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* * * AKŞAMLARI 

•• 
NEŞROLUNUR * * * 

Telefon: 
YAZI iŞLERi 

Is. 1202 
İDARE 1.şLERI 

is. 3872 

Bugünkü borJA 
loıllz 989,5; fraJlk ı~.55, Liret 9,Jb 

lsviçre 2,55, Dolar 49, lt,5; D>lull bJ,5 

~:~:,:~~;~·~:~un~~:::s~~u., e!i MŞ f 
iş buı.asından alınm,.tı r. • ~ 

..,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. 
Nushası her yerde (5) kurut 

rta Anadoludayerler bembeyaz 
Emanetin· borcu 

Dayinlerle '' 17,, milyon olarak 
. tesbit ve hallediliyor 
• 
Yalnız bir ·nokta var ki ... 

. 
' 

~emanetinin evefce akdettiği istikraz meselesi uzun müd-
dettenberi tekrar edilip durur. Han.iller, bu paranın altın 

olarak tediresini istemekte isrardan vazgeçmediler. Nihayet 
m•ele Muhtelit Hakem· mahkemesine intikal etti. 

Bir müddettenberi mahkemede mukabil layihalar taati 
edilmektedir. lşi-.ı bu ;uretle halledilmiyecğini anlıyan hamiller' 
nihayet doğru~an doğruya Emanetle müzakereye girişmişlerdir. 

Hamiller namına Mr. Dikson isminde bir İngiliz murahhas 
gel.mit ve Osmanlı bankası müdürü ile Apikyan efendi ve 
Şehremanetinden de Muhittin Beyle müderris fbrahim Fazıl ve 
Emanet umuru hukukiye müdürü Muhlis Beyden mürekkep 
bir heyet teşkil edilerek doğrudan doğruya müzakere edilmiş 

ve bunun neticesinde bir itilafname hazırlanmıştır. Bu itilaf
nameye nazaran Emanet, hamillere (30) sene zafında (17 ,000,000) 
lira borç ödiyecektir. _ 

· Mısırlılar 
[(apitülasyonla
rın lağvını İngil~ j 
tereden istediler 

Atina 18 - Londrad;m bil
dirildiğine göre, Mısır harici
ye nazın gizli bir memuriyetle 
orada bulunmaktadır. Muma
ileyh bu seyahati hakkında 
bir şey söylemekten imtina 1 
eylemişse de, kendisinin Mı
sıra ait bazı mesaili 
ve bilhassa kapitülasıyonlarm 
ilgası meselesini M. Çember
layn ile müzakere etmekte ol
duğu ve lngilterenin bazı şe-

1 
rait dairesinde buna muvafe-

1 
kat etmekte bulunduğu söy
lenmektedir. 

T opane ombar
la rının teslimi 
Bugünden itibaren Topa• 

nedeki Seyrisefain ambar
lan (F ort) otomobil montaj 
fabrikasına teslim edilecektir. 

' 

ahalılıkla uiraşılırken· 

Bütün ihtilaflı noktalar üzerindt itilaf hasıl olmuştur. Yal
ını: toplanacak paranın hangi bankaya yabrılması meselesi hal
ledibnemiştir. Hamiller bunu Osmanlı bankasına yatırılmasını 

kupunlann oraca mübyaa ve tesviyesini istemektedirler. Bu 
meMle de halledildiği takdirde itilafnameyi imzadan başka ya
pacak iş kalmamış olacaktır. Dayinlerin murahhasları bugün 
şehremini Muhittin beyi ziyaretle son karar verilecektir. 

Bu ay zarfında fabrikanın 
mühim aksamı hazır olarak 
Amerikadan getirilecek ve 
yerlerine konulacaktır. 

ı Jı;laııbulda lıer gün bir kaç aparlınıan inşasına başlanıyor, fakat kiralar da o ııisbelle artıyor 

Mesken kiralarını da unutmıya
llm, çünkü ev kiraları tahammül 

derecesini aştı. 
' ·Yeli mal 

arifcilerimiz-• de bu yo da ka-
rarlarını verdiler 

Yerli mallara karşı kalkı
mızda, memurumuzda uyanan 
rağbet hissi, gün geçtikçe 
arbp genişliyor. 

Geçen gün münevver doktor
larnna: bu yolda güzel bir adım 
atmıştı. Bugün de bunu ma
arifçi ve mektepiilerimizin 
takdir edilecek bir kararı ta
kip ediyor. 
Perşembe günü maarif mü

~iiriyetinde müdür Haydar 
beyin riyaseti altında topla
nılmış. ma,arife mensup olan 
bütün müessese ve eşhasın 
Uıtiyaa yerli mallarla temin 
edilmek kararı verilmiştir. 

Bs münasebetle Haydar bey 
bir ımharririmize demiştir ki: 

«- Yerli mallanmızı kul
lıınmı,ra karar verdik. Hatta 
bugüııdeo itibaren başta ben 
oldupm halde bütün arkdaş
lar yerli malları kullana
cağız; limit ediyoruz ki, bütün 
vataııdaşlarımız bu eserimize 
imtisal edeceklerdir.» 

Haber aldığımıza göre ma
arif ilk tedrisat müfettişleri 
milli iktısadiyatımızın yüksel • 

Haydar bey 

\ 

~esine matuf olan bu şayanı 
lcdır karana tamimine azami 

derecede çalışacaklardır. 

Frengi ile mücadele 
Sıhhat İfleri vekaleti esaslı 

tedbir alıyor 

Bir de kurs açıldı 
• 

Fre11gi kıırsıı arılacaı; 

Sıhhiye vekaleti Anado
lunun bazı mıntakalaı·ın
da f'renği hastalığı ile 
.5lddetli bir mücadeleye 
başlamıştır. Son zamanda 
bu mücadelenin kuvvel
lendlrllmesiue kaı·ar ve
rllmi~ , . ., hazıl'lıldara baş
lanılını~tır. Uu arada ve
kıllet 1·eııibal11;edeki Gu -
raba lıastane!Sinde biı· 
ihli!Sa!S kursu m;ılnıa!Sına 
kaı•ar vermiştir. 

Uu kur~a şimdilik« 1:; » 

Kilisede sızan 
sarhos , 

T ahtakalede çuvalcı İranlı 
( Hanbaba ) evelki gün sarhoş 
olarak Beyoğlunda Rum kilise
sine girmiş, şapkasını büyük 
bir şamdana asarak sızıp yat
mışbr. 

Kilisenin papasları ile müs
tahdemini (Hanbaba)yı ayılta
rak kapıdan dışan atmak için 

bir haylı müşkülat çekmişlerdir. 

oıaıı Gııraba lıasla11csi 

doktoı• iştirak edecektir. 
Kurs altı ayhklır. Devam 
edecek olan doktorlar«6» 
ay sonra buı·adan ihtisas 
,-esikası alarak \nallolu -
111111 frengi mııılakaların
da c;alışacalclaı·dır. Dol.:
to!'lar kursa devanı cllik
lel'i müddet zaı·fıııda«80» 
liı·a, frengi nıınlalmların
da işe başladıktan !Sonra 
da «2;;0» lira uma::; ala -
<'aktardır. 

Şarkta para 
kıymeti 

Mardin, 20 - (H.M.) Bir 
liralık verekai naktiye gömüş 
para hesabile (58,5) kuruştur. 

Zekai B. geliyor 
Müskirat inhisarı umum 

müdürü Zekai B. in bugün 
Ankaradan şehirimize gelmesi 
beklenilmektetir. 

lstanbulda ciddi bir mesken buhranı var. 
Bu, inkar kabul etmez bir hakikattir. Daha 
doğru bir tabir ile vaziyeti ifade edersek şöyle 
de,.emiz lazımdır: 

- İstanbulda, mesken kiralan tahammül 
derecesini aştı. 

Vaziyeti göz önüne getirecek olursak şeh -
rimizde bir mesken buhranı olamıyacağını görü
rüz. Zira eskisine nisbetle mühim bir nüfos farkı 
vardır. Şu halde, mesken kiralannın mütema
diyen yükselmesine sebep nedir? Bu sualin 
cevabını vermeden evel, vaziyetin esaslı surette 
wözden geçirilm~si lazımdir. 

Sur harici ve Boğaziçinin bazı kısımları 
hariç, bugün mutavassıt bir evin lcirası ( 40 -
50) lira arasındadır. Baş sokacak, ortada 
kalmamak için şöyle bir bannacak evlere ise 
( 25 - 30) liradan aşağı bir fiat vermek ev 
sahibini güldürüyor . 

Bu arada, kirası 70 ten başlayıp 300 - 400 
liraya kadar yükselen apartımanlardan 
bahsetmiyoruz. Çünkü burada işe lüks 
karışıyor. 
Şu halde, hayat pahalılığının dikkati celb

ettiği şu sırada bu mesken meselesi de bir 
tetkik zemini teşkil edemez mi? 

Hayret· ' . 
' ' 

Tokatta cicekli , , , 
ağaçlar kar 

Darülbedayide değil · 
Mahkemede sekiziı1ci! 

' 
altında. 

Tokat 19 ( H. M.) - Dün 
s hah başlıyan kar, bügün 
!>ğliye doğru kuşbaşı halinde 
aevam etmektedir. 

Çiçek açmış olan meyva 
ağaçları, karlann ortasında 
görülmemiş bir manzara arz
etınektedir. Her taraf bembe
yazdır. Kar şiddetle devam 
etmekte ve her kesi hayret 
içinde bırakmaktadır. 

Cemalettin 
--
MÜ N DERİ C AT 

.2- nci sahifemizde: 
"l't'l"raf, J>o) İ..; haLcrleri \C :;;aİre. 

3-ncü sahifemizde: 
(,(!nün ı a·lhi, karı !'Üluuu, :\lü~ 

:-;alıHk a ınız uı ct•, · apl a.rı ve saire 

-!f - ncü sahifemizde: 
:ir•r .. eriliğır:ıin lı:ıt·ral:ırı, :\ıçiu? 

Bır a\ı.:ı; İdi l. 

5 - nci sahifemizde: 
Sin ... ıa ~ühın u, Dünya :üıınu, 

I\lodu habı..: rl t•rı. h~ :ı ri k. ı ı ii r . 

' -. . 

Kendisini fislzkla besliyen koca
sından ayrılmak istiyor 

Bir daha evlenirse aldanmıvacak! 
Genç ve süs

lü hanım, yaş
lıca ve sakallı 
kocasından bo
şanmak isti
yordu. 

Hakim sor
du: 

- Bu !U'ZU

nuzda musır mısınız? 
- Kat'iyen karar verdim, 
- Sebebini izah eder mi-

siniz? 
- Kendisile 

imtizaç etmek
liğimize imkan 
yok! 

- Onu söy
lediniz. Sebe
bini izah etme
nizi istiyorum. 

Çünkü... . Hanım, biraz 
durdu ve mütereddidane ilave 
etti. 

~ 

- Meseli... . ,~-
-Evet ,söy- tl i I' 

leyiniz! 

1 - Evlendik- ~-,i<f,~ 
ten sonra haber 

1 
alabildim. Bu .. 

- Zevciniz? 

1 
-- Evet, zev

cim benden 
evel cvlenmişmiş! 

- Yani nıkahı altında baş
ka bir hanım mı var şizde 

başka, şim~~ . r;~ . ~ 1'11/ 
- Yok, oy- %-_~ ı= ' 

le değil. :'. ı · ;tf., 
- Ya nasıl? \'~ ~\ ~11. 
- Onu bo- .~ '. 1J.{ 1 

şamış ta beni ' 
' almış! ı 

-Peki, bu
nu evciden tah
kik etmeli değil mi? Evlenmiş
siniz, aradan seneler geçmiş, 
ve .... 

