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Berlinde müsademe 

.... ıt n 

Efgaria _benzemeyiz! 
Peşte eazctcsindc bizi fe· 
na ööstcren acaba kim? 
Budapeşte, nisan 28 (Husu· 

si muhllbirimizden ) - Peşti
hirlap iamini taşıyan bir,. Ma
car gazetesinde memleketimiz 
aleyhinde bir düşman "kale
minden çıktığı belli bit yazı 
intifar etti. lstanbuldan gijn
derilmiı bir mel<tup halinde 
görlinen bu yazı: · 

«Efganiatanda yenilik hare-

ketleri yüzilnden kanlı bir ih· 
tililin çıkmıs olduğu bu daki
kada gözlerimizi bir defada 
Türkiyeye çevirmek faydasız 
olamaz» cümlesi ile bqlamkta 
dır. Mekbıbun sahibi bu mu• 
kaddemeden sonra hulasa ola
rak Türkiyede bütün Tllrklerin 
meşur, gayri meşur ruh ham-

[ Mabadi ikinci sahifede ] 
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fiir açık ı . Son Saat 
Aldığımız malumata giire 

ıehrimiz piyasasında mühim- Buiün yeni 
ce bir mevkii olan gayri Türk &eklinde 
bir banker 100 bin liraya ya- Y 

kın bir açık vermiştir. 16 h • ~ 
Şimdiye kadar piyasada dü- sa ııe -

ıilst muamelesi ile tanınan bu 
bankerin alacakları tesbit o
lunduktan sonra açığının gene 
60000 liradan aşağ\i düşmiye
ceji kuvvetle tahmin edilmek-
tedir. 

Dolmabahçc 
kulesi 

Dolmabahçer !ki büyük saat 
bir müddettenLeri işlememek
tedir. 

Saraylar mUdürU Sezayi B. 
deıı bilvesile bunu· sorduk. 
Aldığımız cevap, saatin, Dol
aıabahçe sarayı miiştemilatın
dan olınadığı ve belediyeye 
flit bulunduğu meı·Jcezindedir. 
Beyoğln belediyesi ise, bu ku
le fle alakadar olmamakta, 
saat te tabii işl'!memektedir. 

Bu akşamki konser 
~u akşam, Tepebaşında 
~ Feridun brafından bir 
'--• verilectıtlV 

Bir kaç ay evci gazetemizi lil
çilk hacımda çıkarmış ve kaıjle· 
rinıiz :ıraıında bir anket yaparak 
ormuştuk: 

- Bu k<içOk fekli mi; yokla ıı· 
lıştıfınıi bd) ilk şekli mi beğendi· 
nız. Demiştik. 

Gelen cevaplan tasnif ettik, a
zim ekseriyet koçok hacnım lehin
de çıktı ve işte bugün, karileri
nıize istedilclm nüshayı t~lcd.im 
ediyoruz. Fakat gazetemizin ha
zırlığı bundan ibııret değildir, ka
rileriıniıe ~iındi&eu lıaber verelim: 

SON SAAt 
Bir kaç ay sonra her S11hifesin

dr. re imleri s J'f'nk ile tahlo halinde 
k :ın 1929 modeli son si.ıtem bir 
mnlinnd.ı tabedilecel.:tir. Hu m:ı
kina Alınanyanin en buyuk m;ıtl:iaa 
makinal.ırı meşheri olıın Fraoken
talrlo .eh-e\'nı huli inşadadır. 

"'-- -- . 

Refik B, sıhhi'ya müdürlyaHnda 
Sıhhiye vekili Refik B. bu

gün Sıhhiye mUdilriyetine gi .. 
d•ell Gltlda - .. --• -·. .. 

1 

.Sinema 
dönüşü 

Bir kavea 
Dllll ))oy, Ameı•Jka sine-] 
mae1lığlmn yüksehnlye 
başlayan parlak bir yıldı
zuhr. Son v.anıanda ist.an
bulda oöslerJlcn « yüzel
ler güzeli » filiminde baş
lıca rol li varıhr. Geçen 
akşam, slnNıut dönüşü, 
lkt grup ~öyle bir uıüna
kaşaya ba~lan11şt11•: 

- Bu lmdnı da ama 
kahpe şey ha! 

- .\ijzmı toı•la, o kahpe 
dei)ll. Ağızlrnvoası, el 
pe~revlne dayanmış, nl
luıyet iki nrur> :nınıruk 

Çimento 
fabrikası 

Tnrkiye .. Çimento ve Kireç 
şirketi tarafından yakında Ba
kırk6y civarında modern bir 
çimento numune fabrikası açı
lacağı haber almmışbr. Bu 
fabrikanın çimento istihsil 
uiuln AnkaNdaki fa'hrikanm 
.,.. olacaldtt1 

Kulıpeliği /\augaya sebep 
olan Billi Dov 

vumrnğa nehnlştir. Ha• 
(lisenin neltceşinl, or~dan 
uzal\laştıijımız h;ln (~ore
uwilik. l'nhuz, vak anın 
~u garip lıaşlnngıcını LeS• 
bil Cd4'.\blldil,. Siz buna 
ne dersiniz'! 

Yerli mallar 
kooperatlll 

lzmirdeki yerli malları ko

ruma cemiyeti tarafından açı
lacak olan yerli mallar koo· 
peratifinin 11azırhkları bitmi.,

tir. Müessese yirmi güne ka· 

~J 



.. 

