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Bugiinkü borsa : 
İngiliz 992,50; Fr-.ıık 12,51; 

Liret 9,33; İsı·içrc 2,53,75; Dolar 
48,87,5; D.ıhill 93,25; Aitııı841 
Anadolu 23,65; Ruım:li 8,30 
Traınıay 74,50; Düyun 206.50 

İş banbsıııdan alınmıştır 

Nüshası her yerde (5) kuruş 

Dayak .. şfkliyetleri çoğalıyor •.• 
Dün bir hanım yana yakıla anlatıyordu : 
- « Yanımda iki fakir çocuk vardı. Onları bir parça eg

lendirmek zevkini tatmak için, parka götürdüm. Bin kerre piş
man oldum. Çünkü orada bir çok ecnebi mağazaların reklamı 
tapılıyor ve (( 25 )) liradan (( 1 .. liraya kadar ancak zengin, 
hatta pek zengin çocukların alabilecı;ği oyuncaklar teşhir edili
Yordu. Bizim çocuklaı=ımız ise bunların karşısında hmçkırıyor
lardı. 

Gazeteler ilan ettiler: "Çarşamba günü Şehzadebaşı sinema
lan çocuklara bedavadı . ., 

Dün yüzlerce çocuk ceblerinde 15 kuruş olmadığı için Şeh
Zadebaşmda bazı sinemalara giremediler ve ağlıyarak geri 
döndüler. 

Türk ocağı salı günü T epebaşmda çocuklar için bir mü
samere tertip etti. 

O gün ocak merkezlerinden "10., çocuk, 
- Size bilet veremeyiz, çünkü paranız yok! denildiği için 

geri döndüler ve tabii müteessir oldular. 
Vadettiklerimizi yapmadıktan sonra çocuk bayramım niçin 

ihdas ettik? 
Çocuklarımızı feci bir sukutu hayale ve acı bir inkisa.-a 

ıığratmak için mi? 

•• Topaneden Usküdara 
1 

karada11 gidilir mi? 
Kahraman 

ağa İstan -
balun par -
makla sayı

lacak zen·· 
gin lerin de'tl 
o duğu gibi 
inadı ile de 
şöhret bul -
muştu. Bir 
kere bir şe
ye ~hayır) 
cleclimi ka - 1 
fasını kes -
sen ( evet ) 
demezdi. 

O akşam 
Top:ınc me
y danın d :::n 
sandalına bl· 
nerek Üs -
küdardaki 
evine git -
nıek iizere 
iken ·(on pa
ra ) vergi 
vermek me
cburiyetinin 
ilam bu hem eski kafaiı, 
hem de inadına katmerli 
meşhur inatçıyı kudurttu. 

T opane meydanında avaz 
avaz haykırıyordu: 

- On parayı vermiyece
ğim ve Üsküdara geçece
ğim. 

l Halk bu inatçının ha· 

!
! raretlenen sözlerini bü

yük bir merakla takip edi
l 1 yordu. 
ı , kahraman ağa gürledi: 
1 . - Üskiidara ben de ka-
! radan giderim. 

Karadan Üsküdara 
gidilirdi? 

Jandarma çavuşu hayret 
içinde sordu: 

- Karadan mı? Halk bir

biderinin yüzlerine baktılar 

kahraman ağa on para ver
memek· ıçın t opaneden 
Üs!{üdara karadan gide
ceğim diyordu. 

13u :ıdam mademki 
karar vermişi:i, 

yapardı. 

Fakat nasıl? 

yapar mı 

ı 

Bııı111ı1 dtı c·e ' ' <-tlJıııı 
ol\:11yaf·<:ı~sıı11z ili 

Darülfünun 
mezunları 

Darülfünun Hukuk 
1-'akültesi ınezunları 
!)erefine bugün 'fur
kuvazda hir danslı çav 

• 
Verilecektir. 

--· Serseriler için . 
yurt açılıyor j 

Emanet, serserilerle yersiz ' 
yurtsuz kimselerin yatmaları 
için bir mahal tesisine karar 
vermişti . Emanet heyeti 
sıhhiyesi elyevm bu hususta bir 
talimatname hazırlamaktadır. 
Bu talimatnamenin ikmalini 
müteakıp yurt açılacaktır. 

Bravo 
Gene doktorla-, 
rımız ve yerli 

malları 
Yerli malların revacmı te

min etmek için Tıp talebesi de 
mühim bazı kararlar almıştır. 
Genç doktorlarımız , bundan 
böyle yerli mal kullanmak 
kararım vermişler, Moda ter
zihanesine « 150» kat elbise 
ısmarlamışlardır. 12 Mayısta 

yapılacak Tıp bayramında, 

müstakbel doktorlarımız yerli 
elbiseleri labis olarak iştirak 
edeceklerdir. 

Bir genç 
Bir kaç günden

beri ortada 
yoktur. 

Kadıköyünde Mısırlıoğlun
da mezbaha memurlanndan ı 
Kamil efendinin ( 17 ) yaşla- 1 
rmda oğlu Ahmet Muhtar 
efendi, dört ğün eve! çalıştığı 
Pangaltmdaki mektebi harbi
yenin Cinkografhanesinden e
vine gitmek için çıkmış, bir 
daha avdet etmemiştir. 

Ahmet Muhtar efendinin 
~L •• .l ... a.•i !liJ,,..~inİr.. Pnrlİı::.ı;:ıı.aİn; 

mucip olduğundan zabıtaca 
her tarafta arattırıldığı halde 
dün akşama kadar bulunama· 
mıştır. 

Ahmet Muhtar efendi uzun 
boylu, kara kaş, kara gözlü 
yakışıklı terbiyeli bir gençtir. 

Zabıtai belediye 
tayinleri 

Kalyoncukulluğu zabıtai be
lediye merkez memuru Murat 
bey Beşiktaş zabıtai !Jelediye 
merkez memurluğuna, Taksim 
belediye merkez memuru Ce
mil bey Galataya, Galata be
lediye merkez memuru Dolap
dereye, Küçükpazar belediye 
merkez memuru Salih bey 
Kalyoncukulluğu zabıtai bele
diye merkez memurluğuna 
nakledÜmişlerdir. 

Kaçak rakı 

Mezarlık işleri tanzim 'olunuyor. 
Gömme işleri tesbit edilmekte, her 
ölüye ayrı mezar kazılacak, 5seneden 
evel başkası oraya eömüleıniyecek 

Emanet bir mezarlık ve me
zarcılar talimatnamesi hazırla
mıştır. Şimdiye kadar mühmel 
kalanc. bu işi sureti kafiyede 
halledecek olan bu talimatna
me belli başlı 13 maddeden 
terekküp etmektedir. 

1 inci· madde mezarcıların 
nihaye~ 28 gün sonra belediye 
J.....l .. _ı_ ... ; ___ .&.---!1 -1 •• - .... ,.~.;.,n, 

muavinlerinin ve amelesinin 
de ayrı muameleye tabi tutu
lacaklarını bildirmektedir. 

2 nci madde mucibince me
zarlar belediye dairesince ve-

rı-, • ı A . eıızı at .. 

• 

rilmiş defin ruhsatnamesi ol
madan hiç bir ölüyü gömeme
yeceklerdir. 

3 üncü madde bu ruhsat-
namelerin mezarcılar tarafında 
biriktirilmesini ve her üç ayda 
bir kerre Emanet heyeti sıhi

yesine teslim alınmasını amir 
bulunınaktadır. 

4 ijncü maddeye gör~ me
zarcılar mezarlıkların teşçırıuc 

çalışacaklardır. 
6 ncı maddeye göre her ölü 

için ayrı bir mezar kazılacağım, 
bunların laakal 1,5 metre de-

rinliği, 2 metre uzunluğu, 80 
santim genişliği olacağını, 
çocuk mezarlannın da ayni 
ebatta bulunacaklarını anlat
maktadır. 

7nci maddeye göre nazaran, 
mezarların aralarında yanm
şar, baş ve ayak uclarında 
altmışar santim mesafe bulu
nacaktır. 

8 inci madde bir mezara 
aradan 8 sene geçmeden baş· 
ka bir ölü gömülmiyeceğine 

dairdir. 
9 unce madde salik olduğu 

mezhebin mezarlığı bulunm:
yan ölülerin gcmiilecekleri 
yerleri Emanet heyeti sıhhiye
sinin tayin edeceğini tesbit 
eylemektedir. 

11 inci madde mezarlıklar

dan ağaç kesmeyi ve çiçek 
koparmayi, 12 inci madde 
Emanetten ızın alınmadan 
lahit ve saire gibi inşaat ya
pılmasını menetmektedir. 

13 ünçü madde bir ölünün 
Emanelce tesbit edilen ücret
lerle gömüleceğini, aksi hare
kette bulunan mezarcılann 
tecyiye olunacaldarını bildir-
1.u. ..... • .. -- 1. 