- Efendim, evleneli yedi 



Ç irge Dikl(at! 
-----

Şarkta yeniden Hanımlar da bz-
.. ..l d ) 'l s~ ru er mCJy a-

1
ça" a vuruşmıya 

na r.-P:ıtı : bas/adılar 
~~ 1 ~·~~-

Mardin, 1, •• u. Mu] - Mar- 1 Fatihte Manisalı Mehmet 
din vilayeti dalıi,linde çekirke 1 paşa malıallesinae oturan İb -
zuhur et:n:ştiz. ileride mezru- , rahim ağanın kansı Hanım 
ata hasar ika etmemelerini ! ismindeki kadın komşusu 
temin için şimdiden çinko Gülizar kadınla bir alacak yü-
hatları yapılarak çekirgelerin zünden kavga etmiş, Hanım 
imhasına tŞ · büs edilmiştir. Gülizarı ;.ustalı çakı ile sol 

Vilay~timız mezruatı , bu bacağından yaralamış, kaçınış-
sene, geç.en S<.neye nisbeterr tır. Carih kadın aranmaktadır. 
iyidir. Arp .!ar kendisini ktir
tarmıştır. Buğdaylarımız, iyi 
bir yağmura mühtaçtır. 

Bu sene (Moınbulla) namile 
maruf olup patatese benzer 
bir nevi yemekiik olan Keme, 
fevkalade mebzüldür. 

Herkes, bunun oklcasını 2 
kümüş kuruşa alarak yemek
tedir. 

sene oluyor. O vakit buna 
imkan varmı idi? 

Hatta yüzünU görmeden 
verdiler kendisine beni ! 

- Y e<li seneden bahseder
ken sanki yetmiş sene eve
line dair söz söylüyormuş gibi 
hareket ediyorsun.. Hiç ol- 1 
mazsa akrabaların , müstakbel 
zevciııiıı ahvalini tahkik ede
l:iLrlerd.". Bu adet, yedi yüz 
s~ne eve! <le cari idi! 

Müşteri için vu
ruşan otelciler 

Otelci süleyman, Etem, Ah
met Hilmi dün gece Sirkeci 
şimendifer istasyonuuda re
kabet dolayısile kavga etmişler, 
buulardan Ahmet Hilmi, sus
talı çakı ile, Etem ve Süley
manı bacaklarından yaralamış
tır. Carih otelcı yakalanmıştır. 

Otoınobilden inince 
silah atmışlar 

Dün akşam, Ileyoğlunda bir 
birahanede kafayı tutan isim
leri meçhul iki arkadaş (352) 
nıımaralı otomobile bine -
rek SultanAhmede kadar 

gitmişler, Sultanahmette 
şoföre para vermemek için 
tabanca atarak kaçmışlardır. 

- Belki ben hep gözlerim 
kapalı ol arak evlenmişim. Bir 
daha ... 

ı Şoför Osman, atılan kurşun

i dan yaralanmıştır. Zabıta bu 

tabancalı müşterileri aramak
tadır. 

İ!:i mlndcr yandı 
- Dur, Hanım, daha boş 

değilsin. B.:.ş nma kararını 
alm-:dan yeniden gelin olmı

ya ka kına. 
H:ıı::m, lrızard:, önilne bak

tı. Koca~ı asabiyetle sakalını 
elledi. Samiler, hafif tertip 
l,Yiilüştüler. 

Galatada kule dibinde Ra
ğıp paşa apartumanında ma
dam Ninanın odasından y::ın

, gın çıkmış, iki m:nder yandı
ğı halde söndürülmüştür. 

1-l~ld.n, isticvabına devam 
etti: 

- Peki, farzelelirn ki sen
den evel bir ciefa daha evlen
mi.~, sende bunu sonradan 
ögr~nuin. Mademki şimdi iki ı 

evıi değ"il, geçmişteki hadise 

üzerinde tevekkufa mahal 
varmı ya? 

Hanım, telaşla bir el hare
keli yaptı: 

- Eksik söyledim. Benden 1 
evel tam yedi defa evlenmiş. 1 
Almış, bırakmış, almış bırakmış. l 
Şu hesapça ben sekizinci 

1 

karısı oluyorum! 
- Şekizİ!lci? Ha, bundan 

dolayı deır.el; İ$temiyorsun! 

- Ôyleya, kendisinden kor
kuvorum! 

- Sizi korkutuyor mu ? 
Nasıl korkutuyor? 

- O 1' Nkut!':1ı.:ynr. ben 
korkuyorum! 

- Sebc sı:ı; 

ha mırı? 
kcıku niçin 

- Yedi kan.sile geç' rıcme
meshıiıı sebeb'ni c:t··~Cı,ü;, crLlll ı 

da! 
- Biliycrzun dcnıcJ..? Peki, 

ne imiş o sebepler, bakalım? 
Bakalım biz de öğrenelim! 

- Bilmiyornm ki! 
- Bilmediğin , sebepleri 

nasıl ~üşünebiliyoısuı ?! ı 
- işte , ne bi'!eyim ben? 

Veh:m geiiyor ilzc :me. Acaba 1 

sebebi nedir? diye. İyisi mi 1 
sebebini nefsim<le tecrübe ile 
anlam:ıdan !.. 

Bir yangın daha 
Kasımpaşada Bcdrettin ma-

hallesinde kunduracı İ~ak 
ustanın evlliden yangın çık

mış, sirayet etmeden söndü
rülmf1stür. 

mantıkan ınutefevviktir. -
Kadını, bilahare peşiman o

lacağı hevesatından vaz geçi
ririm. Bana mühlet veriniz, bu 
da yola gelir! 

- Evelki zevceleriniz yola 
gelmemiş galiba, hanımın an
latışına göre? 

- Geldiler, efendim gel
diler. Lakin affı mümkün ol
mıyan ufak tefek bazı kaba
hatleri yüzünden sonunda ben 
ayaklarının bağını çözüverdim. 

- Ya bu hanım? 
- O müvesvis biraz, müte-

vehhim ve hırçın. Lakin ayni
zamanda da iffeti mücesse
me it1fı!:ma sezadır. Bunda.ı 

naşi münas·p bir m"·hlet ve-
B. • 1 rm. .z an.aşırız. 

H;ikim, b• r az mühlet 

verdi. :::ami:.:rden bazıları 

anl::rında ~öyle honcştdar: 

- Sen "Sekizinci ,, yi gör
dün mü "Darülbedayi,, de? 

- ''Dokuzuncu,. )Uda gör
diim. Bu karı, kocanın ihtilafı 

da onların bir başka türlüsü l 

- Vallahi öyle! 
Yanakları favorili bir genç, 

itiraı etti : 
- Fransızların bir "Mavi 

sakallı adam ,. ı vardır. - Ayrılayım. öyle mi? Peki 
otur, hanım! 

Şimdi sıra 'kocasınııı istic
vabına gelmi~ti, soruldu, söy
ledi : 

- Siz de görüyorsunuz, 
Hakim B. Hz! · gayet sudan 
sebepleri var boşanmak için. 
Halbuki ben ke:!disini fıstık, 
üzümle besliyorum, asla ve kat' a 
rencidei hatır ettijim yo:{. Ve 
boşanmak t:ıleb:ni de apti aciz 
is'afta mazurum. Kadın kısmı 
malayani esbap ve sev':ıikle 

(Barb blö) derler. Onun 

1 da bir sekizinci karısı vardır, 
ı ( La Vitiyem Fam ) o, daha 
enteresandır. 

talibi talak olur, er le ek 
losmı, hu talebe i ltifot 
et'l!ez. Vakurdilr Akl'!n ve 

·-

Ben ona tienzeteceğim bu
nu da, müsaadenizle. Böyle 
daha hoş olacak! 

Ona da bir başkası şu iti
razda bulundu: 

- İyi ama sakalı mavi değil 
bunun. 

- Zarar yok, boyarız! 

Arada gülilşmelcr oldu. 

Son Saat Nisan 21 

1 
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111 Bir ruh haleti •• 

oşu Fırkada 

Şark demiryol- ' 
·lcırının bir heye

ti geliyor 
İzmirde dün dör.- Basvekilimiz bu- Şark demiryolları şirketi 

murahhası olarak Ankaraya 
giden M. Baki ile Nafıa ve
kiileti arasında müzakerata 
devam edilmektedir. 

düncüsü de 
yapıldı 

İzmir, 19 (A.A.) - Yarış ve 
ıslah encümeni 929 senesi ilk
bahar dördüncü hafta at ko
şulan bugün bucaalanında 
yapılmıştır. 

Birinci koşu üç ve daha 
yukarı yaştaki yerli at ve 
kısraklara mahsus ve mesafesi 
1800 metre idi. 

Bu koşuya 4 at iştirak et -
miştir. Balcızade Hakkı beyin 
Nasibi birinci, İzzet efendinin 
Acarı ikinci, Kasabalı Rifat 
beyin Sabahı üçüncü gelmiftir. 
ikinci koşu dört ve daha yu
kan yaştaki halis kan İngiliz 
at ve kısraklara mahsus ve 
mesafesi 2,200 metre idi. 

Bu koşuya 4 at iştirak et
miştir. Babanzada Fuat beyin 
Rejanı birinci, M. Benes na
mına Vahit beyin Fırtın•sı 

ikinci, Aki fbeyin Alasikusu 
üçilncü gelmiştir. Üçüncü koşu 
üç yaşındaki yerli ve Arap 
erkek ve di i taylara mahsus 
ve mesafesi 120{) metre idi. 

Bu koşuya 5 at iştirak· et
miş lir. Salihlili Halil efendinin 
Dudusu birinci, Kara Osman 
zade Osman beyin Atması i
kinci, Kasabalı Kaya beyin' 
Munisi üçüncü gelmiştir. Dör
düncü koşu üç ve daha yuka
rı yaştaki halis kan lngiliz at 
ve kısral<larına mahsus ve 
mesafesi 2,200 metro idi. 

Bu koşuya 4 hayvan iştirak 
etmiştir. izmir meb'usu Celal 
beyin Kapgrini birinci, İkti
sat vekili Rahmi beyin Mis
tingeti ikinci, yaver Ahmet 
beyin İnoresti üçüncü gelrnjştir. 

Beşinci andikap koşusu 4 
ve ya daha yukarı yaştaki 
yerli ve Arap at ve kısraklara 
mahsus ve mesafesi 2880 
metre idi. Bu kuşuya 5 hayvan 

1 

iştirak etmiştir. Şükrü ağanın 
kısmeti birinci, Suphi pa')anın 
Aleeylanı ikinci, Filıret beyin 

I Karacabeyi &çüncü gelmiştir. 

J Troçkinin /e .. 
hinde niimayiş

ler yapılıyor 
Atina, 18 Be r !indeki 

hukuku beşer cemiye:ti, yoldaş 
Troçkinin Almanyada ikame
tine miısaade edilm:-mesine 

' karşı b · r protesto n't nği 

~ 
hazırlamaktadır. Bu mitiıığte 
muhteıif fırkalara mcns ıp bir 
çok po etikacılar söz söyij
yeceklerdir. 

1 

' 
gün izahat 
verecekler 

Ankara, 20 (H.M) - C. H. 
F. gurnbu, şimdi toplanıyor. 

içtimada Başvekil İsmet Paşa 
hazretleri tarafmdan dahili ve 
harici siyasetimiz hakkında 

izahat verilecektir. Çok ehem
miyet verilen bu iıahatta, İs
met P. Hz, Türk- Yunan mü
zaker~tına ve teslihabn tahdi
di konferanrına da temas 
edecektir. 

Irakla hudut 
işleri 

Mardin, 19 [H. M.]-Türki
ye-lrak hudut komisyonu, ma
yıs içinde. Mardinde içtima 

edecektir. Irak murahhaslan 
yakında Mardine geleceklerdir. 