nun e e 
e e tarihi 

•• 
tış ~et 

Veri ·r 'en para
yı yutan bir 

.. 
'\ 

o • 

ancı ye 
na lıların em ur 

UM sl.üd r almildurlüğÜ ka• 
z munı Faik efen-

sözleri YU
gitti, faka-r 

~~~~~~~z~~~~~~~~~~netkesi · 
di (10) 'ra rü:?vet almış, yn
kalanaca nı anlayınca parayı 
yutmuş ve tutmak istiyenlerin 
ellerini ı r ~ ır. 

Filib ı ~ mektep muallim 
ve ;m lerıle maarif 

müfetti le · ıd n bir heyet 
Edimede bir gün kalclıkt ... n 
sonra c rimize gelmiştir; 3 
giın sonr"' bir gün kalmak ü
zere Buı } da gidecek-tir. 

D ünd n İf ilaren otomobil 
ücre erinde yap lan tenzi

lat tatbik başlanmıştır . 

L im n ş' keti M. Hamdı 
B. An . ad. n avdet etmiş; 

liman t ı e ;nde daha fazl" 
tenzil.. i k: nı olmadıgını , 
şirketin İş b ndan akdei
tiği {400 OOJ) "ı Y" a't \1:al'
yen'n kef 1 t hu B nka· 
ya ve i 'n Öf m"şfr . 

Meml · rmesi .ı:.aru· 
rı iln 

• 

()11111 (1 

deı,tleri 
Belgrat, 30 - Sırbistan 

aleyh nd~ komiteeilik harek~
tmda bulun ak üzere Bclg&r 
rn"kedonra komitecilerile Hır· 
vatlnrın miız:ıkerede bulun· 
duldurı ve biı çok kc.m 'tecileı:in 
Sırp hududunda tehaşşüt et .. 
mekte oldukları haber aliq; sa:ab ~. m•br. Hküumet tedabiri lazı-

(6) ay b p e meye tevessül eylemiştir. 

miştir. Yahya KemalB. ne zaman getiytfi? A tinadaki İngiliz - Amerikan V ~şova sefirimiz Yahya 
nıi~kası tatili tediy,at •et· Kemal B. Hariciye vekili T. 

• Rnştli B. ile birlikte şehrimize A tinada finndkır grev ilin avdet ed~ektir. Yahya Kemal 
ebniştir. beyia Madrit sefaretine tayini 

Hariciye vekilimiz, Venediğe henüz kelbi katiyet etme
va ıl olmuştur; yann ora· "ştir 

mı . 
dmı da İstanbula hareket e-
decektir. le meaelelerinih tasfiyesi hak .. 

Ticar t oda"ı me lisi, dün kUıaaki müzakerata bitaraf 
1 mı Sanayi birliğinin azanın iştirakini kabul etmiştir. 

aça g } li mallar sergisi eıs.wı ~a asilerin ordu-
için (:1.000) lir ... tahs' at veril- sooaa 1nhilal başlamıştır. 
mesi tekarrür uni ır. Rusya- Rus matbulh Mezar ve He· 
ya ihracat isi için de hafi lıir ratm Kral Arnanullabın elinde 
celse ak edilmiştir. 1 bulunduğunu haber veriyor. 

Dun Bu ar standan 120 m.1 Hakkı Şinasi paşa Ankara-

Ati dan en bir telgrafa 1 mayıs tehrimizde pek sa-

. 11~ 
~~Jl.uH_onlÇ4r değe
rinedeki anman 

•tı1~ elesi 
O ·ff•an sa '1tekarlığ·ı 

tn~~Iesinden <lobyı 
perteı·hane nıemurla
fnxinn Enver bey ·ile 

i
eycesi Nazmiye ha-
1111 te, kif edilmişler- 1 
ir. Bunlar geçen 
üııkü 11üshaın1zda 
aıdıgınuz « 3 ı >) kövü 
htiva c len (( :2u,ouo,oo"'o » 
iradan faıJa bir kiy

n1ette olan Değirnıen
dere nam orn1anı ele 
gçirn1elde nıaznun 
hulunnınl·tadırlar. 

Kadınlar va bef ediye azalığı 
-Bugün lmdınlar birliğinde 

Nehahat Hamit hanım tara
fından, ka,dmlano belediye 
azası olmaları hakkında bir 

bekliyel ·rn 
Atina, 1 - T. Rilşhi b y.n 

Türk- Yunan meselesi hakk n-
da İtalyan matbuabna b ya -
nah huradn çok iyi te 'r yap-

mı b . Sa l i U · 
de bir &4 .......... "'" ... 

kt dır. 

Btıı1t1 (l< 
'...,; 

gcı c .. 

·.•··.: .. ·;.>'t~)~ 

. ısıah:ıt hareke 
hoşnu~ 'ukl.:aı l "o c ' 
~ylenmekte, ve ha}ı 
bir netice olarak t:ı < ,,. 
atlı bir kadmın lıuküm t 
!canına sui kast ynp"'cak c e
cede ileri gitt'ğineten l ffl 
vermekted'r! 

llu makalenin çıkması P.&,Jr 
tede çok fena te :r Y~Yu 
Macarlnr Türkleri çok s ver., 
ler, kardeş telcl ki eder r~ 
binaenaleyh bu h~heıe i ~ 
lar çok büyük bir t ...., ·:r his· 
settiler, inanmıyanlat ise };.!· 

zeteye kızdılar, bizzat harici 
ye nezareti bile sıkıldı, gaz~
te müdüründsn m'" m • • 
malumat i tedl u h 1 
metin muhal·.· i u. Y;\" 
zıyı münhasıran hükum 'i l ız-1 
dırmak için yazmıştı, fakat 9u 
kendisinin de kan tesiri 11~ 
sevmekten halı kalnıadr~ 
Türki vesile y~ış olmasına~ 
pişman oldu, tashih ed~ 
dedi. 

Bütün bunlar iyi fakat aca-. 
ha bu mektubu >azan kim~ 
işte anhyamadığmı nokta! 

yeni hır mili kıya müf ettışi 

hac'r geldi. 1 ya gitmiştir. 

,. u kiye milbade- kin geçmf§tir, 
~___::__.!._~~~~~~~~__;:.:.~~~~~---!!-~~~~~~~"'--------

konferans verilecektir. 

Münhal oaJn lstanbul vilayet' 
3 ci sınıf Mülkiye . müfettitli .. 
gine lnegöh kaymakamı Ser
vet bey tayin dilmiştir. • 



[ üncü sahifeden mabat ) 

sını da başma geçirmişti: Oda
d n çıkarlarken esrarenğiz a
dama sordu: 

- Gideceğimiz yer hurdan 
çok uzakta mı? 

- Şöyle yanın saatlik bir 
yolumuz var. 

Birlikte sokağa çıktılar. Bi
raz ötede lüks bir otomobil 
duruyordu. 

Vakit te gecikmiş, ortalık 
bir hayli kararmışb? Sakallı 
kahya sıvacıya yol vererek: 

- Haydi bininiz! Dedi ve 
hiç bir şedyden şüphel~nmeyi 
aklına bile getirmeyen Lormu
va usta arnbaya atladı. Ara
banın içinde, arka tarafa otur
.muş ve geriye doğru yaslan
mış iki kişi bulunuyordu ki sı
vacı karanlıkta bu adamları 
görmemişti. Bu iki şahsın yüz
lerinde siyah birer maske bu
lunuyordu. 

Sıvacı arabaya ğirip yüzleri 
maskeli bu iki adamla karşı
laşınca birdenbire irkildi ve 
geriye dönmek için bir hare
kette bulundu. 

Fakat çok atik davranan · 
iki maskeli adam gık bile 
deme me m yd n •ermeden 
sıvacıyı yakaladılar ve zavallı-

ğJndan dolayı kalben kendine 
küfürler ediyordu. 

Acaba bu maskeli adamlar 
kendisinden ne istiyorlardı? 
Sonra böyle kollarını, ağzını, 
gözlerini sım sıkı bağlayıp 
kendisini nereye götürüyor -
lardı? Zavallı adam korkunç 
bir ruya görmekte olduğunu 

zannedeceği geliyordu. 
Y okuluk uzun müddet de

vam etti. Ü çeyrek, belkide 
bir saat? .. 

Nihayet oldukça şiddetli bir 
sarsıntıyı m'1teakip araba dur
du. Gayri mer'i eller Lormu
va ustayı yaka adılar ve bir 
kör güder gibi kendisini se" 
ke başladılar. 

Korkudan sıfırı tüketm'ş 

olnn sıccıvı bu surdte :nü 
addit basamak m rdivenler
den çıkarıldı, sa.ıra ka ın ök · 
çelcıi mermer b'r t .. ş ı tn 
tannan s sler çıkarmıya b:ı'l
ladı. Allahım bu ne · ti böyle7 

Kendi ·, boğa;,c. anmıya (J' .. 

türüleıı l 'r koyun gibi oöyl 
kör körüne 11.eı eye sevkolunu
yordu? 

Nıh~ye Lormuva usta du -
clun 1du ve bir h ra n eH . 
çfü. "i,fitken 
etrufı gbr o 
kaim atl .J r'nrlı>n b 

[ 7 inri sahifeden mabat ] 

ı ızdivacım takıp et
ti. O zaman çok tecrübesiz, çok 
cahil ve masum bir kızdım. 
Hayatı, ç ktiğim bütün sıkın -
tılara rn men henüz tamamile 
anlamamı tını. İçinde bulun -
du m s alet uçurumu henüz. 
ne./ emi, ka bimdeki yaşamak 
arzusunu ta amile silmemiş, 

8Öndürme nişti. Bu izdivaç onu 
da yaptı. 

« V ıtagraf » studyolarmda 
çal•c-ıyordum. İçinde bulundu -
ğum hayat ve say şeraiti çok 
elimdi. Bütün eğkncem hafta
da yalnız 3 defa dans dersi 
alm ~ t can, arasıra tiyatroya 
~ıt nekten ibaretti. Geri kalan 
btitiin vakitlerimi işim alıyor
du. 

Ilü ün bun1ara rağmen ka-
., 'ldığım pararim ne• renkte 

uğunu bilmezdim. Maksa-
ımı anlıy orsum.ız, .zanm. -'erim, 

ocamı gene sevecektim 

fi 
fakat bana müstebit bir Kral 
gibi hükmetmek isteme~i ni
hayet bütün sabrımı taşırdı. 
Beni istismar eden adama kö
le de olamazdım ya. 

Onu terkederek Hollivuta 
döndüm. Bu son hadiseler 
bütün itikadımı sarsmış, ben
de tevekkül namına bir şey 
bırakmamışb. Artık namuslu, 
faziletli bir insan olmak iste
miyordum. Bunlann kafi de
recede cezasını çekmiştim. 
Günah işleyecektim, anhyor
sunuzya ... 'Belki de bir fahişe 
olacaktım. 

Bu sıralarda ( Va!ter Mo
rosko ) ya rasgeldim. O beni 
bu uçurumdan kurtaı-ciı. 

Bana yeni bir iman, yeni 
bir itikat verdi. Onu sevdim 
ve onunla evlendim. Bugün 
arkama dönerek geçtiğim yol
lara bakıyorum da hayatın n .... 
kadar çetin olduğunu her kes
ten iyi anlıyorum! » 

Kordon Ruı mark:ıh 

fevkalade 

&Jm~@ır 
nın kollarını bağladılar. Bi
risi, başına gelenlerden met
huş bulunan zavallı sıvecı-

bire a!mıverdı. 
Ozaınan Lormuva u. t . 

şılaşmı~ olduğu m 'ith · s. he 
engiz manzara karş sında sc 
deledi , sarardı ve gö leri 

'bar birahanelerle lüks bakkallarda ve müsk:ra 
depolarında bul ur. 

nın ağzına bir hkaç sokar
ken diğeri de kalın bir 
boyun atkısile Lormuva ustanın 
gözlerini bağlıyordu. 

Bu müddet zarfında araba 
·hareket etmişti. Bağırmak, is
timdat etmek şöyle dursun, 
kollarını bile kımıldatmak, 
ağzını olsun açmak ve etrafını 
görmekten aciz bulunan 
biçare sıvacı korkudan tirtir 
titriyor, kansının sözünü din
lemeyipte sakallı herife uydu-

ya , ben.ıc7ini iliklerin 
dar nefret ve istikrahdan · 
reten o cehennemi manzara} 
korkunç şeyi görmemd .. içi 
gözlerini kapamak istedi, 1 ı • · 
muvaffak olamadı. Sanki n 
zarları mıknatızlanmış gibi c. 

dehhaş ve tüyler ürperti 
manzaradan bir türlü ayrılım 
yordu. [Ritm di 1 

sat l 1 J( ıı ı :ı ti l tı' 
ı ( l<i ı e e ~i 

Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift İstanbul v<! 
ift kazanlı iki matbaa makinesi müsait çeraitle ace! 

» "ılıktır. Görmek istiyenler matbaamız idare müdüriyeti.ıc 

Em 
en: 

apartıman 
1 - İstanbulda Beyoğlunda Meşrutiyet mahallesinde Mehtap sokafrında Meşrutiyet apartımanı 

namile maruf olup bankamızın ba tapu mutasarrif olduğu apartımanın satışı müzayedeye 

"' konmuştur. . 
2 - Müzayede kapalı zarf usulü iledir. ihale 13 Mayıs 1929 Pazartesi günü Ankarada ıdare 

meclisi huzurunda icra olunacaktır. 
3 - Salın almak istiyenler ( 8400 ) liralık teminat vermiye mecburlardır. Bu teminat mektubu 

teklif mektuplarile beraber ihale gününe yetişm k uzere bizzat umum müdürlüğe verilir. 
Ve yahut taahhütlü olarak posta ile gönderilir. 

4 - İhale bedeli ihaleyi müteakıp peşindir. 
5 - Talip olanlann İstanbul ve ye İzmir şubelerimize ve yahut umum müdürlüğe müracaatla 

mufassal şartnamemizi mütalea etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir lira mukabi -
linde bir nushasını alıp teklif mektubuna rapteylemeleri icap eder. 

ahmudiye 
ote~i 

Elektrik ve terkosla mü
cehhez nezafet ve taharetile 
müşterHerinin mazharı tak
diri olan otelimize buhdll~f 
müceddeden banyo ma a ~ e 
tek yataklı '>dalar i~a ~dıl
miştir. Binaenaleyh ade ıka
metine de son derece elve-
. l'd' Ehven ücretle abon

rış 1 ır. 
k ydedilir Rahahnı ve 

~ta.n batını arz~ eden zevatı 
ıs ıra a 'fi . k di 
kiramın teşrı. en d ed 
menfaatları ikdtızasın an ır. 

A res 
Sultan Mahmut türhesind 

T defon: 3402 



V ~war içindeki ölü 
·İKİ MASKELİ- ADAM 

gık bile dedirtmeden 
Üstüne çullandılar, 

bağladıl·ır, agzıııtı 

ellerini 
tılraç 

sıvacının 

ayaklarını 
tıkadılar. .. 

11Şatoıı,tj,, sokağında otur
makta olan sıvacı ustalarından 
"Jan Lormuva,, akşama ka
dar çalı.şıp çoluk, çocuğun!ln 
o günkü nafakbını temin et· 
tikten sonra saat sekizde yor· 
gun bir halde evine dönmüş
tü. 

Lormuva usta evine avdet 
edince sofrayı kurulmuş ve 
çorba tabağmı, dumanlar sa- 1 

çar bir halde masanın üzerin
de kendisine muntazır bulmuş 
Ye alelacele sırtından ceketini 
çıkanp zevce.aile çocuğunu 
öptükten 90nra sofranın başı
na geçmişti. 

Yorgun amele kuvveti~ et 
auyuyle yapılmış çorbadan 
tabağına iki büyük kepçe bo-
ıaltb ve henüz ilk kapğı ağ
zına g&tannüttü ki kapıya vu
rulan şiddetli iki darba Uze
rine kafaiı elinden bıraktı: 

- Kimo? .... 
