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<lltıl <ı/ ·• • 
Her uwn aygırlardan bir 
lllhı i ~nrafta Beygir neslinin 
' da Çbn ~alı.şı~ırkeıı İstanbul-
1\Jıştt.b u ış ıçın esaslı surette 
ayt aktadır. Bu arada 
tyd~: ~Ü~ürlüğü prens Hali~ 

11.1. ıkı tane cins aygır sa-
arıı1~klştır. Bunlar, vilayetin 
ttciir. 1 arına ilhak edilecek -

•• 

Piy anko çeldldi vç öaleyin bitti" 
- . 

' 

Sonları (25),_ {Q_8),,(80),..(5,l·· 
. . 

Olan biletler ·amorti kazandılar. .'. 
ko~:::· i:;~::f:::;~:::~ . 45000· lira , İ2000 ._Ür~ 
dün öğleden sonra bqlınmış· t86.25 . ~ . ··58380 .-_ ~ :, ' 
tı . Bu sabah ta gene ayni iJ 
salonda l<eşideye devam 'edil· ' 

. miş ve on bire d_oğru tamam .. - 1!1.00o· ıı·ra " 
J k.nmıştır. Dün çıkan püyük~ ~ . 

< 

4000: lira·; 
25851 53185 

1 
numaralarla buglin ç~ktlenleri 1 1 412 n 8. il 
aşağıya derc~diyoruz. 11 

· umaralarin SonU İ6· ncı sahifededir . . . . . 

AVUShı[ya takımı 

I
I ÇarŞambaya buradadır .. 
CUmaya Ga.Sarayla,,hay
ramda Fenerle oynuyor 



2 Salıife 
3 

Bütçe 
Henüz encü
mende tetkiki 

bitmedi. 

mütçe encümeni yeni maaş 
llyihasının tetkikine de-

vam etmektedir • Encümen 
bütçede açık bırakmak arzu 
etmediğinden henüz bir neti
ceye varamamıttır. 

Derli mallar ıer2isi için dUn 
senayi birliğinCf e bir içtima 

aktedilmiştir. Ticaret odası da 
Çırağanda bir ıergi açmak 
tasavwrundadır .. Fakat bunun 
için takriben bir milyon liraya 
lmum vardır. 

m ün cemiyeti belediye fır
ka grupu C. H. F. sında 

bir içtima aktederek emanetin 
borçlannın sureti tediyesi 
hakkında aktedildiğf itilafna
meyi tetkik ve tasvip etmiştir. 
mayri Mübadillere tevziat 
MI lem ikinci liste hazırlan
IDlfbr. Bayramdan ev el tev
ziat yapılacaktır. 
rliJeçenlerde sisli bir havada 
UılJSeUmiye önünde karaya 
oturan Moda vapurunun kap· 
tanı Münir bey Seyrisefain 
idaresince mahkemeye verile
cektir. 
lflileyrfsefainin yipbracağı 
8']Gazi vapuru «6-7,. bin ton 
hacminde olacak, bir buçuk 
milyon liraya infa ettirilecek-
tir. 
llllektrik ıirketi Direktörü 
ILllAnünya gltmittir. 
n.lltellt mil badele kom is /0-
IU,,mdaki bitaraf aza yarın 
Ankaraya gideceklerdir. 

Bu aeyahat Türk - Yunan 
mübadele itilifnamesinin tat
bik ve imzasına işaret adde
dilmektedir. 

merlin sefirimiz Kemalettin 
Sami paşa Almanyadan 

tehrimize gelmiştir, Ankaraya 
gidecektir. 

mir kaç günden beri şehri
mizde bulunan Berlin po-

lis Müdürtı Şerif beyi ziyaret 
etmiş ve polisimiz hakkında ı 
tetkikatta bulunmuştur. 

m.M. M. sinde Af fttazba
tası kabul edilmiştir. 

m.M. M. si Cumartesi ta
tlli faaliyet edecek, Bay-

ram ertesi t~krnr içtf mna 

~on Saat 
L._ www 

graf haberleri 
utta .. 

Sırplarla Bulgar- 1 

!ar gene bir ha
dise çıkardılar 

Sofya , 1 O Kösten dil ha-
valisinde hudutta bir hadise 
olmuş, bir çok silah teati 
edilmiştir. Sırplılar, Bulgar 
arazisine 3 bomba atmışlardır. 

ırp donaiirlf. a-

Yunanidarla Sırpla
rın müşterek bir 

teşebbüsü 
Sofya, 10 - Bulgariscan· 

dd bulunan Cemiyeti akvam 
mümessili güya Bulgarlar ta
rafını tutuyor iddiasile Sırp
lar ve Yunanlılar mumaileyhirı 
Sofyadan kaldırılması hak
kında Cemiyeti akvam nez
dinde müşterek bir teşebbüs
te bulunmuşlardır 

eme 
sının İsfikbalİ Berlin, 11 (A. A.) - Ber-

Atina, 11 • Yunan liman-

1 

lin civarında Prenzlavda ko
münistler ile zabıta arasında larını ziyarete gelen Sırp filo-

sunu istikbal için başta Averof 1 bir çarpışma olmuş, bir 

l k .. y f'l çok tevkifat yapılmıştır. o ma uzere unan ı osu . 
~orfoya hareket etmiştir. ~ Avusturya takımı çar. 
it bankası he'yeti 1 ıanbaya , buradadır 

umumiyesi j [ 1 inci sahifeden mabat] 
Ankara [H. M.] - İş ban- 1 ü\' P) yola (;ılillllytt lmrarl 

kası beyti umumiyesi bugün \'Prdi, hll!JÜn1erdP ş(~hri-
toplanıyor. lllİZf' yelecf•klir. Nihayet 

Sermayesinin tezyidi müza- c;ar:;anılmya Jrndm· Ş<'hri-
kere edilecektir. mizde Jnılun:wal\ olan hu 

Mısır kralı 
Berlin, 11 (A.A.) - Gaze

teler Mısır kralı Fuadın Hazi
ranın altısında Berline gele
ceğini bildirmektedir. 

Belçikalılar mağlup 
Bruxelk s, 11 (A.A.) - İn

giliz takımı belçikalıları bire 
karşı beş sayı ile mağlup 
etmiştir. 

lakıııı, hu cuma ilk nıa
çmı Galalnsm·ay Ja lühü 
ilo i<·rn edect"kl ir. 

ild nün <'VCI F~nrbahc;f' 
ilP lrnrt-ılo~nıı ( ;nıatnsara
yın hu nrnç için yoruun 
lnıhınacağı tahmin eclifp:.. 
hilirsc df' lik macjlnrma 
jstirnli edPmivPn SacHnin . ... 
lıiicunı hallma illilıal\ı, 
~alrnf la nan ~lelınıct Xa-
zifin \'Crino de .Ali lwvln . . 

ı Mahreç ... 
Bulgarlar nihd' 
yet bunu temitl 
etmişe benziyof 

Sofya, 1 O - M. venizelofı 
Bulgnristanın akdeniz mabrCÔ 
için tesbit etmek istediği u~ 
mülcinenin cenubunda ~ 
« Boru göl » limanı buradl 
muvafık görülmemektedir. 

Atinada kom61 

nist tezahüratı 
Atina, 11 - Paskalya ati' 

felerine tesadüf etmesi Ut" 
bile 12 Mayısa tehir edUe' 
komünist l Nayıs tes'id•tl 
yarın yapılacağından bUkn111et 
sıkı askeri ve inzibati tedbir' 
ler almıştır. Her şüpheli 1'0" 
münist takip edilmektedir. 

Bir telsiz memU' 
runun davası 
( SenperParatüs ) İngiliı 

tahlisiyesindc telsiz telgraf nıe' 
murluğunda bulunmakta ikeJJ 
vazifesi esnasında ayağı kırt' 
lan Türk telsiz telgraf mtıte' 
hassısı Süleyman bey tarafı.ıs' 
dan (Senper Paratüs vapurd' 
nun sahipleri aleyhinde açıl.., 

. dava 2 inci hukuk mahkeıııl" 
sinde rüyet edilerek mahk~ 

.kadar çalışacaktır. mma başım bir zindelik 

mece tayin edilecek ehli hibrf 
vasıtasile zarar ve ziyan milı' 
t ırının tayinine karar veril" 
miştir. 

başlayarak Haziran ortasına ikamesi, Galafas:.way takı- 1 

[finkaradnn gelen bir tel- hohsPdPCClilir. denilchilir. 
~ grafta Mönyö Musolininin Yiy<;nann.• hu liUYn~tli ta- j ~---------..-., 
İstanbul seyahati şayanı arzu knm ilP }'-tnnhul şnmpi-
olmakla beraber henüz böyle yonu Ye Tlirkiyf' hiriıwi-
bir karardan ademi malumat lik namzC'tlinin km•şıla~-
beyan edilmektedir. llH\Sl ('tlWllP Jd alttka ilP 

O
randa zelzele devam et- ' lnkip f'tlilN•('I\ hiı• lınclisP 
mektedir. Yeniden 100 olıwa k 1 n·. 

kasaba harap olmuştur. Mkilwi mtH;: !i'Clncrle ve 
lf.fil. M vekaletinde yeni bir lmyranun hirincl !)Ünü 
~Müsteşarlık ihdas edilerek i<'ra edil<1C'PI·, ü<_·iİIH'Ü nü-
Kara Müsteşarı Nacı paşa, nii isl' (ialatascH'HY • i?('IH'I' 

onun yerinede muavini Halis ıııuht<•lili il<'' liflr.;ıla~a-
paş:ı tayin edılmi'iti,-. 
liljjüksek tedrisat müdürü 
\YJRüştü bey istifa ei:miştir. 
fmiol vergisi verm;yenlerin 
M]inşaata sevkleri lizcrine 
.-on günlerde .40 bin lira tah
sil edilmiştir . 

Liman şirketi 
heyeti umumiyesi 

Liman şirketi heyeti umu
miyesi bugün toplanacaktı , 
fakat tehir edilmiştir. 

1 rrızıllırlılıız 
Sahife: 

3 - iki l:nfndar 'e saire. 
4 Karflerimlzln sütunu, Nlçlo1 

5 - Bir 11\'UÇ kiıl 'c •aire. 
6 Kalmıınan ağa. 

7 

8 
9 

Dilnra şüunu. 

i\lodıı haberleri. 
Sial·nıa dünrası. 

12 Gilnün haberleri. 
13 - l)u\ ..ır lçtnclckl ölll. MU· 

s,ıba\::ımu.ııı ce\ apları. 

14 

15 

Gııniin haberleri. 
Poli haberleri Ye •.ılre. 

16 - 'fa} yare pivankosunun ı.:e
şldestncle hz:ınnn numa· 
raların listesi. 
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vur na, 

iva-...sı: is-

v r ece a arz 
beklem0 k ed·r 
Şer remaneti, ekmek 

bahsiı de, tek ekınek 
mesel sinin nef cesin · 
beldem kt dir. 1"ek 
ekn1ek k kafivcl 
edince, Ernanct v"' ni .., 

bir çaşnı tutturacak 
ve bir ÇU\ l uı lan çı
karacagı ekn1ek ade
dine göre imal ınasra
f ını değ.şf recektir. 
Ç~aşnı tec ü Kleri için 
Emanetin ) eni bütçe-
sinde 3 lira tah~·sat 
\ardır. 

