bulunmaktadır. (Olga Baklanova) Moskova avukatlarından biri ile
bWWıı8aktıiatr.

'""'---..,..ıtn oca her ikisi
lrbirlerinden ayrılmak tarf~rı
dırlar.

Ancak bu hususta
Olgu .f aiu,u:ova
Bunun

hitamına

teşebl,üsünde

lazımgelelen
bitmemiştir.

kadar tarafe:ı.n

icrası

muamele henüz

tabii yeni

bir evlenme

bulunamıyacaktır.

Mahmudiye
oteıi
Elektrik ve terkosla mü·
cebhez nezafet ve taharetile
müşterilerinin mazban takdiri olan otelimize bu defa
müceddeden banyo mahallile
tek yataklı odalar inşa edilmiştir. Binaenaleyh aile ikametine de son derece elverişlidir. Ehven ücretle abonman kaydedilir. Rahabnı ve
istirahabnı arzu eden zevab
kiramın
teşrifleri
kendi
menfaatlan iktizasındandır.
Adres
Sultan Mahmut türbesinde
Telefon: 3402

__,,---··.

Matbuat cemiyeti binası
Türk Matbuat cemiyetinden : Matbuat cemiyeti binası ittihaz edilmek üzere
vasi bir salonu ihtiva eden
bir hane veya elverişli bir
bina satın alınacakbr. Beyoğlunun birinci veya ikinci
sınıf sokaklanndan birinde
bu kabil ebniyesi b\liunup ta
satmak arzu edenlerin Ceğaloğlunaa ce:miyet merkezine veya telefonla İstanbul
( 87 ) ye müracaat etmderi
rica olunur.

Telefon :

.€UMARTESİ

YAZI İŞLERİ
'

20

.

NİSAN

.·

'

İs .

iDARE İŞLERi

1929

is
V

.burnumu nıçın hediye
ettim?

Kı ıç ü k
h i/cıiye

Beni

L

aaların hepsi de bilir ki ben
parafinden sun'i bir burunla
gıte!trim.

Bu ciheti bilmekle beraber
hiç biri niçin sun'i
burun taktığımı kabili yok
'sıl.erinden

olayamamışlardır.

Bu hususta bin bir çeşit
rivayet dolaşır. Size tavsiye
$terim, bunlann hiç birisine
iganmayın. Ve biraz: sabredin.
~faıdl hakikati kulağından tu1Jıp çuıl çıplak hu.z:urunuz:a

..

:fl'tire~ııa.

·, Peşinen şunu da .haber vere,im ki tabii bir buruna maı• olmak, :zannedildiği gibi
iiirli bir İf değildir.
Fazla uzun olur, "gaga burım., elerler; yusyuvarlak olur,
kJlPek bumuna benzetirler.
Sonra da, . canı istediği zaçıkarır.

Halbuki, sun'i burun hiç de
bö,fe değildir. Onu istediği
niz gibi terbiye edebilirsiniz.
Faraza, benim burnumu ele
alalım. Ben sun'i burnumu o
yolda terbiye ettim ki, şimdi
yalnız güzel ve latif kol.ulan
duyuyor, fena kokulan hisset-

An: ara·.

Mesela - içinizden birine
bitap edeyim - senin burnun,
ihtimal ki İran Şahında, ve
İran Şahının bumu da evinizin
karşısmdaki bakkalın surabn·
dadır...
Gelelim sadede :
Eski mektep arkadaşımın
burnumun sayesinde milyon
kazandığını gördüğüm zaman
kıskanmadım değil ...
Eh, insan oğlu, kıskanmaz
mı? Fakat intikam almağı de
unutmadım. Ve bakımz. nasıl:
Güzel bir gündü. Evime
çok geç ve fevkalade enfes
bir kız: geldi. Hani bazı kızlar
vardır, insaw iki saniyede
çıldırtır, işte onlardan.
Kız: değil, has bahçenin bir
yeni açılmış gülü idi bu.~. Bu
fettan kız:ın maksadı aşikar idi: Burnuma çengel takıp beni istediği gibi sürüklemek.
Kendisine dedim ki:
- Benim humum falan ar·
kadaşımdadır. lşte adresi şu.
Hem de burnumun sayesinde
milyoner olmuştur.
Bir hafta sonra has bahçenin gülile milyoner dostum
evlendiler.
Has bahçenin gülü onun
kansı
olmuştu; fakat gülü
koklıyan
benim burnumdu:
Gülü kokbyan bendim.
Burnumu niçin hediye ettiğimi şimdi anladım ya!
Nakleden: Celilettin Ekrem