Bu ücretler Emanet ıktısat 

müdüriyetince bugün tesbit 
edilecek ve badehu tali:pat
name neşrolunacaktıı:. 

Heybelide susuz_uk 
Havagazı 10-20 Bir heyelan netices: nıcı· 

para kadar t•• • li emedi Ada Et 
ucuzlıyacak or ış Y ' 

Bütün vesaiti nakliye ve SUSUZ ltaJdı 
tenyiriye şirketlerinin yeni 
ücret tarifelerinin tesbitine 
başlandığını yazmıştık. Bun
lardıın havagazı şirketlerinin 

tarifeleri için sarfedilen mesai 
nihayet bulmak üzeredir. Al
dı~ımız malümata göre bu 
işle meşgul komisyon tarifede 
tenzilat icrasına karar vermiş
ti~. Bu tenezzül 10 para ile 
20 para arasında olacaktır. 

• 

il· i t~alebe 

Ayasofya civarında Nakıl
beııt mahallesinde (11) nu
maralı evde oturan Yusuf 
Ziya beyin hanesinde gi:di bir 
rakı fabrikası tesis edildiği 
muhafaza idaresince haber alın
mış, dün sabah taharri edile
rek (300) kiloluk büyük bir 
kazanla (100) kılo kaçak rakı 
ve. saire yakalanmış, müsade
re edilmiştir. 

ı ,Arasındaki bir ı 
1 dava, bugün ri~' -1 

_M_Ü __ N_D_E_R_İ_C_A_T_ .... ~ 1 vet edilecek 1 
' ~ Cı: gıln sıısıı:/r/.; çc/;<'ıı Jieybeliyc bir ba/;ı:ı-

2- nci sahi/ emizde: 
'J't·l:rraf, Poli~ lıal11 ·rh:r i , ;\~ü..;a ba 

1 ... aınııııı ct·,·aı\tırı ' ı.:- ~airc. 

3- ncü sahifemizde: 
(1Lııüıı t;ıril 'ı ıe•ı:;ı l)iiı \ .. ı.:ıı 

YC ~aır..:. 

4 - ncü sahifemizde: 
Bir .i..I\ ll,\' kül, i\H; ın ? 

5 - nci ~l!hif emizde: 
' k<ıri ~ütıııııı. J)iiıı,·a tliurı·.ı, \loila 

Jıalı1.;r 1 n, I·~· r.l .. ıı i:r . 

1 İstanbul ikinci ceza m~ hke-
mesinde bugün yeni bir dava 
nın rü'yetine başlanacaktır. 

Davaı yüksek mektep tale
besinden Nasuhi ve Ferruh 
B. !er arasındadır. Bir talebe 
içtimaında söz söylerken şah
!13 hakaret edi'diği iddiası, 
davaııın mevzuunu teşkil et· 
mektedir. 

300 seyyah ge dı 
(Ste'la Po!:ıris) seyyah va

pı.ırile dün :ıl:şam limanımıza 

\ 300) !.;).(l:ır İngiE~ Fransız ve 
l\u!e~-..l~:l~l seyyr!'ı. ge:ı!li~tir. 

Heybeliada ahalisi iki üç gündenberi susuz kalmıştır. İstan
bul gibi s•ıyu bol bir şehrin, bir sayfiye mahallinin susuz kalması 
şayanı hayrettir. Halk telgraf çekerek, Şehremanetine müraca
at etmi~l.:rdir. Susuzluğa adadaki su menbalarının ge
çenlerde; heyelan dolayısile çökmesi ve oradan Adaya su isa
le eden bahriye Motörünün işleyememesi sebep olmuştur. İşin 

' feci ciheti, iki üç gündenberi Heybeliye giden müşterilerin de 
susuzluğu görerek orada ev tutmaktan v~z geçmeleridir. 

Geçenlerde .Şehremini Muhittin Bey hemşir~sinin vefatı 
dolayısile oraya gittiği zaman vaziyeti hissetmiş ve menbaın 
tamiri için emir vermişti; fakat bu tamir el'an yapılmamıştır. 

Bu yüzden Heybelide kiralık ev sahibi olanlar telaş içinde-

dir:er. 
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Sahife 9 ..., 

Her <·oeu
ğn kcıııli 

a ııtll'si l'lll • 

Zİl'UJ<'I iti i i' . 
Ço e u k 1 a r ı 

huynııı siılii 

il<' lıl'slc•nı '" 
h·!ılilw.idiı·. \.nn<>niıı sütü 
o:maz VI' ~ a vc•ı'<'lll, k:lp 
lrnstalı(j ı !JİİIİ sül ('UIZİI' -

ıııesinc mani hiı' sebCll 
olur, ve ~-a siilü çocui:Ja 
yoı'amazsa o zanıan ço -
cıı!}u lıaynın sütü ile bes
lemektense süt neye ver .
ınl'k ehn•nljPl'tlir •••• 

Sütü ol.ııı lıir annenin 
ınudll ,.c l'jjlC'ncelerine 
halel <JClllll'Sİll diyç ÇOCl!

{ju sül 11 eye vernıcsi 
affedilmez hir cinayettir. 
Cünkü sütııenin lioll::
ı~ına bıı·a I• ı lan yavrulara 
hu lrndınlaı·ılau nuıdtli, 
ıııaııın-i, ıııal'a~i, hünyevi, 
alıl:)ki hir ,·o!, l'c-nah!dar 
iııti!,nl Pth r. ll<'r sülıH'• 
ı:in lıuıı' P , ıııizaı:, gc
~irdilj! ha i !~kla ·, H' ahvali 
rıılıivPst liol.ıv J,olav an -
ıa.,ılı~ıa1: <'ok· tl<>fıı • hu'lıa 
in kin ~n .. tur. \ııne ~aY· 
l'llSllllU '>I ltH')'C' V<'l' • 

nwkh• J,t: ılı ':it'fl.alindPn 
J;.ıvlıt'ılPr. llit' lıiı· zanıaıı • • 
sütıw l.l'n•!i iiz evliı -
dının paymı 11as1ıeıh•n 
Jıir ı,;m•ııfjıı s<'Vt'nwz, onun
la ııılisl•ı·t lıir ~ureltc ah'-
1,ad: ;· ol.ııııaz, sülnc ru • 
hum!a hir isyan, cmzirdi
(ji ı;ocu!)a kat"'' bir liln 

. du!)ar. Fakat aldı!jı para
ııın lıalıl'l it;iıı hoş nü
rün ii r, sever {Jilıi ohıı·. 
lfııkal fırsat hııldu mu 
ı•inuliklPr, canını yalnnak-
.: • 4 • ,.. • ...1 ... c. ,.,cu«-.. t,ı•' 

ıııünıl,iin olan vekayi1ll' 
Jıeı· aııııo lı.cıuli çucuilu -
nu k••nıli cııızil'ıuelidir. 
Sülıwyı~ vcı·ıul•lı: mccbu
rivd i hasıl olunca bıı 
rn'ıktalaı·a dikkat clnıPli: 

ı: Sütııe IS yaşından 
ki'u;ük n• 3::> yaşıııı ueç
ıııiş olnıaıııalı. 

·» Hı'ı• iki t•ocuk doı-Juı·--· ' ~ 
muş olması hiç douur -
ıııaııııs olıııasuıdan daha 
iv iıliı•: 
· :ı: SiilııP ılo(juralı 3,5 

avdan fazla olıııaıııalı, zira 
<İalıa l'az!:ı o!unı:a sülü 
ktl\'Yl'lli ı:ı•lir, yı•ııi dofjan 
eoeıı(Ja yaramaz, sütü -
nün ıh· kPsi!ııwl> ih timali 
varılır. l'ek ı·ı·li••ıı olımea 
SÜlİİllİill Jrnı;ıp ka1;11ti} H a 

ca[Jıııı tayin !!i~ı;li'ı.ı·. 

4: ,\dPl uüı·cn sülnc 
çocuk ı•ııızirehilir, uüı• -
miycııi daha iyi :li r. 

5: Süf ıwnin i'ız ı;oculf u-
1111 görmeli lıesli olması 
sülneııin sütü lıakkıntla 

pek nüzel lıir fildı· verir. 
Sülncnin ı;ocu[Ju zayıf, 
nezleli, cılız, hillıassa da
lak, kara cilferi IJüyükse 
frengiden şüphe etmeli. 

fj: Sülne frengili olma
malı, kanını lalılil elmPli, 
verem olmamalı sıracalı, 
eskiden verem gec;irıniş 
olmamalı, siniı·li ve ~·a 
lmlp haslalıj'jına müplelü 
olmamalı, menıelel'in bez
leri büyük olmalı. 

7: Sülne eınzireceği ço
cu!Jun ailesi ııcztliııtle 
oturmalıdır. 