B 

1 

it n elce 
• 

de 
tiri-

Galata a ı ıçı polis 
vkünde dövü dükler· i iddia 

eden aprtımaıı k pıcısı Sela · 
ttiıı ı ç re mın tabibi 

adıicc muayenele yapılın ş 
ve po · me ki m vini Şükrü, 
po İ 1;,; , Z fendilere 
mülkiye · f tt 
katen i t n l 

Bugün Tıbbiyelilerin senei 
devriyel ·rine müs "ftir. Bu 
münaseb tle saat 3,30 da tıp 

fakültesinde müsamere verile
cek, s nr S yya nemas • • 
da gec arısına kadar devam 
etmc.k · eı e çaylı ve danslı bir 

caı r. 

- Ayol. r"ca d rim. Ben · evli ve ı mu lu b"r k<>dın•m. 
Geceleri evimden dışarı çıkmam. Ama i t r en gündüzleri 

ama 
e iy r 

I>ıı, ı tr ıc rn b ıka-
bm, hiç ! ırunmedin~' 

J !iç sorma a_:"im, dun 
mu-ıbuı bıri b 'lll aldı. Balzk-
lıya dilh ·r seyr 11wıa gollirdu. 

.. \t• dil . '! 
ilam dqb ri! 
Bari ştyrdl{ 'w mi'! 
Pt /, ı rn ım 1 . yrt. i

lik. Fal\ ıl, l s 'yrı temaşcı 
tam man ill de ay-llmzdan. 
burmımu:za m ldL 

~e gibi'! 
- ...\'' yifıi olacak.? 
} edı k ıfrden lfolikllya gi-

dinciye /,adar belh·i allı o/,faı 
lo= !Jl tluk ve akşam tislli 
il'an1ua. La AJ,sm'a!flı gelmci
ye kadar mu,ta, kakma, 
çimdi/, y m d ı her tarafım 
çtiruk i~inde k ldı. 

Camm or lar her =uman 
olayan şeyler. Seı şimdi bı
rak onları da oradiı lJecl'fjiTı, 
lçligin senin olsı TZ, g rcllikle
rini de bi=e anlat. 

ıt~izim oraya varu· 
varmaz ilk g<)zıirlll ilişen /ca
yık salıncakları oldu. 

Adam sen del Sen çocuk 
musu(ı ki, gu;tıne ılk ilişen 
kayık salwcakları oldu. 

• ""asü [is ı sil birader? 
Bq/, m Re !Jtı lt~;.p, msan hep 
bı1şli'ır1m yuhan "Clldırrms. 
yo-lerini or lafa dikm hmı
ratz hayran a ~ıyur:.. U ki 
adda J,wıs zin go;ww hile 
J,u ılı il yok! lfrrule çalg far, 
l ırlwl r. demsi il' lqyameller 
kopuyor. Fukat lm{Jıf• sillrn
caUarı kadur lıiı; bir şey 
kimseyi işgal ( tmiyôtdu . 

.. !cayıp. ne r ırdt. salm
caklw m içinde, yo/,sa lwk
kaba;; mı oynıyordu? 

Jfo/,J, ıba_ oyn, mızyorf t~ 
ama, /,ıslt t tcl.li < 'Jl u ' ışı 
c ınl a-L ır Jwvu ı ıf daire 
c i- i/, 1 t. s fı ca/.larm lwv-
ı dF rırgur ıdıırı 1 ıslan~ ır 
r 1 k llltf' mıh.şer.nsıye 
/ı Ilı ıi , ı / ca s y rcıfrrın sı
n ·rı ,. · ır ı i ı I r '<ıy rıalcm 
ac ıy · J man .... cıral ,. gtJ;;e ç 11-

/J1yoı ı. 
l c ' Sum·c ? 
s 11 • ısı a rl /· · bilmem 

ne oldu. } al r, ık,a il du
l . r mı <1qlar / ı birçok 

l / lıl ır u b ıh· l . 
[ il 1 1 ' j/ zn: 

lf ek 
ı il ·rini. 

/'- t edi-
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- 201 - TehJlketi tahtalar çirlef sulan, halı teziarı 
Denize atıldıktan 

sonra hayatı sevı11iye 
başlı yan, fakat anıan
SIZ dalgaların müsteh
zi silleleri arasında 
aciz ve nadin1 canve
rcn bir n1üntehir ~ibi 
Hurrem de derin bir 
oeda metle men1zuç 
nakabili izale bir aczi 

ruh içinde Nigarın emri
ne ittiba etti. Gösterilen 
odaya çekilip sekiz, 
dokuz müsvedde yap
mak suretile bir saat 
içinde kaleme alabildi-
ği vedanameyi şişman 
dulun nazarı tasvibine 
arzetti. 

(< Sema » gazetesine 
felsefi makaleler ya
ı.an Beledi katibinin 
zadei belağati şu ucu
bei kalemden ibareetti. 

"Veli nimetim, sebebi rıfa
tim, ismetlb efendim! 

"Malumu ali~ nizdir ki in-
18Dl yer yüzünde dolaştıran 
abll danedir. Bendeniz de haylı 
umandan beri erzakı mukad
deremi devletanenizde bul
dum. Müsaadenizle etmeğinizi 
yedim, suyunuzu içtim. Bugün 
anladım ki dergahınızda kıs
metim tükenmiştir. Ke~dime 
başka bir mık kapısı, yeni 
bir hizmet aradım. Nigar 
hammfendinin dairelerinde em
lak memurluğunun münhal 
olduğunu evrakı havadiste 
olaıyarak o hizmete tnlibü 
rafıp oldum. Hakkınızı helal 
etmenizi rica ederek etekleri
nizi öperim, Lalinur hanıma 
canü dilden selam ederim. 
Marika cariyeniz, eşyayı acı

zanemi getirirse bahşişim ve
ririm efendim.» 

Nigar hanım, n1a
halle kahvehanelerin-
de ayak takın1ı eşhas 
tarafından sigara . ku
tularına vazılarak te-
,. 
Keşiş 

ati edilen puslalar üs
lubundaki şu vedana
ıneyi kemali dikkale 
okudu: 

- Çok yavan, çok 
an1iyane -dedi- ancak 
sizin kaleminizden çık
tığına Nerin1anın şüp
hesi olmıyaca{!ını dü
şünerek böylece :-itm
esini nıuvaf ık buluyo
rvn1. Zarflayın da 
bizzat köşke bırakınız. 
A vdetinizde beraber 
yemek yeriz ve işleri
n11zi konuşuruz. 

Hurren1, beş - on da
kika sonra, bir kun
dura boyacısına iki 
çeyrek vererek n1ek
tubu Nerimanın evine 
göndernıiş ve kendisi 
-günlerce bir tarafa 
çıkn1amak azmile ve 
kemali şitap ile- Ni
garın köşküne dön
nıütü. At paşanın yeni 
yeni tasallutlarından 
reha bulmak, Nerinıa
nın itabına hedef ol
maktan kurtulmak ve 
hele beledi dairesine 
avdet ınecburiyetinden 
vareste kalnıak zevki, 
Nigar hanımın şartla
rındaki ağırlığı kendi .. 
sine unutturuyordu. 
Ancak , ~1arikanın 
sözlerile Nigarın ha
rekatı arasındaki mü
bayenet, gene zihnini 
kanştırn1aktan hali 
değildi. Runı hiznıet
çinin sözüne bakı
lırsa, şişınan dulun 
kendisini bir aşık gibi 
ve hatta maşuk gibi 

Yemiş caddesinde açtlan 
kanalizasyen çukuru üııeriıulen 
gelip ıreçmeyi temin etmek 
üzere konulan tahtalar pek 
tehlikeli bir hahledir. Tahta
ların bir tarafuıa basıldığı 
zaman öte tarafı kalkıyor ve 
insan müvazenesini kaybealyor. 
Geçen gün bir adanı bu yüz
den sakat kalıyordu. Nazarı 
dikkati celbederim. 

Hilmi 

lf. 

iyi iş 48 ıün•e çrkarmış 
(6) Mayıs salaahı Galata 

postahauesinc, Şehreminine ırön
derilmek üzere bir kart ver
dim. Bu kart tamam üç iÜn
de gitmiş. Şehir dahili mek
tupların böyle azami teahhur
la irsali ıayanı hayrettir. 

Galata : Haydar 

• IWa ~aşdık arımyır 
Yüz lira kadar varidat ge

tiren bir han otlabaşılığı arı
yorum. Mtisait şeraitle kabul 
ederim. 

Son Saat vasıtasile «Ü ... » 
adresine tahriren müracaat 
edilmesi. 

t>J ... • ~ 

• Mulflbere 
Beşiktaşta, Muradiyede Se

miha hanıma: İclaremize uğ
rayarak ıöntlerdiiiniz mektup 
hakkmda izahat vermenizi rica 
eaeri:r:, efendim. 

kabul etnıe•i lazınıdı. 
Halbuki « beyfendi! » 
kclimciile hitap edilen 
bir nevi ~k muame
lesi görüyordu. Tevci
hatı resmiye sütunla
rında ismi zikrolun
muş, gazetelerde yazı
ları celbi nazar etmiş 
bir zata karşı bu su
retle muamele etmek 
-Hurrenıit:ı zu'münce .. 
kabalıktı. Ne çare ki 
bu kabalığın mürteki
bi zengin ve güzeldi. 

Mabadi var 

Galata ve Beyoğlunun arlı• 
sokaklarından geçenler b~ 
çirkin hallerle karşılaşmakt•• 
dırlar. Ezcümle bu sokaklar' 
dan geçenler evlerden döküleJI 
çirkef suları ile ıslanmakta ~ 
yahut pencerelerden silkileS' 
pis halı tozlarına boğulmalct• 
dırlar. Acaba lstanbulda bil 
çirkin halleri meneden bit 
makam yok mudur? 

Halit 

* Arnavutkörinda susuziuk 
Su şirketi her gece köyil" 

müzde suyu kesmekte, gece 
8 den sabah yediye kadat 
Terkos muslukları akmamak" 
tadır. Hüdaneırerde bir yan" 
gın çıkacak olursa köy susuı" 
luktan yanacaktıı-. 

Amavutköy: Mehmet 

• Daktiloluk 
Daktiloyum; iş arayorudl· 

Dişariya da giderim. ArııJ 

edenlerin aşağıdaki adrese 

gine bu sUtunda biMftinelerİ· 
Ayvansaray, Toklu dede 

~ahalleşi: No: 26 Asiy~ 

* ' Mahkeme şahitleri 
Efendim 11

,.) 

İstanbul adliyesinde rü'yet 

olunan davalara celbolu" 

nan şahitlere gönderilen teblfi 

verakaları umumiyetle saat 

(10,30) sabah ve (13) öğledeSI 

sonra diye yazıldıit halde ak" 

ıama kadar şahitler mahkeoıe 

kapılarında bcklemiye meC" 

bur olmaktadırlar. Buna bit 
çare bulunamaz mı? N. S. 