Fakat gevezelik bertaraf..
Tabii burnumun ne olduğunu
aıılatayım.

Efendim,
bendeniz tabü
liunıumu bir dostuma hediye
ettim.
E.ki bir sınıf ark•daşımdı
bu. Bir gün ağbya sızlaya
bJuıa geldi:
- Ah,
kardeşim,
ah!...
- Dedi - işlerim berbat... İyi
~ alan bir burnum olsaydı
bir sene içinde milyoner
durdum.
-· Düşündüğün şeye bak,
~ dedim - bu da mı tasa ?
Ben sana burnumu hediye
elleyim.
- Deme Allah aşkına! ...
Ve boynuma sarılıp iki yaııağından şapır şapır öptü.
Hakikaten, aradan bir sene
pçmemişti ki, arkadaşım milyoner
olup çıkıverdi işin
itıadeıı !
.
Bana diyeceksiniz ki :
- Koca budala 1 Bu kadar
tııJmetli bir bumun vardı da
•en sen kendin milyo;ıer
. .dm?
Acele etmeyin. Meııcle sizin
4l(ıio.dllğünüz kadar basit
de~

ALTINCI BÜYÜK
.
'1'1t 'Y\'.\IlE f>J,T.\ NKOSLT
ün~ü keıide:

tt Mayıstadır
BÜYÖK İKRAMİYE:

·~t),000

liralık

ikramiyeler ve 10,000 lirabk bir mükafat
Bu keşidede cem'an 3,900 numara kı\z anacaktır

Şirketi hayriyederı:
•(

«

20
20
20

60

33181
33601
36741

33200
33630
36760

.• '

-

••

. -·
,

baliğ olan 326 seistenilmediği ve miadı

Baiida muraickam 60 hissenin 39 :iraya

ncJİ fııiE ve temettilü esbaba tarahndan
llC!ul .,&ediji cihetle Temmuz nihayetine kadar talep edilmec!lif takdirde bennucibi nizamname şirkete maledileccği üU
olt:n•.: r.

§.~fi

deva

lRSENOFEHlTOS

tanırl!IJ' vo nıemnuııiyetle
tııvsiye edeılor.

Eçıanelerle

Karyolasında

yatmakla kabildir Beyoğlundıı
İstiklil caddesinde 370 nvmarah BAKER magazalannda.
Fiyat!: 14-16 lira •·

A.J<.UTiYEL

Elektirik malılııelariyle belsoğiık
luğu, idrar darlığı, prostat, ademiik·
lidar ve bet gevpkliği, cih ile firengiJi ·aorısız tedavi eder . ICarakUJde
Böreltcl fınnı llJ'aSIRda N• 34 •

nnda

ceıa

dopola·

ı:aınır .

Ahnıet
Fireııgi, bels~ğukluğu, cilt
prostas, zafı tenasül ve ·kadın hastabklarını en son usullerle az: bir zamanda muesl! şeraitle tedavi eder.

Ooktor Feyzi

d
ol
m

Adre.ı: Babıalı, cagaloğlu
yokuşu köşe başı numara 43

Telefon: İstanbul 3899

Daktilo dt'rsanesi.