Sıvacının bu suali cevapsız 

kaldı, fakat kapıya evekiler· 
den şiddetli iki darba daha 
indirildi. 

Lormuva usta yemekte ra
hatsız edilmiş olduğundan 
dolayı kaşları çatkın ayağa 
kalktı ve havlusunu bir iskem
lenin Uzerine fırlstcrak kapıya 
yaklaştı: 

- Kimo yahu? 
- Lutfen açın z, m'.him ve 

müstacc! bir söyliyeccğim var. 
Sıvacı kapıyı açtı ve içe

riye oldukça temiz pak giyin
miş uzunca boylu siyah sa-
kallı bir adam "ir<li. 

- Sizleri rahat:mz etti 7im
den dolayı afflnızi rica cC:,..·ı im. 

Yabancıyı bir n e\' ~ı def
edip çorbn~ınn k~vuşmnk hu
IU .. tmd:l i!'ticnl eden Lormuvn 
u.,ta sözU kısa kesmcl: isl:edi: 

- Hayro!n? bir emriı;iz mi 
yar? • 

~ah~.n meçhul kendisini şöy
le kkd·m etti: 

- Ben fabrikator mösyö 
Mo .. yatoeın kihyası Rnmoyum. 

M'saffri oturtmaya bile lü-
zu onneıniş olan Lormuva 
~n c; b r zlandı: 

- Peki isminizi Ciğrendik J 

şimdi benden ne istiyorsunuz 
onu söyleyiniz? 

- Anlatnyim efendim : Bi
zim dendinin milstacelen size 
ihtiyacı var. 

- Pekala !. Y ann sabah 
erkenden gP.lirim ... 

- Evet ama yapacağınız iş 
yann sabnha kadar beldeye
m eyecek derecede mUhfm ve 
mUstaceldir. Sıvacı cevabıret 
olmal~ üzre basını salladı: 

- Mütc~ssifim fakat!bugüıı 
çok yoruldum. yemeğimi yer 
yemez derhal yatacagım. Ya
rın sabah erkenden geleLH
irim.... OrUvar mösyö ... 

Lormua sakallı kahyaya 
elile kapıyı gösterdi. Fakat 
sakallı kahya israrcdiyordu: 

- Usta bir saatlik bir iş, 
var gel şu fırsatı kaçırma! Bu 
muannidane

1 
ısrar karşısında 

sırf defi ftllerak kabilinden 
so.du: 

- yapılaca}< iş nedir allah 
~kına? .... 

- Canım ehemmiyetsiz bir 
mesele!... Bugün öyleden son
ra bizim efendinin yapı oda
sında) i büyük kütüphanenin 
yerini değiştiriyorduk. 

Kütüphane çok ağır oldu
ğundan iyi zaptedemedik ve 
o~.-ığın bir köşesine şiddetle 
çarptık ve oranın sıvası döküJ
du. Ocağın üzerinde antika 

bir mermer var. Efendi bu 
mernıer dlişecek diye merak
lanıyor. Filhakika sadameninin 
şıodetindeıı bu mermer yerin• 
den oynatnlf, adeta sallanıyor. 
Efendi de ha dilftll, ha dü
şecek diye &ziilUyor. Mesele 
bundan ibaret. 

Lormuva usta nılltereddit, 
bqını kaşıyarak diişftnmiye 
başlamışb. Fakat &n&ndekl ıı• 
cak çorba kiaui kendisini ik
na etmit olmali ki 

- Hayır, hayır, dedi, bqka 
bir ustaya mUracaat ediıaiz. 

- Böyle geç vakit kimi bu
labilirim? 

- Y ahul Pariaia yegine 
sıvacı ustası ben değilim ya! 
Sonra da heni n:wl bulabil
dinfzse baıka birisini de bula
bilirsiDiz.... Hem benim adre
ıimi siz kimden öğrendiniz? 

- Civarda heniiı açık bu
lunan dilkkiıılarc:lan sordum. 

Lormuva usta ze\·cesine is
tifhamkir bir nazar fırlattı. 
Madam Lormuva sanki bir 
hissi kablelvuku'la kocaauu 
böyle geç vakit yabancı ada
mın peşine takılarak 10kata 
çıkmasını istemiyor olmalı ki: 

- Yok, yokl dedi. Sakııl 
aklına uyupta bir yere çıkayun 
deme! Gecenin haynnclp 
ıUDdllzUa felTl iyidir cledet· 

&syle İf yerinde kalsın ... : 
Sıvacı ustasının ıevceı1inin 

de bu ret cevabı kar,ısında 
şahsı meçhul: 

- Efendinin otomobili aşa
ğıda... Doğrusu ynnm saatlik 
bir iş için beş yllı frangı kayb
etmenizi aklım almıyor. Beş 
yUz frank ne kadar rnahir ve 
usta olursa olsun bir sıvacı 

için mUhim, pek mühim telak
ki edilebilecek bir para idi. 
Binaenaleyh bu cidden şahane 
Ucret karştsında şaşaladı ve 
adeta kekdlyerek: 

- ne dediniz? beş yUz frank
mı dediniz? 

- Ev4':t bizim efendi zen
gindir, masrafa pek balcmaz ... 
Lormuva usta artık karar ver
mişti; ~idecekti. Çorba kase
sine son bir nazarı tehassUr 
atfettikten sonra: 

- Peki, dedi, k:ıbul ediyo
rum. Fakat yanımda ne çimen
to, ne harç var ... 

- Ziyanı yok! Evde mala 
ve saire de dahil olduğu halde 
her şey var ... 

Şimdi de sıvacının kansı 
titizleniyor, bu vakitsiz milş -
terinin teklifinden şllpheleni -
yordu. Son defa olmak üzere 
kocasına hitaben yalvardı: 

- Jan gitme, diyorum sanal 
Böyle geç. vakit ... 

Çocuk ta valdesine iltihak • 
etti: 

- Baba! yanıma gel baba!. 
Fakat Lormuva usta kara • 

nnı vennişti: 
- Bet YÜZ frank bu beya· 

hu! Hiç bu kadar para insa -
nın ayağına kadar gelir de 
kim onu teper? Sus oğlum! 
Sana istediğin oyuncağı alınm; 
ıen de mızmızlanma kan ... 
Sana da çoktanberi başımın 
etini yediğin şapkayı, hani o 
tOylft şapkayı alacağım ... Nasıl 
ikinizin de göııllltinüz olduy~? .. 

Lormuva U9t& bu sözleri aoy
lerken caketilli sırtına, f&pka-
[ Mabadi Uacn sabifede] .. 
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Sahife 

• 1929 İlkbaharının biiyllk sUrpriı:ini 
Galatada Knraliöyde Voyvoda sokağı karşısında 

E 5EL5İOR 
Rıi, ük elbi c fabrikn~ı tarafından takdim olunacaktır. 

B fıinıah0p
0 

ç ... i t lcnnıi1i c:l\nnedcn hiç lıir ınuh:ıynntta bulunmnnım:. 
eycfendilerle çocuklara mahsus 

e;,on moda biçımlerde 'e teminatlı cin ı "' 
nıuhıclıf İnçılı.ı ,e fantazi kuma~lord.ı . 

ostüm er 
ve spor kostümleri 

,_. liradan 
\' itibaren 

Meşhur \ 1 \ DEL Bl:!{G markalı ve 
<'n milk\:tnmrl gal>ardınden h t'r renkte 

Par es~· er 
' c ı ü hnp \.r.\'· • r ' T rençotlar 

~, ı lmıdan 
:- itibaren 

Hanımlarla genç kızlara mahsus 
\: il on ın ela 'e lıer r •nl. te 

müntC'ha p çeşitler gabardin 

anto ar 
ve I~ash:'l Trençkotlar 

tw ~ liru.dan 
itibaren 

Her renkte fanellalardan 
lı lira.:lan 
')ı :- it!h a. en 

Çocuklara mal "lUS gayet müntahap ,eşitlcrôc 
dayan i:lı kostümler 

Ölçü üzerine ısmarlama iç.in kususi daire 
vr ~ ve haftanit takıitlerlc muamele 

~"!~~- yapilır. 

Krezival 
Kullanması koJay ve tesıri 

kat'ivcn şaşmaz. Pek muz'iç 

oluu öksürüğü keser . 

Hava ooruıarında biıikeı 

balgamlari söktürür. 

Dik.kat! ,,qJ.aya• fabrikui 

müstahzaratı, ,,~OJ'e'.,. salibini 
havıdir. * 

.. :: /,..,.~ .. '..--·.: ~- ', ... , ... ·-,' -- ----·--
'T'uccar ve Banka men1uru oln1ak u;in: 

2 
Çarşamba v~ cumartesi günleri saat 16 dan _18 !e _19 dan 

1 e kadar ikı sınıf açılmıştır. Maltimatı tüccarıye, ılmı hesap 
Ve usulü defteri: Basita, muzaaf, pakradomar, Amerikan, 
usulü ve banl a muamelatı 4 ay zarfında kamilen tedris olu
nur. Son imtihanda muvaffak olanlara muhasebeci şchadetna
rneıi verilir. Ve iş tedarikinde muavenet edilir. Dersler 11 
ınayıı cumartesi ,günü başlıyor. Programı meccan~n ~mak ve 
kaydo.lnıak için lstanbulda, Çarşıkapı, tramvay ıstasıyonunda 
~merıkan lisan ve ticaret dershanesine müracaat. Hususi ders-
er dahi kabul olunur. 

Müdürü: Agop Pakradoni 
----=-------~~~~--~..:-~~-= 

Orman ve erazü vakfiye M. 
T erkos gölü civarında vaki Sazlar üç sene müddetle icara 

\rerilecektir. 

k 
Müzayedesi 11 mayıs 929 cumartesi gtlnO ıaat oııbqe 

adardır. 
"A~alip olanların lstan'bul evkaf müdiriyetiude orman ve arazi 
l.....-eaine müracaat etmeleri. 

1 

İlkbaharın bütün O"ÜzelJiğini vü-t') 

cude bahşettiği havatı kalplere 
verdiği saadet i bir ODAK ile 
suhuletle tesbit ve ebediyen ınu
haf aza etınek kabil iken geçip sön
nıelerine nıevdan verecek nıisiniz? 

Bi.r çocuk bile odağı istimal edebilir 

I·ll~ { l~l lJI~ S ı~.Tll Jll{ 

urne i rnü adilleri 
nazarı dikl,.atine: 

Y etlerindeki istihkak mazbatalarma mukabil henüz mal 
teffiz edememiş olan ve bizzat taşrada uğraşmayı arzu 
etmeyen mübadillere teshilatı mahsusa olmak üzere mües
sesemizce bu hususta tavassut ve her suretle muameleleri 
deruhte olunur. 

İstanbul Balıkpazarı Maksudiye han 
i\çüncü kat Mo 30 Mehmet Derviş 

Gümrükler muhafaza 
m H dürlüğünden: 

Dokuz kalem kereste malzemesi münakasai aleniyeye kon
muştur. Münnkasa kanunundaki şeraiti haiz olan taliplerin 

I mlinakasa gününden evvel şartnamesine ittila husuliinden sonra 
miinakasa günü olan 4-5-929 cumartesi günü saat 14 de depo-

1ıot al<ç~lerilc muhafaza müdürlüğündeki komisyona müracaatları 

Mülhak vakıflar miidüriye
tnden: 

Topcu başı Ali ağa vakfın
dan Beyoğlunda Şahkolu ma
hallesinde Tekke caddesinde 

' tahbnda iki bap dükkanı 
müştemil 426 numcıralı bir 

. bab hane ile ıttisslinde Erka
nı harp (Tonel) sokağındaki 
kahveci dükkanı gerek müc
temian gerek ayrı ayn yirmi 
gün müddetle müzayedeye 
vazolunmuştur, isticare talip 
olanlann (7) may.ıs 929 Salı 
giinü akşamına kadar köprü 
başında Valde hanı tahtında 
(1) numaralı eczahanede mü
tevelli kaymakamı Höscyin 
HüsnU beye ve lstanbul ev
kaf müdiriyetndc mülhaka 
idaresinde ve 8 Mayıs 929 
çarşamba günü saat (14) te 
encümeni idareye muracaat 
eylemeleri. 

Zavi ., 
Sultanahmet maliye şubesi

nin 8658 numaralı cüzdanımı 
beratımı kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hük
rnil yoktur. 

'- Zarife 

lstanbul icrasından: Bir de
nin temini zımnınde mahcuz 
bulunan bir adet sinema ma
kinesi mayısın altıncı pazarte
si günil saat onbirden itibaren 
Galatada Kapıçi karakolu 
karşısında Şark sineması 
önünde bil müzayede sabla
cağmdan talip olanların yevmi 
mezkfırde hazır bulunmaları 
ilan olunur. 
~~- . 
·~D01fTOR FETHi 

Cerrahpaşa Hastanesi 
Bal<teriyoloğu 

Kan, ( Vasserman teamü
lii) idrar, balgam cerahat 
tahlilleri ile hastalıkların 
hususi aşıları yap~lır:~ .Tele-
fonla malumat venldıgı tak-
dirde tahlil edilecek mevat 
aldırılarak bilahara raporu 
takdiın edilir. v 

Muayenehane: Beyoglun· 
da, Ağacamiinin karşısında 

Telefon Beyoğlu 534 

Tıp talebe k~ngresı .. 
,-·ip talebesı bug~f! 

senelik kongresını 
1·ürk ocağında yapa-
caktır· 
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- EvlendJi'jirnlz nünü 
ak~ma kadar otomobilde 
ge._'lnltk. 

- l'a zifaf oecesini 
IJastanede. 

Sen ne yapardııı? 
Bir lokanta da iki 

arkadaş yemek yiyor
lar. Ortaya bir tabak 
elma getir. Tabakta 
ilci cima var, biri bü-

Son Saat Sahife 

ahife 
tie\ ıııe rn 

1(an1uran bev elinde 
.J 

yann1 oln1uş şarap ~i-
şesi hizn1etçi!,İııe hid
detle sorar : 

- Şükran! iddia ede
rin1 ki bu şaraptan . 
ıçn1ışsın. 

Şükran hiç i"tifini 
bozınadan cevap' erir: 

- Affeder·siniz efen
din1, ben hiç idJia 
etınesini sevn1en1. 

• 

ı~~lirıi k:aldır 
l\lahkeınede hakinı 

maznuna yemin ettir
ınek için hitap eder : 

- Elinizi kaldırın. 
- ı\ff edersiniz ha-

kim efendi. Ben o ka
l dar aptal dei?:ilin1. ka
l rın1a el kaldırdım diye 
1 buraya geldim. Ya si- ~ 

zc el l aldırırsan1 ha
Jiın ne olur? 

ilkbahar türk.. ü 

İzdivaç mukavelesi 

·; ıl.1' ~"-~ 
~ . ~ -. 

~ ~ .-~' :=X' 
"--

- insan aldı başında 
yoli 11 .. en hiç nıuka,·eıe 

imza eder mi? 
ı:der ef'emJim. 

- ·asıl. 

- izdin•t; mululYCl~st. ~ 
1 Ba1Jaını bel'"liyor 

viık, diğeri küçük. 1 

.. ikisinden biri henıen 
büyük elrnayı alır. 

- Sevgilin1! sizıi ebe
veyninizden isteyece
ğinı. Fakat daha evel 
pederinizin haklnnıda 
ne dı· şündüğünü anla
nıak istivorunı. 

Otcki: 
- Askolsun senin 

nezaketine, der. Hen1 
ilk evvela sen elini 
uzatıyorsun, hen1 de 
elmanın biiyüP-ünü a
lıyorsun. 

- Sen olsan ne Ya-
pardın? w 

- Küçüğünü alırdın1. 
- Ben de sana küçü-

ğünü bıraktın1 ya! 

Suale cevaı> 
~ 1 ~~~ 0~~1 ~ f'/u,mı 

~ ~ : :. f-1 -~I I~ 
~~~~ı~ ·~ı~ 
~ /, .. . 7, !!. 1 :!:. 
~ - 'h "' -
~ ·~~: ~ 