• 
Fena sabltltf ar ... 

tminönü Balıkpazarı ile uı•" 
halle arasında bazı eşhas ta" 
rafından ( sütkostik ) ve uıU" 
zır koka yağlarile yapılDllf 
zehirli sabunlar satılmaktadır• 
Bu zehirli sabunlar saçlarl 
döktüiü ıribi cilt hastalıkla" 
nna da sebebiyet verdiğin" 
den menı olunmalannı sihhatf 
umumiye namına rica eyleriz· 

Galata: Ömer Sıtkı 

bir to1Jlaı1ı11a, Çağlıyancla bir geziı1ti, 
ağırlığıı1da l{ılıç taşı )78Il Türk ... 
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Bugün UPJ/:,,"' '!"Yi evnası 
Rejisör GRİFFİT in mühim eseri olup pek çok takdirlere 

mazhar olan 

AME~iKA 
hanıkulade filim alıklaşmıştı Mümessilleri: LİONEL BARİMOR - KARL DEMSTER 

Avrı<'a 2 kısımlık komed: 

Mrıhz irin de kendi gibi ımnıııınıııınııııınruuı.aıııaııımı llıllllllllı'lllllll'llllHl::nıuuı:ıııtilYUi l ü ~ ~=--=====~~3!Ei::E:iiiE!ii) 
~ ~ Bugün iJ il! __ _. Şehzadebaşı 

ezargrata gönderilme- -~ MAJİK Sinemasını~ ı HİJ..-AI.J sinemasında 
sine mana veremiyordu. . vasi ve serin salonunda l /ı buCguAndeSn iUtibarSen 

_ 160 _ · LARS HANSON ve jİNA " . 

l{ô e i\1 h 1- MANES in güzel temsili ~ filimi gösterilecektir 
kendisi ! .u zırın de daha eve! gelmiş, çiftli lı · !?"' 7T ll'TI"'i'\ 1T'iT'i'jjı ~ 1 Komik lsmail efendi ve 

tak v gıbı bağlana- korusuna çekiln1iş, şiş- _ ~ \1dJ L~ ~ L~ 1/ heyeti tcmsiliyesi tarafından 
lieıa e yaya olarak kin şilteler ve muhte- filimini seyretmelisiniz. ~ ayrıca büyük varyete 
llles· tgırada götürül- lif şekilde yastıklarla 1~ İlaveten: ~POR ve GENÇ- 1 1 numaraları 
ııı· •ne de mana vere- süslü bir ne imende . LIK scrlsınden SENENiN ~ oıoozoi - BAK 1

Yordu. S .. . ş il SON MAÇI. Musabakay~ ~ .--, k~h ' ~ u hal, haın n1ehtap temaşasına ; iştirak etmek için biletin e 
bqt'?anın ıdrakini büs- dalmıştı. Hava güzel, l koçanını muhafaza ediniz .• 

li~~ te~viş ediyordu. sema ise pürziya idi. llilllJlllllm~llft1illiinu.ııı11?111nıımıııııımmıırıııtJ 
~"'n lUkı Bayraktar, Av, rakkaseler eleba- ünümüzdeki Çarşamba EN ZENGiN ÇEŞİTLER 
'f';: Ve J akşamından itibaren 
içit ~atırdı. Bır an şısı gibi yıldızlar ara- O ER Sinemasında 
illa~ suı kasta uğra- sında göğsünü kabar- iki filim birden irae 

EN UCUZ FİATLAR ltıektan tevahhuş et- tarak onların hareka- Dehakür =~~:~ERi PiK-
tın e beraber n1uhzı- tını, sekenatını ve ilti- FORD un temsil ettiği [ne&ııırnııııııuıuımıııııın•ııııııımımnınıl!Rllmım, 

tc hh .. .. .. KONSTANS TALMAÇ h .. ı ve ümüne de n1aatını idare edivor- 1 BAKiRENiN KALBE -- l J J 
bi~ <~ettiğinde~ küçük du. Korudaki sa )·ısız ı haril..-uıade filim ve 1 1 S {an Ç l { İ 
rn , 6

Ytcan bıle taşı- ağaçlar, bu sen1avi VAH İ IllALE1r t -
ı .~ 

1
) O.r. du. P'ilakı·s gu" _ nlela" beı" ıluru scyı·r namında gayet orijinal bir filiminde J-

q :> eser. Cidden bol ve cazip her zamandan ziyade kibar, iı nı suyor, .kahyasının ıçın başlarını kaldır- bir program 1 zarif ve sevimlidir. 

~er içinde hapse ~ı~ar, sessiz bi; irti- ~~~~~~~~~~~~~~r~~~q~"~1 ~~n~uq~m~•~~~rı~~~~~m~ı9 ~7:ken. savuracağı faı mühip içinde sanki 
~ lt Urlerı düşünüp zev- gaşy0Jn1uşlardı. 
ı·tap oluyordu. Çift- İsı11ail ağa, sağ kolu-
11&-e vusul ünde bu işi nun altında kadife bir 
~~lllail. ağaya hikaye yastık, sevai şilteye 
d tlleyı de tasarhyor- yan verip uzannuş, 
t ll. Yalnız, 1\luhzırla düşünüyordu. Gözleri 
~~asını ve onun gam- aya, o dilberi semavi
lu:zhğ-ını söyleı11en1ek ye merkuz, dudakları 
d uınunu unutn1uyor- yarı açık, derin bir 
k tı. Sadece kahyayı hayale 111üsta~rak gi-
_IZdırınak için hapset- biydi. Dişleri düşük iki tı" . . 

fj&ını anlatacak, heri- aslan ağzından - niha-
v.11 hali melulünü tas- yetsiz bir sayha gibi -
it ile ağavı güldüre- ınermer havuza dökü-
~kt• J 1

• len su, kalbine serinlik 
, ~ayraktar bu ta~av- getiriyor, yüzlerce ve 
~llrat ile yoluna de- yüzlerce serhü1ent 
Y a.rn etti, ve yatsıya ağaç, - kendisini sene-
flkın Korulu çiftlir>-e lerdcnberi selan1lıyan

~eldi. Tersenkli 02-lu süvariler gibi ,g-özüne ... 

hoş görünüyordu. 
Bayraktarın geldiği 

hahcr verildiği zan1an 
azan1etli derebeyi vaz
iyetini bozn1adı"'. Üstü 
beyaz bir bezle örtülü 
olan işret tepsisine 
n1ahzunane bakarak : 

- Gelsin! 
Dedi, ve mahremi 

kalbi, ınahremi aşkı 
sayılan nıisafirini ge
ne o suretle kabul etti: 

- Gel bakah111 1\1 is
to: geç kaldın. 

Bayraktar, diğer bir 
şilteye diz çöküp otur
du. 

- Dört na)a geldim 
_ dedi - ef endin1in er 
geleceğini bilseydin1 
belki kanatlanırdını . 

"fersenldi oğlu gev
rek gevrek gülerek : 

- Sakın ha! - dedi -
kana tJann1a. Uçan ku
şun hasnu çok olur. 

Bayraktar bu latife
ye şu yolda cevap 
verdi : 

- Uçarsan1 senin eşi
P-ine konmak için uça
rını. Yoksa gökte iş1n1 
ne? 
Artık dereden, tepe

den konuşuyorlardı. 
aö-a, Pazvan oğlunun 
İstanbuldan, af diledi
ğini, vezaretle taltif 
edihnek üzere olduğu
nu, 1\1:olla İdrise de 
- onun haznedan sıf a
ti le - mirimiranlik ve
rileceğini söyledi : 

Mabadi var 

Göı1üldeı1 gönüle, tarihimizin uzak; bir de:rri;ıde,_ 1f:leşhur, fakat 
esası kara11lık ]<almış hır aşk l1ıka yesıdır. 



lamıştı. 
A a f , Sul 

yaz t, Fafh 
burnundan ta 
lerine k dar 
c mileri üç r 

.. 
•• .. 

minarelerin: SÜ lem' le di. 
San'·i gök yüzünde pa la

yan yı ıdızlar bird n b'rc 
yer yüzüne inm· ti. 

Hele bu nurlu man r n n 
Haliç ve Bogeziçin°11 dur n 
sulan üzerinde bırakt ~ ı a İ -
ler seyrine do um o bir 
manzara idi. Gal tanın b zı 
sokaklar.oda i e bir ta ım 
yerlerden d rb a, z'l i m a, 
zuma sesleri yü r.el"yor.. h'r 
baştan başa ve sanki sıhirbaz 
değneği temas e miş gibi bir 
hal alıyordu. Brüno n~ dt -
cek kadar çab ol n de
ğişiklik kar ı ın a on der r 
şasırmış apt l D t e r f 
bakınıyordu. 

* 

~ 
• 

9 

• 

• 

s .. 
,,) 

.. 

il l ) (' 

(' il. 

• 
urfonn: 
- Allah ~eli.met ve s'o ·' 

Uğar'.41' olsun a ~ a huretlcrİ• 
T e,yilerile har ket etmi ~e 
rıalık a m ı.kıllı ışırkt 

an çakoı 
t.,B· di} 
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canlarına kıyan insanların delilik eri arasında bu da 
görüldü. Bir Fransız amelesi topla intihar etti. Bir Alaman 

lnt"b .. 
'tbe 1 .ar etmek, yani ister 
.._alc Psız olsu,n tatlı cana kıy
~ haddi !atında insana bir 
llQ 1Ylcırı ve gayri tabii görü
~r. Fakat son zamanlarda 

likı aykırılıklara ve gayri tabii
~ ere oderece ahşbk ki, he-

en her .. ö 1 • . 
~tt gun g z erımız ga-
"'k~ sütunlarında intihar 

I •ları aramıya başladı. 
'tıı°tihar vasıtaları olan denize 
'>.h~p boğulmak, tabanca, ip, 

1 

~ ır 'b· k k ~ gı ı or unç şeyler de 

~:k fQn görUle ve f şitile 
bt Ulıçluklannı kayb eder gi-

0ldubr. 

ihtimal bazı aklı eksikler 
bunu nazarı dikkatlerine ala
rak hayatlarına kıymak için 

yeni, işitilmemiş ve tüyler 
ürpertici vasıtalara baş vuru
yorlar. 

Bunların içinde en feci nü
munelerinin biri Almanyada 
diğeri de Fransada görülmüştür. 

Bir Alman demircisi haya- 1 
tından bıkmış, kendini öldür
miye karar vermiş. Bir akşam 
ortalık karardıktan sonra. 

kafasını demirci örsünün üstü· 
ne koymuı ve iki yüz elli kilo 
ağırlığındaki yaylı çekicin 

arasınd beynini patlattı. 

Ecel gelmiyince in
san topun ağzında 
lJilc dtıı·sa ııafile ... 

yayına basmak suretile çekiç 

ve örs arasında beynini par· 
çalamış. 

Fransada olan intihar ha
disesi ise bundan daha feci 

bir vasıta ile olmuş, fakat ne· 
ticede bir hüsnü tesadüf eseri 
Almanyadaki gibi ölOmle bit

memiş. 

Fransada Klovis Allard is -

minde bir mensucat amelesinin 

çektiği sefalet canına tak 

etmiş. Çare: İntihar. Bu ame

lenin büyük harpten sonra 

nasılsa eline geç.en bir top 

varmış. Bu · topü bahçesine 

yerleştirmiş. Barıtla doldur -
muş. Bir fitil vasıtasile ateşle
yip namlunun karşısına geç • 
mit ve top zavallı hayat bık• 
kınının suratında patlamış. Be
reket versin ki kendini topa 

iyi hedef edemiyen bu adam• 

cağızın sadece suratının bfı 
kısmı parçalanmış. 

Hayatı pembe ıörmedljl 
için canına kıymak istiyen IMa 
amele şimdi barıttan yanarak 
simsiyah kesilmiş yüzil ile 

hastanede inlemekte fmff. 
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1929 senesi iskarpin, 
çanta modası . 