Mardin ticaret 
kongresi 

Mardin, 19 [Hu.Mu.] - Tica
ret odası kongrası toplanmış-

, tır. Şimdilik, Mardinde tica

ret hayatı, en mühim olarak, 
trans'.t işlerinden dolayı, iyidir. 

l!"akla posta 
işlerimiz 

Aldığımız malümata göre, 
vekalet; iki sene evel şirkette 
akdedilmiş olup B. M. Mecli -
sinden geri alınan itilafnamenin 
tadili için bazı teklifatta bu -
lunmuştur. 

Şimdi, şirketin cevabı bek
lenmektedir. 

M. Baki, vaziyeti, şirketin 
Paristeki merkezine bildirmiş
tir. Bugünlerde, Paristen bir 
heyet gelecek ve Ankaraya 
giderek, Vekiiletin teklifatına 
cevep verecek ve müzakerata 
iştirak edecektir. 

Bu heyetle birlikte tekrar 
ankaraya gitmek üzere, şirke
tin huktik işleri M. Zeki B. 
ankaradan avdet etmişti. 

Tadili istenen itilıifnameye 
göre, şirket, hükümete, eski 
hesaplardan 5,000,000 altın 

frank verecekti, Bunun 2,000,000 
frangı evelce tesviye edilmişti. 
Bilahare, hi.ikfım~tin daha fazla 
istihk?kı oldu;Ju anlaşıl mş, itilaf· 
name meclisten geri alınmıştır. 
Tadilat şirketin tesviye ede
ceği miktarın tezy:dini istih
daf etmektedir. 

Gaip kız! 

Mardin, 19 ( Hu. Mu ) -
Mardinden, badema, doğru

dan doğruya ve Cizre tarikile ~1 transit olarak Irakla posta il 
muamelatına başlanmıştır. 

Beyoğlunda Aynalıçeşnıede 
Terzi madam Rozanın kıZl 13 
yaşlarında Angeliki birkaç 
giin evel valdesi ile kavga 
ederek evden çıkmır, b!r daha 
avdet etmemiştir. 

Kız henii>: bulunamamıştır. 

ocuk haftası il! 
:iimayei Etf al cemi
yet-ne yardım ediniı Müt iş bir yangın 

Madrit 20 ( A.A.) - Eldu
alle dağında bir yangın çıkmış 
civ,uındaki ormanlara ve dağ
lara sirayet etmiştir. 4 Köy 

halkı yurtlarını bırakarak uzak 
yerlere çekilmişlerdir. 

Bir çok çifttik harap olmuş
iur. İtfaiyenin asker ve aha
linin sarfettiği emeklere yağ
men yangın devam etmektedir. 
Demiryollarında münakalat 
durmuştur. İnsanca zayiat 
olup olmadığı anlaşılmamıştır. 

Maı·din ve Di
yarıbekirde 

teftisler 
' Mardin, 19 [H. M.)-Mülki-

ye müfettişi Hilmi bey Viran
şehirden Mardinde geldi ve 
Diyadbekire gitti. 

Baytar U. müfettişlerinden [ 
Adil bey de vilayetimiz mül
ha'katında, iktisat v('kaletine 
mensup müessesatı teft;şten 

sonra Diyarıbekire gitmiştir. 

~ Himayei Etfal » cemiyeti 
b İr çocuk haftası ihdas et -
mlşür. Bu haftanın başı 23 
Nisandır. 

Çocuk haftası zarfında 
« Himayei Elfal » e yardım 
edecek olursanız, vatanın 

istikbaline en büyük . bir 
kuvvet vermiş olacaksınız. 

istikbali taşıyacak büyük 
Türk yavrularının boyunları 
bükük, gıdasız ve bakımsız 
kalmalarına hiç bir Türk 
rıza göstermez. 

Cemiyet son 4 senede 1 

1
257,561 çocuğa yardım et -
miştir. Bu şefkatli eli yardı- j 

gı mınızla kuvvetlendiriniz. 111 

•'- ==~ı 
İbrahim Tali 
beyin teltisi 

Mardin, 19 (Hu.mu) .:_ Bi
rinci umum ınüfett;ş İbrahim 
Tali bey refakatinde Kadri 
paşa ile diğer nı:ıiyeti 
nk<lm ve Valimiz Tevfik 

l er yüzünün hemen bütüP 
sayılı devletleri «hayat paha· 
!ılığına karşı harp ilan ettiler 
ve her harp gibi bu da açık 
bir harboldu. 

Muharebe, bir milletin bütii' 
kuvvetini bir müşterek düşma• 
na karşı kullanmasıdır ve bet 
harp, bir şey kazanmak içiO 
yapılır. 

Pahalılığa harp açanlar, 
ucuzluğu kazanmak isterler 
ve pahalılığa galebe çalıp 
ucuzluğu hakim kılabilmek 
düşmanın hangi noktalardaıı 

nasıl tabiye hareketlerile vu• 
rulmasını icap ediyorsa onun 
erkanı harbiyesi pilanlarını 
yapar, yerinde müdafaaya, sı· 

rasında • taarnııa, hücuma 
geçer. 

Onlar da böyle yaptılar. Pa· 
halılık belki tesirde öyledir 
ve belki her tesirde onların da 
eseri vardır ama işte ne İn
gilteredir , ne Rusya ; ne F ı· 
ransadır, ne Amerika; ne Yu· 
nanlıdır , ne İtalyan ! Açıkca 
(Sen bizim düşmanımızsın ! ) 
diyebileceğimiz tek bir hasım! 
Cehalet gibi , hastalık gibi ... 
Bunun da türlü türlü içtimai 
sebepleri var. 

Bu da öylece halkın elbirliği· 
ie yürüme~~ ve konulan ça
relere bir Memetcik gibi sa
dakatb yapışmasını ister. 

Biz ne yaparız? 
Hayat pahalıdır, yahut pa

halılru;ıyor mu diyorsunuz; bu 
sözden hemen işkillenir, kuş
kulanırız. Hele böyle bir söz, 
gazete gibi bir az hitap ettiği 

saha geniş olan bir yerden 
aksediyorsa bunu derece de
rece vatan hiyaneti sayılacak 

bir suç halinde gösteririz. 
Vay, sen misin söyliyen? Düiı 
sena ve sitayişi iftihar ile 
anılan bu kalem bir de görür 

ki, ı>.ynı sena ve sitayişin bir 

değil bin kere daha söylen
mesi için fırsat hazırlıyaeak 
bahs içinde korkunç bir ha
va dalgasına tutulmuştur. 

Onu yazanların, söyliyenle· 
rin ele bu memleketin bugü
nünde ve yarınında, haydi, ken
dilerinden fazla olmasın ken
dileri kadar alaka sahibi oldu
ğu unutulur. 
Bunun sebebi ikiden biridir, 

ve ya bunun b~r ikisidir: 
Ya böyk b'.r söz tatlı tatlı 

uyku kestirip tatlı tatlı rüya 
gören bir haylaz mekteplinin 
karyolasına vurulmuş bir fiske 
gibi gelir de ondandır; yahut 
böyle bir derdin kendi önü:ıde 
teşrihine halk tahammülü ol
mıyacağı zaruıedilmesindendir. 

Bu ruh haleti ilerilemck a
lameti de..,,ıldir. 

.Rtsız 

"*' " 
'4 J e 

Artık havalar Muh.ac rlar, 
VenizelosuD. 
aleyh:nde! 

Tamira! 
konferansı 

kaldı 

Hadi bey bulunduğu halde, 
Vilayet mülhak:ıtını t e fti~ten 
sonra Mardine avdet eltiler. 

İbrahim tali bey ve rüfe
kası, bı:rada bir gece k;ıldık
tan sonra, Diyaribekirc hare
ket ettiler ve parlak surette 
Vilayetimiz hududuna kadar 
teşyi edildiler. 

1 
gittikçe ısınacak 

Atina, 19 - Mübadiller ara
sında hükümetin ınübaJillere 
ait siyaset ve icraatı aleyhin
deki hareket ve faaliyet de
vam etmektedir. Mamafi bir 
kısım mübadiller de bu hare
ket ve faaliyetleri takbih et
mektedir. 

Mübadillerin, ayan intihaba
tına iştirak etmemeleri mevzuu 
bahsoluyor. Bunların.bir kısmı 
iştirake, bir kısmı ademi işti
rake taraftardır. 

Ekseriyetin gayrimemnun
larda olduğu temin edilmekte-

! Ş~rkta et 
sarfiyatı 

Mardin, 19 [Hu. Mu) -
Mardin mezbahasında, geçen 
mart içinde muhtelifülcins 
(1700) hayvan zephedilmiştir. 

Atina, 19 - Paristen ge
len son telgraflara nazaran, 
tamirat meselesinin tanzimi 
hakkındaki konferansın aka
mete uğradığı zannedilmek
tedir. 

Tamirat işleri 
Berlin 19 (A.A) - tamirat 

işlerile alıikdar nazırlar baş
vekilin nezdinde toplanarak 
Alman muhtırasının tevdii ne
ticesinde hasıl olan vaziyeti, 
lort ( Revelstok ) un riyaseti 
altındaki tali komitenin dünkü 
içtimaından tevellüt eden ve
kayi hakkında müzakeratta bu
lunmuştur. 

İsviçre at:etıeri Atinada 
Atina, 19 - Buraya İsveç

re atletlerinden bir gurup 
gelmiş ve hararetli bir istıkbal 
resmi yapılmıştır, Pazar günü 
istadyumda bir altet nümay;şi 
yapı!acakrır. 

Küçük itilaf meın:ekellerinde 
seyahat kolaylaşıyor 

Bükreş, 17 - Lüpta gaze -
tesine göre, küçük itilaf dev
letleri, kendi memleketleri 
arasında seyahat edecek ta -
baalarının seyahatlerinde kon
solos vizelerinin l:ığvım karar-

! 
1 

1 
1 
' 

laştırmak üzeı·cdirler. ı 

Efgan-Rus hudu-ı 
dunda hadise 

1

. 

Moskova, 19 ( A. A. ) -
Havas Ajansı bildiriyor: Efgan 1 
çeteleri hududu tecavüzle ı 
Kalakhom şehrini zapt ve bir ı 
takım zorbalık ve yağmacılık 
icra ederek avdet eylemişler- ' 
dir. 

Dağıtılmaları için teclabir 
ittihaz olunmuştur. 

• • 
ımrs. • 

Y e.~ill~::y raJat merkezinin 
verdiği son rasat raporuna 
göre son « 24 » saat zarfında 
memleketin en soğuk yeri 
Ankara oları:k tcsbit edilmiş 
ve gcc:.- derece (-4) olarak 
kayccdilmiştir. 

Ş:ırki ve orta Anadoluda da 
kar yağmı~tır. Mamafi bugün
kü rasat r:ıporlan havanm 
gittikçe ısınacağını bildirmek
tedirler. 

1 Mayıs günü 
Yaprak tütün amelesi « 1 » 

Mıtyısı toplu bir halde tes'it 
için Hükümet~ müracaatta bu
lunmuştu. A!dıgımız ma!üroata 
göre, Elek~rik ve Tr:ımvaY 
gibi şehrin umunıl işlerinde 
v;tzifesi olmıyan amele geçen. 
sene olduğu veçlıilc « 1 » Ma
yı5la kırlarda gezecı-klerdi;·. 
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bütün 
paha· 
ettiler 

, a açık 

bütli' 
düşma• 
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e Yu· 
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uz; bu 

kuş· 
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ettiği 

erden 
e de· 

eririz. 
Düiı 
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~ 1 N"ısan 

angın 
Bir hamamdan 
20 kişi güclükle 1 

kurtarıldıla'I" 

Dün Eyüpte büyük cami 
yanındaki hamamdan 

y gın çıkmıc, içinde yıkanan 
20 kişi g· ç halle çınlçıplak 
bir halde kurtarılabilmiştir. 

elgraf memurları, mütead
dit ımzalarla yaptıkları 

bir müracatta, yeni maaş ka
nunu ile l•endilerine yap.lacak 
3 lira zammın tezyidi lehinde 
ricalarda bulunmuşla:rdır. 