.
dairesinden:
Beşiktaşla
polis !Uerkez:i
.Beşiktaşta Ekmekçi l.ıaşı Ali
ittisalinde olup ruhsatı resmiağa mahallasinde Çukur Çeş
yeyi haizdir. Her gün talebe
me sokağındıı 1-3 numaralı bir
kaydolunur.
kita
boııtanın
uçte
bir
hissesi
Atl on
- Ayvalık .
Ankara
Mahµıut beyin borcundan doistanbul
'fı" >wn
Zorıoutdak
Bank
Bit lrnsli•
l\aysed
layı 15 gün müddetle ihalei
Bursa
katiyesi icra edilerek 220 liraİzmir
Gi .son
Mersin
Tarihitesisi: 1906
l'Xlı•emlt
Samsun
da talibi uhdesinde takarrür
Müessisleri: Dresdner bank
!Uüsait nıııaıuehit, l•umbaralar, lmsalar
etmiş ise de bu k.,re 31 gilıı
A. Şafhavenşer bank Femüddetle temdiden mürayerayn, N.Siyonal bank für
deye vaz o: ruııııuştur:
Döyçland.
Hududu bir tarafı Tevfi!; bey
· Merkezi : Bcrlin; şube
H
de Tayyar vapurları
veresesi ve baz:en Feyzi paşa
leri: Hamburg, İstanbul
AYVALIK - İZMİR postası
v•resesi çayhaneleri sokağı
' «Galata ve İstanbul »,
İzmir.
bir tarafı · cğvat s.ınd!ğı aiıo
Merkez acentası : Galata
1
Gaala!a kıım~ telefon:
ralrin arsası ve bir tuafı H11·
köprü başında. Beyoğlu 2362
Bcyoğhı:
san bey bahçesi ve Atiye ha2-t7, 243, 684, 685
Şube acentası: Mahmudiye
21 Nisan
nımın arsası ve ıılbw. bey
İstanbul
kısmı telefon :
hanı albnda . lst~6ul 2740'
haremi hanım bahçesi Hüsni
İstanbul 2842, 2843.
p.,şa bahçeleıi ve Mehmet
Antalya posta ıı \
Deposu : fstanbul Tütün
günü saat 17 de Sirkeci rib.ve Baha beyler bahçesi ve
gümrüğü. ~elefon:
tımından hareketle (Gelibolu,
(ÇANAKKALE) vapuru 2'}
bir
tarafı sakıt hanedanı ayit
1
lstanbul 3227.
Çanakkale ve Körfez tarikile
Nisan PazarlOda Galata ~
bahçeler ile mahdud ve deruAyvalık, Dikili ve İzmir ) e ·
1
Bilurıın:n banka muatımından hareketle [ İzmi,r
nunda bir kısım mab.:illlnde
melatı icra
ve hususi
aı~t ve avdet edecektir.
Küllük , Bodrum , R~dos ,
diğer hissedarların tel örğü
~k ve yolcu için Eminkasalar icar olunur.
1
•
l
Fethiye, Finike, A lya ) ~
ile aynlmış bir mahal \'araır.
önfr Reşadiye caddesi Rıhbm
gidecek ve dönüşte mezkOr
Bir miktarda eşçarı mıismire
hanındaki idarehanesine müiskelelerle birlikte [ Andifli,
ve gayrı müsmire ile tenekeracaat. Tel. İstanbul 1977
Kadın ha.sta.tıklrı
Kalkan , Sakız , Çanakkale,
den kulübeler mevcut işbu ar·
Yoku bileti vapurda da
hekimi: Doktor
Gelibolu] ya uğrayarak geverilir.
sa 4641 arşın olup beher .\rlecektir.
'
şmı birer liradan talip olanlann kıymeti muhamminesisin
Her ti1rlü kadın rahatsız·
Bozca ada postası • •
SadıK
bklannı ciddi suretto tedahisseyi musibesinin yüzde 10
( GEUBOLU) vapuru :?Ô
vi eder. Şe!ızadebaşında-Fev
nisbetiııde pey ak~esim beraBi nıderler va ptff~arı
Nisan Cumartesi 17de id<l'eziye caddesi 17 numata. Çarber
alarak
27
,
mayıs
929
tıı
·Karadeniz nıuntazaın
nhtımından hareketle [Ge~
şamba gün'eri fukaraya pa·
rihinde 38-450 dosya numa·
ve lüks postası
bolu , La.Pseki, Çanakkale,
rasız ba~.
rasile saat 14 ten 16 ya lcaciar
İmroz, Bozcaada)ya gidecek
bizzat ve yahut bilvekab İs