~ıtff~ ~ ' it 411~~, ~I i' 
~·~ ~\I 

\~ 11) olmazsa sora
bilir mh im kikük hanım . . 
n~rc~ e ultllyorsunuz'! 

- Sizin arzu edeceği· 
ruz )Cre. 

/ı 

Bahçeye ,.urdum ooma sal ncak! 
yar eeu .. ar ~: ip sallanaca! 

Ne za111an 1 zarrıııyf 
- Sen bir hırsız, bir 

edepsiz, rezil, ahlaksız, 
dolandırıcı ve yalancı 
herifin birisin. 

- Aziziıu. Sen anla-

şılan benimle kavga 
çıkarmak istiyorsun. 
Fakat ben ancak kız
dığım zaman kavga 
ederim. 

" 
- Babam daha fik-

rini söyleınedi. 
- Ya valdeniz? 
- Annenı de baba-

mın düşüncesinin ak
sini iddia etnıek için 
onun kararını bekliyor. 

I ramııııı istediğini 

- Annen ne yapıyor 
oğlum. 

- Canımın lstediölnl. 
- Baban? 
- Aonemln J.stedlğinJ. 



&on Saat 

• 

p Q 
Son. posta ile gelen Paris g zetcl~nd.e eğlçı,ıçel" bir y~lş:'5-

~· .tafsil~~nı gördük ve kariletil\}ize de üç beş sabfla 9lSUD 
~ rmek istedik; işte yazıyoruz: 
Fı ada akkümülatörü anot bataryası ve kadri içinde, 

al de bavul şeklinde telsiz de.fon ahiıel ri v r ijğır l 
15 kil~~ geçmediği için elde taşınır, istenilen ere ~ötilriirur 

ansm tanınmış tacirlerin~n biri bu ne i ıeuıeıı b 
taıı~ nıış, ltendi kullandığı otom<> bil· bir r 
zhıtisine çıkmış, f at bir köyün kenarında durması, otomobi
lin yanından biraz ay.rılması icap etmiş, geri döndüğü zaman 
da bavulun aşırıldığını görünce: 

- ... Acaba bu işi kim yapb? Diye düşünmiye b lamış. 
T"'m o sırada kulağına bir konser sesi gelmi se · geldiği 

tarafa ko , bakmış ki iki külhan beyi bir a nda 
it la h yrctle bakmaktadırlar. Meselenin esası • 

Bu iki kiilhan beyi otomobilin yanından ge&erken bavulu 
ınfuler, hemen ırmışlar, biraz öteye giderek boşaltmağa 

~ . ~mı .ı , fal at buwlun kapağını karışbrır eu için.den bir 
ı~ılti geldiğini duymuŞlar, şaşırmışlar! 

- Acaba içinde bir ins n cesedi mi var? 
KL < hırsızlar bu endi e ile birdenbire gerilemişler, fakat 

0 & d da bavuhm içinden bir konser sesi yükseldiğini görerek 
b vu'un bir tel iz makinesj ol~nu anlamı lardır. 
' Telsiz makinesinin sahibine de ahizenin nereye gittiğini öğ-

re\en .. s işte bu konser sesidir. 

Y;a1.Fanın karakolda bitti~J söylemi e .. var ıdır? 

' 

Yorıtcıt bir 
günden son-

, . 
ra e\'lntze 

dönd,.iS·zlmi::. 
za111 a ı z ,~e<' tli 
ve 111es 'ııt bir 
gece geçrr

mel' ister n~i
siııiz, o lıaldc telsiz 11ıaki-
nasınıll dıiğmesini çe(' 'riniz: 
Btı gece l?eşte İstasyonu Peste . . -
operasının temsı Jnı traı1sn1ıs-

)ron stıretile neşred~ektir 
(1 

11 
eme yo~Juİıda i tik aı caddesin-

. {le (Bey eı-) ticorctıınes·ne müracııat 
.. ediniz.~ 

U ticaret ne size ak ın Zft f?elmiyC• 
~ek kad r b 1.yük bir kol ylık eö ere
cek ve iste iğiniz ahizeyi der ~ vere-
ce tir. 

u sa e 
l{iralık ve ya satılıl~ köşk aranıyor 

l•'t•nN· ) olu ile . faltPI e aı ında tıçe icinde 
1 ,ahnt ~ odalı, sl bile ı ıum un ol a{ju J"adaı 
yakın kirahk ~e ~ a satılıh. bir J,öşl r nıyor. B_ah· 
4l'e-.;i hlQ ük 'e d<>niz J cınarıuda olanı t rcih <'ddJr. 
~ rar:Ia t .. 11·~11 .. \t, 1 nt'1 fiyat, miimkiinse roto?Jı:ar 
Son :-iaut idare:;ine « ı,ö~I, » lhtydı ile · d<'ı·ıl· 
ınelidlr. 

, 
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DÜNYA ŞİJUNU. 

lfızoğlan ~ kız •• ·Fakat •• 
Almanya doktorlarını I>irbirinc düşüren bir 

hadise: Bakire bir kiZ rüyasında 41cbc 
· kalabilir mi,t kalamaz mı? 

· Bu hafta gelen Alman p- ı 
zet.eleri~ bize ç.ok garip Ye pek ı 
~Wklt bir haber ptirdi. · Ba 1 

baba'~ Mfln Almanyada 
bOJlkl bir dedi kodu Japallf-
br. .ır. , 

Yai.:'afl sadece Alman p
:M ~Jen .,nen iktıöu 
edlymuı: , 
· Mini.,. im: m.-.ın. mektebi 
talebelcriılden · F1'6yllyn~ ticla 
Ve~ iıminde genç bir kik 

, var. 1'Q ıeaç . im :4.lmanyanm 
çok eakf ve ·zengin ualızade
lerinden bir aileye ,memupmr. 

İki ·tmedmbai devem etti· 
ği bli ıpektepte Zefra ve ta· 
Iıtma11 ne koelılanDm takdi-

~ ~.~·:; 
kız talebe vu ki oaaDla 
an111 İJİ deiiL Çtmktl frOy- • 
llpı Llda 6a lama uüdq
lvı arumda lumzhjml mty· 
dl•• çSarbmt ve ~ 
idareli tarafından mUYakbt 
tart cezası ile tecziyesine 
ıebı.:mUfhır. · 

( Bialmer ) . ilimli hu · 
ahlibız kız bir sebeple glk.el · 
ve ç~an (Lida Velı~) a 
dUşmanchr. Son ay iÇinde · 
Lida mektepte birdenbir.e has
talanır ve mektep idareli 
tarafından tedavi edBmek 
üzere ebeveyninin tato1UDa 
gönd~rilir. · 

Kızın anası babası derhal 
çağirdıklan bir · doktora ev· · 
lfitlarmı muayene ettirirler. · 

Dokt'.or · çok kuvvetli ve 
mukte4ir bir dahiliye müte
h~rn!1:;1 elan (Robert Aynzcl)dir. 

t.bstayı muayene edince 
r.l:>e\'eyni:le dönerek şöyle söy-
ll'yor; , ... 

- Bu haıtalık bet)im Uıti·. . 
sLısım tfahilf nde · ti eğildir. Bir 
kadm doktoru, bir ebe çağı-
rm .. , 

Dokto! Robertin bu sözü 
kzm cbe-ıe~rn?ni hayret ve 
de~ete düşiirür. 

- Ne söylüyorsun doktor? 
- Hakikati 
Memlekette yllksek bir ai

leye mensubiyetleri ve bilhassa 
o zamana kadar şerefli kalmış 
olan isimleri lekeleniyor. 

· Teadb~ wcllli ıiddetle 
IUzlmmın ibiııiue lillcum edi· 
ı_orlar. BeDd .le &ldlrec:elder. 
Fabt ebe doktor mtldp.le 
ediJor: . 

- Ne )'llPl)'anunuz.. Kıımz 
vakıa gebedir. Bu muhakk•k 
fakat ayal zamanda im ojlan 
kiz bakiredir .• istediğiniz 
mütehuua gösterin. ( Penlei 
bekiret ) olduğa ~ gibi bi14 
anza yerinde duruyor. 

Bu son ı6zler f&fll'IDlf kal· 
maş olan ana ve babayı bGa· 
biitün ~ırbyor. 

- Fakat kızımız bakiredir. 
- Olabilir? 
- O halde .. · · _ 
- Bu onun bir ebeye p 

terDmemesi için bir sebep te,
kil etmez. 

T elişa d6fen ebeveym her 
halde kızlanlı. bir k,adın ha
talıkları ·miltehauwna J6ster· 
miye karar verirler. 

Fakat bir m6tehUllllll mu• 
ayeneden sonra keşfi zavallı 
ebeveyni daktor Robertin ifa· 
desinden fazla şaşırtır. 

alacağını ıöyliyen mektepli 
kız llzerinde toplanıyor. 

Tutulan en mahir avukatlar . 
en alim doktorlara mliracaat 
ederek bikir izale edilmedt:q 
gebe kalınıp kalmamayaca~ 
IOnlJOriar. 

Doktorlar bu suale: 
- Evet.. diyorlar.. Ba ka; 

bildir. 
Erkeğin çocuk yapmak 

kabiliyet ve kuvvetinin, kıymeti 
haleldar olmadan meseli ta
haret suyu ile bir genç kız tara· 
fmclan istimali gebe bırakabilir 
ve bu bp Aleminde ara ııra 
prillmlif hadiselerdendir, _. 
Cak bunu mutlaka bir doktor 
bir mütehauıs eli hazırlama .. 
lıchr.Doktorların bu katı i~ 
lerl ve fllpbe albnda olan 
mektepli hınız kızın bir de 
doktor &flkı olmuı işin ıek· 
lini değiftiriyor ve Mtınib 
mahkemesinde, bikri izale et .. 
meden gebe bırakmak, ctırllm
lerile maznun olarak hınız km 
ve doktor atıkı arzı endam 
ediyorlar. . 