~llflftM1uuıuftıt11111ıııı 1nıııııını11nnııırHMH1unı"'"'""ııjııı"ııının111uuttlılııı11""'1111ııınınnııı11111nııuııııt1ıııuııım10ııırıııaımaıı11uııuınıvı111mnllfllmııı11111f 

J Bıı seııe Örıneleı·, Slt rlclallar, \ · . 
\ E 

r dekolte '': ' .. .. atkılı. modeller, sa- i 
de o~nö'!'~nlıpodösiietler gene ( 

gorıtlmıy .. e l1aşladL. : 
ıııılfllllllllıtıılllıtııllllaılflllllllllfıı~ltllllllllllııııllfll•ll!ıııııtllllHUıtııuılllllllllll11ıuıııııttııım 111mııııııııııl'.ll11nınıınruHuıı...i 

• 

Gı,tbmeaini biten ve seven zarif moda çeşitlerine bir göz ata biliris. 
hlr kadm içfn tik bi !l't)p, güzel bir Yazın yaklaşması geçen senelerde 
tayör uekadar ehemmiyet ve kıymetli görülen hasır örme iskarpinleri tek'" 
Iİe iskarpin ve çanta da o derece rar meydana çıkarttı. Hetta bu nıo-
kıymetlidir. O derece zar~fette şık- da bu sene erkeklere de sirayet 
lakta ehemmiyeti vardır. ediyor gibi. 

Güzel bir robun albnda, rop ile Dekolte biçimler hep eski mevki'" 
taban tabana zıt ve çirkin, yahut ta 1 Yal lı · ini muhafaza ediyor ar. nız te 
rilzel olsa bile uyma!Jllf bir iskar- d lf 
pin zarafete halel getirir. veya çift atkılılar, yandan, ön e 

Keza kadımn büttln mevcudiyeti fiyongahlar yanında yavaş yavaf 
ile bağlandığı el çantası da ayakl<a- nadir g6rUhhiye başlıyor. 
bı kadar mühimdir. Ve diyebiliriz ki Podösüet Üzerine kendinden orıı6 .. 
çantanın e1ıemmiyeti roptan -v is- ımöıı •veı ön kısım fantezi, ark~ 
karpınden evel gelir. glise, rugam iskarpinler de çok ta'" 

Bu itibarladır ki iyi giyinmek ve ammüm edecek gibi. 

zÜif olmak istiyen bir kadın 
bu iki mühim noktaya çok 
dikkat etmelidir. 
Mağaza vitrinlerinde güzel 

hir iskarpin, şık bir çanta 
görürsünilz ve hemen paranız 
vana almak istersinir. 

Çünkü onu gözünüz sevmiştir. Fakat acaba arkanızdaki roliu
nuz da sevecek midir. Yani üstünüzdeki elbisenize uyacak mıdır? 

lıte her ~yden evci dikkat edeceğiniz nokta bu uygunluk 
noktasıdır. Bunu işaret ettikten sonra bu senenin bazı 

Bu senenin en şayanı dilf 
kat modası Avrupada gatO
len yandan dekolte sand,J 
iskarpin modasıdır. 

Çantalara gelince, zarafet 
dostu kadınlar çantalarını il' 
karpinleri ile bir örnek intibd 

etmekte ve yaptırmaktadırlar. Bu sebepten Avrupa kundu"'" 
cıları bir de çanta şubesi açmak zaruretinde kalmışlardıt• 
Maamafih podösüet ve deri çantaların elde tutulan ve 'I' 
bilt~ğe takılan modaları değişmemiştir. 

· Bir avuç.: kül ·bitmek üzeredir.. Son ·Saatin yeni tefrikalarını 
bekleyiniz,· sizi ~memnUD edecek -= iki ·eser bulacaksınız. 
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Italyanın en güzel kadını 

.·hayatını anlatıyor 
Rahibe olacaks•n! • 365 günde 500,000 . 

dolar kazanç niçin terkedilir1-
. 3 senelik lnzivadan sonra 

İtalyanın 
en güzel 
kadını ve 

~ en büyük 
~ san'atkftrı 

&e . . Françeska 
rtını h 

tıyor. B· ayatını anla-
zeteci : ı; Fransız ga
bu s sının zaptettiX·i .. 
cun;:?'anı ~ikkat te~
\,taza}ı halı biz de 
J 4 111: 
«A·ı ı en1 h·ı 
beniın ;. 1• nıen1 niçin, 
nıtı · t· ahıbe oldue:u-

ıs ıvord 
şiddet} ., . u. Bunda 
Halbuı~· 1 •srar ettiler. 
oJth. k 1 )en san'atkar 

•ua en ı· 
Çocukluö-1e ınde idiın. 

~uma !!4.:...C:,.. ~ 
okudu" u " ~rx:n 
ler · g 111 klasik eser-

' ron1anJ . .. 1 . 
arzuyu 1 .~.r ~_çın1d~ n 
bunu· bi. . ~?ruklemış, 
Sok 1 ıhtıyaç şekline 

nıuştu. 

G·· d or üğünı b .. t .. 
~uha]efet~ . . x.u un 
sıneına . . : . ı a~men 
fllü şırketlerine 
hüs~~~aat ettinı. Bana 
ler R kabul gösterdi
(P · onıada bulunan 
ti a~e kardeşler) şirke-
lfınd ek~z perdeler üs
ille e } tecrübesizliği
fH· r?gn1en birden bir 
r0)?11~ en büyük bir 

Unu verdi. 
O za l 

15 n1an ar henüz 
fili~işınd~ idiın. İlk 
ttı m şohret kazan-

an1a ı etti S ?0 < yardıın 
tini. a~.1 at merhalele
ba l suratle aşınıva 

ş adın1. " 
1ü·) 1 • 
· - senes1nde (Foks) 

1-icın de her 

Françe•ka Sertini ~on 
tıJımlerindcn 

b.rrindc 

1 • 

şirketi se- · 
nedf;! yarın1 
milyon do-
lar ·ücret 4:İa 
vermek ü- ~~ 
zere yeni C 
bir mukavele aktin1 
teklif etti. 

Halbuki ben evlene
cektim. Bütün bunları 
terkettin1. l{ocamla 
bcr~fJcr Floransadaki 

. köşküme çekildim. 
Artık ne beyaz perıde 
ne stüdyolar, ne sine

. malar kalnuştı. Ben 
sade~e yuvasına şiddetle n1erbut bir aile 

&~id 'd' LQI ı ım. 

u "inziva tam 3 sene 
sürdü. Sonra tenezzüh 
maksadı ile F ransaya 
geçtin1. Bu seyahat 
bana: 1. eski kararımı 
bozdu.hdu. Studyolar 
hap~dade bir kuvvet

, Je. be!lı cczbcdiyorlardı. 
· :TeUr;ar sinen1acılığa 
baŞladım. ( Odet) fili
miri'i çevirdim. Bun
dan sonra bir çok yeni 
tekliflere ınaruz kal
dın1. 1\nıerikadan, Al
manyadan n1üracaat
lar vaki oldu. Fakat 
ben Fransada kaln1ayı 
tercih cttiın. 
- ( .Hanri Batay ) 111 

(l'asarruf) unu, (Sen 

1 
benimsin) i oynadın1. 
Şimôi sesli bir filinı 

yapmak üzere hazır
lanıyorun1. Bir kaç ay 
soiıra çalışnuya başlı-

/ yaca~nn.» 

yazısında okuyucularına yeni bir z9vk veren 
. M. Turban beyin kalemi ile ; 
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senclcı·dt: 1 
.... ri mc~lıur olan ve nefasctile herkesi memnun 

bırak n üzüm ve hal:s anasondan mamul 

I.((~,~ı{alc\(l~ ~ l[ R ~l1 TE llAl{ISl 
tekrar imal edimiye başlamıştır. Deposu: Galata Topçular 

caddesinde No 228 . Telefon : Beyoğlu 348 

Acele satılık matbaa 
mal(irıeleri 

Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift İstanbul ve 
çift kazanlı iki matbaa makinesi müsait çeraitle acele 
satılıktır. Görmek istiyenler matbaamız idare müdüriyetine 
mllracaatlan, 

Daima sıhhat u-
1 zere olmak için 

her akşam oir 
~omprime (Jü
bol) alınız •• 

Paris hastaneleri 
ı. 

muteahhltleri 
ŞATELEN 

MÜESSESATJ 

Bflumum ecza
nelerde satılır:. 
{ 

OL 
JÜBOL :' 

Barsakları yeniden 
tamir ve ihya eder 

INKIBAZ 
JLTIH~BI EMA 
USRETİHAZIM 

MIGREM 
~ . 
Ba~ırsakların nazımı olan t JÜBOL ) inkıbazdan mustarip' 
olanlara muayyen bir saatte defi hacet etmelerf nj temin eder. 

ilaçlarınızı !lahçekapı?~ Salih Necati .eczanesinde 
ıhzar ettırmız. Reçetelerinız taze ede

viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar 
tahlili 165 kuruştur. 

Fosfotİn Necat·ı . ':~~~~~ari fevkala.de besI:r 
• buyutur. Maddeı hayatı

yeyi havi en birinci çocuk gıdasıdır. 

Üsküdarhlara mu·~J·de Çocuk gıdaları em-
zık, pantalon mu 

famba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, de
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra, 
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı· 
yat ve levazımı bbbiye mağazasında ucuzca tedarik ediilr. 

1 ~El aylarından itibaren eUtten ke•ııme ::amanı 
ve neşvU nUmaıı esnaıında letımaı ecıııen .ve 
--- emsaısıı bir unsuru aıdaı oıan' --

FOSFATİN 
~ -. 

" FALIER 
sayesinde temin edilir... Fosfatın Faller 
yavruların yüzlerine tazelik ve penbellk, 
adelfita l(uvvet verir. ve onları gürbÔ~ 
kılar,:, 

Vaıruz bl• F~afatın vardır : fı 

od~ ,..·osFATIN FALIEij dir. ~_., 
( Atametı farıka ) • 

TAl<LltLtl'rNDtN lçföu,. tOINl2 = HER VERO~ SATILIR • 

Devlet Demiryolları ve Llman
ları umumi idaresinden: 

Geçen Ramazan bayramında olduğu misillu kurban hayra" 
minda da seyahat edecek yolculara ~; mayıs 929 gece yansın
dan t. mayıs gece yanıma kadar tenzilatlı bayram tarifesi tat
bik olunacakbr. 

Fazla malumat aİı:tıak arzusunda bulunulduğu takdirde js .. 
tasiyonlarımıza müracaat olunması ilin olunur. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
Bahçekapıda dördüncü vakıf hanının dördüncü katında 28, 

29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 numaralı odalar. 

MUddeti müzayede: 1 mayıs 929 tarihinden 22 mayıs 929 
c.>oarşamba günü saat on dört buçuğa kadar. 

Balada muharrer emlak kirayc verileceğinden müzayedeye 
vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son gUnün saat on 
dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakka· 
te ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzere İc;tanbul Evlcaf 
müdürlliğilndc vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilin 
olunur. 

Evsnf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler 
bu müddet zıırfmd'l müzayede odasına müracaat ederek ecri 
mi:JH raporlarını görebilirler. 

AhaJivi n1uhtcren1eye 
J • 

• 1 .. 
ııan 

Türk anonim elektrik şirketinin 
İstanbul şubesi skliimının An
kara caddesinde Babıali yakı
nındaki şimdiki binadan, 13 
mayis 1929 dn, Bayazitte İs
tanbul lisesi karşısında elek
trik evi tesmiye edilen yeni 
binaya nakledilecekleri muhte-
rem İstanbul ahalisine arzolu
nur. 