D. Cemal Zeki 

• 

T opkapıda Ceviz bağı!lda 
dolapcı Alekoya ait incir bah
çesindeki kuyuda bir ceset 
bulunmuştur. «50» yaşında 
tahmin c.dikn bu cesedin 
civar sakınlerinden Süleyman 

isminde bir adam olduğu anla
şılmıştır. İşte kaza ve ya kasit 
olup olmadığı anlaşılamamıştır. 

Bir imtizaçsızh
t}ın neticesi 

Diin Unkapanında bir inti
har hadisesi olmuş, Fatma 
isminde bir genç kadın kendi
sini asarak öldürmüştür. 

intiharın sebebi maliım de
ğildir. Fatma genç, güzel, bir 
parça da okumuş hassas bir 
kadındır. 

Zevcine gelince: Rizeli olan 
ve Rüstem ismini taşıyan bu 
adam hamaldır. 

Kocasi!e anlaşamıyan ve 
derdini kimseye söylemiyen 
Fatma dün çamaşır yıkamış, 
sonr'l kend :si yıkanmış, daha 
sonr"I da bir kunduracıya 
a} aplarmı boyatarak ( 10 ) 
kuruş vermiş ve: 

- Bu para benim sadakam 
olsuml demiştir. 

Bütün bunları yaptıktan 
sonra çamaşır ipinin, ilmik 
yaptığı tatafını sabunlıya, s.ı
bunlıya bir kement haline ge
tirmiş ve kendisini asmıştır. 

Bir günde iiç 
otomobil kazası 

Dün gece üç otomobil ka
zası olmuştur: 

1- Pangaltı caddesinden 
geçmekte olaD 18 yaşında 
Mişel isminde bir çocuk nt!• 
""" d.>ı nıeçnuı bır otomobı-
lin altında kalmış, yaralan
mıştır. Otomobil şoförü aran
maktadır. 

2 - Y edikulede Kazlıçeşme 
caddesinden geçen 1684 nu
maralı otomobil amele Ômere 
çarpmıştır. Ömer ehemmiyeti 
surette yaralanmıştır. 

3 - Şoför Salahattinin 3497 
numaralı otomobili Karagüm
rük caddesinde 8 yaşında Mu
zaffer isminde bir çocuğa çarp
mıştır. Şoför yakalanmıştır. 

Kim kimi tehdit 
ve darbetmiş? 
Dün gece saat yirmi üçte, 

Ankara oteli mlisteciri Süley· 
man efen•lj Eminönü merkezine 
müracaat elmi~, şarki Make
donya oteli miıstahdemlerinden 
Arap Ali la•afından ölümle 
tehdit edi:diğini söylemiştir. 

Bu hususta tahkikat devam 
ederken merkeze Siileyman 
efendinin kardesi Hüseyin 
ve Uzunköprü oteli müsteciri 
Mehmet Tevfik efendiler gir
miş Arap Alinin kendilerini 
ölümle tehdit ettiğini söylenıiŞ
lerdir. Bu iki iddia üzerine 
merkez, Arap Aliyi aramıya 

başlamıştır. 
Fakat bu taharriyata lüzum 

kalmamış, Arap Ali merkeze 
girerek Süleyman, Mustafa, 
Tevfik efendilerle katip Hüs
nü tarafından sopalarla üze
rine hücum edilerek dayak 
yediğini iddia etmiştir. Tahki
kat devam etmektedir. 

Açık gözmüş! 
!ilim-• İtizar--• Sirkecide kiiçük Eskişehir 

oteli müstahdemlerinden Ah
met, otele gelen Yugoslavya 
muhacırlarından Abdullahın 
105 lirasını doktora aşı yap
tıracağını, pasa port çıkara

cağını söyliyerek dolandırmış
tır. Ahmet yakalanmıştır. 

Kesreti münderecat ha
sebile «Serseriliğimin hatı

raları» tefrikamız maalesef 
clercedilmemiştir. Karileri
mize itizar beyan ederiz. 

~on Saat Nisan 28 

Esrot'lı ölüm 

i. Ziya B. 
İzmir mem!ek t 

hastanesinde 
vefat etti 

İzmir, 24 ( Hususi ) - Urla 
hakimi Ihsan Ziya bey, tedavi 
edildiği bura memleket has
tanesinde vefat etmiştir. 

j::velce yazımştım : 
Ihsan Ziya bey, bir gece 

geç vakit uşağı ile birlikte 
evine dönerken meçhul bir 
adamın taarruzuna uğramış , 
başına ağır bir zarbe yemişti. 

İhsan Ziya bey Urlaya iki 
ay evel gelmiş, vazifesine baş
lamıştı. Binaenaleyh vak'a, 
şahsi bir meseleden doğmuş 
addedilemez. 

Belki vazifeden mütevellit 
olabilir. Son zamanlarda bir 
az kendine gelen, etrafındaki
leri tanımıya başlıyan ve ya
şaınk ümitleri artan bu cev
herli ve henilz genç olan bu 
hakimimiz niçin öldürüldü ve 
bu kırılası el kimindir? Hala 
anlaşılamadı. C ... 

Allah gani gani rahmet 
eylesin. 

Telgraf haberleri 
• 

intihabat 
/ngilferede hazi
ran ibfidasında 

başlıyor 
Londra, 24 (A.A.)- Avam 

kamarasında M. Baldvin Par
lamentonun 16 Mayısta mu
vakkaten tatil ve fesbolunaca
ğını, namzetlerin 20 Mayısta 
tesbit editeceğini, on gün 
sonra da umumi intihabat ya
pılacağım söylenı:Ştir. 

Fransanın yeni adalet divanı azası 
Paris, 24 - (A. A.) Tem

yiz m'iıbkemesf, ahiren vefat 
eden M. ( Meisse ) in yerine • 

' beynelmilel daimi adadet di
vanı azalığına temyiz azasın
dan M. ( Colin ) i namzet irae 
etmiştir. 

Brest, 24 - «F oçh» krova
zörü denize indirilmiştir. 

iki Hırvat lideri 1 

geliyor 
Sofya 24, (Hususi)- Hırvat 

federal ' fırkası namı altında 
çalışırken Radiç fırkası ile 
birleşen siyasi Sırp teşekkü
lünün· lideri M. Pavliç, berabe
rinde ayni fırkanın katibi 
umumisi Perçiç olduğu halde 
buraya gelmiş ve Makedonya 
muhacirleri tarafından teza
hüratla karşılanmışlardır. Bu 
zevat İstanbula gideceklerdir. 

Bu zevat Sırbistanla Hırvat
lar arasındaki davanın nihayat 
istiklal mücadelesine dayana
cağım söylemişlerdir. 

İran ve Efgan 
Tahran, 24 - İran hariciye 

nazın, "İzvestiya,, gazetesi ta
r .ıfından İranla Efganistan 
arasında muhtemel bir harbe 
dair neşredilen makale üzeri
ne, sovyet sefiri ile görüş-

Zeppelin 
Baloıı Septe bo"' 
ğazı üzerinde 

uçuyor 
Cebelüttank, 24 (A.A.) -

Graf Zeppelin bugün öğleden 
sonra saat (17,50) de Tanger 
ufuklarında görülmüştür. Balon 
Cebetüttarık boğazım geçmiş 
ve takriben saatte yüz kilo· 
metre süratle şarka doğru 
teveccüh etmiştir. 

müştür. 

Hariciye nazırı bu mülakat 
esnasında millet meclisinde 
vuku bulan beyanatı veçhile 
İranın Efganiı.tan hakkında 
dostane hissi:,ratını tekrar e~ 
miş ve bu hissiyatın değişmi
yeceğini bildirmişıir. 

Güzel bir teşebbüs Maıı~rnmıın~ içiin 
.M.üsab~kamız 

Kadın birli{ji 
Çocuk bayramı devam et

mektedir. Türk kadın birliği 
fakir çocuklar bayramı için 
bir müsamere tertip etmiştir. 

Birlik salonlarında yapılacak 

olan bu müsamere içinde bir 
de Gürbüz çocuk müsabakası 
vardır. Bu müsabakada birin
ciliği, ikinciliği ve üçüncülü
ğü kazanan çocuklarla anne
lerine ve müsamereye iştirak 
eden bütiin fakir çocuklara 
hediyeler verilecektir. Hedi
yeler kamilen yerli mamula
tından intihap edilmiştir. 

Bayram devam ediyor 
Çocuk haftası müsamerele-

Rin ~elV- k 
' Pangaitıda Eşrci efendi so-

kağında bir b;na inşaatında 

çalışan amele Hüseyin ile 
Kapril alacak yüzünden kavga 
etmişler, Kapril, Hüseyini fe
na halde dövmüştür. 