Fıruzan
ve [ Çanakkale , Lapseki ,
tanbul icra dairesinde ınüza
vapuru 21 Nisan
Son Scıı1tin iW.n tarifesı
Gelibolu) ya uğrayarak Geyede şubesine müracaat eyle·
Kunıt
mel eri ilin olunur.
25
Cıncı sahifede santimi
günü akşamı Sirkeci nhtı
)inci
«
4(
50
.mından baraketlc ( ZonguJ80
4üncü
«
«
Dl SERVİTS MARtnt
:dakı lneboJu, Sinep, Samsun,
120
3üncü
«
«
(AFRODITi)
Oı;du , Gireson , Tırabz:on ,
200
2nci
«
«
vapuru 24 NiSürmene ve Rize) iskelelerine
400
linci
(<
«
san .çarşamba
azimet ve avdet edecektir .
(Burgaz, VarTafsilat 1çüı Sirkeci MesTelgraf: İstanbul Saa ·
na, Köstence ,
adet' hanı altında acentalı
Beyoğlu dördüncü sulh hu:ğnıa müracaat .
Sulina , Kalas
Uan muhteviyatına dikkat
kuk nıahkı:ınesinden:
Telefon: tstanbul 2134
ve ibrail l e gidecektir.
olunmakla beraber bu hususta
Mahkemece terekesine vames'uliyet kabul edilmez.
( KOSTANTİNOPOLİ) vauru 25 Nisan Perşembe günü
İstanbul Asliye üçü_ncü Hu..' ziyet olµnan Rukiye hanımın
Gazetemizde intlırar eden
Napoli, M~rsilia, ve Cenova]
kuk mahkemesinden:
·
uhdej tasarrufunda bulunan
bütün yazıların hakkı
ya gidecektır.
1 Madam
Sultananm !le'i~Koca 'Mustafa paşa civarında
ınahfu.z:dur.
( BRAZİLE) lüks vapuru 30
taşta Rum Ali mahallesinde
ağaç
kakaoda hacı hamza
Nisan Salı ( Sitmar Levaı:ıt Uıunza ova caddesinde 27
1\bone şartları
Ekepres ) olarak [Pire, Napo)i, numarali hanede mukim iken
mahallesinde b.elgı:at sokağın
Vilayetler için: Senelik 1700
Marsilya ve Cenova) ya gideikametgah ve meskeni ahiri
da kain 21 numaralı hanenin
altı ayhk 900, üç aylık 500
cektir.
;nechul bulunan İsmail Hakkı
fün.ı ht una ve tabilmüzayede
kuruştur. Ecnebi memleketTafsilat için Gafata merkez
efendi aleyhine ikame eylerihi
ilandan
·
i
~baren
bir
ay
ler için: Senelik 3000, altı
rıhtım hanında umumi acen ı diği davadan dolayı Mahkeııine müracaat. Tel. Beyoğlu
medeıı sadir olan ve 26 mart
ay lık 1600, üç aylık
hitamında füalei evveliyesinirı.
771-772 ve ya Beyoğlu~
336 tarihinde vuku bulan ta•
900 kuruştur
Pera palas altında Natta Nas.lakın subut~na mütedair bulu-_ icrası:ıa karar vedlmiş, old~~
ğundan talip olar.!ıu
kıymeti ·
yona! Türkiş turist eeensiy - nan 4 nisan 929 tarih ve 213
10 Zilkade 1347
T elefsn Beyoğlu 3599 v~ a
muh ~ ·.., m enesi o!an (llOO)lira- 1------------11
T okatliyan karşısında beyneh •detll ilamın'. İsmail Hakkı
'l'akvi11ı
rı
ı
le c nu nisbetinde pey
milel yataklı vagon kump)HI- efendiye ilıin-en tebliği tensip
yasına Tel. Beyoğln 2330 ve
eaılmiş ve tebliğ maka~ıı:ı - ı ;;11.çesıııı hamilen bcyoğlu dörGüneş 5,21 Akşam 18,47
yahut İstanbulda Eıı.imönünde
kaim olmak üzere ilanın · · düncü sulh hukuk mahkemeÖğle 12,14 Yatsı 20,25
lzmir sokağında 8 numanıda •lll'Cti Mahkeme divanhanesiuc
İkindi 15,58 lmsak 3,36
sine müracaat eylemeleri hıacente vekiline
müracaat. • ta~ kılınmış olduğu ilan
zumu ilin olunur.
1Mes'ul miidür: Setim JW~ıP
Tel. İstanbul 77 4
..,._
o!ı'lfiur.
İstanbul