Bunun için İstanbul şubesi 
aldamı 13 mayis 1929 pazar
tesi günü öğleden sonra kapa
lı bulunacaktır. Cereyan inki
taları ~·e saire gibi müstacel 
hususat için ahaliyi muhtere
me yevmi mezkiirda öğleden 
ıonra Beyoğlunda Tünel mey• 
danında Metro hanına, Telefon 
Beyoğlu 916, mUracaat edebi
leceklerdir, 

:ıı. Bomonti fabrikası 

DOPPEL 
Bİ~ASI 
Çıkmışt11ır 

I-Ier verde satılır ., 

Operatör 
Ahn1et Burhaneddin 

Cerrahpqa haatancsi 
operatörü 

Muayenhane: Beyoğlu, Rus 
sefarethanesi karşısında 348 
numaral Suriye Ç&rfı•ı apar
tımanı 8 nurr.~ada. Telefon: 

Beyoğlu 1615. 
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Adres arıYor 
Af anistandan gelen mektbi 

Harbiyeden 314 de çıkan sü-
varı yuzp sı Hasan efendi
nin adre 'ni gene bu vasıta 
ile bildirilm sini rica ede-i . 

Sınıf ark daşları 

STADYO 
\li . 

lC 1e ın 

Vt: Zirai A 

• e 
G 

Mckt n 

·ya ·ınki • zar e ı 

y ni devre başlayacaktır. Tahsi m" ~de i dört a · " 
D rs zamanlan İŞi OLANLARA DA uygun g Ii ... 

İcr t 10 talimle 50 lira, 20 t limle 60 liradır, taksit ile alı 

u: 
247, 243, 684, 685 

i bul kısmı telefon : 
anbul 2842, 2843 . 

Deposu : İstanbul Tütün 
·ınrüğj. Telefon: 

İstanbul 3227. 
Bilumnm b ka mu 
lab icra ve hususi 

ile vat k ayds 8 liracl . 

Her tü ü kadın rahats z
klanm cid ~ surette teda 

vi eder. ŞehzOOcb ında F v
ziye caddesi 17 numara. Çar

mba günleri fukaraya pa
l . 
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Limanımıza muvasalatı 
beklenen vapurlar 

e .n 
Acaba üveyi ba
bası mı bunu 

yaptı? 
Bursa Yeni şehrinin koca

su deresi kenannda davar 
otlatan bir çoban, bakar ki 
derenin üzerinde kocaman bir 
çuval yüzilyor. « Acaba bu 
nedir? » diye bir müddet çu
valı süzer, fakat, içini pek dol
gun görünce bu çuvala hir ma
na veremeyince gider işi jandar
maya anlatır, çuvalı dereden 
çıkartır ve bir de içini açıp 
bakar ki manzara dehşet.. İki 
eli arkasına bağlı (30) yaşla
nnda bil' delikanlının cesedi ile 
karşılaşan jandarma hemen 
tahkikat yapar ve biraz sonra 
bu cesedin, bir aydır ortadan 
kaybolmuş olan Çerkes Ka
mil isminde hirlnin üvey oğ
lunun cesedi olduğu anlaşılır. 
Çocuk vaktile, üvey bab&sı 
Çcrkes Kamilin kaçakçılık 
ettiğini hfikunıete haber ver
diği lçfo garaz üzerine üvey 
babasının hu işi yaptığı zan
nectihnektedir. 

Dede Gültekin 
1 

tahliye edildi 

Emanet neden 
bi,. şey yapmı
yormuş? ... 

Ankara Şehremaneti, Pulat
lıdan et getirerek et pahalılı
ğı ile mücadeleye karar ver
miştir. lstanbulda da, böyle 
fi'Ji bir mücadeleye ihtiyaç 
görülmektedir. 

Şehremaneti erkanından a
lakadar bir zat bu hususta 
Ankara Emanetine muvaf
fakiyet temenni ettikten son
ra demiştir ki: 

-Ankarada günde 500-600 
koyun istihlak edildiğini ve 
Emanetçe bunun dörtte biri 

kadar Pulatlıdan şehre koyun 
getirtilmesi düşünüldüğünü ga
zete yazıyor. lstanbulda bir 
günlük istihlak, 2500 - 3000 
koyundur. 

Bunun dörtte biri 600 ko
yundan fazla eder. Hadi 500 
diyelim. Emanet, bugünkü şe
raite göre her gün 500 koyun 
getirtmek imkanına malik 
değildir. 

Halk melrtepleri 
ve yaz tatili 

.Komüni~tlik mesele
sinden dolayı tevkif 
edilen «Dede» nan1ile 
maruf Sait Gültekin 
bey kefaletle tahliye 
edilmiş ve evrakı Üs
küdar nlüddci umun1i
liğine veriln1iştir. 

Yaz tatili esnasında halk 
mekteplerinde tedrisata de
vam edilip edilmiyeceği ve 
Yaz tatili ynpılıp yapılmıya-

caiı Maarif vekaletinden sorul
muştur. 

Mumaileyh, hakkın
daki ihbara tın, evin
deki kiracı ile olan 
zıödiyetinden ileri gel
diğini iddia etmiştir. 
Kiracısı Dedeye «Sen 

bolşeviksin » deıniş, 
o da: 

Deh değilınit 
Kütahya hapishanesinde bir 

katil mesel-esinden mahbus 
bulunan Şakir oğlu Hasan 
ci~net aliimi gösterdiğinden 
İstanbul Tıbbı adlisine gön
derilmiş , muvazene edilerek 
deli olmadığı anlaşıldığından 
mahalline iade edilmiştir. 

Zorla biır dilenci bakın 
ne yapmıı? 

( SEMİRAMİS ) vapuru 12 
Mayıs Pazar [ İtalya ve Yuna
nistan] dan 

( DİANA) vapuru 15 Mayıs 
Çarşamba ( ftalya ve Yunanis
tan] dan 
(CİY ANİKOLO) vapuru 16 

Perşembe [Romanya ve Bul
garistan ] dan 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 

Merkez acentası: Galata 
köpril başında. Beyoğlu 2362 
Şube acentası: Mahmudiye 

hı.m a.ltmda. İstanbul 2740 

BiRiNCİ POSTA~I 

(SEMİRAMİS) vapuru 16 
Mayıs Perşembe sabah tam 
9 da ( Loyd ekspres ) olarak 
f Pire , Brendizi , V enedik ve 
".rriyeste] ye 

( DİANA ) vapuru 16 Mayıs 
Perşembe 12 de [ Varna, Kös- ' 

(CUMHURİYET) vapunı 
13 Mayis Pazartesi 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
[İnebolu, Samsun, Giresun , 
Trabzon, Rize, Hopa] ya 
gidecek ve dönüşte Pazar 
iskelesile [ Rize • Sürmene , 
Trabzon, Tirebolu, Giresun, 
Ordu, Ünye, Samsun, İnebo
lu, Zonguldağ) a uğrayarak 
gelecektir. tence , Sulina , Ka!as , ve 

İbrail] e 
( OLOKİNAVİC) vapuru 16 

Mayıs Perşembde 18 de [Se
linik, Volos, Pire , Patras, 
Brendizi , Ankona , Venedik 
ve T riyeste J ye 

Her nevi tafsilat için Gala
tada mumhane (LoydTriestino) 
başlıca acentesine . Telefon 
Beyoğlu 2127 ve ya Galata 
sarayında sabık Selanik bon
marşesi binasındaki yazıhane
sine Telefon Beyoğlu 2499 ve 
yahut Sirkecide Mes'adet ha
nındaki yazıhanesine müracaat 
edilmesi. Telefon İstanbul 1235 

Büyük Çekmece sulh ha
kimliğinden: 

Büyük Çekmecenin kara 
aiaç karyesinden müteveffa 
hacı hafız Mustafa efendi ke
rimesi Firdevs hanım karyei 
me.ıkUre dahilinde kain Şar
kan Arif efendi bahçesi Şima-
lcn Firdevs kanım havlısı a-ar-
ben ve Cenuben İsmail har
manlan ile mahdut ve mu
rabba ildyiiz kırk arşın 
mikdarında arsa üzerine meb-
ni maa arsa iki yüz elJi lira 
kıymetinde bir bap ahır ve 
keza kariyei mezkfırda Şar
kan Cepaneci harmanı Şimalen 
fsmail haviısı ve ahın garben 
arif tarlası Cenuben Cepha
neci tarlaaı ile madut bir bu
çuk dönüm miktannda yüz elli 
lira kıymetindeki harman ye
rinin babası müteveffayi mu
maileyh hacı hafız Mustafa 
efendiden irsen intikal ederek 
yirmi seneyi mütecaviz bir 
zamandan beri biJa niza 

Hareket günü yük ahamnz. 

İzmir - iersın sürat postası 
(M. Ş. PAŞA) vapuru 14 

Mayıs Salı 12 de Galata 
nhbmından hareketle İzmir, 
Antalya , Alaiye , Mersine 
gidecek ve Taşucu, Ana~or, 
Alaiye , Antalya , İzmire 
uğrayarak gelecektir. 

Satılık odun parçaları 
Tersane fabrikalarında in

şaattan çıkan takriben 30 
çeki miktannda odundp<Jr
çalan satılacaktır. Talipler 
müzayedeye iştirak etmek 
üzere 13 Mayıs 929 tarihin·! 
de saat onalbda levazım 
müdfirlfiğüne müracaatları 
ilan olunur· ,{, 

NAlM V APlJRLARI 
İZMİR POST ASI 

Seri , lüks ve muntazam olan 

Adnan Mi;~r::. 
13 inci J=>AZARTESİ 

günü 16da Galata rıhbmından 
hareketle İzmire ve Çarşamba 
günü İzmirden İstanbula hare· 
ket eder. 

Galatada Gümrük karşısında 
Site Fransez hanında 12 nu
marada umumi acentalığına 
milracaat. Telefon Beyoğlu: 1041 

Daldan düştü bir erik 
Benim ismim bo!şevik 
demiştir. 

· inell'H:1 ve tivatroJa ı 

Bir çok defa dilencilik mcse
lesiden sabıkalı (60) yaşlann
da çolak Hasanın tramvay 
ve vapurlarda ahaliyi izaç ede
rek, cebren denecek surette 
para topladığı tesbit edilmiş 
ve müddei umumiliğe teslim 
olunmuştur. 

knllanmakta ise de t&pu 
kaydı mevcut olmamasından 
naşi namına kayt ve tes
cilinin taJıb hükme alınma
sını talep ve dava eylemekte 

Bartın lüks ve silrac Postası 
Elektrikle mücehhez muntazam 
kamaralar ve güğerte yolcu

lanna mahsus mahfuz 
mahalleri havi 

Türk.ye 13var~ı;ıs 
Pazartesi 

~ehzadebaşı Mill~t tiyatrosunda 
Bu gece Naşit B. temsilleri 

Hafız ı3urhan B. 

KIRMIZI FENER 
Komedi 4 P. 

Tahir Kevkep 8. geliyor 
Kibrit fnhi!arı işletme M. 

Tahir Kevkep · bey, evvelki 

ı 
giln Ankaraya gitmişti; bugün 
ve ya yarın avdeti beklen-

-----------· mektedir. 

Olduiundan salifülbeyan emlak 
ve arsa hakkında bir güna 
hak ve tasarsuf iddiasında 
buluııaca!<ların tarihi ilandan 
itibaren bir ay zarfında Büyük 
Çekmece Sulh hukuk mahke
mesine milracııat eylemeleri 
ilan olunur. 

günü saat 17 de Sirkeci nh
tımından hareketle [ Ereğli 

1 

Zonguldak, Bartın, Amasra. 
Kuruı:-.aşile, Cide ] iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Eminönü 
Rıhtım han 2 numaraya müra
caat. T clef on : 5685 



2 
re 

u 

e 
le 

Son Saat .Salıife ll 

iciııdeki ölü ı 
Aİunet Cenıaleddin • 
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Zengin olacağız! 
Ve mutlaka bu para bizim 

olacak, azizim 
]aklar .. -.. ------Ccya.ben: anson şerikı curmilne maşukası yeğenim Elyan bile 

--Senin kendisini namussuz bir katil, 
edilcb .1 ~ayanı hayret telakki adi bir serseri olarak telak-
hareL· 

1 
decek kabiliyet ve me- kide muztar kalacak. 