' Tabii her ıeyi inklr etmek• 
., - Jlimız ıebecOr .. Hem a.h teler. Ayni zamanda bu maı-
ha gebelik d&rt aybktaD fa. nun mevkfinde olan doktor, 
la, çocak içercle adeta ~ bir çok doktorlann ilmi ~ 
yor.. Ana ve bab-. De bale detlerine istinaden b••ka bır" 
.;..ı..an.a-:..: arbk ·:.:n -•~uu nazari~ ileri ıürtlyor. · 

Kaza IOIU)'Orlar • ecli-. - Bu genç kız rilyuında 
yerlar, mektepteki laayatmcla bir erkekle mllnaaebette bu .. 
bir gayri tabiilik olup olma- lumına, bu m•----betin be • cbt! anlamak :...ı..orıar. UwaDC: ..... ~ yecan pddetlne g6re genç laz 

avalh kız bir fey bilmiyor manen olan mihıasebet tesiri· 
ki anı--. Sadece lurm kız ni uzviyeti lbozulmadan benli
ile ola macera1mı ~or ını· · de hisaeder ve gebe kaJa .. 
ve: ı 

Bu r, 
- kıZID ahllkaızlığuu Doktorun ileri surclllifi ve 

meydana çıkartbğım zaman bir çok meslekdaflanna da ~ 
bua JQıruklannı llkarak: yit ettirdiği bu nazariye Jrar.. 
«Senclen 6yle bir intikam ala- ıısmda mahkeme heyeti ftin 
caiım kil• dedi .. diyor. hallini Alamanyanın en ylkw. 
Ebe~eyn bu hadişeye ehem· sek bp alimlerinden bir beye-

miyet vermiyorlar. Bir im bq· te bırakıyor. Bu heyetin vere-
ka bir kızdan gebe kalmaz ki ceği karara göre hilklm ve-
ı6phe etsinler... BahUllUI ki recektir. Doktorlar heyeti fU 
tı'-'~ ~~~ olmakla beraber suale cevap verecektir; 

akirede Genç bir kız, rüyasında 
Mektep iduelini dava edi· maruz kalacağı heyecan ile 

yorlar. bikri bozulmadan rebe bla-
Mescleye adliye vaz'ı yet bilir mi, kalamaz mı. 

ediyor. Tahkiktt tamik edili- ~ Alman hp Alemi 
'yor ve btltün fÜpn~lcr intikam bu suale ne ccvak vere~ek? 
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tlkbaha-
rın, ilk ın~·- · 

( sınu niha-
, • fat geldi. Kışın 

kahn ropların-
, dan, kürklü / t 

n1antolrından ·, 1 · ve önü ku- ~ 
inırtulduk. ( V,.., ]";. · .ıeliöir. Yaka t yü-

Şin1di arfıl.{ açı- \ ~· ~ / . .\rek, kol dar ye 
lan hava ve çıçekler \ ./ kenarlı. 
gibi açılabiliriz. Maa- 1 

\ Etek dar ve yan-
n1af ih yarın kızgın sı- ' dan pli kaşe, renk laci-

/ caklarda giyeceğiıniz vert, jile etek kumaş ve 
, ,ince ve dekolte ropları renginden, ; ·-- . 

· ., bu mevsimde gi yeıneyiz. _ . Di ~er modelin1iz rop 

S d 
l( o s t ü n1 · üstüne ta- ,." Sor modası 

aç mo ası .y ~ . ta yör, rop · yör çeketi- ·· ..... 

E "'-antazi atlastan ka-
h.ilse robun renginde 
On kafes bağlı ve bi
lekten fiyonga kemerli 
tek atkılı. 

üzerine gü .dir. Rop -
zcl intihap . iki - .cins 
e d i 1 n1 i ş !<unıaş .-
ren 1' ye tandır . 
birin1de , G,e ğ Üs 
jile,ka- kısnıı 
zak ve "~l yu 
) a ceket en f izla -· ı·e- ka~ısına kadar· .fa·~: 
vaçta olan m~a ş$il- · t~zı .. v~. Y.anına 5ıı:gılı 
!eridir: o#~ Bu : · güı$ü · . Y~.nludur. . . - : · .. . 

~d il • • • b•"-'•. Ust kısım ıse beyaz-
ıno e erımızın . , . ~ ırı . d y k , · .. . , . ·-, ... 

1 
ır. a a ) arım ~ yu-

r~p : , ?z~r.~oe_ :.; .ı_ Jl e.!. varlak · ve ya~~an · 
d1 ~en "rop ustune ... ce- kopçalı. .. 
kettir. Her· ikisi de şık Ceket dar değil<lir. 
birer dış elbise.si olur. Üç tek düameli ve 
lilenin altındalii beyaz · cepli, kol· kapaklıdır . 

. ·-
Bi'ôderi 

1\tasa Iieriarı~- .'ı)erde, men'ı · ıdıças, · J{~ 
yastığı iç!n n1odel . . 



r ~· ıema 
Sahife 

in Griffit 
ı, mazide çekti~· 
ti, iztirabı, a~ 
l rını anlatıy 

günü hatırlamıyorum. Ancak şimdiki kocam Morosko ile evlendiğim 
tm-Uıten soora saadet nedir, anlayabildim. 

Tı ksasta doğdum. Bir şimendifer memuru olan bobam İngiliz, annem 
lta,typ. Benden büyük bir kız kardeşim vardı. Annem onu benden daha 
fada aever, ona bir arkadaş muamelesi yapardı. 

Be i 9 yaşında ( Yeni Orlean) da leyli bir 
meKt~e venliler. 

İhınAI ~eliğim aşikardı. Bu his bana büyük 
bir mevki elde etmek hırsını aşıladı. 

O zam nlar bir liratro san'atki.rı olabilece· 
ğ!tni nür, ayna kar:ısmda provalar yapar-

f J _j dım. 
ıa ,,,~l·n ,0 •,- pf M biu eoa senelerinde resme heves ettim. 

ille istidadım okluğunu habrlıyorum. 
Korin Griffit, ı~I aleminde mev1tii Ne (Y ı<hlean) daki hocalanından birisi y,apbğım 

tueı itibarile en yüksek deııoceyi lliıraz bir tablo}'U benim hesabıma 50 dolara satmıştı. 
adındır• · r '' f'.kat annem, babam benim bu kabiliyetime 
san•atKAr çalıştığı zam~rd~ haft~da "teıı:c kadar ehemmiyet vermediler. y apbğım 
far, bizim paramızla 20,ooO lira. alır~ ~le i, ~uvarl~ salonlara asıyorlar, gelen 

öre yalnız 3 filimi 1,oo& 000 dolaHtı m~er de bunlara bakarak: « Cok güzel-; 
ürk lirasına gelmeL.1:edir. ' 

1 
dew.tkle iktifa .ediyorlar, hiç kimsenin aklına 

Korin Grif t buo.-ünkü mevkiine '5 ~Brin benım b 1 ' a i ıy f mi inkişaf ettirmek gelmi· 
m!annd~n sırf kendi sayi, zeknrı vç f.PzelJiği ıyord'2· İnkisara uğradım ve resim yapmaktan 
. d k ı-~- 1 .. • } esm e çı nu. ~. . v~(Y~st pı. 

Bunltfrı, a10.nı ., i 1{ aslamı ~3 ynşıtıda iken yaşadım. Sevdi· 
nasıl anlatıyor: :ı ~iM ~;hç 21 ~a idi. Ona dudaklanmı, 

~ü :Dn · ha• r . l ltaİBidıi teslipı · ~m. 15 yaşıma girince benimle 
- ptımmı~·r~ t~ ,r. lvlenuc~ini sf.?:1ledi. Bu yaşa basmamı bekle

l'rRrıe,"le ajr,t · ~el{ f;zere t t•eı&ar m_el~ebe girdi~ .. Halbuki 
mal\: 1 :m T pfitı.bn çıl~asıy.a s-cvdığım b~ ~dam bır ~acc-

. ~~ i ~1..r ape~~t, hır. ~dıtı. avcu.su 1mış. Bunu ogren· 
• J1 r 1 ~itt~l rfrl J Jııeni' Ge ·m iç'"n ço c kuv etli bir darbe oldu . 

. ? ' tlnr 11;\f~lt-- l@bu wJt . ·~ ça m. 
'ı 'dfu!r ~~ot- 1 

., 1 /!u sır 1 .. aın 'iiI~ Hemşirem evlendi 
l:oca bir ve ben, ann l , hay~tta ıyapayalnız kaldım. . . 
caz i d c ~hadise · t( · olarak fakru sefalet tak ! ettı. Yakacak gaz, yıye· 

'~ ~kınek bınamadı [U)llZ gün!er oldu. 
Tc1;.kct fe."kcti takip eder derler. Fakirleri ıiyanet etmesi lhım gelen 

kanun bizi yeğane malımız olan evimizd<;n de 
mahrum etti. 

Sefaletiniz gün gcçtikce artıyor u. Kalk· 
tım, Hollivuta geldim. Sinemacılık y1.1pmak 

istiyordun;ı. Bir çok kimaeler 
bana bunda muvaffak olaca -
ğımı söylemişlerdi. 

Sinema şehrine muva· 
Mabadi 14 üncü 

sahjfede 
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Muharriri: 

Jıil I ern 
-1-

Nakıli 

idris l/11/ıte.ft' 

e 
, öhret ve azameti dillerde destan olan İstanbulun, bu 

güze şark şehrinin bugünkü sessiz ha i ne idi? ~ a
rası ve denizi ile bu memleket· bugün neden 

tğustosun on altıncı günü .. 
stanbulda T opane meyda-

nındayız .. 
v ki 
T

a t, akşama yaklaşmakta .. 
o . . pane meyd nı I nbulun 

en ışlek, en kalaba! k b'nbir 
çe ;t h ' . ş. alkı, n an ka b lı nı 
sınesine topl bir har:ket 
merkezi idi. 

.Meydana h kim muhteşem 
mı1nareli camii, çok Jzel ya-
pı mış ç . b b ·ı eşme 1 ya ancı arın 

dı ed!1azarı dikk t · ıi celbe
er ı. 

Sıra sıra diz"lmiş manavlar 
gayet nef s ı· • k l z.m a ron-
annı, Anado u ü · in" en 

tokk k rın ı b le i h 
ca rz 
surett 
İstif etm"şle~ i. 

Bir az öt 
kanları .... 

t b~ i d""k-

Rengarenk tac;: < r ile pırıl 
b~rıl parlıya sbihl r güzel 
ır şck:lde ip ere 

dindar ...... l . . ...... en c ın 
ar~ed"lmiş .. 

Işte halk n p k ç 
bal ·b· ti b gı 1 ta ı ve ir' a-
aklarının yan y a .. t .. t d" • , s e 

d ıztlmesin en, ıstıf cdi m 'n-
en . meydana g im· bir çok 

serg ler ... 
Ellerinde r'f sepetleri 

boyuna, hiç durup di l nm -
den m d laş ey an n ort ında do-
Y~::~e hac~ y .. gı, gül yağı, 
satn n vagı, zambak yagı 

Rı~ ayak esn fı ... 
· · tuna yanaşmış kayıkları 
ıçuıde l . . . 
Üst.. ' ermı k e er nin 

,, be~?e çapr ti mış nöbet 
. ıyen cakalı fiyak lı, ge-

~ış . kuşak ve abani sarıklı 
enız u aklan ... 

d Boğazın . l ~ r f suları ÜLer. n
~ azametle kürek vuran ka-

çılar. 

bir ölü sessizliğine bürünmüştü? - n • 

Ellerini laireklerinin üstüne çaprastlaımş nobei 
bekli yen deniz uşak/an... • 

iskambil, bezik oynıyaq halk; 
lstanbul halkı ... 

Biitün bunlar, bu insan ka
labalığı her ün için T opane 
meydanının temelli ziyaretçi
lerini ve daimi faaliyetini teş
kil ederler. 

Fakat bugün ... 

işsiz güçsüz halk? .. 
Haniya dükkanlara dolup 

dolup boşalan meyva merak
lıları, balkabağı alıcıları, tcs
bih müşterileri .. ? 

Nerede fistanlarının kıvrım
larını bükerek kırıta kınta 
dolaşan Rum delikanlıları? 