])ün geceki yangın 
Dün gece yemişte ketenci

lerde İranlı kiiğıtçı Hüseyin ve 
Limon iskelesinde Muzaffer 
efendinin benzin arziyesinde 
yangın çıkmış, sirayet ettiril
meden söndürülmüştür. 

Cürmü meşhut halinde 
Evelki akşam Kantareılarda, 

Kepekçi Sinan medresesinde 
oturan polis sivil memurlann
dan Feyzi efendinin valdesi 
Melekhanımın odasına meşhur 

sabıkalılardan altın diş ·Hayrı 
girerek hırsızlık etmekte iken 
cürmü meşhut halinde yaka
lanlmıştır. 

Hüviyeti meçhul ceset 
Dün Ahır kapı sahillerinde 

bulunan cesedin hüviyeti he• 
nüz anlaşılmamıştır. Ceset, 
sureti vefatı ve garkı tesbit 
edilmek üzere morga gC:n::le
rilmiştir. 

Her coctık, babasından 
~ . 

,. 
yerli malı ist_en1elidir 

idare lıeyeli 

rine dün de devam edilmiş
tir. Türk ocağında çocuklara 

Yerli mallarımızın her tara- j 
fta kolaylıkla rağbet bulma
sını hangi çareler, ne gibi ted
birler temin edebilir? 

Karilerimize sorduğumuz bu 
suale gelen cevapları tarih 
sırasile neşrediyoruz. 

En ameli, en isabetli tav
siyelerde bulunan karilerimizin 
arasında, cevapların neşri bit
tikten sonra, bir kur'a çeki
lecek ve kendilerine, sırf 
y,.rl; m"lından nhn~k ilıere 

münasip hediyeler vereceğiz. 
Bugün de gelen mektupları 

dercediyoruz. 
-45-

~inema gösterilmiş, sonra Babacığım, bundan sonra 
doktor Ali Şükrü bey tara- bana hep yerli mal al! 
fından«Çok adama ·ihtiyacımız • yerli malla-
var,sağlam çocuk yetiştirmeli- .-----"I rımızın kulla-
yiz» mevzuu üzerine ll}İİhİm bir nılması ıçm 
konferans verilmiştir. Müteaki- açtığınız mü-
ben gürbüz çocuklar seçilmiş sabakaya şu kü-
ve birinciliği kazananlara ma- çük aklımla 
dalyonlar verilmiştir. Verilen iştirak ediyo-

rum. Benim kararlara göre, şehrimizde bir 
pederime 

çocuk kulübu küşat edilecek- karşı yaptığım 
tir. Çocuk bayramına bugün gibi her çocuk 
de devam edilecek, Taksim Bedia ll. babacığım, 
bahçesinde cocllklar için biı yerli malı alırsak paramızın 
müsamere verilecektir. 'l 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!! harice gitmiyeceğini muaı ime 

• 
ihtikar 

hanım bize söyledi. 

Biz de kendisine Avrupa 
malı giymemek için söz ver
dik. Badema her ne alırsanız 

yerli malı olsun, çünkü Avru
pa malı giyip te mektebe gİ• 
demem . Muallimeme ve 
arkadaşlarıma karşı beni 
mahçup etmemek isterseniz 
yerli malı alınız.» demelidir. 

Pederim bana Avrupa malı 
almamak için sö.ı. verdi, 

Hanımlar ve çocuklar bü
yüklerine karşı böyle hareket 
ederlerse mutlaka :nuvaffak 
oluru7. 

24 üncü ilk mektep 4 iincii 
sınıf talebesinden 

Bedia 
- 46-

Kuvvetli bir inatla buna 
muvaffak oluraı. 

Yerli malla
rımızın fazla 
rağbet bulma
sı için kuvvetli 
bir inatla Av
rupa malı al -
mamalı. Bu 
vatanın her 
hamiyetli evla
dı bilmeli ki 
rahatlık ve bol- ,lfelımet Ef. 
luk ancak paramızın dahilde 
kalmasile kabil olur. kuvvetli 
bir inatla yerli mallarımızın 
rağbet bulmasına muvaffak 
oluruz. 

45 inci ilk mektep dördün
cü sınıf talebesinden 364 nu-

maralı Mehmet Emanetin 
1 mücadele 

tası yok 

elinde 
!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!! 

vası

mu? 
Emanetle alakadar zevatın 

iddiasına nazaran ihtik.irla 
mücadele için emanetin elin
deki kanunlarla nizamlar ka
fi değildir. Yalnız ekmek, et 
ve yağ hakkında ( 3 ) madde 
fuerinde takibat yaptlabilece
ğine dair bir karar varsa da 
bir aralık Emanet bunu tatbik 
etmek istemiş, fakat İktisat 
vekaleti selahiyet bahsinden 
dolayı Emaneti menetmiştir· 

Bergamada mahsul 
Bergaınadan. alınan 

haberlere göre Bakır 
çayının taşn1asın<lan 
bu seneki nıahsulat 
yüzde ( 30) nisbetinde 
hasar görnıüştür. Çif
tçiler şin1di yazlık 
1)1ahsul zer'ine başla

nıı!)lardır. 

Gene dayak 
meselesi 

Tütün inhisarı memurların
dan Hikmet Saim efendi is
minde bir zat Samatya mer· 
kez memuru Mazlum ve 
muavin Sait efendiler tarafın
dan dövüldüğünü iddia ederek 
müddei umumiliğe müracaat 
etmiştir. 

Diğer taraftan geçen gün 
dayak yiyenlerden Turban 
ismindeki adamın vaziyeti iyi 
değildir. -

100de100 faiz! 
Kiliste (12) gümüş mecidiye 

mukabilinde sarfolunan bir 
adet altın lira ayda bir adet 
gümüş mecidiye faizle ikraz 
edilmektedir. 

Darülaceze ve çocuklar 
Encümeni emanet ebe

veyni bulıınaıı çocukların 
Darülacezeye kabull4>ı' i 
ıııccburiyeti olmadı{jına 
li.aı•a ı· vcrnıi~li t'. 

Hususi idarenin 
memurları 

Yil[tyct idarei husu
siyesindeki ınen1urla~ 
rın kısını azamının 
ınaaşları azdır. Bu 
sene bunlara zanı. ya
pıln1ası için ınüracaat 
edilnı.iş ise de vilc1yet 
meclisi un1umisi hükf:ı
n1et tarafından nı.emul! 
maaşları hakkında ya, 
pılan tetkikatın neti.o1 
cesını beklemeyi ve 
}azını. gelen teşebbüsü 
ondan sonra yapınayı 
karar altına alnı.ıştır. 

Bugiinkü muhakemeler 
Bugün ağır cezada Londra 

oteli müsteciri Kofakosun ve 
Eminönünde Mehmedi katle:O 
den kasap· Faikin mubakemC:. 
si yapılacaktır. 

1 
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IT ösc Ahın ,t bu <lii- 1 

şüncenin inc(Ji{ôni his
ı re ynpıp yapı) oı u 
baştcıı çıka!·n11) ~ ça
lı ·! 'Or. Sen isteuii:-in setti ye sert bi.: lisan a: 

- N~ o ağa - dedi -
~fersenklinin ha yal i 
ağır mı ba.:tı? 

Sülo, n1elül bir tc
Yakkuz içinde ınH"ıl-. ' 
dan<lı : 

- Ağır hns- n S"nin 
sözlerindir. I>ı?dikleri
nc bakılırsa · ] ~a vrak
tar ağanın ustasına da 
taş çıkaracaih anla~1lı-
YOi'. 

• - Ne gibi bakalıın? 
- Övle Ya. Rusçuk-• • 

taki zalin1, biziın hüs-
ıneni bıçaklattı, cür
mü henin1 on1zu111a 
yükletti. Senin ağa <la 
efendısini bana bıçak
latıp nıirasını alınak 
istiyor. Ne iyi usta, ne 
ivi çırak? 

J 

Köse Ahnıet yüzünü 

~ .. ...._., 

k:1d::ı..· inle. Dı: ğ·l< rdt. 
( .5İz geyiKle · gibi ba-
ırıra bai•ıra dola,·. b .._.., .. 

Kovuklard~.. dul kal
nıış kumruiar gibi 
düşün. İsmail ağa, yü
ı.unu eğirip ipliğini 
)'L mak yapn1aktan 
geri kalnııyacak. Za
vallı Bayraktar, bu 
nıaslahatı herkesten 
iyi bildiği için sana 
elini uzatınak, senin 
ırzını kendi ırzı gibi 
koruınak istiyor. Sen 
ona, hen1 de onun 
konağında dil uzatı
yorsun. Kari akil bu 
mudur? Erlik bu n1u
dur? 