1 un en . d. 
a şii h şım ıye kadar as- Meydanı boş bulunca bu 

p e etmiş d - ·ı· B' 1 k ena.ıeyh b egı ım. ına- çı gın ızın manevi ıztırabın _ 
scnfn u meseleyi de gerek dan istifade ederek kendisini 

ve ben· 
en nıuvafık 1~ menfaatimize büsbütün elde etmiye çalııa • 
Ve id bır eurette sevk cağım. Vakıa ben kendisinden areyi i: , 
tdiyoru ernanııle sana terk otuz yaş fazlayım ama bunun 
den ta]~· Esasen ben de sen- bence bir ehemmiyeti yok. 
dirn ş·ımdat almak için gel- B tl , ırn ik' u sure e muazzez yeğeninin 
esrar en . ı pek feci ve çok iki milyarlık serveti de benim 
Maraon gı~ bir tarzda HUber cebime girecek. Esasen senin 
katıediJ . aydudu tarafından de malumun olduğu veçhile 
Yapayını~ış bulunuyorum, ne ben bu iki milyarlık servetin 

- ş· dnasıl hareket edeyim? bir kısmını daha şimdiden 
ıın ilik b d. çok basit. H .. yapacağın şey enimse ım ve yedim. yeğe. 

etınck . alutavnına dikkat nime hesap vermek saati çal-
y • Şartıle p . h . d -
erınde b. anse alüvaktı ıgı zaman şayet pilanına 

narak tırl tll§ralı tavru takı- muvaffak olup ta kendisini 
S 0 e d 

afiiiCfhtiy e yaşayacaksın. ele geçiremiyecek olursam 
sana hab acırn olduğu zaman kendisine cevap vermek biraz 

er .. d Yolunu b 1 gon ermenin bir müşkül olacak. 
tlnıdıkla~ u~rn. Bilhassa eski Binaenaleyh bu para mut-
Şurasını d rn da? kaçınmalısın. laka behemehal benim olmalı.. 
bulundur ~- aırna göz önünde Ve Marsiyel Zaınborof sanki 
bir iht" 1 gevezelik ve küçük sözlerine daha fazla bir kuv-
b ıyatsız} k h · t k · t" eınde b , 1 em sem ve verme ıs ıyonnuş gibi 
Bizinı .. enı ınahvedebilir. masaya şiddetli bir yumruk 
Ya se~ç~n nıevzuubahs olan indirdi. 

_ S ~ Ve Yahutte.... Şeriki cünnüniln bu hararet-
Ccksi e dp~~ı idamdır diye- li para bahsinde sırf şahsını 
altlı n, eırıl mi? Malum ora- düşünüp kendini biraz ihmal 

ceç... etmekte olduğunu gören sahte 
- Evet s h · aktul b nk · llokta 

1 
d e. payı ıdamdı; bu m a erın sözünü kese-

sık y a zınhar habnndan rek: 
,~rnıat - Yani bizim olmalı de-
"ıaraiyal Za b leyi teldffu m arof bu cfim- mek istiyorsun değil mi? 

itril i z ederken dudakları Banker şeriki cürmünün ne 
lllitti~ ş, çehresi tekallus et- demek istediğini anladı ve 
'1 sükunetle cevıp vezdi: 

top~ahaza kendisini pek çabuk - Tabii seni de unutacak 
\t'-1 Yar~k sözlerine şöyle de- değilim. Elverir ki her şey tah-

ettı: minat ve tasavvuratım dahi--. n·-tııı, G. ıg~r taraftan kafalan- linde cereyan etsin, yemin 
tıiı . .ıyotıne teslim etmeklığı- ederim ki sen de bir karunu 

th ıçın bizlerin çok saf ve çok zaman olup ortaya çıkacaksın. 
ltıak ki ı v D lı mse er olmaklıgımız li- Sahte Jor üpon müzake-
ll:ı. Halbuki b · · · · b ki d··kül· • Ilı •• epımızın aklı renın u ıe e o mesın-'a başlarımızda...... - den istifade ederek: 

l<ı.ıf an~er bir müddet tevak- - O mesut güne intizaren 
di.lk ettı ve derin, derin düşün- bana alelllesap olmak üzere 
t'ııij ten sonra büyüle bir hara- biraz para versen fena olmaz, 
" e ı .. zl · tl 'tti. 0 erıne şöyle devam dedi, Çünkü bu sure e hüvi-

Z yet ve ıahıiyet değiştirmek-
A.. .._ engin olacağız azızım liğim bana çok masrafa mal 
b·rtık pilamnın tatbikına hiç oluyor. 
.: h~il kal~adı. Hüber Mar- - Hakkınız var!.. 

oldü; Bır müddet soma Marsiyal jamboref cebin-

ii mallar için 
Mü abakamız 

Yedi mallarına bügün
kü rağbet azalmamalı 

Yerli mallan için açtığımız .anketin bitmesine az kal..,w. 
Karilerimiz için hazırladığımız hediyeler peyderpey gelmekte
dir. Bunların arasında Etem Pertev müesseıeainin nefis mamu
latı, Süreyya paşa F esane, Bakırköy fabrikalarının kuaq. 
yün battaniye ve bezleri, milli konserve fabrikasımn ne~ Ol
ma ve marmelab, Kütahya çini fabrikuınm eııfeı çini mamulib, 
Hasan Fikri, Altın güneş, Mehmet Saltit imallthaneleriııia 
kazak, yelek ve çorapları, Bali zade fabrikasının kut tüyii 
yastıkları, Beykoz deri fabrikasının iıkarpin ve ıerviyetleri 
vardır. Karilerimizin bu husustaki fikirlerini kısaca ve bir aıı 
evel bize bildirmeleri lazımdır. 

.. .. 
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Biz kadınlar bDiçemlzde 
derin zararlar açıyoru.z 

·ırc.·ı·ll nıal

larmm her-
kes tararın .. 
dan liullanı
lına!':it için 
bir c;ok se
heph~r var. 
Hi1hnssa biz 
kadınlar ta
ra J' ı n dan 
nıemlekt~lin 
zararına ola- Sabiha H. 
rali bül<,."Pmlzde f)CI\ derin 
hoşluklar-fantazi ve moda 
uayesilc a(·ılnıal\ladır. 

1 - Yt'rli mallarma 
bnoünkü ra{jhelin az za
manda zail olmaması l<.~ln 
zannedersem biraz ela 
~hld•~t li olarali nuwhuri-

den çek defterini çıkardı ve 
şeriki cürmüne dönerek sordu: 

- Nakadar paraya ihtiyacın 
var? 
Sahte~pon gözlerinde meş-

um t:>ir ihtisas alevi tutuşup 
sesi titremeye başlıyarak: 

- Nakadar fazla ohıraa 
okadar iyi olur, dedi. 

- Beş bin mi? Sekiz bin 
yetişir mi? 

yet gösterilmeli. 
2 - Bu vadJde lrşadat

la hulunau wuhttarem 
şahsiyetlerin nümunel im
tisal olmasmı bilhassa 
memurin Ye milli şirket
lerimizin rehper olduğu
nu görnıek eıuelindeytm. 

:1 - Bu hususta fabrl• 
kalarnı, tüccara, kredi 
a';masma da hacet yok
tur. Cünliü esnaf çab~\ 
sahlaeak ~eyde kredi arli
maz. Hedifiim gibi yeı·ll 
nıallarını mecburi şekle 
~okonca her~•~Y keııdiU· 
utnden hallolunur. 
l\üçülipazar 12 numaratlft 

Sabiha 
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İşçilerden yerli malı giy• 
miyenler azledilmeU 
Hükumetimiz verli ıuah .. 

1 ma J eti il mı fabı·lka veya 
nıül'SSPselt-rln veryilerlnl 
yüzde bir nJsbethıde al• 
nıah, çünkü mallarınıızm 
ucuz satılması lc\zımdır. 
Sonra hüldınıetimlzln bil
umum resmi tlevahtdeb 
ufttk piyasa dükkAnlarıoa 
varıne1ya kadar bir tamkn 
vt~rmesi lfazımc.hr. 

l\leseffl dnirelcrinlzde 
ve fabrlkaluruuzda veya 
dükl\fmımzda -.~ah~tU''(h{Jı· 

- Hesabi toparlak 
on bin yap. 

yap, mz kimseler iı; ba~ma gel• 
dikleri zauuuı üzerlerlnde 

Mıtrsiyal Zamborof daha 
ilktelakide başlamış olan bu 
para sızdırma ameliyesi kar
tısında derin bir göğüs geçi
rerek çeki yazdı, imza etti ve 
bunu Laranşara uzatırken şu 
tavsiyede bulunmayı da ihmal 
etmedi. 

- Bilhassa parayı bol bul
dum diye kendini sefahete 
kapıp koyverme. Nazarı dik
kati celbetmiş olursun. 

(Mabadi var) 

yeril mah olup olwadı()ı· 
nı kontrol elıııellslnlz ve 
yPrli mal giymeml~leı-BQ 
azlet nwlislnlz. l)emelldlr. 

Topanede marangoz 
1. Hüseyin 

Yerli mallar 
• • 

sergısı 
Yerli mallar •ervW 22 Ha

ziran « C.H.F » lftDUP1cla 
açılacakbr. Muhakkak sicUP 
Köıiluia 
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tip e iden ve 
Londradan da
ve name aldılar 

Ş hr.mizdeki Şişmınlar ce
m • c 1ne birisi Lap9ekiden, 
digeri Londradan iki davet 
yapılmı'itır. 

lngizlerin yapbğı davet, 
Londrada toplanacak olan 
şişmanlar kongresine iki mu
rahhasla istirak içindir. 

Cemiyetin bu murahhas-
ların masraflarını verecek 
kadar parnsı olmadığından 
bu davece teşel kürle muka
bele olunmuş ve bu sene için 
kongreye iştirak iıiıkfuıı olma
dığ-ı bildirilmiştir. 

Labsekid n vaki olan davete 
geline. , bu kasabamızın bele
diye reisi ile kaymakamı baş
ta olmak üzere ekseri ehali
sini 100 kiloluklar teşkil edi
yormuş . Oradaki şişmanlarla 
tanışmak için davet edilen 
c 'y t zası, bu sene Lap
sckiye gitmek üzere bir seya
h'lt tertibine karar vermiştir. 
Seyahat yaz orta ında yapıla
cak 

? 
B lıkesirin J(cpsut na

hiyesi kö lcrindc .,ıtına 
n1 i' cadclesi ) a pılı rken 
halk arasında lekeli 
ve ya kara hün1n1aya 
benzi) en bir nevi has
talık keşf ediln1iştir. 

I3u ha talıl.. hakkı -
da oraca tetkikat ) a
pılm< ktadır. 

o 
Beyog unda Taksim civarın

dak· hane v dükkanlara gi -
rerek hırsı d r yapan sabı -
kalı Yunanlı Andon po 's mü
di'riyetince Y k J nm s, .. d
dei umumil'ğc h.s im edil · -
tir. A on b · çcık i k t e 
m un ol kU n l v f e-
dilm· ir. 