Nerede tıraş edilmiş ve 

1 
İşte gehe sıra sıra kahve-

er ve bu s k h bahtan ıra sıra a veleri sa-
lcb gece yarısına kadar 

Ağustosun on altıncı günü 
olan bugün bu meydanda bu 
koca ve kalabalıklı, gürültülü, 
patırdılı Topane meydanında 
kimsecikler yok! .. 

Bu meydan, mutat hilafına 
bugün bir ölü sessizliğine 
bürünmüş ..• 

cascavlak meydana çıkmış 
parlak kafalflJ'ı üstüne kondur
dukları siyah kalpakları ile 
mağrur ve edalı dolaşan mii -
balağa dostu Acemler ... 

gile alep dolduran, sigara nar-
duınanlan arasında tavla 

Nerede daima asker kıyafe-
tine benziyen elbiseleri ile Haniya o kahveleri taııran 

,, 

- ~ 
o -

caka sata sata, e lerini koll"• 
rını sallıya sallıya dolaşan 
çerkesler? 

Haniya kendilerine mahsus 
ebaları, potur'an, saltaları ve 
güneşten kızarmış p ncar gibi 
suratları ile her vakit kabili 
tefrik olan Arnuvutlar? Ve 
haniya, nerede ~ah arlı, sarıldı 
cüppeli ve lrn uklu İstanbul 
halkı? Bunların hiçbiri bugün 
meydanda yo ... 

Bunların h :..,i de h;ç 
bir gün el ik olll""ld J:l~rı 
T opane meydanına · bu(J'ün 
boykotaj yaparak · r · tqra
fa sinmişler ... 

Hiç ... Hiç 1 °11" e t 
etmek imkanı yo 

Ne ~ar? 
Ne olmuş? 
Durun bakalı :ı •• ;: 

ve kimsesiz mc lan 1 un a 
iki kişi bcl'rdi.. lk on n n 
bugünkü fevka • eliğı an'l' a
biliriz .. 

Fakat.. Hayır onlar da b"l-
miyorlar ve onlar da biti!tt 
gibi bu tenhalığa hayret edi
yorlar. . 

Çünkü ikisi de başlarmdakı 
şapkaya ve tavurların:ı naza 
ran ecnebidirl r. Ve Istanbu
la daha o giin gelm" ı~rdi. 

iki Avrupalı h yrct içinde~ 
ler ... 

- Bugün ne var? 
Yalnız Top=ıne ffiP ıianı 

değil, her taraf, b ütiin 
İstanbul, karası ve denizi ~l~ 
bütün bu şark mcmlekctını 
derin bir yl uyn dalmış. 

Yalnız m"stesna o arak li· 
manda demirli Avusturya, 
Fransız, lnğıliz gemilerinde 
bir aı: hayat eseri görülüyor. 
Eşya yuklü birkaç mavna, 

tek tük bir iki kayık liınnın 
ortasında şuraya buraya gJdıp 
duruyorlar. 

Şöhret ve azemeti dillerde 
destan olnn bu güzel . şark 
şehrinin bu günkü halı 
'd' don idı? ı ı.. ne ..... [ BitmediJ 

\ 
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iş öy e olmaz 

Bu heri e tur an a karı 
lftzım, anla mn? 

-150 -

- Ne o, ne bu. "'\1 ola ğe geln1ek istemiyece-
çıkan aç kaln1aınak ğini de hesaba kata
için azığını hazırlar, hnı. O halde başka biı· 
dağarcığına yerleşti- ven1 daha ister ki 

l .. ersenkli oğ1u kapı!
rir. Biz de öyle yap- s!n. l~usçuktan ayrılıp 
malıyız, her şeyi dü- 1 

!stediğin1iz yere ge sin. 
şisnmeliyiz. I~ te bu yen1i de senden 
Şimdi kahya, kendi bekleriz. 

pltmını, Tersenldi oğ- 13u dolaşık ve çapra
lunun ne suretle öldü- şık tedbirleri ağzı açik 
rülcbiJeceğini anlatı- dinliyen Sülo, safiyane 
yordu : sual etti : 

- Senin dediğin şe- - Ben ne yemi bula-
kilde iş görüln1ez. He- cağın1? 

rifi ele geçirmek için - Harenıini gizlice 
güzel ve kurt kapa- ve gene bizin1 yardı
Dlndan daha sağlan1 nıınıızla çiflik civarın
hir tuzak kum1alıyız. daki köylerden birine 
Onu şöyle bir kenar nakledeceksin. İsmail 
yere düşürn1e1iyiz. Bu- onun da o taraflarda 
nun için de tek bir olduğudu işitince ümi
çare var : Kadın. İs- de dü~er, dayananıaz. 
mailin dini, imanı ka- Be-henıehal çifliğe 
ndır. Bir güzel avrat gelir. 
gördü ınü aklı başın- Sülonun yüzü kıpkır
dan üç karış yukarı mızı ke~iJn1işti. Karısı
f ırlar. Şimdi bize bir, nın isınının va hancı 
iki turfanda karı la- erkekler ağzıı1da do
zım. Bunu ben bulaca- · Jaşn1asına ve hele 
ğım. Serezden, Dıra- onun bir yenı gibi or
madan, para-pul da- tıya atıln1a~ına ta
f!1tır, çiçeği h~ırnunda han1nıül e< emiyordu. 
birkaç çingen kızı Binaenalcvh, haşin bir 
getirtirim. Sonra sıra İşaı·etle I(ösenin sözü
herifi Rusçuktan uza- nü kesti : 
klaştırmıya gelir. Bu- - Bunun zikri dahi 
nu:-ı için de bizi n1 caiz deiril. Yoldaşıını 
ağ.ı çalışır. işe karıştırn1ayı geç. 
. Çingeneler gelince Serczden, Dıramadan 
Ismaile haber Yollarız. avrat top]ayıp o terese 
((Korulu çiftlil~» te bir götürnıek bile düpdiiz 
cvlence yapahn\, deriz. kodoşluktur. Er olan 
Orası da onun n1ülkü işini teınz görüi. He-
değil mi ya. Şüpheye rifle yüz yüze karşı
düşn1ez, n1uhakkak ]aşnıak şu senin dedik
çiftliğe gelir. Ancak, ]erini yapnıaktan çok 
tedbirin1izi hiz geniş iyi. Onu ö1düren1ezsen1 
tutaluu, herifin çiftli- bile erce ve nan1usun1-

Mümessilleri: GÜSTAV FRÖLİH ve 
BETTi AMAN 

Müsabakaya iştirak etmek için biletinizin koçanını 
muhafaza ediniz. 

Bugün 

OPE~A Sinemasında 
Artistler şirk~ti filimlerinden meşhur cihan artistlerinqen 
COHN BARIMOR ile KONRAT VA YT ve MARSELIN 

DA Yin muazzam şah temsilleri 

S E R s· E R İ Ş A i R 
A\•rıra Monti Panks;n ? Jrıc;ımlık L-omPrl:cıi 

~·=•ı:wn•ıa•a111ıııııımıma • 
1 nerkea için kaçırılmıyacak 

Bir fırsat 

.MAJİK Sinemasının 
Bu akşam başlıyacak olan 
bliyllk sinema muvaffakiyet
leri silsilesinin 3 filimi seyr
edecek olanlar icra edilecek 
musabakaya iştirak etmek 
hakları olacaktır. Mnsabaka 
neticesinde atideki kıymet
tar ikramiyeler tevzi edile
cektir. 
1 - Mustafa şamlı ve Mah
tumları ticarethanesinden 10{ 
liralık eşya satın almak hak- ı 
kım bahşeden bir bono. 
2 - Raul Franko mağaza
sında su mermerinden ma- ı 
mul iki adet lamba. 
3 - Üç ayaklı bir adet ko
dak fotograf makinesi. 
4 - Strongilo biraderlerin
den 50 lirahk eşya sabn al· 
mak hakkını bahşeden bir I 
bono. 
5 - Maksimde 4 kişil:J"k 
şampanyalı taam. 

lllimllllllllllllltftlllıllllJR lllHllllllllJllllllUI 

la ölürün1 a, O da bir 
şey. 

Köse Ahn1et bu şid
detli itiraza kızn1adı, 
sesinin ahengi tabiisini 
n1uhaf aza ederek : 

- Gene - dedi - ço
cuklaştın, Ehlinı, Ko
rulu çiftliğin yakınına 
getin11ekle İsn1ailin 
koynuna sokacak de
gilsin ki. O, tuzak ye
n1i gibi bir şey. Ter
senkl i, yalnız koku 
alacak, Fakat Lir şey 
gören1iyecek. Çingen
leri de ben getirece-

PEH 111~Y~i \'.\l.ı 
Y.\Kl•'l~D.\ ·: 

Şişlide İzzet paşa sokağın
da kain Valide apartımamnın 
3 ve 11 numaralı daireleri 
yirmi gün müddetle müzaye
deye konulmuştur. Taliplerin 
yevmi müzayede olan 13 Mayıs 
Pazartesi günü s~at onbeşe 
kadar İstanbul Evkaf müdüri
yetinde Pcrtevniyal vakfı ida
resine veya encümene müra
caat eylemeleri ilin olunur. 
- -- ---

Piyanko müdüriüğünden: 
Tap ettirilecek olen 470000 

adet evlenme cvral ... n 1 4-5-
929 tarih cumartesi saat on 
be~te ve (76000) adet evlen
me cüzdanı ve defterleride 
6-5- 929 tarih pazartesi günü 
saat on beşte münaknsalan 
icra olunacağından ta,ip ola
caklann pey akçeleri ile bir
likte mezkur gün ve saatlerde 
piyanko müdürlüğünde müte-

şekkil mubayeat komisyonuna 
müracaat eylemeleri ilan olu
nur. 

ğin1. f)aha uogrusu 
bizim ağa getirecek. 
Acaba kodosluktan • 
senin kadar olsun biz 
de çekinmez miviz. 
Hasını yenn1ek fçin 
böyle tedbirler g~ek. 
Bak İsma ile. Seni or
tadan kaldırn1ak için 
neler yaptı? Senin evi
nin ön,ünde Hüsmeni 
bıçaklattı. Sonra ka
bahati sana yükletti. 
Bizim ağayı bile o 
meselede isterse leke .. 
liyecek, belki ipe çeke-
cekti. Mabedi var 
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l\t ·1 - 191 -
ar arı \anın, iki buse Hurren1 iç\n << güzel » 
- asında söylediX-i sö- diyordu. Ne ~s.·k, ne 

zun sahih l b • d ... . o up oln1a- ten1avül, ne heves 

ı ~gını, Nıgarın filha- ifade. etn1iyen, ancak 
oka ]{ d' . . r· d' en ısını davet sa ıvane bir takdiri 
e .. ıp etnıediğini dü- kall;i gösteren bu söz, 
~unn1üyor, kendiliğin- ne kadar saınimi, ne 
. en kapısını çalmak katlar biriva idi. Laü-
ısted i r .. · <l "' b' 6 1 ey e nasıl baliliğee hiç te n1üsait 
~r. ınuanıele görece- olmıvan, vekarını mu-

~ını hatırına b .. ile ge- haf a~ada ı11üf rit bir 
tıtnıiyor, yalınız ~1. taassup gösteren hanı
pnşanın ]~onağından nıının yanında, kapıda 
uzalda~nıa vı ve kur- bekli yen ınisafirin gü
tulnıayı ., düsünerek zeJliğini söylen1ekten 
k:~!<Ieri ıslık çala çala çekinıniyen kadın, ne 

·)Uyor, koşuyordu. doğru sözlü bir şahit, 

, 1igar H.lf-
0 

sısnıan ne teıniz görüşlü ve 
ve oynak kadın. ·Hur- dü ünüşlü bir hakenıdi. 
ren11• b' l Nigtır H. bu şehadet-