Efgan çetelerinin hududu 
geçerek Karakurum şeh

rini yagrnadan sonra avdet 
ettikleri bildiriliyor. 

Çocuk haftası programı tes
bit edilmiş, bir hafta oca

ğı idare edecek çocuklar <İa 
intihap olunmuştur. 

unusta İtalyan konsoiosane
sinde bir bomba infilak et

mi tir. Zayiat yoktur. 

Emanullah han hiç bir ır.u· 
kavemete maruz kalmadan 

Gazneyi işgal etmiştir. 
erli malları koruma cemi· 
yeti müessisleri, dün c !Ilİ

yetin nizamnamesini 16 m~dde 
halinde tesbit etmişlerdir. 

Nizamnameye göre, eemi-
4:_etin gayesi, yerli · eşyanın 
<!.rcihan istihlakini temin et
mek, Türlı: anayiinin inki afı 
için ilmi tetkikat yapmaktır. 

Cemiyete dahil her Türk 
şu taahhütnameyi verecektir. 
"Yerli mallarını gerek zatım 
gerek ailem için tercihan is
tihlak etmeyi, dostlarımı ve 
maiyetimi ayni tarzda hare: 
kete teşvik eylemeyi kabul 
eder ve söz veririm." 

Cemiyet heyeti idaresi de 
dün intihap edilmiştir. 

Cemiyetin kooperatif heyeti 
yarın o cakbr. 

ugü erde 35 İtalyan tay-
aresf, Atbuıi ve diğer 

Balkan merkezlerine bir seya· 
h.ıı t yapacaktır. 

Şeker inhisarı M. Hüsnü B. 
Ankaradan avdet etmiştir. 

• 
iskan U. M. hacı Mehmet B. 

berayi teftiş İzmire g"tmiştir. 
Tefeninin Karamanlı nahi-

yesi zenginlerinden Çınar 
nde Kadir ağa, ahiren İstan
bulda tahsilde bulunan oğlu 
Mehmedi yanına aldırmıştır. 
Kadir ağanın nahiyede rakibi 
olan bir Himmet efendi var
dır. Mehmet bir arkadaşile 
liimmet efendiye musallat o
luyor, evine tabanca atıyor, bir 
sene hapse , mahküm oluyor. 
Hapis kararını temyiz eden 
Mehmet, nihayet Himmet efen
diyi kahvede domino oynarken 
katletmiş ve yakalanmıştır. 

Kardiye H. ve rüfekasına 
ait tahkikat ve isticvabat 

devam ediyor. Maznunlardan 
Reşit ve Nasır B.lerin ecnebi 
bir memleketle muhaberede 
lıulunduklan anlaşıldığı söy
leniyor. 

Londrada kendisini öldüre
rek cesedi İstanbula na

kil ve burada defnedilen Se
ııiha hanımın pederi Cevdet 
B. kerimesinin tahsil edeceği 
llıüesscsenin tayininde gösteri-

Şehremini beyten~iye mektup 
l~velki gün İstanbula 

&elen (~Lützoy)) isn1inde
ki ı\lınan vapurunda 
bulunan n1ektep arka
~aşlarıından Felen1en-
li matn1azel Roperti 

>-iyarete gitmiştim. 
laf arasında dedi ki: 

1 
(•BenimlP. beraber Fe

lenıenkten İstanhula 
~elen Felemenkli bir 

Gönül macerası
nın aldığı son 

sekil , 
Geçen sene Parisin şimal 

istasiyonunda bir vak'a oldu 
ve bütün Fransada aylarca 
söylendi: 

Kale yolu ile İngiltereye 
gidecek olan yolculan götü • 
recek trenin hareketine bir 
dadika vardı, her tarafta 
şimendifer memurlarının: 

- Lütfen vagona bininiz, 
diyen mutat sesleri ·işitiliyor
du. Tam o sırada birbiri 
arkasından iki silah sesi gür
ledi, rıhtımda do.aşanlar se
sin geldiği vagona girdikleri 
zaman kan için:ie iki k'şinin 
harekets:z yatmakta oldukla
rını gördüler. Bunlardan birisi 
kadındı diğeri erkek. 

Fakat ölmemişlerdi. Ağır 
yaralı idiler. Hastaneye gö
türüldüler, tedavi a:tına alın
dılar, höviyetleri araştırıldı ve 
öğrenildi ki: 

Erkek epeyce zamandan 
beri Fransada yaşamakla olan 
genç ve bekar bir İngiliz asıl
zadesidir. Kadın ise zengin 
bir Fransızın zevcesi dir, adı 
Kontes dö Janzedir. 

Aradan zaman geçli, yara
lılar iyi oldular. Muhakeme 
başladı, başlayınca da ortaya 
şu hakikat çıktı: . 

Kontes dö Janze genç lngi· 
!izin metresi idi, fakat uzun 
müddet birlikte yaşadıktan 
sonra İngiliz bu rabıtadan 
bıkmış ve evlenmek üzere 
Londraya dönmiye karar ver
mişti. Buna mukabil kadının 
aşkı el'an devam ediyordu, ve 
onu sebatsız aşıkım öldürmi· 
ye ve onunla birlikte ölmiye 
sevketmişti! 

İngiliz iyi olduktan sonra 
eski metresi aleyhinde şika
yette bulunmaktan imtina etti. 
Yalnız hukuku umumiye davası 
vardı, kadın yasak silah taşı· 
mak ve aharı yaralamak cür
münden 6 ay hapse. mahküm 
oldu. Fakat cezası tecil edil
di. Asıl kocasından da ayrıl
dı, şimdi, hem kocasını, hem 
de aşıkım kaybetmiş, matem 
içinde bir dul kadın hayatı 
yaşamaktadır. İşte bir gönül 
macerasının sonu! 

ıen ihmalden ve okuduğu mek· 
tepte bütün bir tahsil senesinin 
boş geçeceğini düşünmekten 
mütevellit yeisle intihar etti
ğine dair vesaika malik 
olduğunu ve B.M.M. ne müra· 
caat edeceğini söylemiştir. B M.M. mayıs bidayetinden 

• itibaren her gün topla
nacak ve 15 mayısta tatil edi
lecektir. 

Riyaseti cümhur, Meclis, Di
vanı muhasebat memurları 

için ayri bir . maaş layihası 
hazırlanmaktadır. Ali iktisat 
meclisi memurlan ve talim ve 
terbiye dairesi reisi de ücret 
aldıklarından haklarında ayn 
bir layiha hazırlanacaktır. 

B. M. M. Nafıa encümeni, 
demiryollar ve sulama 

işleri layihalarını aynen kabul 
etmiştir. 

Millet mekteplerinde IB) 
kursunu bitirenlerin ye

künu 135,500 erkek ve 39,093 
kadın olarak tesbit edilmiştir. 

nıuharrire i;iehriniz 
tivatroları ve Türk • 
edebiyatı hakkında 
nıalurnat cdinnıek ar
arzusunda bulundu. 
Fakat bu hususta İn
kisarı hayale u.!tradı. 
Zira, refakatin1ize ve
rilen tercüman: 

(<- İstaııbulda ne ti
yatro vardır, ne de -edebivata nllıteallik 

Son Saat 

• o 

ıçın. 

M.üsa akamız 
~Jıılıtcl,ir ''e tııf.evlileı~ 
şi(l<letl e te(~zi ol, e edi'Jıneli 

Yerli mallarımızın her tara· 
ı fta l:olaylıkla rağbet bulma· 

sını hangi çareler, ne gibi te
tbirl r temin edebilir? 

Karilerimize sorduğumuz bu 
suale gelen cevaplan tarih 1 
sırasile neşrediyoruz. 

lenmeden, biç işe fasıla ver
meden boyuna propaganda yap
malı ve bu propaganda o ka
dar ustalıklı olmalı ki maatte
,ssüf hali yerli mallara yan 
g-zle bakan bazı hanım efen
diler, bu propagandanın tesiri 
altında yerli mallara yeni bir 
moda gibi saldırmalıdır. 

En ameli, en isabetli tav· 
siyelerde bulunan kari!erimizin 
arasında, cevapların neşri bit
tikten sonra, bir kur'a çeki
lecek ve kerdilerine, sırf 

' yerli malından olmak üzere 
münasip hed'· ' ~ vereceğiz. 

Bugünde ~ .- upları 
dercediyoruz 

-'."> 
Gençler bunu b •zeii 

nefis meselesi yapmalıdıı•.1 
Yerli malın~-~~--=' 

revacı için e -
ve! emirde o 
malın mevcu • 
diyeti lazım -
d•r. İnkar e -
dilemez ki is· 
tihsalubmız ih
tiyacımıza te - ıı,;;;-oıiiiimııiılııol 
kahül edeme- J/adt B. 
mektedir. Binat;11aleyh: 

1 - Harp senelerinde ölen 
sanayiimizin ihya ' e inkişafı 
maksadile her vilayette ve ya 
her iki, üç vilayetin zenginle
rinin iştirakile birer banka 
teşekkül etmeli ve bu banka
lara mahalli belediyeler de 
bütçelerinden bir kısım ifraz 
ederek hissedar olmalıdır. 

2 - Büyük şehirlerdeki 
muhtelif esnaf cemiyetlerinin 
birer şirkete kalbedilerek kül
liyetli sermayeler halinde iş 
yapmaları Jazımçlır. 

3 - Meml !{et mahsulat 
ve ihtiyaçlarını yer yer tesbit 
ederek iktısadiyatı memleketi 
erkanı harbiye salahiyetile 
idare edecek bir teşekkülü 
resmi lazımdır. 

4 - Bütün devlet memutin 
ve aileleri, bedelleri ma~lll -
nndan mukassıtan kesilmek 
üzere, yerli. mal kullanmak 
mecburiyetinde tutulmalıdır. 
Halk fırkası, Türk ocakları da 
kendi azalarını buna icbar 
etmelidirler. 

5 - Memleket ve vatan 
gençlerindir, gençler kendi 
istikbal ve refahlan namına 

azami bir dikkat ve taassupla 
bunu temin etmeli, bunu bir 
izzeti nefis meselesi yapma -
lıdırlar. 

6 - Muhtekirler ve tufey -
liler hiyaneti vataniye derece
sinde ceza görmelidirler. 

F eriköy Bantane 
caddesi: 

Macit 
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En mühim vazife "lutdm 
muharrir ve ediplerimizde 

Yerli malların tamimi için 
en ameli çare şudur: 

- Gazeteler hiç durup din-

hi r ... . . ıı 
Gene avııı tcrcünıa

nın, otel bahsinde de: 
ı<- Burada Tokatli

. ·audan başka otel ta
birine n1üstahak han 
bile yoktur! Hepsi bitli 
ve n1ülevves şeylerdir.n 
dediği ni de ilave etti. 

Bu adanu bir ara 
ben de gördünı. Kısa 
hovlu, esıner suratlı, 

1 -

takriben 3U vaşların<la 
bir ~ey. Bilahare dos
tunıu gezdirınek üzere 
dışarı çıkardını. Bin
diğin1iz otornobilin s:t; ' 

Bu hususta en mühim vazife 
gazetelerle birlikte edipleri
mize aittir. Bilhassa kadın 

muharrir ve ediplerimize ait. 
Eyüp Defterdar: 

Zeliha Yusuf 
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Hulıielif yerlerde yerli 
malı 5afan mağazalar 

açnuılı .• 
i- Yerli malı satarken, 

satın alanın hayat pahalılığın
d~n çektim ıshrabı düşünmek 
ve mi'ınkün olduğu kadar u
cuz sa• rak hem rağbeti ar
t rmak v hem de dolayısile 
vat ndaşlann geçimine yar· 
clı.=n etm k. 