(Mabadi var) 

Her akşam 

M.AJİK Sinemasında 

1 

1 

1 

1 

1 

Vazife 
- ~ ıı. •• 

Miimessil!.,ri: CEMS MURRA f ve HELEN KOSTELLO 
İlaveten; Me~1rnr DOVY A nm en so•ı repertuvarın

dı1n müntahap nı:fis şarkılar. 
l o<.alannızı eve~clen tedarik ediniz. 

~~~~~~ 1 ll'!ll 

i
l r ~ i f ) . ) ~ I z i Modren 

. ... J i a j ~ ... 1 , l aşk dramı 
1 . JORJ ]ES.SEL - P T~İ RUT .liLLER tarafından ( 

\, Koh en 1 a ıı-be g'"iderken l 
biiyi:k l.omedi dra j 

1 Loca \'e n·•m~ al ycı-!e~in evvelden alının sı " 

;'$~~~~~~~~~~~~~~~·· ilDı.atıu;ıı:nıı"Ulıınıllilııııunn ~~ 

Merkez aceıılası : Galııta 
köprü b~tmda. Beypğlu 2362 ' 
Şube acentaaı: Mahmudiye 

hanı albnda. lstanbul 2740 

İzınir sürat posta · ı 
( GÜLCEMAL ) vapuru 

26 Nisan Cuma 14,30 da 
Galata rıhtımından hareket
le Cumıırtesi sabahı IZMİRE 
gidecek ve Pazar 14,30 da 
İzmirden lıa!'~ketle Pazartesi 
sabahı gelecekiir. vapurda 
mükemmel bir orkestra ve 
cazbant mevcu•tur. 

Amalya •. astası 
(ANAFARTA) vapuru 28 

Nisan PazarlOda Galata rıh
tımından hareketle [ İzmir, 
Küllük , Bodrum , Rados , 
Fethiye, Finike, Antalya ] ya 
gidecek ve dönüşte mezkur 
i!kelelerle birlikte {Dalyan, 
Marmaris, Sakız, Çanakkale, 
Gelibob] ya uğrayarak ge
lecektir. 

inşaat mJtea~hiUerine 
Kına'1ada iskelenin Beton 

arme olarak inşası mevkii 
münakasaya konmuştur. Ta
lip olanların şartnameyi 

görmek için her gün ve 
münakasaya iştirak için de 
depozito akçesini hamilen 
12 Mayıs 929 Cumartesi 
günü saat üçte levazım mü
düri~ğüne müracaatlar" 

LOYD Tl~İESTİNO 
Limanımıza muvasaiatı 

beklenen vapurlar 

( PALESTİNA) vapuru 25 
Nisan Perşembe { Italya ve 
Yunanistan] dan 

ekşitti : 
- Ne yanlış görüş, 

ne yanlış düşünü~. Ga
'liba kırlarda sürte 
sürte aklına biraz da
ğınıklık gelnıiş. ı\ peh
livan Sülo. Biziın ağa 
siyakat hatla, altin 
rıhla name yazip zar
fın üstüne de nal gibi 
kırnıızı nıuın yapıştı
rıp seni buraya davet 
nıi etti? Yoksa arkan
dan « okuyucu >ı [ ı J • 
gönderip (< anıan kar- j 
<leşlik, vctiş, derdinıe 1 

ve yarı geceden sonra 
MAKSİMDE teganni etmek- 1 

erli olaraK muadili, mümasiii 

mevcut iken milli servetin 
anahtarını yabancı ellere 

vermeyelim. Bu cidalde 
muvaffak olmak için 

uğraşan memleketin 
fedakar ve münev-

( VEST A) vapuru 25 Nisan 
Perşembe [İtalya ve Yunanis
tan J dan 

te olan 

DOVVA 
emsalsiz muzafferiyetler 

ihraz etmektedir. 

ISinenıa ve tiyatrolar! 

/Ja rii ti ali 11ı sa I 011 t11ulo 
Bu akşam İNCESAZ 

FERAH SiNEMADA 
2 filim 

MARKİT A ayrıca 
Düztaban Bastıbacak 

Matine 15 te 

SÜREYYA OPERETi 
,; ı 26 nisan cuma günü matine 

<lerınan ol » diye aya- saat 3,30 da 

'ğına yüz suyu n1u Kadıköy Hale tiyatrosunda 

döl-tü? Rusçuğun 11101- YUNUS BEY DUYMASIN 
}asından pazYanına, Operet 3 perde 

kuşundan köpeğine 

kadar herkes biliyor 
ki İsn1ail ağa senin 
haren1İne yangındır. 

[1) Okuyucu; düğün, mev
lit, sünnet ve nilıah gibi me
rasimde kapı kapı gezip a
dam davet eden kimselere 
denir. 

Kirahkköşk 
Göztepede Bahariye cacl

desinde 10 numaralı köşk 
kiralıktır. Ağaçlı bahçesi, 
suyu vardır. 
Yeni ve temizdir. istiyenle
rin ici7::dckilcre mi.iraca:ıtl.:m. 

{C (N l'\ r1urlA..PRiR( 
11 . U ! ~1.TURHA~ " . . 
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Binaenaleyh, nıatrut 
bir kabıyoldaşa gös
terilen rahiın bir 
nezaketle delikanlıvı 

• 
kaı·::;.ıladı. 
· __ Buyurun - dedi
pa:~afendimiz, yalnız
dır. Sizi görünce elb
ette nıeınnun olacak
larJu-. 
Hurreın, hu güier 

yüzle, tatlı söze karşı 

ınüteellin1 gözlerinin 
şaşkın nigahını titret
ınckle mukabele etti. 
Oraya, şu selüınlık 
<la iresine fikirsiz ve 
en1elsiz gelınişti. Ne 
paşayla göı·üşınck, ne 
usaklada <lertlesn1ek . . 
arzusunda i<li. 

1-la ren1e adını at 111-

ver kısmına: 
MAMULATIMIZIN HERKESÇE MALUM ULAN r:.:5A.

MİSİNİ BİR KERRE DAHA ZiKREDİYORUZ: 

( SEMiRAMİS) vapuru 28 
Nisan Pazar [ ltalya ve Yu
.... t"\1.::.t:ııın ) dan 1 

Yakında limammızdan hareket l 
1 - Pertev Şurubu 
2 - Krem Pertev 
3 - Pertev Çocuk Podrası 
4 - Pertev Karbonat 

Komprimesi 
5 - Pertev Diş Macur.u 
6 - Pertev Kolonya Suları 
7 - Pertev Kinin 

Komprimeleri 
8 - Pertev Diş Tozu 

Zayi 
T ekaiit maaş 'beratımı zayi 

~ettim yenisini almak için mü
racaat ettiğimden Zayiiniıı 
hükmü yoktur. 

Jandarma müfettişli
ğinden mütekait 

miralay 
Bahattin 

Kiralık hane 
Fatihte Tramvay caddesinde 

Sırrı Enver eczaneci karşısın
da 14 numerolu beş oda 
banyo ve elektrik ile müceh
hez hane kiralıktır. Derunun-

' aktan - Yehn1c kapı

larak- ürkı11üs; bir 
nıelcc, sakin bir kö:;e 
hulınak i~ıtivacile iste 
oraya girnılşti. K~n
disine rütbe alan kc
reınkar adanıı ziyaret 
etn1eyi evvelce tasar
la nıasına rağn1en şim
di onu görn1ckten te
vahhüs ediYordu. Pa
~anın, · tccri·ıheli gözle
ri le tenindeki ınüsteh

cen izleri sczerel· bet
ııuıaınelcdc hulıının;ıs
ındnn, vaiıut heınn : es-
1,,ı. ı;ı. f··oJ.,.,.,. .,L, ... !. ... ' ' .. . \ ..... ) . . ". . . . 

9 - Rettev esansları 
10 - Pertev (Dower) Kom

pı-imeleri (öksürük için' 
11 - Pertev Briyantini 
12 - Pertev Tuvalet 

Podrası 
13 - Pertev Tırnak Cilası 
14 - Pertev Losyonları 
15 - Sudorono Pertev (Kol

tuk altı;ıdaki teri kes-

,~ . ..,,,.,~...J 
·~a 

Eelence rakısı 
Yalnız zı•1111inlPrl ılPıjil, 

IH•rl•Psi ''!l;Pı111irir. 

edecek vapurlar 
( VESTA) vapuru 26 Nisan 

Cuma 16 da [ Burgaz, Varna, 
Köstence ve Odesa ) ya 

( SEMİRAMİS ) vapuru 2 
Mayıs Perşembe ( Loyd eks
pres ) olarak [ Pire , Brendizi , 
Venedik ve T riyeste] ye 

( CİANİKOLO ) vapuru 2 
Mayıs Perşembe 12 de [Var
na , Köstence , Soliniı , Kalas 
ve İbrail] e 

Her nevi tafsilat için Gala
tada mumhane (LoydTriestino) 
başlıca acentesine • Telefon 
Beyoğlu 2127 ve ya Galata 
sarayında sabık Selanik bon
marşesi binasındaki yazıhane

sine Telefon Beyoğlu 2499 ve 
yahut Sirkecide Mes'adet ha
nındaki yazıhanesine müracaat 