İcra

şubeleri:

~öyçe O.

1
n

Seyri setairi

~~~~r
\~

PAZAR _

J

~

CEMAL ZEKİ

zade

l S;;;~A ITALYA'1

PAZAR

r

l .ı irad tr

AYRICA: 20,000; 15,000; 12.000; 10,000

((

. Ünıiş 4~000,000 liradır
Un1un;ıi Müdürlük ·

Sern1ayesi: tediye

aynıdır.

ıııiyonım.

Hisse adedi

.BANKASI

Doktorlar, her türlü
zafiyete kar~I yeglne

u

Ook~r

asıl ko.asına

melek gihi bir kadıncağız olurdu.
Şimdi, anlaşıldı ya, efendim.
Burunlar için de mesele

ruza daha bilmem ne haltlar

14

~1akine- Elektrik
1 Mayıs 1929 çıirşamba ginü . tedrisata başlamak üzere
ayn ayn Elektrik ve Dizel şuQelerine ait dersler için yeni
kayıt muamelesine başlanmıstır. Galatada çinili rıhtım hanı
arkasında (Arapyan) hanına bifijik ~< Makine-MotörEle~» mektebi

düşseydi

uıan, aksınr, hastalanır, batı·

'

·•

Haliç dahilinde Fenerle Balat arasında baştan kara olar•k bıatmış bir halde bulunan
Fener bahçe vapurunun halihaz:ırile mukadder olan 850 lira peşin para ile satılması için
24- 4- 929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de müzayedesi mukarrerdir. taliplerin
yüzde yedibuçuk hesabile teminat akçelerile Emvali metruke idaresinde müteşekkil satış
komisyonana müracaat.

kanıııoı almışsınız.
Şayet kannız

3872

İstanhul vilayeti emvali nıetruke müdüriyeti ilanları

«Her burun ancak adaııhna
düştüğü zaman koku alabilir.»
Bu bir kanundur.
Siz herkesin yüzüne bakıp
ta orada gördüğünüz burnu
o adama ait sanmayın.
Hayır! 100000 kere bayır!
Maalesef, ekseriya, Ahmediıi
burnunun Mehmet, Hasanm
burnunu Hüseyin, Alinin bur- .
nunu ise Velide bulursunuz:.
Biraz:. daJı. izah edeyim:
Sizin bk kannız var. Bir.
tüdü .. geçiııemiyonıııı112:. Hor.
akşam .saç nça bat b~;- ·
Siz zannediyoı'miıs.inuz ki ·.\
kadın- kannızdn:?
,
~
Hayırı 100,000' kete- -hay"! :
Sadece, siz başka l.ıirisinlrt

şalıaen tanıyan okuy:ı

f2Dl

'°

t

1