ırc enbire eve g ı · ten, ve bu hiikün1den 
n~k'ltş görünce şaşır- iliklerine kadar miite-

tan nleni nef s hassis oldu. l"oıubul 
~~~ınedi. \ 7 aktilc ko- teninde kabza kabza 

• 1111 g;:ı peden Neri- bir raşei haz dolaştı, 
~lanln "elinden şu tü- göz bebeklerinde beşuş 

an<l: <-şıkını ahnavı, leınalar titredi. Her 
gerçı diisünnıüs ve ı;ir kadın üzerinde tesir 
neşeli glii1ünde ~önünü, ika eden delikanlının 
sonunu hes, p etrnivc- basit bir davet, küçük 
tek- i\1arikaya da "bu bir inıa, müphen1 bir 
a ı·z u . h w • t .. . · sunu ı sas etınisti. ışare uzerıne evine 
J~akin rüthelcr, ati)·e- geln1esinden do]avı 
er ~re pek n1ebzul nü- adeta fahre kapıldı. 

Vaz I · · J • k d ış er ıçınde denıo-ü- erınırnın o a ar 
~~t olan n1esu't aşıkın dilnüvazhklar]a, o de-
l ?Yle ansızın naklin1e- rece f edakarlıklarJa 
~an cdi ·ereceğini dü- nefsine hClsretnıek is-

şl tıı~n1en1işti. Hizınetçi- tediği güzel erkeğin 
erındeı1 1 · . l ,. . kendisini ona tercih 

l . )lrl (( G.ttıp >e etnıesinden hir nevi 
YIIM g·eldig''rini haber d ı :r verdi~·i . . . gurur U)'l u. Ne olur-

ş ~ ı, h zanıan zaınn ° sa olsun, bu tendürüst, 
· 

0 tetJi erkek olduğu-na bil . .
1 

bu n1elih adanu red-
Yerek e ıntı {al edenıi- etn1eıneyi tasarladı. 

sornıuştu: O, Nerinıan gibi kıp-
.: Nas~l k[ıtip bey? kızıl oruspulardan de-

f Nerınıan hanım- rrildi. Kilolarca et ve 
endinin katibi. 0 

- H yağdan terekküp eden 
urrenı nıi? E ton1balak vücudunda 

ka-nlı ..... !vet, o güzel <.eli- 1 h taş on bir şe vet sev-
Nigar t ·r labesi dalgalanıp dui·-
. ' şu arı üze- b 

r
1
. •ne bilfrihtivar kızar~ dı nıasına rağn1en ir 
Şte b" . .J • ~ • fahişe zihniyet ve his-

1 
11 hızn1etçi · t' t d ş 

a elade bir kadın dahı~ sıyc ı aşımaz ı. u 
kucaktan bu kucağa 

O Kari/erimizin Sütunu O 
Hır usuıü muhakeme meseıesı 

Et'cndim: 
f ~•2:-. seıwsi ( S) Evlül 

lurihirulP Jrnmmu mtide
ninln nwı·Jvclintlt•n evt>I 
izdinu: t.•llhiı. IU.28 S('llPSİ 
ortnlarmda izdivaernıdan 
il\i eıw smırn rel'ilmmm 
amcası oltlu{ilmn iddia 
eden hir şahıs heniın 
ale~ hinu~ şu ş<•l,ilde lıir 
dava ikame edivor: 

l\lerlıunı bh'adcrlm efen-
dinin lwrinıe~ı hnnımm 
kli<:ük Flştn hilırlni izal4• 
,.e heoni ııwl\t upln tahJdı• 
ve tezl11 t'ltifiindPn hin 
lira tnzmiıwl vo kanunen 
cezasmm havini ». · 

f Jç tane ·eh~ miidafaa 
Şahidi OÜS(Pl'İ)'OI'. l\lalıJrn
lllü tfflllfl şahitler YC hC>n 
hazır hulmulu{jumuz lrnl
de mfüJdef mnhlH•modc• 
hazır lmlunmı,or ve sn-. '.: 

hitler d~ lı(•r ild nıe elo 
hakkmcla ad<•mi malünıat 
heynn Pctirorlnr n! be
nim cHmdC'l,I Vt' ilialnr 
de bu mPsülPnhı hililfı 
hnldl,nt olduğunu uö< le· 
rlyoı:- Ycasllmlarım şunlar
dır: lzinnf nw, 11tif11s lrnv
dı, ve t-;ulmclu şnlı~h~e. 
l\lalJIH•llH.'Y4' hu C\ ı·akı:ırı . 
ut> terdl{jimiz huldc müş-
tekinin cclhlnc lüzum 
güstel'iliyor. Halbuki lm
nmuı nu•<ll'ninln meYi\ii 
nrnrivf•t. n-. sel\11 tal bild 
hakkİndaki ı:anunun do
lnı~unru maddf'sinin hlr 
fıkra ·mda c< eski kanuııa 
nnzaran ol\tedilmiş olnn 
cvh•ımrnlPr YNli kanunun 
nazarmdu cİnlıi _ ... ahih1 ir.» 
Hivor. Cumhurivt1l kanun
laİ·mm fıdil htıliimlc•ri ııi-
c;in miişlPliinin c·c•lhini 
isi iyor'f Hu UH'SC'I<• hal\.
l\lndald lrnnaat in izin liari· 
lcr sütununtla ıwsrilP 
hanui mnkmna miirnf.nat 
ctnwJ~ lüzım ncl<littini bP
yan .-.ı nıcnlzi rica •"'th•ı· 

ve bilvt•sllc arzı hürmet 
eylerim efendim. 

Sırrı 
S· S. :uah lrnmc reyimle 

müslakil oldufjuna yüre 

1 

ncli<"eyi ht>klemt~k Jazım• 
. dır. t\luamafih nazarı dik· 

lrntl cPlhl•lmek üzere blr 
t.lf•f'a adliye""' vckfllettne 
vaziyeti hlltf lrinlz. 

* Mezar taşlan 
Gazch~nlzin 27 4 t 929 

turilıli nü. ha mda Edirne 
kapı nu=-znrhldnrıntlnn nıe-

. znr taşlarınm süUfıllip ve 
iiz<1rJnclt~ld yazılar lrnzmıp 
silinercı~ yeni ynzılnr ve 
resimler yapıhp Mıu;l\a 
mczarhuındaki tltğer aile 
mezarlarına S3lılch[iı ya• 
zıllyor; bir mezar ta~c;ısı 

larafmdan ynplldığı öy· 
lonen hu hareket in hatıgi 
~nşçı taı·afmdan ynıuhh• 
uınm b ~yanını rh•tı \"6 

bizim hu işle hiç bir alA· 
kamız olmadı(imı beyan 
eyltırl7., erendim. 

Edlrırn lrnpı Jıurh·Jnde 
•!mir hııhuri cat1cle~hu.Je 
luıyu başı solmilmda t 
nu!ırnrah <lül<kfmda w ... c;ı: 

. s. - Hiz hlr luuu~c
yl lrnytlcl t Ilı. E{ier bnnn 
ynıutnı bllso idik, izi ten
' ir etnıh·c <·alı ıı-d1lc. Ftt• . . .. 
kat mesele aı·llli zupıtamn 
tahldl\lnc lmlmışllr, efen
dim. 

. * 
iş arıyorum 

);"raıı. ız(;a ve TOl•l\çeyl 
bilirim. Yazı ııınkincsi de 

ı kullann·ım. A vulrnt, ko· 
mi y<mcu yanmcla bir işe 
talihim. ~inıllilik az bir 
maaşa ela kanaat edcı·im. 
Cnğalofllunda, Sihlılye 

mfrHiriyeti ~oförii vnsıla• 
~• llP: Kemnl 

-kirJi bir bohça gibi
intikal etnıekten iğre- • 
nir, aşk pe~inde gezer
di. Sıhhati -lüzunıun
dan fazla - verinde 

.ı 

vakit <Yeçirnıesinden ..... 
ve Neri111an gipi sayı-
sız erkeklerden arta 
kalınış kalpsiz bir ka
dına bile gönül verme
sinden son derece mü
teessir olduğu için 
ikinci defa evlenmeyi 
kat'iyen istemiyördu. 
Ya şişınanlığına, ya 
servetine kapılarak 
vukua gelen izdivaç 
tekliflerinin hepsini 
redetn1iş. 

iradesi de elinde oldu-
ğu için aşk aran1ay1, 
sevn1ek ve sevilnıck 
u~runda didinn1eyi ve 
üzülnıeyi tan1an1en 
n1übah ·görürdü. Sabık 
zevcinin kendisinı ih
mal ederek başka du
dak ve kucaklardan 
hazzı aşk toplaınakla Mabadi var 



3 "Mayıs 

•• en mu-

les~ 1: 
kanunu 

Baren layıhası çıkalı orta
lı ı gizli &Ş'kar bir itiraz vel-

i kapladı. Bu itiraza itiraz 
al ızdan geçmez. Çoğu 1 
doğrudur. Y lnız bir nokta da, 
hep b"r nok a birl iliyor: 
Kimsenin böyle bir kanur.un 
lüz1'msuzı ğund n bahsettiğini 
işitmiyonı ; bundan son r a 
bük debiliriz· kanun yapıl
m:ı ı yalnlz me urin kanunu
nun f lan maddesine göre 
mecburiyet dePil, devlet me
murlarının umumı hizmet man
zara ından bir zarurettir. 

Uiyihanın e asına ilişen yok; 
böyle olm lı, şöyle olmah, 
diyen var! 

Bizde böyle diyenlerle bir 
fikirdeyiz. Onlardan şayet bir ı 
yerde ayrıhrs k o da hatta 
bir az eksik, hatta bazılarına 
göre haksız da olsa bunun 
çıkmasınada fayda düşündü
ğümüzdendir. 

Barem layı~ı b1ze memur 
maaşlarının türlü tevkifat 
hesaplarile mıktarı anlaşılmaz 

bir halde o duğunu resmi bir 
dilden soyl mekle kalmudı, 

hır maksada ç ışan arın yıl
lardanberi ııo" "ni tutmaz 

ğımı· 

kün 

b"r bir"nden 
lar arnk 

d'" ·n büs
u gen res

en acı bir 
yd na çı-

dedi 
yol 

murlar, bü
arklı tutul

eb bi de 

ahte-

masasına yab-
kC' nç çı lık

i yapaca-

E:.r araya aı a
.... btılunmu"tur. 

Atsız 

Son Saat 

.Müsabakamız 

İhtikftra mani olmak, ha· 
n ların raabetini celp' 
Yerli mallarımızın her taraf

ta kolaylıkla rağbet bulmasını 
hangi çareler, ne gibi tedbir
ler temin edebilir.? 

Karilerimize sorduğumuz bu 
Suale gelen cevaplan tarih 
sırasile neşrediyoruz. 

En ameli , en isal?etli tav
siyel.erde bulunan karilerimizin 
arasında, cevapların neşri bit
tikten sonra, bir kur'a çeki
lecek ve kendilerine , sırf 
yerli malından olmak üzere 
münasip hediyeler verilecektir. 

Gelen mektupİarı derce de
vam ediyoruz. 

-59-
'Daima ve her yerde 

reklam 
Yerli mallarının tamimi için 
1 - Vapurlara, tramvaylara 

propaganda lavhaları asmak, 
2 -Mekteplerde, kulüplerde 

konferanslar vermek, 
3 - Sinema, tiyatro perde

ler1nde reklamlar yapmak, 
4 - Gazetelerde mütema

diy n b hsetmck. 
Fakat yerli malı çıkaran 

fabr kalar şimdilik kafi gel
mezmiş. Biz de şimdilik kifa
yet edenini kullanmıya başla
rı ve arkası kendiliğinden 
gelir. 

Beyoğlu: Vatman 
M. Nuri 

-60-
Yerli fabrikalar ihfilclira 

sapmamalı 
Mallarımızın iştihlaki pek 

basit iken bir takım çareler 
anyarak beyin yormayı zait 
görüyorum. 

1 - Muahede ahkamı mu· 
cibince hükumet gümrük res
mini tezyit edecektir. Ancak 
Avrupa fabrikatörleri de- ge
ne mal göndermiye devam 
dcceklerdir. Şu kadar ki, tez-
yit edilen rüsumu mallara bin
dirip evelce beşe satılan bir 
mal yedi buçuğa çıkacaktır. 

2 - Yerli fabrikacılarımız 
da bu noktayi bir fırsat adde