edilmesi. Telefon fstanbull 235 

' bazı nan1ünasip hare- ' Pasan11z, ten1iz vürck
ketlere kalkışn1asından Jidi~- Halden ·anlar, 
çekiniyordu. Bu sebep- sızı nıazur görür. 
le luihvanın karsısında Bu sözler. Hurren1in 
alık alık bak~nıvor; hevnini büsbütün alt
ne iteri, ne geri <r1de- üst etti. KfıhYanın bile ,.., 
biliyordu. kl"'ndi sırrı nıa'yubunu 

l{urnaz uşak, bu keşf ü istihraç ettiğine 
sersem vaziyeti, kendi hükmederek adeta sc
anla yışına göre tefsir ndeledi ve hen1en 
ettiği için nıanalı n1a- oradan kaçn1ak istedi . 
nalı gülünıse<li: Lakin uşak. onun 

- Ne sıkılıvorsunuz? <lönınesine imkan bı-
-<lcdi- düny:ı.bir !·arar rakınadı, koluna va-
üzcre durı~1a7. ki! J)ün pıştı, enikunu sürülaer 
iyi o!an bugün fena gibi saionun kapısına 
o!~ır. Ağa<;t~d·i nıcy- götürdü ve perdeyi 
: · '·' hi~~ l· uıt dii~.cr. açarak: 

• 

Üskii<1.ar bir'.nci note 
beyefendiye 

Muhterem efendim; 
Bizler zirdcki imz .. !ar ı:a 

Kemal ve Hasan &ıYer, 
rei aliyenizden musaddak 
kiinu.~ı.ıni 926 tarih ve 
numaralı bir kıta mııkav 
name mucibince Kızı!top 

ta Ihlamu: caddesinde ( 
numaralı mağazayı (Kemal 
yin aile kiları ) naınile k" 
ve icrayı ticaret etmektey 
Bukere hisabı:.tımızı rü'yet 
meyanemiı:de takarrür• e 
şerait dairesinde şirketi fesh 
dairei aliyer..i::.den mus•d 
22 - N!san - 929 tarih ve 
numaralı fe,hi mukavele 
ibraname ile yekdiğe • 
zin zimmetini ibra e 
miş olduğ:ıımuz cihetle 
dema meı.kıir ticarethane 
rekiidan Hasan beye de 
dilmiş olup 18 Nisan 929 
rihinden itibaren me.ıkiır 

carethanede Kemal beyin 
bir suretle alakası kalma 
ğının ve mağ·azanın tüc 
ve saireye olan bilcümle bo 
ları bilhesap Hasan bey t 
fından deruhte edilmiş old 
ğundan müddeti kanuniy 
zarfında aliikadaranının ma 
zaya müracaat etmesi lazı 

geleceğinin Vilayet ve 
Saat gazeteieriie il.iiııını ist 
ham ederiz efendim. 

Kızıltoprakta: Ihlamur c 
desinde 78 numaralı mağ 
da ticaretle müşteğil Ke 
ve Hasan beyler. 

22 nisan 192 
Bermucibi talep ne.şr ve 

lan edilmek üzere Son S 
gazetesi idarehanesine tis 
kılındı. 22-4-929 

Üsküdar 1 nci Not 

İstanbul icra dairesinden 
İzzet ef. nin Talıir ef. d 

borç aldığı 180 liraya m'" 
bil vefaen ferağ eylediği B 
oğlu Cihangir, uzunyol so 
ğında atik 2numaralı bir 
:orsanın sekiz hisse itibarile 
hissesi borcun verıımeme 
den dolayı ihalei eveliyesi 
icrası için otuz gün mudd 
müzayedeye konu!muştur. 

Hududu: Elyevm harik 
halli olduğundan Şehir e 
netinin tanzim etmiş oldu 
harita mucibince iki t 
küşat edilecek dokuz me 
luk tarii<, diğer iaraflan 
ve 1086 harita numaralı m 
terik hane arsalarıla malı 

altmış dört metro kırk 
santimetro terbiinde beş 

lira kıymeti muham ' 
1088 harita numaralı arsa 
meskı'.ır hissenin iştirasına 
olanlar ve daha ziyade 
mat almak istiyenler h 
musip kıymeti muhamm' 
nin yüzde onu nisbetinde 
akçesini ve 927 - 9097 d 
numarasını müstashiben 
yede şubesine müracaat 
meleri ve 30 - 5 - 929 tari · 
saat 14 den 16 ya kadar 
lei evvelisi yapıla~ağı ilan 
nur. 

- Bu vurun - o 
çocuk ğilıi yutkunn 
Paşa seni 
değil a! 
İhtiyar zengin, o 

zunda sade tir ha 
ri, köşesinde oturu 
du. Entarisinin ll 
açıktı. Göğsünün ~ 
çıl kıllan bir a' 
çalı gibi ~öze çaı 
yordµ. l-Iurremi 
rür gGı n10z fersiz 
!erinde bir leına tit 
di, Judakln rında ı:ı 
bir tcbessüın dolaı. • 

Mabadi v 
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ticumhur k.'itibiumumili-
teblig edilmişı;r: 

is"ru !' Hzretleri 23 
ı La ... Tan:.· müııasebetile 

çok zevattan, v0 erden, 
ndanlardan, ınüessesat 
cemiyetlerden aldıl<l rı 
kııaıııe!ercLn fevkalf.dc 
hassis olmuşlar, mernnu-

ve <eşekkürlcrinin ibk
Ana o.u ajansını tavsit 

rmuşlardır. 
, J'a 24 (A. A.) - Baş
•ct1.ı İsmet paşa haırctleri 
k Milkt tlec.is:niu ilk 
ıımasıuın yıl dönümü m;;.

betile telgrafla ve rnek-
a tebrikatta bulun~n zeva
eşekkilr ve tebrikler:uin 
·,ma Anadolu Ajansını tav
buyurmuşlardır. 

şte Sefirimiz Behiç bey 
Turan cemiyti reisi fahr:si 
"duk Dranma Joref şere-

bir ziyafet vermiştir. 
manyada bir kasabade (5) 1 
yaşında bir çocuğu bir f 

ek diri diri yemiştir. 

man Şirketi M. Hamdi B. 
Ankaraya gitmiljtİr. 
üflis süt şirketiııin imti
yazlı alacaklılarına bugiin

e, paraları tesviye edile
ir. 

uriyede Humus şehri, F
ransızlar tarafından ateşe 

!muş, eFr.le idarei örfiye 
edilmiştir. 

Ba ka ı U. M. Çelii.I bey 
gün Ankaradan Borsaya, 

dan İzm;re gidecektir. 
ka sermayesinin tezyidi 

11 zuu babıst r. 
M. M. Bütçe e cümeni, 

• memurin derecelerini 17 
ın 15 e indimıiye ve en 
çük memurların bir az daha 
rfihine taraflardır. 

ark demıryolları kumpan
yası U. müdürü M. Paskal 

karadan ııvdet etmiştir . 
r'.sten gelen yeni murahh:ıs
da Ankaraya r,itmişlerdir. 
n beş Mayısta, Ankarada 
ikinci bir resim sergisi . 

!acaktır. 
efa birinci takımı Balıkesir 
idman yurduna ( 0-2 ) ile 
ilup olmuştur. 
ükümet, her ihtimale karşı 
kurak mıntakada şimdiden 
ı tedbirler almaktadır. 
ariciye vekilimiz T. Rüştü 
bey 29 nisan pazartesi gü
Romada bulunacaktır. Hari

vehllimiz, M. Musolmi ve 
. Grandi ile birer mülakat-

bulunacaktır. 1 Mayısta 
lebi ihtimal bahren İstanbu
avdet edecektir. 

T. Rüştü bey Volf ajanSJna 
yanıtında, Türkiye-Almanya 
asında bir hakem muahedesi 

.k edilmek üzere olduğunu 
yl" .. 

arülfünun Divanı, yeni Da
riilfünun bütçesini ikmal 

mişlir. Darıilfünun Emini ve 
külteler rüesası, yarın An

ır as 
Şehir hastane
lerinde kac ya·· , 

tak var? 
R:ifckamızd b"ri, .şehirde 

R •ı:ı has ancsincleki yat ak 
me·ıcudMu::ı maalesef, Türk 
hastanelerindeki yatak ade
dinden fazla oldufrunu } az
nıı~tı. 

Tahkik ettik. Aldığımız 
malumata göre, Rum hasta
nesinde, dıırüliicezede da il
dir. Buna m ıkabil Emanetin 
Darülacezesir.de 1200 } tak 
vardır. 

Ccrrahpaşa ve Haseki has
tanelninde ce:n'an 600, E
manetin idaresi deki Emrazı 
zühreviye has esinde lGO 
yatak bulunmaktaciı . Beyoğlu 