2- Halkı bu mücadele 
kar • da yapılacak ihtikar
dan korumak için İstanbulu
muzı:n n iinasip mahallerinde 
mükuddi!: mağazalar açarak 
namuslu ellerle idare etmek 
ve i inde sırf yerli mal ve 
mamulatı satmak. 

3 - Bu.-ınağaı:alann içlerini 
de s~ıntlı;rinin ehemmiyetine 
g5~ muı.telif dairelere taksim 
ederek balkın ihtiyacatı umu
miyesindcn nekadannın yerli 
olarak ~ apılmış ve tedariki 
r:ıün:I, • n oldugunu halka gös
tererek bilmedikleri kısımların 
var ğını ve yapıldığını aniat
ına . 

4 - İşbu mağazaları diğer 
mağazalardan ayıracak şekil
de alameti farika koymak. 

5 - i bu müesseseler sa· 
hiple'ri dP her halde rekabet 

1 ed · ecqrinil bilerek rekabet 
~ karşısında mümkün olduğu 

kadar 'e tedrici ıslah edilmek 
üzere nefasete ehemmiyet ver
mek, her şeyin güzel ve iyisi 
daima ve her yerde nazar ve 
arzuyu calip olduğunu unut
mamak ve küçük sermayeleri 

' birleştirmek. 

6 - İşbu mağazaları mem
leketin bütün gazeteleri ad· 
reslerile ve ayda bir defa 
parasız olarak ilan etmek. 

İşte, yerli malların tamimi 
için düşündüğüm çareler ... 

Kuzguncuk, mütekait: 
M. Nuri 

35 İtalyan tay
yaresi geliyor 
Yakında Balkanlarda seya

hate çıkacak olan 35 tayyare· 
den mürekkep bir ltalyan hava 
filosunun şehriJ!lizden de geç· 
mesi muh emeldir. 

l "bi olup uzun seneler 
istanbul<la bulunan, 
güzel Türkçe konu~an 
bir Alnıan, Türkiva 
hakkında arkadaşıma 
senalarda hulündu. 

Bu arada tercümanın 
hezevan ettiğini de 
ilave' etti. 

\'atandas t.ercün1anın • 
hareketi acizlarinı ne 

, derece nıeyus etti ise 
Alınan zatın sözleri de 
o derece nıesnır eyle
di. 13unları vazınaktan 
nıaksadıın, - alakadar-
! . ı:t 1 1 · ı . :ı ı;a t~'1va < uız vesı esı 

<ilJriilmeden işifllenler 

Telsiz 
lstasiyonlarının 
mevce tulleri 

değişiyor 
Telsiz istasyonlarının mev

ce tullerini ızrar etmiyecek 
bir şekilde tesbit etmek üze
re Pragda beynelmilel bir 
konferans toplanmış ve ilk iç
timada Fransa hzkkında karar 
vermi lir. 

Bu karar neticesinde bun
dan sonra F ransada mevce tu
lü (1400) Ü geçen ancak iki 
istasyon bulunacaktır. 

Bunlardan birincisi Tur Ey· 
fel dir, ikincisi, Radyo dö Pari, 
bütün diğer F ransıı: istasyon
lan 500 ün altında birer dere
ce kullanacaklardır. 

Bakaiım bizim İstanbul ne 
olacak? 

Ucuzluğa doğru 
Başta Peşte, Viyana, Var

şova ve cenubi Almanya ol
mak üzere cenubı Avrupa 
istasyonlan kendi hesaplarına 
güzel bir karar vermişlerdir: 

Bundan sonra her akşam 

ayn ayn konser tertip etmi· 
yeceklerdir. Konserı yalnız 

bir istasyon verecek, diğerleri 
iktibas ederek kendi muhitle
rine dağıtacaklar ve masraf
tan kurtulacaklardır. Ucuzluğa 
doi;nı dedikya, fakat kuvetli 
ahizesi olup ta her istasyonu 
ayn ayrı almak imkinına 
matk ol.malan, makinalannın 
düğmelerini istedikleri kadar 
çevirsinler, karşılarında daima 
ay i sesi bulduklan zaman 
b tedb!rden ne derece mem
nun olurlar orası ayn bahistir. 

Eskiler pazarı 
Dün bir mağazanın came

kanında teşhir edilen bir tel
siz ahi:.esinin :son sistem olmak 
üzere gösterildiğini gördük ve 
yanılıp ta bu nevi makineler 
alacak olanları peşinden ikaz 
edelim:) 

Akkumülatör ve pil ile işli

yen makineler maziye k~
mıştır. !.atta transformatör ile 
i.şliyenler de eskidir, son sis
tem makineler bütün bunlara 
ihtiyaç göstermeden doğru

dan doğruya elektirik cereyanı 
ile işliyenlerdir. 

İstanbula eski sistem ma
kina getirtilmesinin sebebi ise 
fabrikala'rın madası geçen ma
kinalan kataloğ fiatı üzerin
den yüzde 70 tenzilat ile sat
malanndan ibarettir. 

Tiyatro 
dinliycmiyccciiz 

Bizim radyo şirketi proğ

ramlarına biraz tenevvu ver
mek için arasıra Darülbedayi 
ile Fransız tiyatrosuna birer 
makina koymak suretile' abo
nelerine tiyatro dinletmeyi dü
şünmüştü, fakat bunun az çok 
masrafa ihtiyaç gösterdiği ci
hetle bu teşebbüsünden vaz
geçmiştir. 

venıeklir, efendiın. 

ı\lücddep \'asıf 
S. S. - 13u kariin 

adresi nezdi111izde 
nıahf uzdur. Iladise 1 

kendisinden de ayrıca 
tahkik edilebilir. 

* Değıştirilen çanta 
Şchzadebaşında ber

ber dükkanında seh
ven mektep çantası 

detri:;tircn, alan ve bu
lanların atideki adresi 
haberdar etn1elerini 
rica ederin1 : 

Sahife 5 

N[açlar 
Galatasaray-F e
ner- Vefa galip 

geldiler 
Dün Taksim stadyomu, çok· 

tanberi görmediği bir spor 
faaliyetine şahit olmuştur. Kış 
mevsiminin anya girmesi ile 
fasılaya uğrayan lik maçları· 
nı~ başlamasıdır ki dünkü 
faaliyeti doğurmuştur. 

İlk ıuaç Vefa ile Süleym -
niye arasında cereyan etmiş , 
( O - 1 ) Vefa galip gelmiştir. 
Bunu Fener - Beykoz müsaba
kası takip elmiş , bu maç ta 
(0-4) Fenerin lehine neticelen
miştir. Üçüncü müsabaka Ga
latasarayla Beşiktaş arasında 
idi. 

Lik maçlarının şampiyonluk 
için en mühimmi addedilen 
bu müsabaka, ekser:yet itiba· 
rile Galatasarayın hakimiyeti 
altında geçmiştir. Galatasaray 
dünkü maç münasebetile hü· 
cum hattında ufak bir genç
leşme ameliyesi yapmış, üçün
cü takımdan Kemali sol açık 
mevkiine getirınişti. 

Bu tabii semeresini vermek
te geçikmemiş, biri komada 
Kemalin atarak Latifin bir 
baş zarbesile içeri soktuğu, 

diğeri, gene Kemalin hiç 
beklenmiyen bir zamanda 
zaviyeden çektiği şutu Galata
saraya iki sayı kazandırmıştır. 
Buna mukabil Beşiktaş, bir 
hatadan sonra verilen serbeııt 
vuruştan istifade etmiş, bir 
baş zarbesi ona da bir sayı 

kazandırmış, bu mühim müsa
baka (2-1) Galatasarayın hak
lı bir galibiyeti ile bitmiştir. 

Aranılan ran
devu evleri 

Beyoğlunda Sofyalı soka· 
ğında 3 numaralı randevucu 
madam Ananın hanesile ayni 
sokakta 20 numaralı Pareşke
vulanın evinde gizli randevu 
yapıldığı zabıtai alılakiye me
murları tarafından tesbit edil· 
miş, vesikasız olarak bulunan 
kadınlar muayeneye sevkedil
mişlerdir. 

Bir bikir izalesi 
davası 

Borsadan İstanbulda bir 
mektepte okutturulmak ilıere 
gelen on iki yaşlarında Fatma 
ismindeki kıza , Beyoğlunda 
şoför Hasan isminde biri rast 
gelmiş Tepebaşı sokaklarında
ki randevu otellerinden birine 
götürerek bikrini izale etmiştir. 

Fatma evelki gün ağlıyarak 
Beyoğlu Polis merkezine mü
racaat ettiğinden zabıtaca 

tahkikata başlanılmıştır. 

Yahya Kemal B. 
Varşova Sefirimiz Yahya 

Kemal beyin bugün şehrimize 
muvasalatı beklenmelitedir. 

İstil·hil lisesi on ıuf 
talt•besinden 

ı 'uri 

fı'ıı6abere 
isarı memurların· 

Halis beye: 
" Ta re makinist mektebi 

Yeşilk .. dedir. Kaydü kabul 
muame esi Haziranda başlar. 
Mektep, küçük zabit mektebi 
haline gelmiştir. 

Kabul ebiledileıfık için, 9 
sene göstetilecek hidemabn 
ıfasına dair teahhüt senedi 
vermek lazımdır. 

Mektep idaresine müracaat 
ederseniz, diğer teferrüata 
ait malumatı alabilirsiniz.,, 
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l'fırııılı<>·ı ile /Jir ııol·tlısıııcı 
L' 

!Jcıstı \-'e elleı·iııi ttlJ.,·ttslttlt(ltı u j 

-1-Y8-
« İyiliğe kemlik » ve

cizesi bu sözler arasın
da pek parlak bir 
bediai hikınettir. Tür·
kün, ruhu beşeri bit
tahlil, binlerce sene 
evel tesbit ettiği bu 
hakikati bilahare ce
nabı peygamber de 
- kendi lisanile - tek
rar etnıiş: «İyilik etti
ğiniz insanlardan sa
kınınız! )) demiştir. ne 
Türkün o vecizesini, 
ne nebiyyi muhtere
min hadisini işitn1iyen 
bir Fransız edibi, meş
hur « Alcksandre Du
mas » da, «Filan adam 
aleyhinizde bulunuyor» 
tarzındaki şif ahi bir 
jurnal nıünasebetile : 

- Acayip! Ben ona 
iyilik etmedim! 
Cevabını vererek ay

nı hükmü tekrar et
miştir. İnsan, hotpe
rest, hotbin ve hot
kam bir mahluktur. 
Hırsına mağlup olun
ca ne düsturu ahlaki, 
ne tcrhibi dini tanır, 

tatnıini ihtiras ıçın 
her şey yapar ve her 
şeyi yıkar. Hayatta, 
anasını bir soğc.nzarı 
için kesen evlat, ilk 
katil Kabilin isrinde 
yürümeyi şeref bilen 
kardeş görmüyormi
yiz? İyi!iğe kemlikle 
mukabele edenler, em
diği sütün m~nbaını, . . 
ana memesını parça-
lıyan evlatların hem
ruhu gibi bir şeydir. 
İşte o yaradılışta bir 

adanı olan Kö e Ah
met te, daha dün ken
di on1uzuna dahi ba
sarak yükselmesine 
razı olduğu Bayrakta
rı şimdi düşürınek, o 
sernigun dostun hara
bei haysiyeti üzerinde 
şahsı için biı· lanei 

ikbal kurmak istivor-
• 

du. Zavallı Havraktar, 
bu çirkin ihtiİ·ası ha
inaneden bihaber, 
- avanlık serefine du-. -
alarla, şataf atlı ınera-
siınlc bıraktığı - saka
lını kahyasının eline 
vern1iş, onun dilediği 
yolda hareketi kabul 
etn1işti. 