d rek halen beşe sattıklarını 
ona çıkarmak gibi ihtikara 
kalkarlarsa beyhude vehme 
kapılacaklardır. Çünkü her
kes gene avrupanın süslü 
eşyasını almaktan vaz geç
mezler. Yok ihtikara tenezzül 
etmeyip te fiatı aslilerinde se-

1 

bat ederlerse o zaman ucuz 
satış yüzünden matlup hasıl 
olacaktır. 

Madem ki memleketimizde 
mevadı iptidaiye mevcuttur, 
derhal faaliyette bulunan bir 
kaç kısım fabrikalarımızın ma-
mulab bize yetişir [Makine 
müstesna) Avrupanın boncuk
larına rağbet edecek aklı ba
şında fert yoktur. 

Aksaray Cerrah paşa cad
desi N .44 mütekait 

Ali Riza 
-61-

Danslarda damlarla ka
valyeler ne yapmalı? 
Yerli mallarının tamim· için 

bir çare görüyorum: Madem ki 
bunu istiyen gençliktir; bu 
işe de gençlik rehber olma-

' lıdır. Bunun için bütün suvare, 
1 dans, balo yerlerinde dam 
r ve kavalyeler birbiri _rine dans 

teklif ettikleri zaman, üzerinde 
yerli malı olmıyana rağbet 
etmesinler. Yani her hangi 
kavalye yerli malı elbise, çorap 
giymemişse onun davetini ka
bul etmesini r \re her hangi 
bir dam yerli elbise iskarpin, 
çorap giymemişse onu da er
kekler dansa davet etmesinler. 

Bakın o zaman yerli malları 
ne çabuk taammüm eder. 

Şehremininde: 
M. Kenan 

)f. 

Müsabakamızm (52) numa· 
ralı cevabuun altmdakı im
zanın okunamadığını yazmışbk. 
Bu cevabın sahibi Balatta 
Yatağan caddesinde (31) nu-
maralu evde Seyfettin beydir. 

Sivrisinek müca
delesi ve bir fikir 

Sh·risinek mücadelesine Kc(
dıköy ve havalisinde demam 
edilmektedir. 

Yüksek mekteplerimizden 
birisinde haşarat muallimliği 
yapan bir zat bir muharriri-
mize şunları söylemiştir: ' 

- Sivrisinekle yalnız yazın 
mücadele edildiği görülüyor. 
Bu, sivrisinek tohumlarının 
imhası icin kafi değildir. 

Mücadele hem yaz hem de 
kışım olursa faideli olur. 

Maarıf emını dönuyor 
Teftiş için Silivriye gitmiş 

olan Maarif emini Behçet bey 
bugün şehrimize avdet ede
cektir. 

Sahife 

Sütlerin lez
zetli zamanı 

- Artık ba ') ., tam keyfi 
geldi, kırların üze "ğine do
yulur gibi di ... '{ ann se
ninle şöyle hoş o.r kır alemi 
yapalım mı? 

- İştihanı bir Mayısa sakla! 
- Hangi bir Ma}ha? bu-

gün mayı m ik"si ayol! Hem 
bir mayıs a bizim ne alaka
mız var? 

- Öyle bir mayıs değil 
camın , eski bir Mayıs 
eski.. Hani eski alaturka ma
yısın biri yok mu idi, işte 
onu söylüyo ! 

- Ha! adım, y:ıni şimdi-
ki may ın on uçiı! E, peki 
ama, o vc:ı "t kır arda ne var 
s nki? 

- Sab ıl yin erkenden çı
kar n ne oldugunu görürsün! 

- Ne g "rec kmişim? göre
rece v im şeyler herkesin elin-
deki b "r r deme yeşillik ve 
ya çi ~t n ih ret değil mi? 

- Hayır azizim, sen eğer o 
gün, ah hleym erkenden gü
neş doğa ken kırlara çıkar 
ve h üz agaç arda Anmet 
Ra "m iı adımızın vgili 
tÇüş dede » le i, « Kuyruk 

shllı} n an ma ai s hah 
kahval ı ı ko erlerini verirken 
et afına cı ozile bir ba-
karsan çok şeyler görürsün! 

- Ne gibi şeyler canım? 
- Ayol, unuttun mu? Eski 

mil" dı mayı ın ilk günü sa
bahle n erkenden dilber Rum 
m elam ve matmazelleri çayır
lara, çim e=re dökiılmezler 
mi? 

- Tul Allah m .. stahalonı 
ersin. Bu nereden de aklına 

gel · mdı? Fakat, o eski 
ad t hal.. baki mi, dersin 
imdi. 

- Zannederim bakidir. Ma
amafih, git istersen bir kere 
Papa Eftiın efendi ile &laçka 
metrepolidi Kirilos efendiye 
sor. Bakalım, baki mi, değil 
mi? 
-F 1- nımlarınm 

hı çayır ve çi -
n bu tenasölı :v~ bedii 

bir 

· stimda pek t fena bir 
şey d ğil değil .ıni? 

- O u da , ~yni çayır 
i rezzetle yiyen 

koyun v ku .rdan sor! 
- T ev kkelı değil, lstan I 

hulda bütün sütlerin en tat& 
ve Jezzetl" zaman\ mayısa t~ 
sadüf ediyor. 

* * 
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Son Saat 

Eczaneler gibi 

Bi kız i'ntilı r etti hdi tabi 

• 
ır 

ek l: mek· l 
« Neo Polcs » 

20,> yaşındaki kızı 
( Ufarya» "2,, gün 

·. · · deıı~ze atarak 
int. eı.m , dün cesedi ye-
şi i öy s::hilinde bulunmuştur. 

B"r sabah refik;miz hadiseyi 
_ ıJinde l aıdetmiş ise-

d ! z b nı:ı yaptığı tahkikat 
netec jL de meselenin intihar 
old ~ .ı ~ .,J·t edilmiş ve cese-
d" gönd .. rilmcsine bile 
ı · iın'!m

0

<'tir. 
ı > n.n intiharının se-

L r s • r buhranıdır. 

· ~ B ıs ar sdar~tn
rofür Hnsanın 

al c.omobili ite 
1 Ahrnedin idare-

• ;ay ç.ırpmışlar-

Ça~·pan 
o on:.ooil 

3~6 m r.ı.lrn?ı l 

Ortaköyde tra;ı: .·ay 'fr 5 • • 

çarpmış, ön ~ ı mı temam 
parçalanmıştır. 

l\levsinıs · '· ban ·@ 

Kumk1pıda otu n İ3 drcs 
isminde bir çocui< (u ı
kapı kayıL i k_1 .... ind_n deni
ze düşmiişse de le rt. .. r • .ı:mı tır. 

BugUn sütçül ı: cemiyeti b"r 
içtima akteder\!k cem·y~ e 

ait bazı i'i!~ri tetk'l· c.de... ct r. 

Bugün/o. horsq. : 
İngiliz 991,iS; 

12,51; Liret 9,3,.; 
2,53,50; Do r .d9; Daıı·ı 
93,50; Altın 852; Aııadol 
23,25; Rumeli 8; T amvcıy 
74,50; Düyun 299,25. 

iş banlrn .. ınd n 

Sahife 1;, 

Ev yapt r lar
la Emanet ara
ında bir esele 
şiJi tramvay Cc'lddesindeki 

binaların önlerine bahçe 
unmaktadır. 

Bu bahçeler, vakti!e bina· 
inşa edilirken yola kalb~ 

dilmek maksadı ile yapıl

ıştır. 

Şişii cadde inin istikameti 
.attık kat'ii şeklini almışbr. 

F nkal cadde iııerinde yeni 
"9şaat yapmııl Lti)'enler, bi-

siafa 
Geçenlerde Sirkecide Bile• 

cikli Hacı Sadık efendinin 

100 altın prasilc 400 evral.ı 
naktiyesinin mantarcılıkla do .. 
!andıran 111 şhur scbikalılat

an fClc'k mustafo yakalan-
mıştır. 

felek Mustafa "10,, kadar 

ı.~olandırıcılıkJa maznun ~e 
"5011 defa mahküm olmuş hır 

ılrnl ı ·. 

er -
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Ha·san ·kOIOnyası 
Hasan sürmesi 
Hasan sabunu. 

Hasan kuvvet şurubu 
Hasan Zeytin yağı 

l'.lasan bahk yağı 
Flida, Dantos Ha an diş suyu 
T ~ep,arsoJ,Malaaa Şerbet meyva tozu 

· l>Gny.~ en mlkemmel ~· ~- dalma lii'tl k~r. 
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. 1 IAMIZl IKVUt ( A9T ·\Jlll) ICURBA.NLARJ 

Tip .....,.. rclıl'. dkJ profesÔI 
,i ( ı •• )welmdm CM11)'e edilnüfar 

,.... ~ niOtaahhltJen 

' , Şatelen müeaaesatı 

. 15 büyGk mükAtar .- ·--

Kiralık köşk 
G6ztepede Bôariye cad

deaind~ 1 O numaraJı köşk 
kirabkbr. Ağaçlı bah~esi, 
myu vardır. 
Yeni Ye ~clir. latiyeaie· 

:)in içW e mGracaataır, 

Seyri sef ein 
Merkez acentuı: Galata 

köprii başında. Beyc:iğla 2362 
Şube acentaıı: Mahmud.iye 

hanı albnda. lstanbul 2740 

Trabzoq ikinci pOİlll 
( ANKARA ) vapuru 2 

Mayıs Perşembe alquu Ga· 
lata nhbmından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, ün ye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize] ye 
gidecek ve dönüşte ( Of , 
Trabzon, Pulathane, Gire
sun , Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop ve İnebolu ] ya uğ· 
rayaı-ak gelecektir. 

İzmir sürat postası 
( GÜLCEMAL ) vapuru 

3 Mayıs Cuma 14, 30 da 
Galata rıhbmmdan hareket· 
le Cumartesi sabahı tzM1RE 
~decek ve Pazar 14,30 da 
İzmirden hareketle Pazartesi 
sabahı gelecektir. vapurda 
mükemmel bir orkestra Ye 
cazbant mevcuttur. 

Bozca ada postası 
( ANTALYA ) vapuru 4 

Mayıs Cumartesi 17de idare 
rıhbmından hareketle (Geli· 
bolu , Lapseki , Çanakk.alftt 
lmtoz, Bozca;ıda)ya plecd 
ve [ Çanakkale , ~' 
Gelibolu] ya uğrayarak Ge
lecektir . 

Antalya postası 
( INEBOLU ) vapura 5 

Mayıs PazarlOda Galata rıh
tımından hareketle r lzair' 
Knllük , Bodrum , kad• , 
Fethiye, Finike, Antalya ] ya 
gidecek ve daniifte mezldb. 
iıkelelerle birlikte (Andlfli, 
Kalkan, Sakız, Çanakkale, 
Gelibolu] ya uğrayarak ıe
lecektir. 

Fabrika ve depoya elveritli 
deniz kenannda kiralık 1Jilııa 

Türkiye seyrisefaia i~ 
sine ait Azapkapada ... 
kenannda fabrika ye depo:. 
ya el'tlerişli kip bina bala
-çeaile beraber liÇ .
müddetle kiraya v~
tir. Miizayedeai 11 May. 
129 taribiDde yapdaaaimda 

yenlerin o g&n -t 1' 
levazım mldlblljlae 

.-.caatlan. 

5 - 6 Mayıs - 929 Kadml.,. 
7 « « Erkeklere 

Türkiye seyriaefain lda· 
resi mütekaidin ve eytama 
eramilinin NJau 929 ....... 
lan bilida m;ıbarrero ..... 
lerde •.erilecektir. 