zükur, Guraba ve Tıp fakülte· 
si h <-taneleri de dahili hesap 
edilince yatak yekünu 2500 ü 
geçmekterlır. 

Şehremaneti, mevcut hasta
ne!eri de tedricen tevsi etmek
tedir. Cerralıpz.şadaki yeni 
paviyon bu sene açılacak ve 
Haseki kadın hastanesinde de 
pw.nları hazırlanan yeni bir 
paviyon inşcsı için Emanein 
önümüzdeki sene bütçesine 
tahsisat konacaktır. 

Bunlardan haşka verem has
tanesi de in~a edilecektir. 

İran ve Irak 
arasında 

Bnğdattan bildirili
yor: Irakta a<lli kapi
tülttsyon1arın ilgası 

nıüna!.'ehetile İran ~ahı 
kral Fev:oale bir tel o·-. ,-, 
raf göndererek tebri
bulu nP111ştur. 

Salı e yirrrıi beş 
RUTUfluklar 
on günlerde piyasa

da yeni b:r sahtcki'ır
lı 1a tesadüf cdiln1iş 
·e an1ilkri taharri 
edilıniyc ba)lann11<;tır. 
Bu salıtcJ arlık ,, 10 » 
kuruşluk hı onz para
ların r~ngının her 
hangi bir madde ile 
bevaza tahvil edilerek • 
:!i kurus diverek sürül-. . 
mek suretile yapıl-
nıaktadır. 

Bu sahtekarlar iki 
gün evel faaliyete 
geçmişler ve bir çok 
paraların böyle rengi
ni deo·iştirerek « 23 » 
kuruşluk gibi vern1ek
tedirler. Bununla be
raber bu sahte parlar 
bilhassa geceleri sü
rü 1 nıel< teci i ı· . 

!erinde m•safir kaıacaktır. 

Baro inzibat meclisi azalan 
intihap olunmu , cumhu-

riyet halk fırkası namzedi HiI-
a aya gideceklerdir. 

eyhületibba Nafiz Pş. mer
·ıumun rPsediı:de zehiden
aliiimi görülememiştir. 

! mJ bey reis intihap olunmuştur. 

lngiliz sefiri dün Avrupadan 
gelmiştir. 

ltı Mayısta Londrada top
lanacak beynelmilel taba-

askeriye kongrasma İıj
: için sıhhiyei askeriye 
ı Nail paşa ile bir müte
Mımız pazartesi günii şeh

,Dtlen hareket edecektir. 
abak bahriye nazır1 Mah

rn:it, V.uhtar paşanın di
r r•-·.aliye sevkine karar ve

. ir. 
· s Sefirimiz Fethi bey 

Ankaraya vasıl olmuştur; 
ada Gazi Hz. nin köşk-

L iman inhisar resmini "15 » 
kuruştan «8» kurwa · ndir

mek meselesi İkti~a V. ile 
Maliye V. arasında bir noktai 
nazar ihtilafı doğurmuştur. 
İktisat V. (indirelim) Maliye de 
(Hayır olmaz) diyorlar. 

Emvali metruke hotbehot 
şağillerinden istirdat edil

miyecektir. 

Rusyada bir hu.ı<: . rz 
neticesinde bir tren yoJ

dan çıkDllş, altı kişi ölmüştür. 

Papanın Kudüse gideceği 
söylenmektedir. 

-~~ 
Son S~ <>.!: 

.Son Saat 

Bir tek adamla 
yapıl n filim 

Beyaz perded~ yiizle:rce al,för, 
tiri muazzam sBray r.v e 

hayvanla!" f?Ör"iiyorsunuz, 
fakat lıaki atte ••• 

Sinema alemi son zamanlarda yeni bir filim çeşidi kayt ve 
tespit etmiştir: Fantezi fllimler. 

Bunlar sinema hilelerinden istifade edilerek yapılmakta, 
içinde yüzlerce aktör, muhayyer;i!ukul manzaralar, esatiri 
hayvan sürüleri gösterild:Ji lıaide yalruz bi,r tek adam tarafın
dan imd edilmektedirler. 

Fantezi filimlerde bütiin eşhas bir takım küçük küçük kuk
lalarda11 terekküp etmek e, bütün manzara:ar resimden , l:ıüti'n 

eşya minyatür modellenlen miiakkcp bulunmaktadır . Fakat 
bunlıır objektifin kar~ı~ında !.are et ettirilmekte ve bize beyaz 
perde üs ünde tabii şekilde g-rünmektedirler. 

Hakiki kurdeleler yarı•nda Lu nevi filimlerin revaç bulması 

_ ıcak en hayali mevzuları ihtiva edebilmek imkanına malik 
olmalarındandır. 

Bu suretle masallar, efsaneler, mohayyele mahsulü binbir 
türlü vekayı beyaz perdelerde gösterilebilmektedir. 

Bu nevi filimler imali ile bilhassa Pariste bulunan Lehli, 
tarihi tabii pröfesörü ( Stareviç ) şöhret bulmuştur. 

Profesörün senelerce uğraşarak vücuda getirdiği iki filim 
bütün Avrupada merak ve alaka ile karşılanmıştır. 

Bunlardan birisi«Sihirbazm saatı», diğeri «Dragonun gözleri» 
isimlerini taşımaktadırlar. 

Resimlerimiz her iki filimden çok beğenilen birer sahneyi 
gösteriyor. 

Yarınki futbol 
maçların. _ 

lstanbul Futbol Heyetinden: 
26 Nisan 929 Cuma günü 

icra kılınacak resmi müsaba
kalar şunlardır: 

(Kadıköy sahasında) 

Kumkapı-Eyüp s at 13 ka
kem izzet bey, Fatih - Darii•
şafaka 14,45 Hakem İzzet B. 

( Taksim Stadyomunda } 
Kuleli·A.sanayi saat 11 hakem 
Necmi bty, Süleymaniye-Bc
şild , saat 13 hakem Sabih 
bey, Galatasaray-Beykoz saat 
14,45 hakem Salahattin bey, 
Vefa-Fenerbahçe saat 16,30 
hakem Kemal Halim bey . 

ikinci ,.~ üçiincü kiinıelere 
ait mud o, n:.!sabaka Fiküs
türü mıııraka merkez•nde bu
lunduğundan kulüplerin mü
racaatları tebliğ olunur. 

Maliye memur
larının talebi 
İzmir Maliye memurlarından 

(2000-2500) l<uruş maaş alan
lar, son maa layihasında 
kendilerinüı kabul ed;Idikleri 
derece üz~rindeıı maaş itiba
rile hiç istifade edemedikle
rini, hatta kısmen mutazarrir 
oldul<larını görerek toplanmış
lar, Vekiller heyeti erkanı ile 
B. M. M. riyasetine , Giı:eson / 
meb'ı.:su Hakkı Tarık, lzmir 

ıneb'usu Enver ve Niğde meb'usu 1 

F a:k beyleri çektikleri telg
raflarla haklarının müdafaa 
ve himayesini istemişlerdir. 

Filhakika bu memurların 
dahil bulunduk:an dereceler 
kendilerine terfih noktı!Sından 
hiç bir şey i>ahşetmeı.ııiştir. 
Mes~la ( 20 ) lira maaş alan 
bir maliye memuru tevkifat 
çıktıktan sonra ( 55) lira (75) 
kuru>' maaş almakta iken 
buı,clan soma tevkifat yapıl
mamak şartı ile, maktuan(55) 
lira almak mevkiinde bırakıl
re .ştır. 

Bir park 
Sinanpaşa 

camii yanında 
yapılacak 

Be~iktaşta ~:nanp11şa cıımi
inin yanında ve tramvay cad
desindeki «8-10» parça dük
kanın, belediyece İ&timlAki 
düşüniilmektedir. 

Bu dükkanlar y·kıl:rsa, tram
vay caddesiaden · Köyiçine 
giden yolun ağzında kiiçük 
bir park vücuda getirilecek, 
orası güzel bir manzara ala
cak, ayni zamanda, kıymetli 
blr eseri san'at olan Sin n
paşa c11miinin güzel h."Uhbc
leri de meydana çı~acaktır. 

Sahipleri mutedil davranır
larsa, istimlaki yapmak üzere 
bütçeden para nynlacakbr. 

Kuruç şne de· -
larma nıiiı-laa.(le 
Şehn: nancti, ın;r.i ve 

n1ükeınn1el bir kö nür 
deposu vücu<la geti
rinciye kadaı·, Kuru
çeşn1eJeki köınür de.:. 
polarıınn idamesine 
n1üsaade edilnıesine 
karar ven11İştir. 