----------- -~-. ... ~ 

t 

Soyu n zava ı~ r-azi k6prfisfi ve Ne zaman bu.ş
iarın feryadına şehrimizin imarı /ıyor? Tatil ve 

yefi'ten yok içi.n fefkikatta ,n maaş meseleleri 
PC"rşcmhe gunu gecesi saat 

2 de, şic:ane cadclesincie şa
yanı hayr t bir soyğunculuk 

Qlmuş b'r fı ıUS vi delikanlıcı 

ile yan ndaki refikası meç
hul bir adam tarafından 
c d ort nda oyulmu tur. 
Gerek madamın, gerek yanın-

daki erkeğin, soyulduktan 
onra, bir çeyrek saat kndar 

devam eden fer} ve istim
datlarına ne bir bekçi, ne de 
bir polıs düdüğü cevap verm 
m'ştir. 

Civar apartmanlardan birin~ 
de oturan ve işittigi feryatla 

üzerine pcnc reye çıkarak ha 
d · seyi tamamen goren b 
dostumuzun anlattığına naz 
ran bu ayni caddede ıkinci 
karmanyo a ık vak'asıdır. 

• 
enız 

bir i t.· •. ·--
ist nbul deniz tahmil tahli

ye amel te vün cemıycti r i 

ve heyet· idare intihaba tının 

m .. ddefi b · tl:iğinden yeniden 
'ntihap y pıl caktır. 

Hastaya gıtme-
di;, i söyl->nen 

d ktor 
F: t · lh,t 1\lu adcnct 

cen1 ı t · ida e heveti 
~ . 

hu l af a için e toı I, -
ıacal tır. ~u ·ç İı ada, 
(ıÖ tepe le olen bir 
has n ıne 
çag rıl ı rı 

nıedi i iddia edil n 
daktor l · ki u 

l{a I 1 oy 
1 

f "y • 

Ye i G zi köprüsiiniin pro
jelerini yap~k üzere şehri
mize gelen Fransız köprfi 
mühendisi M. Pijo, evelki ~ece 
sabaha karşı Karaköy köprü-
ünün açılın ında hazır bulun
muş ve tetlcikatta bulunmuştur. 

M. Pijo, Emanet heyeti fen
niye M. ile temasta bulun-
makta, Unkapanında denizin 
deriııli2-ini, yapılacak köprü
nün hılü ve arzı ve taksimab 
hakkında tetkikat yapmakta
dır. 

Yeni Ga~ köprüsünün, 
M. Pijonun beynelmilel mü
h ndislik alemindeki şöhretile 
mütenasip ve mükemmel ola
cağı temin ediliyor. 

M. Pijo, vaktinin bir kısmı
m da, şehrimizin imarına mü
teallik diğer sahalarda tetki
kat ile geçirmektedir. 

ferle 
tedrisat 

İnebolu köylerinde 
ıİft A ·ap harflerile 

t <lrisat ya pnııya ça-
b~lı. an il ·i hoca yaka
lannıı ~r. 

Herkez nıemur. 
namzetlerinin 

sfdjı 

Bu ay sonuııda köy mek
tepleri tatil edilecektir. İstan
bul maarif müdüriyeti, alaka
dc&rana icap eden tebligatta 
buluom tur. 

İlk mekteplerde 
İlk mekteplerde tedrisatın 

temdidi için Ma. vekaletinden 
tebligat vaki olmadığından 
haziran birden itibaren imti-

1 hanlara başlanacaktır. 
Liseler ve orta mektepler 

Liselerle orta mekteplerde 
haziran nihayetine kadar im
tihanlar ikmal edilecektir. 

Tatil günleri. .. 
Maarif müdüriyeti, ecnebi, 

ve akalliyet mektepleri müdü
riyetine bir tahrirat göndere
rek bu mektepleı in kapalı 
bulunduğu eyyamı mahsusanın 
bir listesini istemiştir. 
Muallimlerin maaşlan 

Akalliyet ve ecnebi mek
tepleri muallimleri maaşlarının 
tezyit edileceği yazılmışb. 
Ekseri mel-teplerin bütçelerinin 
buna müsa·t olmadığı görüle
rek şimdilik tezyitten sarfı 

ar d'lmiştir. 

Yeni Türkçe dersler? 
Ecnebi ve AkaJliyet mek

teplerinde riyaziye derslerinin 
Türkçe okutulacağını bir 
refikırnız yazmış ise de böyle 
bir şey şimdilik mevzuu bahis 
değildir. 

Esasen böyle bir mecburi
yetin riyaziye derslerine vazı
na ihtimnl verilmemektedir. 
Geçen sene ecnebi mekteple
rinin tali sınıf arında okutulan 
tarih ve cografya derslerinin 
de Türkçe tedrisi mevzuu 
babsolmuştu. Binaenaleyh böy
bır mecb ·yet vazedilecek 
olursa bu dersler hakkında 
olması ihtimali vardır. 

Kadri be-}'in teftişi 
Maarif ınüfettisi umwnilc

rinden Kardi bey Edime mek
teplerini teftiş ederek avdet 
etmi~r. 

İ cir er ve Amerika 
\

7 aşingtondan İzn1ir 
·car t o i sına verilen 

ten1 ·na ta [. ö ·e An1eri-
ka a g Türk . 

ır.ı. el faza 
g-ü 11rtik a ıı nlıyacağı 
biJc.i"riln ·"i ir. 



Gelece' - kıs~ 
!l 

!farların nasıl 
temizleneceği · 
duşun uluyor 

I<arlı kış günlerini atlattığı· 
~ızdanberi çok zaman geçmc-

1' en işle}{ cnddelerimiz ya-

bin kaz 
y ra.laı l1 

Dün şehrimizde ilti otomobil kazası olmuştur. 
~nı 1 

_ arşın f rtifamdaki kar 
~~gınlarından günlerce geçilm.?z 
Eır hal almıştı. Ah. diyorduh, 1 

nıanetin bir krır temizlc:me 
rn~inesi bile yol;! 

A. rnanet tetkil<at yaptırmış; 

ı- mı naralı kamyon Harbiye mektebi knrşısında yedi ya
şında Fehmi isminde bir çocuğa çarpmış, mecruhiyetine sebebiyet 
vermiştir. Şoför yakalanmıştır. 

2- Şoför Musüıfanın otomobili Harbiyede sucu Nişana 
çarpmı,.., mccruhiyetine s<>bep olmuştur. 

akanın f enasıı. El ça.buklugu 
Vtupanın bir çok mühim 

km erkezlerinde kar makinesi 
ullanılm d - h _ 

. a ıgı, atta oimadıgı 
nclıcesine varmışhr. ÇUnkü 
Oralc.rJ h 1 

a em çok kar yağma-
:~~a, hern de kanalizasyon 
t ,

1 ~tından istifade edilmek
e •rnış 

b. ~kesela, Pariste, sokaklarda 
ırı en k l l - d'' klildü-.. ar ann agımlara o· 
a~ ~ anlaşılmıştır. 

t 1 .. rlınde ise sokaklardan 
op anan k - b k Yer} ar yıgı~ları aş a 

Bere nakledilmektedir. 
unun h . . k kl ka d arıcuıde, so ·a ann 

der ~n tathiri, istanbuldakin -
~ aşka şekilde değilmiş. 

s nıanet, bu neticeyi aldıktan 
donra, Şehrimizde yolların kar-

t. an temizleme şeklini değiş
ırrn . 

. eyı, yalnız kanalizasyon 
~~aatı biten mintakalarda, 1 

kagınılar işlemiye başlayınca, 
t arı~., lağımlara döktürmeyi 
Clısıp etmiştir. 
'( alnıı, Avrupada bir çok 

fthirlerd h k '. · ·· .. rın ka e er eı, evınm onu-
b . rdan temizlemek mec-
llriyetindedir. 

. Dizde de bu kanuni mecbu
~Yetin ikamesi için teşebbü-
8-t Yapılması mutasavverdir. .....___ _________________ ~ 

Hanımları esirkeme derneğinin 
iştiraki 

Mayısın on beşinde Anka
l'llda küşat edilecek ressamlar 
•~tgisine «Tiirk hanımları Esir

ierne Derneği» bu defa daha 

teaıgin bir surette iştirak 
teli 

Yor . Eşyalar fevkalade 
'llıı'atkarane imal edilmiştir. 

Dün, Sirkecide I"ebapçı Kumkapıda tütün ameleliği 
Rasim nğa ile hamal Süleyman yapan Halit ve Kadri, idareyi 

birbiri ile şakalaşırl<ırken Ra-
hu ... usiye memurlarmdan Mussim ağa b çoğ!nı çekmi'i ve 

şaka olsun diye Süleymanı tafa efendinin cebinden 383 
e.indcn y.:!ra.lnmı:jlır. lira ar.n·mışfardır. 

Son maçın k rbanlan 
,:) 

Mehmet 1Vazif, Zeki beyi 
ittiham ediyor 

Diin Galatasaraylı Mehmet 
Nazif beyin ayağının kırılması 

üzerine Zeki beyin sözlerini 
yazmıştık. 

Zeki bey topu tuttuğunu ve 
Mehmet beyin topa vurunca 

ayağı kırıldığını söyliyordu • 
Bu sözler üzerine bir de 

Mehmet Nazif beyle görüştük 
Mehmet bey dedi ki : 

- "Mesele Zeki beyin de
diği gibi cereyan etmemiştir. 
Zeki heyin söylediği tarzda 
bir vuruşla insanın ayağının 
iki kemiği birden kınlma1, 
kınlamaz. 

Zeki bey ben topa vurduk
tan sonra ayağımı yere bas
tığım zaman kasten dizimden 

aşağiye bütün k1;1vvetile vurdu. 
Kasten diyorum; çünkü ben 

yere yuvarlandıktan sonra 
yanıma geldiği vakit 

"- Ayağım kırıldı dedim, 
"- Öteki ayağını da kır

madığıma müteessifim,, cevn
bım verdi. Bu sözü arkadaş
lar da duydular. 

Esasen beni oynıyamaz bir 

hale getireceğini bir senedir, 

her yerde söylediğini, mahke
mede, şahidlerle ispat edece
ğim.)> 

lf 
Son müsabakada zedelenen

lerden Kadri beyin omzu 

çıkmıştır. Mehmet Nazifin 
ayağı da iki yerinden kırıl
mıştır. 

Galatasaraylı küçük Kemale 
gelince : Bu gencin kara ci
ğeri patlamıştır. Eğer bir ih-

tilat olursa hayatı tehlikede· 
dir. Tıp fakültesi muallimle
rinden Kemal beyin teşhisi 
budur. 

1l"ÜRl{İ)7E iş BANKASI 

Sahifo 15 
zaa 

o 

as 1a! 
.'.t .-.. 

larilr /Jedelini 
vermiyenler fip 
len çal1sf1r1l1yor 

"" 
Yol parasını -çal-tinde ver .. 

miycnlerin Kanlıca - Beykoz 
yolu inşaatına sevkine devam 
edilmektedir. Bedenen edayı 
mükeUefiyet edccek!erin liste
sini alan polisler, kapı kapı do
laşarak, yol parasını verdikleri-
ne dair makbuz göstermiyenle
ri işe güce bakmadan Beyko-
7.a sevl<etmektedirler. 

« - Cnnım, 10 lira olan 
yol pnrasmı vereyim .. » diyen
lere : 

- Vakt:Ie vereydinh> 
cevabı veriliyor. 
Atık davrananlar, po!ise ya

kalanmadan 10 lirayı Muha-
sebei hususiye şubelerine ve
rip makbuz alıyorlar. 

Bu suretle şehrimizde yol 
parası vermiyen 10 bine ka
rip mükellefin yarıya yakın 
kısmı edayı mükeHefiyet etmiş 
40,000 lira toplanmıştır. 

Bu atıkhğı göstcrrmiyenlerin 
vay haline! 