Köse Ahmet, kendi 
odasında uzun uzun 
dolaştıktan sonra şal
kuşağı arasından kü
çük bir karpuz gibi 
piryol saatini çıkardı. 
Parnıağile bir nokta
sına basarak o altın 
kaplı, parlak kubbeli 
vakit muhbirini intak 
etti. Makine tannan 
bir sesle ve saatle çey
rekleri tane tane say
mak suretile gurubun 
tekarrüp ettiğini ha
ber verdi. Köse ellerini 
uvuşturarak : 

- Birazdan burada
dırlar - dedi - herifleri 
şu saat gibi kurmalı, 
ş1;1 çan gibi söyletmeli-
yım. 

(Mabadi var) 

Harıl harıl rakı 
yapıyorlarmış 
Kumkapıda oturan kundu -

racı Vahan, Papasköprüsünde 
makineci Y orgi, Sakızağ-acında 
Kaprelin hanelerinde kaçak 
rakı yapıldığı haber alınmış 
evler aranmış, üç rakı kazanile 
bir hayli üzüm cibresi, ( 100) 
kilo rakı, ( So ) kilo konyak 
bulunarak müsadere edilmiştir. 

Getirilen Hüe 
makineleri 

Muhtelif telgı;af merkezle
rinde kullanılmak üzere (18) 
telgraf "Hüg,, makinesi ge
tirilmi~ir. 

lt:adin hastalıldrı 
hekimi: Doktor 

CEMAL ZEKİ 
Her türlü kadın rahatsız

lıklarını ciddi surette teda
vi eder. Şehzadebaşında Fev
ziye caddesi 17 numara. Çar
şamba günleri fukaraya pa
rasız bakılır. 

t'\ M~~AffilRf 
! M.TUR~ • 
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Vücudunda taze taze 
sızılar dolaştı, gözleri 
adeta nemlendi, duda
klarına raşe geldi. 
Sımsıkı tuttuğu par
maklı!Yı bırakarak he
µıen savuştu ve kala
balığa karıştı. O tanı
madığı insanlar arsın
da bulunmak, ruhuna 
b.ir himayedidelik zcv-

ki, yüreğine bir emni
yet getiriyordu. O sı
rada Haydarpaşaya 
gidecek vapur da ha
reket düdüğü çaltnıya 
başlamıştı. Delikanlı, 
alelacele bile.tini ala
rak vaP.ura girdi, 
Nerin1an ile ilkl defa 
başba~a kaldığı kü~il· 
kaınaraya kapan . O 

Son :,aaı 

C .. ı ·IK/ KIRMIZI 
Ankara muza- GÜL 

1

, k ./,. 1 !1l Gayet heyecanlı bir dram 
erafz neızCeıen- i Mümessilleri: LİAN HED 

m:~a~~a.~~k~~~~=n~ ıİrıırııım,aııımı :::1n~~nufu~~~~rn m~mruMııJ 
zakeratına yeniden başlandı. l Şehzadebaşı --111!!! 
Son teklifatile Tür~iyenin 1 HİL1\L SİNE~L-\SI 
büyük hatveler attığı muhak- Bu gece sinemanın hediyeli 
kaktır. gecesidir. 

Atinadan gelen telgraflar Her bilet alan zata bir adet 
da, Yunan cevabının miısait hediye verilecektir. 
olduğu, müzakeratın itilafa 3 filim birden 

DÜZTABAN BASTIBACAK 
ÇİFTE DA..~ATLAR 

FIRTINALAR ARASINDA 

vasıl olacağı ümit edildiği 
merkezindedir. 

Saracoğlu şükrü B., M. Pa
pa müzakeratına iştirak 

etmek üzere, muhtelit mü
badele komisyonlarında bita
raf azanın bugünlerde res
men Ankaraya davetleri muh
temeldir. 

Bütün mesele Yunanlıların 

göstereceği itilafperverliğe 
bağlıdır. 

Yunanlılar, bu defa da eski 
şekilde hareket ederlerse ·ti
laf imkanı yoktur; çünkü Tür
kiye son fedakarlıklarıını ih
tiva eden tekliflerini yapmışbr. 

Şüphesiz, itilaf husulü kuv
vetle şayanı arzudur. 

Fakat bu defa da itilaf 
olmazsa, vaziyet ne olacaktır? 
Biz bu noktayı tahkika çalıştık: 

Her halde, muaallak me
sailden dolayı harp ihtimali 
varit götülmemektedir. 

ortada, 3 mesele var: 
1 - Garbi T arakyadaki 

Türk ekalliyeti, 
2 - emlak meselesi, yani 

paraya teallük eden meseler, 
Her iki meselede de, iti

laf elde edilemezse, hiç 
şüphesiz bu sefer hükumetimiz 
en cezri tedabiri atbik ede
cektir. Elimizde, İstanbulda 
mevcut bir çok Yunanlı_ m
laki rehine vaziyetindedir. 

İşin bu safhaya gelmesi, 
şayanı arzu olmamakla ~e iti
laf husulü beklenmekle bera
ber itilafat halledilem se, 
neticenin bunda karar kılaca
ğı kuvvetle muhtemeldir. 

Bu takdirde, öyle görünü
yor ki, bir tarafın Cemiyeti 
Akvama müracaatı zaruri ola- i 
cak ve muullak mesai!, hakem 1 
usulü ile halledilecektir. 

Boyacı kôyde hırsız,ıKlar 
Son günlerde, Boyacı köy

de, sık sık müteaddit sirkat
ler vuku bulmaktadır. Bir 
kaçgün evel bir gecede 3 
köşk soyulmuştur. 

Zabitenin bir an evel bu 
sirkatlerin onune geçmesi 
beklenmektedir. 

ST ANLİ AFRİKADA 
10, 11, 12, 13 üncü devreleri 

Yarından itibaren EMİL YA· ' 
NİNGS in son temsili 

ZAFERDEN BOZGUNA [Son emrı: 
-- başlayacaktır. 

YALDA 
PASTiLLERi 

serinlik verir. 
reneffiisü takviye 

eder. 
Bütün eczane ve eci• 

depolarında · 
aattllr. 

VALDA 
ısmlnl ta\IJ•n kutular 
deraaüade talep edialı 

f E R A H ~ i E ı.ı A D A 
2 filim 

KUTUP FACİASI 
Pol Vagnerin şaheseri ayrıca 
SERGÜZEŞTLER PEŞİNDE 

Bakırköy illi sinemada 
Bu a~am Naşit bey temsili 

iki oyun birden 
Koca isterim Cici beyim 
Komedi il P. Fantazi 1 P. 

Kanta - Dans - Varyete 

e~zadebaşı ~ illet tiyatrosunda 
21 n;san pazar günü akşamı 

Naşiş bey temsilleri 
Hafız Burhan bey incesaz 

h<.:yeti 
Hayali Safa bey tarafından 

sahnede karagöz 
KOMİKLERİN SÜNNET 

DÜGÜNÜ 
l(anto-Dans-Milli raks-Varyetf 

;laçlartnlZI Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde 
1 ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-

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

Hall·s Balık yag'"' I Bahç~k~pıda Sali.h. N~cati ~c-
zanesınoe taze bınncı morına 

balık yağının kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Mağşuşiyetini ispat 
edene bin lira var. .. 

ı Usküdarhlara müjde ~~~a~~~~~1 :ı~~ 
şamba, göğüslük, şiringa I.astipi, Cam şirinğa, lastik sonda, de
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile. Urem, di macunu, podra, 
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sok ğında yeni ıtn
}at ve levazımı tıbbiy ma az=d ucuzca tedarik edfril. 

1 n1e~\ıt te o.lki 
kendilerine nıge 
lık eden kan .ırot, 
gene. bu vapurda idi. 
Hurrem, her-if'e bir 
mecidiye verercl· yanı
na kim cyıİ sokn1aına
sını rica etti. Rüşvetle 
müeyyet olan bu rica 
bittabi müsmir oldu
P-undan • kan1aranın 
kapısını kapayıp pe
rişan tahayyüliitına 
daldı. 
Hurrenı; ne hasbi, ne ı 

kispi n1eziyet~1,zihniye
Ye ınnlik değilk.li. ~Ick-

t p görn1cn1i~. .lİhnc 
cihl ye inkişaf veren 
bir nıuhit içinde de 
hüvüı11en1işti. T.ahsili 
gibi görgüsü d~ hiçti. 
Lakin irsi bir itikat 
ve sem'i bir kanaatle 
uçkur namusuna ehem
n1iyet veriyordu. O, 
ne Sokratın ınahbup
perestliğini, ne Efla
tunun ruhan hünsa 
olduğunu bilirdi. Ah
laki kaidelerin alelek
ser ve hatta alelitlak 
rpücerrebattan ibaret 
~l yıldıfrını, en büyük 

21 Nisan 

Serserlfl~luıln 
HATJ~LAAI- ~ 

Geldil~~ ı·akat~ (likl{at 
I I 

J~;"il-c lıllt.) 'ltClıji:ı::,, flelli, C'e /Jıı
ızıı llrı ltlllt(/ıA·tltll SlJızı·cı 

_2;; / _Jfulıarı·İJ·i: idris ıYuhtefi 
Karanlık bir koridordan 

{Jl~çtik. J·:Iel•trilderi sün
diirüloıü::; bir aııll '.:ıauıh~ 

rı atladık .. 
Ben hep :ııiirPcefılm si

nmuanın '.;>CJ,li lıakJ,ınlla 
l,ı-ıııli kPıulinıc lahıninlPr, 

miihllıazalar yaınyor, uw
rak i~:lıııle lıunalıyor<lum. 

Hu ne blçhn sinema idi 
hiiyle·! :\e kapısının önün
de ih\11 ne de ınuzıkası 
vaı·dı. F.nll boylu l;.alıya 
kadını karanlıkla elinden 
tuttum .• 

- 4ieldllc .. l<'akat dikkat 
et .. E:::;ik atlıyaca{iız .. 

Dedi. Hu e~iı)l de atla
ıhklaıı soııra IHındlnıi ö
nüne heyaz perde u.-rıı
ınl!} hlr sahnenin arka 
kısınııula bu1duın. 

.\nln'.:ıılaıı ııiistı•rllen fi
limin bir kısmı hllınlş .. 
Ülıüriiııe ha'.:ılanmak üzı·
re lıli. 

(:ünkü perde hem he -
yazdı ve dı:ıarda yaıııuı 
ı·Ieklriklı•riıı ziyaları şöy

le hafif tertip benim bu
lunduğum yt>ı·e J,adar oe
lln>rdıı. 

· Hlr şeye dikkat ettim. 
Kıllıya kadın(ı;ok miişterl 
,·ar! ) demişti. Bu çok 
olan ıuii'.:ıterHer blttalıl 
ııerdı•nin ühiir tar rında 
seyrediyorlardı. Demek 
aramızda '• u beyaz bez 
parçasından ba ka hail 
yoklu. lliile oldu( u halde 
ı;ıl bile yoklu. ıa ta d -
(jil !JÜl'ÜllÜ ııatırdı, RkSI• 
rık, ül.:sürük r:wsl, Df'(Cs 

bile alınmıyordu. 
AllahAallalı!.Hu ne blı:im 

yerdi höyl<'!.. 
HirdPn t>IPktrikler sön

dü, heyaz ıwrde aydın -
landı .. Sinmııa haşlanııştı. 

Uir sokak. Genç bir kız 
!JP<;ipır, hunu bir deli -
kaıılı l;.ovalıvor. Kü. e ha-. . 
~ııula hulu:::;uyorlar.. hir 
dakilrnlık ayak sohh<'lini 
ınüteakip kol kola yallah .. 
Gidiyorhlr. 

lüz da oi"ıl:<'I.. ()pJikan
Iı tla.. hun ,ıı·ın pc~i sıra 
hir tle kırk.. kırk beşlik 
hiri t.ıl.:ılıyor. 