Filhakik~, bunlar, vapur 
parası ldarei hususıyece te
diye edi1mek suretilc Üskü
dara geçiriliyor; oradan yayan 
olarak Beykoza sevkediliyorlar. 

Bundan b~ka, Nafıa Ser
mühendisliği, mesela «1 gün
de orta kabiliyette bir amele 
1 metre mikabı taş kıra-
bilir» diye bir vahidi kıyasi 
tesbit etmiştir. 

Bu esasa istinaden, yol mü
kellefiyetini bedenen ifaya 
sevkedilenlarden, 10 günde 
10 metro mikabı taş kırmaları 
isteniyor. . • 

Beceriksiz olup ta, bu ışı 
10 yerine 30 günde yapabi
lenler olabilir, değil mi? Ka
nunla derecei te'lifini pek 
tetkik etmedik, fakat verilen 
karar bunların 30 metromikabı 
taş kırmayı ikmal edinciye 
kadar, 10, 20, 30 glin çalış· 
tırılmaları zeminindedir. 

Hem de, yemekleri kendi
lerinden olarak, yalnız, Vila
yet, çadırda yatacak yer gös
terecektir. 

~---------------Rueünkü hava: 
::ııl- l<andilli rasatanesinden 
"llll llııttı r: 
d I>tın azami hararet «13» ' 
erece, bu sabah « 11 » de

~tc~dir. Bu gece rilzgar 
b afif ve mütehavvil, hava 

Sern1aYesi: tediye ediln1iş 4.ooo.ooo liradır 
i.Tınuıni ~lüdürlük: Ankara 

Ankara 
islanbul 
Hur.,a 

Şubeleri: 
.\dana 
'l'rabzon 
UallkC':sh· 

hmir GJresoıı 

A~Talık 
Zonuuldak 
J\aysc.--ıı·j 

"Jer:-in 

( Bugünkü orsa: "ı 
1 İngiliz 1001,S; _Fr~nk 

12 4· Liret 9,27; lsvıçrc 
2.so; Dolar 48,50; Dahili 
94,30; Alhn 861; Ana~olu 1 

Samsun J~<lrC'mit 

l\lüsnil mlrnmPli\t, Jnnnbarahw. lrnsalar 

lllutluC: u ·. 

23,65; Rumeli 7,40; TramvayJ 
73· Diiyun 205,5. 

İş bankasından alınmıştır. 

ı"-~-------------------



16 Sahife _.. Son Saat 

Bugiinkii keşidede ka
za naıı 11uı11[1ı·a.J aı,. 

2()()00 lira l 
36854 

10()0() lira 
33513 

40()0 lira 
31256 14967 

2500 lira 
56790 
24676 

58534 4G4~() 

,~ 1000 lira 
'48127 
28107 
23284 
22514 
38308 

:~6:347 
51853 
11275 
40683 
48046 
35043 

42210 
51242 
55509 
-6"0-n - ' 9109 

500 liı·a 
: 4553 57132 39648 41860 
12472 7489 37730 7684 
32565 48924 5375 26935 

55269 47819 

17897 58304 48003 
8723 48839 

250 lira 
54930 55210 49093 52526 

1"4293 51916 11855 6064 
37205 10439 49832 43492 
2623 1 22062 4770 1 31720 

30925 26273 39988 54883 
35964 2682 1 58002 
943 36116 32328 55890 
32080 10027 54492 
29624 5133 46635 59092 
58607 27344 22469 10392 
17239 

.· } ,)Ü lira 

45368 24209 11795 
11118 24503 45360 
41Q03 S1217 53253 

50275 
151Ql 
37494 

225~8 10864 31571 
7~26 2Q21Q 55446 27889 

56002 53942 45211 35093 
34068 28089 51449 13388 

4631 34523 13039 18305 
48026 37976 55285 14716 

38351 36747 
2()842 42390 
46207 48285 
4292 3 20548 
19400 54192 

10153 20387 
6612 26996 

3647i 44410 
38706 42147 

9074 '.28309 

80 lira 
32778 28778 12450 9100 
351JQ 47822 6358 24225 
41321 1Q434 11360 41798 
30339 18193 21164 42903 
14471 7577 16926 1078 
5078; 474Q4 1360 41153 
12256 18416 26027 53555 
21400 32672 22876 58990 
45015 11785 50108 47905 
36341 58367 30389 32126 
3042) 07r, 5163 55775 

57SQO 18466 4861 38 11 3 

1530) 20297 24804 44390 
5Q87Q 11i21 41i1~ 136i2 
47080 57Q76 2767 42089 
47310 14761 7071 5714 
28111 4il41 9815 48587 
34447 11612 51418 15967 
23373 13170 14571 44815 
40452 43494 34 128 59206 
22~20 

30187 
52071 4Q946 
50398 4267 .ı 

35640 
556iS 
18946 
11325 

4"6) 57 
35281 1152 

487 27792 
59786 35 l <Vi 
· 4518 '54656 
20134 5'3072 

39Q1 37408 
215'10 5681 

32994 
51635 
42086 
18899 31041 
13316 10808 
19204 33798 
25532 5776S 
27430 60000 

~ 11 13 24318 49440 11070 17SQ6 424Q3 16885 51970 
1 1191 14765 24203 22203 4Q875 1 lSOCı 31490 14520 
59 164 3r,568 21096 10185 
37753 31207 '>2378 8914 
21422 18825 43366 49813 

10226 

43005 50605 21'>0) 44771 21165 4459) 13511 19351 
2888Q 4672Q 8321 21834 24)70 16762 5109) 12791 
26531 8410 37094 46879 4~644 ~0558 21403 20189 
54955 26761 36375 57939 48118 20782 32509 10625 

8654 QGQQ 47~10 40470 t33Q7 ~ 2727 54529 835 
40451 5115() 178 [ 26558 59570 12505 3931 q 52150 
48875 1'>40~ 30128 

1

217$() 48146 21727 58151 16108 

5870Q 2080 49639 44968 22557 1531Q 13565 10394 
245~Q 48>5Q 3602Q 27744 55240 31070 41217 30466 
~0$11 1306 714Q 17~18 12324 55578 16486 

22496 5233Q 216QS 46025 
288 39265 20112 48355 

36717 l 034 280 l 8560 
11223 31251 51782 17143 
47242 39071 
52506 6164 

10157 53110 
10176 40041 

6747 26244 58585 22409 

12243 18841 22100 42562 
40348 54501 10793 53922 

58802 32872 41368 11650 
39086 38894 4045 14197 
37855 51433 157 59162 
22188 16831 26992 28652 

24670 18911 27982 45283 
8555 7980 57955 21625 
2819 36986 23105 31390 

26400 49785 29840 51854 
'H481 
17726 
21437 

30491 
29492 

2413 

41488 

5123 

36853 
3980 

6334 
1914 

14618 

QJ03 

48521 34252 
9837 18831 
3872 34351 

40278 54373 
2782 58763 

10438 21839 

10874 26301 
5359 10511 

48628 32968 
20325 
27394 

47482 
3976<;1 
10076 
14895 
29628 

1113 
33658 

Q075 
4700() 

18151 
11517 

14567 15463 6468 
>03QO 27461 

51 l 99 
32496 17700 

5420 31014 
20Q77 11285 
51655 21876 

4642'5 

')<) 1ô '3 

22579 
52902 
13498 

45087 
57757 
11882 
~8102 

1)0767 19801 
17857 29346 
3195Q 7548 

22169 
8207 18006 

30681 11417 

4131'.2 19111 
42264 31764 

57023 27914 
52449 

51252 27025 5r,g37 
42220 9208 3716 2Q8)7 
39857 25407 5Q600 12211 
1~652 53326 50780 8607 
32838 34170 46347 25744 
57101 24837 22676 23733 

43949 12060 30214 42823 

26456 42870 56712 30615 
6057 34860 33626 41846 

14421 58911 31032 53135 

27272 12058 32173 48530 

40980 35216 

581 16 8570 

79CS 2774 

16412 

18515 

Q220 

54038 
1782Q 

15584 
34262 39084 r.3392 12602 
53885 

Son mukifat 
« 10 » bin liralık ınükafat 

son çekilen şu « 1 Ü» numara 
ar~a taksim edilmiştir: 

14944 f>2571 90!)7 
7300 88.34 600f) 

:?OH84 4()?,0 1 16009 
2478() 

' 1 

Muasır konfor, 
~.auasır olmı

yan lüks 

l\oı~/'<ır fikri !anwmile iç
timai hir .fikirdir. Ko11for1111 
ifadc cif i.</i Ş<'Y, afaki bir 
luiriycllir. f .. ukin bu llliriyel 
cemiyeli11 (lhldki gürdıi!}ü bir 
it ı iri !f l'll i r. 

l...ılks fikri lamamile gayri 
içtimai bir fikirdir. Ç.'ıin/di 
luksıin ifade ell(r/i şey kon
for gibi afaki hir lııiriyel 
cle.</il, belki ruhi bir la/wk
kt1m ar.:ww, lw5 bir iddiadır, 
J .. ıiksıi laşrywı daima yayri 
içtimai bir de ar.:11 laşll' ki 
o da aynltkill'. 

o lıalde konfor ile hil:sr'i 
ayır;l/1111. (;rrci ltt>r ikisi dt• 
ferdi ise dt> biri alıldki bir 
şahsiyetin llliriycline lıi:mel 
elml•si itibarile içtimaidir. 
Di.</<'ri !l<l!Jl'İ alı/tiki bir u:vi
!)el i 11 ı;ismrsim• yaradı!f r fri 11 

1 irtimai dL,</ildir. 
l3u1fle bir <l!Jll'nuı içtimai 

lıayaf11m:rn .c;e/clmeli irin .:c1-
r11ridir. Turk inkilclbt do.</rt!
lıık. iyilik Vl' yıi.:clli/.' <i111ir-

l 
leri11in :w111i111i bir .:qft•ri ol
d11!711nt/un bir yandan k.on
fonı le~vik ederken, hir yan-
dan da luksıi leukif l'lmek 
labiatındatl11-. /.ira her iki 
İwr< kel manem inki!Jafum= 
için l<i:ımdır. 

Müderris 
1 fcmwil liakkı 

,_ DOKTOR FETHİ 
11 Cerrahpaşa Hastanesi 

Bakteriyoloğu 

Kan, ( Vasserman teamü
lü) idrar, balgam cerahat 
tahlilleri ile hastalıkların 

hususi aşıları yapılar. Tele
fonla malümat verildiği tak
dirde tahlil edilecek mevat 
aldırılarak bilahara raporu 
takdim edilir. 

Muayenehane: Bcyoğlun
da, Ağacamiinin karşısında 

T elcfon Beyoğlu 534 

Doktor l· .. evzi Ahn1et 
' Firengi, belsoğukluğu, cilt 

prostas, zafı tenasül ve ka· 
dın hastalıklannı en son u
sullerle az bir zamanda mu
sait şeraitle tedavi eder. 

4 35 t 1 >O ı > ·181) 1 27322 15934 11' 
~~~;......~.-=:-=o..-~F---~~~~~~~~~~~~~!!"!."'"""""3~- ~~~~-~!!!..!!_~--~~·~a~~~~!!!!!!!!!!l~ 

Adre:s: Babıalı, cagaloğlu 
yokrşu köşe başı numara 43 
T clefon: İstanbul 3899 

rak ""'~,,,,,,. , \ ) a .~ ,. 1• )\" ft ) . Şinıdi herke s bu en güzel içkiyi içmektedir:. Anadolu siparişleri mun' 
~ıu - " 'L 'L S • f azam an kabul olrınrnafd6tltr. Adr«'s: '<ialtıftı TopçııLtr. Telefon: .tJall 