Bu da kim·t hle iki çirl 
lıiı·hiriııi lıulıuuşlar sevis
mPk için münasip hlr 
ıualıulle uhliyorlar. Bu ı 

ü<;i.iıwü adaııı ıw'l Acnha 
kız ve ya kadmın dostu 
ıu ıı"l 

Sevişl'n, daha do{Jı·usu 

Sl'Visnılve karar ver.en • • 
ı·lll hir otomobile alin or-. . 
lar. llı•rlf l<' ıırlml:ırında ı 

ahlak ınualliınlerinin 
ve rehberlerinin en 
büyük ahlaksızlar ol
duğunu ne okun1uş, 
ne işitmişti. Alen1e 
«telkin" verip binnefis 
salkım yutanların her 
devirde mevcudiyetini 
-hatta- düşünenıezdi. 

Hikayeınizin cereyanı 
sırasındaki zihniyet, 
aile terbiyesi, hükumet 
telkinatı ise mücerredat 
üzerinde fazla tevak
kufla hakayikı hayat
tan tebaut veya tega-

hir ikinl'i olonıohil tutu• 
yor. L'zatııııyahnı.. bil' 
randevu eviıu• nidiyorlıır. 

Delilmıılı ve kız oılnda 
yalnızdırlar. Daha dojJrıı• 
su yalııız olduklarını ıan• 
nediyorlar. llalhııkl taldp 
eden lwrir rcı ndı•vu evi• 
ne de girmiş ve bahşiş 
nıulmhlll bu <;irtln seviş· 
nıelerini anahtar deliijln
den seyrediyor. Yalnız 
seyreden o mu .. Onunla 
berabea herkes le seyre• 
diyor. \"ani öbür tnrartn
kl müşterihw ve bu taraf• 
taki hen ve kahya kadın. 

li.ız ve o(jlan yavaş ya• 
vaş soyunuyorlar .. Amıı .• 
Cilveleşe cllvPIPşe.. Ve 
bu nwraslnı sonuna .. ta ... 
sonuna kadar bütün le • 
ferrüatı, hiit ün lııc(•llklerl 
ile berah<'r beyaz perde• 
nlıı. ıııalıremiyetlnl yırtı • 
yor .. Fazla lnfsili\t ver • 
rııiye hacet yok.. Ondan 
öle tarafı a!Jzı süt koknıı
yan herkese nıahinı !Jlr 
kt•yfiyet .. 

Ye şerit işledikçe beyaJ 
perdenin ()hür tarafında 
çalı::;an hatun kbller do 
i~liyor. Hunların işledik• 
!erini bu uarip siıwıuaya 
m tizlk vazifesi gören l•e• 
sik nefes seslerinden ve 
hlr çok ipekli ı•lhise ( fe
~afeş! )lerinılen anlam .k 
hiı; to uüı; değil.. 

( :lla badi r ) 

Bakka iye m a ı.ıı 
ucuzlaması için 

Bakkallar Cemiveti, 
henüz kooperatif • teş' 
kilatını bitiremedi. 

Cemiyet katibi un1u~ 
misi Fethi B. koopcra' 
tifin, mütevassıtları 
ortadan kaldırarak 
bakkaliye e~yasının 
ucuzlan1asını temin 
edeceğini teyit ediyor 
ve di·vor ki : · 

"' « - Bakkallar, yüzde 
ıo, hatta 8 karla iktifa
va razıdırlar. ıı 
• 

ev 
ARIYORUM 

Sultanahmet, Divanyolu, 
Nuruosmaniye, Ciğaloğul, 
semtlerinde 3 odalı müsta· 
kil, elektrikli, terkoslu, evi 
olup ta kiralamak istiyenle· 
rin Anadolu ajansı iliinat 
şubesi muhasebecisine mil· 

caathrı. 

f ül csa ına nıüstenittİ· 
Beşeriyeti behiıniyet' 
ten ayırn1al·, insanlll' 
rla hayvanlar arasındıl 
bir fark husule getir: 
nıek, taban medeı11 

- ne · büvük bühtan!" . ' 
denilen ebnayi adefl11 

behayirn {!"Üruhund~ıt 
mümtaz tutmak, ins:ııt 
kümelerinin yaşayışıll* 
intizam vermek içİıı 
her şevden evel oolll' 
rın ir~desine geın t:.ı~' 
ınak lazundı. 

Mabadi vol 
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:)on Saat Sahife '!') 

Kadın, Sinema, Dünya şuu 
' ' 
1 

!Yerini yedi yaşın-
l.ıa olan gene siyah 
derili bir yumur

cak tuttu 

Meşhur Zenci yıI- 1 

dızı Jozefin Bel<e
rin pabucu darna 

atıldı 

. Yumurcağın dansı 
Dört sene evel. .. 
M. Bolton ismindıa v~ cambaz çocuklar 

mektebi müdürü oIQn bir zat (Şikago) 
şehrinin zencile' mahallesinden geçerken 
toz toprak 
içinde yer
de yuvar· 
lan an ve 
henüz uç 
vaşında si-
• 
vah derili 
bir yuınur
cak görür. 
Yunuırca -
ğın çocukh;1k hali ile böyle 
yuvarlanarak oynaması 
hoşuna gider. l\fektebine alır. 
Terbiye etn1iye başlar. (Litle 
Ester) isminde olan henüz üç yaşındaki 
bu çocuk o kadar büyük bir kabileyet 

gösterir, o kadar ince bir 
zekaya sahip olduğunu is

) pat eder ki .. altı ay İçinde 
bücür boyu ve 
vumurcak tavrı 
• 
ile büyük ve ına-
ruf bir ( nlüzik 
hol) da yeni bir 
revünün başlıca 

rolünü yapar. i 

Artık biziın' 

yun1urcak şöhret ıw..:~;~ 
yolunun ilk basa- \. 
mağına siyah de-

rili çıplak ayağını basmışt!r. 
Aylar keçt:kçe işi ilerleten ve san'

atını arttı

ran bu yu
murcak bü 
tün Anıe

rika barlar 
ve nıüzik 
holleri ara
sında pay

laş1lan11yacak dereceyi bulunca 
ğene 1\1. Bolton ile beraber bu 
sene bir Avrupa seyahatıne çık

' ınıştır. İlk uğradığı yer ise tabii 
Paris olnıuştur. · 

Bugün, Parisin meşhur (l\lulen 
l~uj) unda ve elektrik projeksi
yonları altinda siınsiyah vücudu 
ve bacak kadar boyu ile yüz bin
lerce n1edeni Paris 

halkının alkışlarını top
Janıaktadır. 

En nlaruf ve 
güzel kız yıldız
ların şöhretini 
karartan bu kara 
yıldızın icat etti
ği yunıurcak da
nsını sey:-etmek 
istiyenler (~lulen 
Ruj) da yerlerini 
birkaç gün ev-

':3.~·~·:;=~l velden ~ tutmak 
znruretinde imişler. 

Bu "-ıt 11 11 c ,-
ı ·i 1 ·ec<•i{i::?' 

Dün size balıklardan bah-
5etmiştim. Bugün de bir az 
miJyeden bahsedeceğim. Etin 
v.: balığın pahalı olduğu bu 
mevsimde midye hem olduk· 
ça bol.. Hem de nisbeten u· 
cuzdur. Ancak alınacak mid
yr.nin gemi midyesi olmayıp 

akıntı midyesi olmasına dik· 
kat etmelisinizdir. 

Midyenin çorbası , tavası , 
yahnisi, kapaması olduğu gibi 
güzel pilavı ve dolmasıda olur. 

Size bugün midye pilavının 

tarifini yapaım. 
Bazı yerlerde ve hatta ek· 

seriya midyeyi haşlıyarak 
pilavını yaparlar. 

Halbuki midye haşlanmadan 
pilavı yapılır bol savan gene 
bol zeytin yağda sararıncıya 

kadar kızarbrsınız, sonra yı
kanmış midyeleri içine atar, 
rengini atıncıya kadar karış· 

tırırsınız. 

Bu da oldur mu... Sakın 

üzerine su koymayın. Sl:dan 
eve! suda pirinci de bu sovanlı 
ve midyeli yağın i;ine atıp 

kuru kuruya ve dolma içi 
yapar gibi bir iki karıştırınız. 

Ondan sonra üzerine pirincin 
iki misli su koyup suyu çekin
ciye kadar pişiriniz. 

Ahçıbaşı 

En 

-- O kaltak kıza söyle eğer 
Reşatla evlenirse mirasımdan 

mahrum ederim. 
- Bunu kızınıza söylemek· 

ten ise Reşada söyliyelim 
daha iyi .. 

Kuvvetli tehdit! 
- Hele ağ· 

zını aç.. hele 
bir kelime da
ha söyle., he· 
men kendimi 
tul yaparım ha! 

Sinema dünyası 
Çember jçinde dans 

- . 
Ran1011 l 1o
'raı·r() Pari

se geldi 
Amerikada çalışan 

meşhur sinema san'at
karlarıntlan ( Ranıon 
Novarro) tatil müdde
tini geçirn1ek üzere 
Parise gelıniştir. 

Ayni zamanda iyi bir 
n1usikişinas ve mugan
ni olan sana'tkarın o
rada birkaç konser 
vereceği zannediln1ek

, tedir. Resıninıiz ken-
disini Anıerikadan ge
tiren vapurda göste
rıvor. 

Sinema almayı kolaylaştırmak için her gün ~·~1': Y' ni abt!· 
icat edilmektedir. Gördüğünüz çember bunlardan biridir. 

Bazen bir dans sahnesinde tek bir çiftin hareket halinde 
ve büyük kıtada resimlerini almak lazım gelmekte, bunlan 
objektifin rü'yet sahası dahilinde zaptetmek müşkül oimakta 
en ufak bir hareketleri mevcutlarının kısmen yahut tamamen 
hariçte kalmasına sebebiyet vermektedir. 

Buna mani olmak üzere resimdeki gibi makineye merbut 
bir çember yapılmış, dans eden çift bunun içine sokulmuştur. 
Bu suretle mevcut mahzur ortadan kalkmıştır. 

Resim (Vilyam Badin ) in vazı sahne ettiği (Kalpten Kalbe) 
isimli filimden bir ııahııeyi çekilirken, gösteriyor. Çemberin 
içindekiler ( Mari Astar ) ile- ( Luit Hügs ) dür. 

• 

l)r,ran 11\110-
jokin eğle-

• 

11ıyoı~ 

l\laruf Rus filin1 san
atkarı İyvan l\lo jokin 
An1erikada bir nıüddet 
çalıştıktan sonra Av-
rupaya dönnli.iş ye o
rada Birigitte Helm i
le birlikte filim yap
nnya başlan1ıştı . 

Bu filin1 ahiren ik
n1al ediln1iştir. San'at
kar sin1di veni bir kur-. . 
dele için hazılann1ak
tadır. Resnıiıniz Ber
linin skting nıeYsimine 
tesadüf eden bu kısa 
tatil nıüddetini İ vvan 
~Iojokinin nasıl g~ec;iı-
<liğini g5steriyor. 

• 

• -

• 
J 
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19 29 İikhaharının büyük sürprizini 
u..!ata:!a Kaaköydc Voyvoda sokağı karşıııında 

EK5EL5İÖR 
Bu. · ı. efoi,e folır' kası tarafıntıw ••!.Jıın oluu:cuktır. 

\fı1ntabap .;e7'tlerirnİ7.İ IJiirıncden hiç İ>ır mulnyaotla bulunnıayıııız. 
Beyefendilerle çocuklara mahsus ' 
.S....1ı1 nıod:ı bi.:inJerdc vr tPnıina.tlı ciusten 
.....ı.ıelif ln.;ili• n fontnzi kumaşlardan 

Kostümler 
ve spor kostümleri 

l~ liradan 
'--' itibaren 

Af~fhur \L\N°DCL llERG marUl.ı ve 
..a mUr.cmmc:! gabardindrn b.r reukıe 

Pardesujer 
.-e milnı•h•p çe ,i· lerJ~ :r rcnçotla< 

17 ı liradan 
2 itibaren 

Hanımlarla genç kıdara mahsus 
• N ıton ıuoda v -- lırı · rf·ııkte 

ıı ü te lı• p çı·ııtl e .- plıardiıı 

Mantolar 
ve Kasha Trençkotlu 

1-~ '. .lira 1an 
~ ıtıba:en 

PantaJon;ar 
Her rerJde fa:ıellalardan 

/ .! ..!. ı;:-adan · 
U 2 itıb.ı.r::n 

Çocuklara mahsus gayet müntahap çeşitlerde 
dayanıklı kostümler 

Ölçü üzerine ısmar::ıma için kususi daire 
Aylık ve hAftalık taksitlerle muamele 

.... yapılır. 

TAYYARE Pl\'ANKOSU 
4 üncü kqide: ıı Mayıstadır 

JaÜYÖK İKRAMİYE: 

45,000 Liradır 
AYRICA: 20,000; 15,000; 12,000; ıo,ooo liralık 

ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mükafat 

Bu keşidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır 

~"t . • ' : ,>J. .~· - ~ :>-. • 1 • 

'V ·-

AL'ETO 1 LE dünyanın en maruf markası: 
Pariııin "A. KLA VERİ,, nin icatkerdesi zayıflatıcı 
ve elast;ki mayoke.merleri, lüks korsaların son 
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
n11111:. Blitün Türkiye için yegane mümessilleri 
Beyoğlu N0 437. 

HOVAGİMYAN BİRADERLER 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Sernıayesi: tediye ediln1iş 4.000.000 liradır 

Un1umi Müdürlük 

Ankara 
istuobnl 
Bursa 
İznıiı' 
Samsun 

Ankara 
şubeleri: 

Adana 
Trabzon 
Halikesiı· 

Giı'~·son 
Edremit 

.\ ~·valılc 
Zoııouldal• 
1üt)sed 
MPrsin 

!Ulısait ıııw1111chil, kumbaı·,ılar, lrnsal:ır 

~ANKARA RAKISI 
Hususi surette üzüm ve anasundan iır.al edilerek bir 

aydan beri Rusyadan getirilen husus~ meşe kaplar içinde 

bekletilen ve şimdiye kadar piyasada emsali bulunmayan 

Fevkalade Ankara Rakısı 
Pek yakında piyasaya çıkacaktır. Kibar birahaaelerle 

lüka bakkalfyelerde buluoacakhr. 

, ' . 

~; 

,, 
~ 
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Telefon: 
YAZI İŞLERi 

is. J 201 
IJARE İŞLERİ 

is. 3872 on Bil 
1 ;;tanbul vilaveti emvali ıuetrukc n1üdüriyeti ilanları DOKSA 

mahallesi 

Y eniköy Ayaııikola 
Hüseyinağa 

sokağı No. nevı icarı 

lira şehri 

Köybaşı 195 gazino 20 (( 

Yenişehir af: dükkan 12 
Bülbüldere 7-72 mağaza 10 (( 

Bağdat caddesi 498 dükkan 96 senevi 
« 

Bostancı 
Üsküdar 
Balat 

Selami Ali efendi Sarraf 4 han-e 84 (( 

En n1ükem
n1el ve tam 
ayarlı saattıı· 
Dakika şaş
ınaz, temi
natlı ve eh
ven fia tla sa
tılnıaktadır. 

Karabaş vapur iskelesi 41 « 72 (( 

Gülcami Fener "" dükkan 150 fi& 
(( 

Zeytinlik 8 hane 96 (( llaşlıea ~••t dükkanl3rından aıayınıı. 
Hocapaşa caddesi tt ma dükkan oda 120 (( T?p:an sauş. 

lulmrdo J,cvi Ye biraderl 
imıııbu~ lfa .. uzlu han 9-14 

Rasimpaşa Otiln efendi 27 hane 240 (( 

« « (( 29 dük!ain 60 (( Iler cins . ut <leoo•u . • Büyükada Nizam I" caddesi 9 hane .' 40 « 
Unkapanı Haraççı kara Mehmet Fener caddesi 7-19 dükkan 270 « 

Düyçe O. Bank 
Tarihitesisi: 1906 [

- -
Heybeliada Livadya caddesi 18 hade 72 « 

~üessisleri: Dresdner bank 1 
A. Şafhavenşer bank F e

Balada >evsafı muharrer emlakin 29 / 4/929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te 
müzayedele~i mukaıTerdir. T_alipterin Emvali metruke icar komisy-0nuna müracaatları. 

·eyri setai 
l'vıerkez acentası : Galata 

köprü başında. Beyoğlu 2362 
Şube acentası: Mahmudiye 

hanı altında . İstanbul 2740 

Antaııa po31a ;ı 
(ÇANAKKALE) vapuru 21 

Nisan PazarlOda Galata rıh
hmından hareketle [ İzmir, 
Küllük , Bodrum , Rados , 
Fethiye, Finike, Antalya ] ya 
gidecek ve dönüşte ıyezkfır 
iskelelerle birlikte [ 4ı_ndifli, 
Kalkan , Sakız , Çanakkale, 
Gelibolu] ya uğrayarak ge
lecektir. 

THAHZUN BIRINGI PU~TA~I 
( REŞİT RAŞA ) vapuru 

22 Nisan Pazartesi 12 de 
Galata rıhbmından hareketle 
[ İnebolu Samsun , Giresun, 
Trabzon , Rize , Hopa ] ya 
gidecek ve dönüşte Pazar 
iskelesile [ Rize , Sürmene., 
Trabzon , Görele , G}'ies.un , 
Ordu , ünye , Samsun, ine
bolu , Zonguldağ] a uğray
arak gelecektir. 
Hareket günü yük alıamnz. 

lzmır - kersın surat ııo)tası 
(KONYA) vapuru 23 

Nisan Salı 12 de Galata 
rıhtımından hareketle İzmir , 
Antalya , Alaiye , Mersine 

. gidecek ve Taşucu, Ana
mor , Alaiye , Antalya , İz
mire ujiravarak ıı-elecektir. 

LOYD l~RIESTINO 
Limanımıza muvasalab 

beklenen vapurlar 
(TEVERE) vapuru 21 Nisan 

Pazar [ İtalya ve Yunanis -
tan] dan 

1

. ( P ALESTİNA ) vapuru 22 
~Nisan Pazartesi [ Italya ve 

. Yunanistan J dan 
( GALIÇY A ) vapuru 24 

Nisan Çarşamba ( Odesa , 
Romanya ve Bulgaıistan ] dan 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
(KALDEA) vapuru 20 Nisan 

Cumartesi 16 da ( Dedeağaç, 
Kavala, Selanik, Vo!os, Pire, 
Kandiye, Kalamata, Katakulo, 
Fiyume, Ven~dik ve Triyestelye I 

( PALESTINA) vapuru 23 
Nisan Salı 11 de [Samsun, ı 
Trabzon ye Batum] a 

1 
( GALIÇY A ) vapuru '14. , 

Nisan Çarşamba 18 de [Sela- ı 
nik, Midilli, İzmir, Pire, Kor
fo , Ay:ısaranda , Brendiııi 
V enedik ve T riyeste ) ye 

Her nevi tafsilat için Gala
tada mumhane (LoydTriestino 
başlıca acentesine . Telefon 
Beyoğlu 2127 ve ya Galata . 
sarayında sabık Selanik bon
marşesi binasındaki yazıhane
~ine Telefon Beyoğlu 2499 ve 
yahut Sirkecide Mes'adet ha
nındaki yaz;banesine müracaat 
edilmesi. Te1efon İstanbul1235 

• 

Vilayet encümeni dai-
misinden: 

. Fatih; Çarşamba, on 
beşinci mektep binası
nın bulunduğu arsaya , 
ol baptaki projesine tev
fi an inşa ettirilecek o
lan ilkmektep binası 28 
nisan 929 tarihine mü-

rayn, Nasiyonal bank für 
Döyçland. 

Merkezi : Berlin; şube
leri: Hamburg, İstanbul 
(<Galata ve İstanbul », 

· lzmir. 
Gaalata kısmı telefon: 

Beyoğlu: 

247, 243, 684, 685 
İstanbul kısmı telefon : 

İstanbul 2842, 2843 . 
Deposu : İstanbul Tütün 
gümrüğü . Telefon : 

İstanbul 3227 . 
Bilumnm banka mua-

melah icra ve hususi 
!~asalar icar olunur. 

-İlMİR VE PARİS SERGİ-
LERİNDE BÜYÜK MÜKA
FAT VE AL TIN MADAL
YA İHRAZ EDEN MARUF 

sadif pazar ·günü saat ~!?k~s~~1~~~aLt~~~~! 
b • d • h ı • • der. Meşhur doktor Zergerin on 1 r e 1 a es 1 .1 er a e- takip ettiği usul üzere sureti 

imalleri, hali tabiilerinin mu-

di imek üzere kapalı zarf b~~FEsi~iük~~i"ıvıEL 
I• ·ı •• k j SIHHi! USU 1 1 e mu na asaya 1 Her bir tecrübesi büyük bir 

muvaffakiyet, bir zafer! U-

v az edilmiştir. Zarflar • ~::Ia ~~~~~:~e mağazala--kt• U k d Cerrahpaşa ve Hasaki hasta-v a 1 m ayyene a ar neleri böbrek, mesane, idrar 
yolu hastalıkları mütehassısı 

encümeni vilayete tev- iH~A.3N dAaiF 
di edilecektir. Taliplerin 
proje ve şartnamelerini 
idarei hususiye heyeti 
fenniyesinden ahzede
bilecekleri ilan olunur. 

Cağaloglu Baha bey apartma
nı No.3 Tel. İst: 2440 

Son Saatin ildn torifesı 
Kuruş 

6ıncı sahifede santimi 
Sinci « « 
4iincü « « 
3üncü « « 
2nci « « 
linci « « 

~ 

25 
50 
80 

120 
200 
400 

Telgraf: İstanbul Saat 

tlantalzade Tayyar vapurları 

AYVALIK - İZMİR postası 

Tayyar 
vapuru 

'.? 1 Nisan 

PAZAR 
günü saat 17 de Sirl\eci rih
tımından hareketle (Gelibolu, 
Çanakkale ve Körfez tarikile 
Ayvalık, Dikili ve İzmir ) e 
azimet ve avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Emin
önll Reşadiye caddesiRıhbm 
hanındaki idarehanesine mü
racaat. Tel. İstanbul 1977 1 Yı_ıl.cu 
verilır. 

1 

bileti vapurda da 

----- ~-

Sadık zade· 
Biraderler vapurları 
Karadeniz ınuntazanı 

ve lüks postası 

Fıruzan 
vapuru 21 Nisan 

PAZAR . 
günü akşamı Sirkeci rıhtı-

mından haraketle ( Zongul-

ilan muhteviyatına dikkat 
:ılunmakla beraber bu hususta 

mes'uliyet kabul edilmt'z. 

Gazettmizde intifar eden 
bütün yazıların hakkı 

mahfuzdur. 

1\bonc şartları 
Vilayetler için: Senelik 1700 
altı aylık 900, üç aylık 500 
kuruştur. Ecnı-bi memleket
ler için: Senelik 3000, altı 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur 

dak, İnebolu, Sinep, Samsun, -----------· ... 
Ordu, Gireson, Tırabzan 1 11 Zilkade 1347 
S~rmene ve Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. Takvioı 

Tafsilat için Sirkeci Mes- Çiüneş 5,21 1 Akşam 18,47 
adet hanı altında acentalı- Öğle 12,14 Yatsı 20,25 
ğına müracaat . İkıpuı 15,58 İmsak 3,36 

.. _•T•e•le•f•on-: •İs•tan-b•ul-21•3•4 .. I Mes'ul miidüı·: Selim R.tıf}ı]1 
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