·Seyı·üseler 
binası 

Şehrenıancti, Seyrü
sefer nıerkczi ittihaz 
f'<lilnıck üzere yeni bir 
bina inşasını dfo;;ün
ınektcdir. Yeni bina, 
chrin nıerkczi bir 
nol<ta";•ıda in~a edile
c~ktir. 

Vilayet meclisi 
dağılıyor 

Vittyetin ııı11umi 
n1ecliı,İ bugün ik 11ali 
nıüddet ettitTinden son 
içtin1aını aktedccel·, 
aza C. H. Fırkasında 
toplanacak ve l~ncü
nıeni daiıni azalıkları 
için namzet gösterile
cektir. 

İbret aımab 111 
Lapçiğ panayırına iştirak 

etmiş olan Yunan tacirlerinden 
alman malümata göre, mezkür ı 

sergi, Yunan emteasının mah
reç temin etmesine fevkalade 
yardım etmiştir. 

lzmir Ticaret odası, son 
baharda tekrar açılacak olan 
bu sergi.ye "fürk tfü:earlarınm 
iştirak etmelerini temin için 
şimdiden faaliyete başlamıştır. 

Ameleye 
yardım 

Adanadaki İşsiz ka-
1'1 n ziraat anıclcsine 
ol·anın ziraat odasın
ca, İş buluncıya kadar 
verilnıcktc olan ek
nıek arnc evi tenbel-

• 
!iğe alıştınnak tehli
kesine kar~ı kesilnıiş 

ve bunlara kövler<le • 
çiftliklerde İş bulun-
ınak için bir koın1syon 
tcskil edilmistir. . . 

Darülbedayi 
Darülbe<layi heyeti 

tanı kadrosu ile beş 

gün eve! l(ı brısta tenı
sillcre başla n11~tır. 

Sahife rJ 

• 

Eclehı )ll" 

sıı·rı if-,a . ~ 

- Geçen gt>n elime, es] i 
rahmetli «Terciimanı hak'kat > 

gazetesint!eıı iki ni1sl a geçti • 
baldım ,iç sahifeler e birer 
hil<-"ye var k", bı nlann mev
zu ve i\shıpları t::ım senin es
ki mevzu ve üslulıun<lu ... O 
kadar ki görsen, şa: ar ve 
lıen, acaba bunları !!e zamaıı 
yaznı~· ? diye afal! , ka!ır
sııı! Ben bu lıikayelui oh ı -
ken senin zannettiğim ! iiı de 
alt tarafta baş!rnsının i~ası
nı göruııce şaş,rdı::n·." 

- Olabilir. ih u-~ı, o 
imza sahlbi kim&e, Leni takiit 
etrn şt;rl 

- Yooo! .. Pek tak ıt ·i c 
benzemiyordu onlar... Yoksa 
o za:ruı.nlar sen, yarJl.a1·ma 
müstaar imza mı atıyordwı? 

- O vakitler m''ı:.taar im
zalı <;o" yazım çtlcnuşt•r aızı ıt, 
bu seı<n dediklerin, öyltsi 
değil. Onları şimdi lıatır:<.dı"!l. 

Evet o. iki hikaye benimdir. 
liikin o zaman yazı cib inden 
başı sJuşan b•r arkadaş•n 
y<ılvarmaım:.a dayananııyarak 
kendisine VC'rmiş, o da b • ' <a-

rın altına, sanki, kentli 
hikayesi, imiş gibi imza-
sııu atarak tereüınaıu bakikatc
neşreUirmi,ü. 

- Allah, Allah! 
- Dahası var, hatta bu 

hikayelerden biıi, Tercümanda 
çıktıktan b;r sC'ne sonra, yenı 
yazılım:; ve hiç b:r yerde 
çıkmamış gibi diğer ı ir gaz;:
leye daha satılarak ikinci de
fa orada da çıkmı~sa da ma
atteessüf, imz;ı sahibi Tercü
m;m g .. ~cetes nden yazıyı i.eınl-

• • ı ·ı ze çe Ken.:eu ace e ı e son 
kısmından beş on satır atla
dığı için mevı.ıt ruhunu kayb
etmiş, hJdiyenin sonu sade 
suya çorbaya dönmıiştü. 

- İyi am~, o hik:..y erin 
altındaki imzalar maruf hit 
h'ki'iyecmin, ıneşhur bir ro
m:ıncının imzası idi. Bu nasıl 
olur, o buna na~ıl t~neııül 

eder? 
- Bal.oma sen, o, gayet al

çak gönüllü, mütevazi bir ço· 
cuktur, böyle şeylere tenezzül 
etmiyecek kadar kibirli, aza
metli değildir. Hatta o kadar 
açık kalplidir ki, bütün kendi 
faziletleri ile beraber kusur· 
!arını da itiraftan çekinr.ıez. 
Mesela geçen gün bir gazete 
sütununda : « Ben bütün ad:ıp
telerin, tercümelerin a!hna 
imzamı atıyorum işte , 
keyfimin kahyası mısınız?» eli· 
ye bağırıyordu. Onun için, 
kendi!me bu mesele de so
rulsa zannederim inkar ebnez! 

- Desene ki, edebiyat ale
minde neler oluyormuş ta ha
berimiz yokmuş! 

- Sus! söyletme beni, zira 
bu hususta «yüreğim çok ya
ralıdır.» Ve daha beude böy
le edebiyata ait ne sırlar var
dır. Fakat bugün l::ımları, beıı 
değil, ileride (tarihi edebiyat> 
yazacaktır. 

Satılı 
Direkler arası Bozdogan 

kemerinde Kayserili Ahmet 
paşada Emir hoca sokağında 
4-6 numaralı vasi b:ıhçeli, 
elektirik, terkos ve hamamı 

havi, muşamma döşeli ve bo
yalı 8 oda, 1 salon, üç sofa, 
bir mutfak ayrıca bir odalı 
mutfağı ve kifi miktarda 
bahçeyi ihtiva eden bir kl!>ını 
havi sağlam hane satılıktır. 
içindeki sahibine müracaat. 
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.,'apka Kokotlar yıldızı diyor ki Şapka 

lVIoda 

Siyah renk, modasını hiç 
gayip etmiyen bir renktir . 
Belden büzmeli ve etek ar
kadan Breton olan bu rop 
siyah renkli ipekliden yapıl
mış salon elbisesidir . Tabii 
kol dekolte ve yaka açık 
yürek veya açık kruvaze olur. 

Sac modası 
' 

Ayak kabı 

Glase ve ya fantazi deri 
erine arka kafesli kenar 
gan ve ön tokalı. 

Bana yazık değil mi? 
l!undan dokuz sene eve! 
enıi Yunan sürülerine kur

verdim. Babam da, umu-
harpte, şehit oldu. İstan

geldim. On beş yaşına 

•'::::ınıırıııııınnı .-.mı: m::ınıım=:m-::nı:::'~~~ı-nııııııımıı , ııımm'!!Jımıı•111m'llilllJ1ıınım n ınııı: llJJWUI JJıun;ıtılllJıJ1t11UIN llllll UISl 1111111....._IUıtmrı1P.UllUff&iF'luam111111ft· 1 ıuıı 

fi Kocalar niçin gü
d nah işlerler ve ev-
1 li bir erke~ neden 

H
- karısına ıhanet 
L eder? 
"=•ı 

' 1 ' 

Nevyork kokotlan arasında 
en meşhur ve en güzel olan 
mis « T eksas Ginan» kendisine 
müracaat eden bir amerikalı 
gazeteciye erkek ihaneti ve 
kocaların karıları üzerine i le-

şan erkeklerin ,yoksa bütün 
erkekleri değil. Bu evli bark
lı adamlar neden karılarına 
ihanet ederler .. ? 

Üç maksatla: ihtiyaç, göste
riş, ahlaksızlık •• 

hıHyaç s e maddi değil 
manevidir de. Ya kansından 

• • 
· Kocalar kaç kısım- · 

i ri ııüna ha kkmJ a to.lıı 
şayanı dikkat cevaplar vermiş
tir. Bu cevapları aynen yazı
yoruz. 

istediği, ümit ettiği gibi yüz • 

aıgi kısım 
erke.kleı·e kokot
lar daha fiazla 

• 
Amerikalı kokot yıldız di

yor ki: 
- Hayatımda, daha doğ

rusu bu serbest yaşayışa atıl
dığım andanberi binimle ııiü

nasebet eden erkeklerin he
men hepsi de evli barklı, 
evlat ve ayal sahibi kimse
lerdir. Bu itibarla erkeklerin 
zevceleri üzerine niçin ihanet 
ettiklerine onların ayn ayn 
itiraflarını dinlediğim için bel
ki herkesten iyi vakıfım. 

Ben erkekleri üç sınıfa ayı
rıyorum. Fakat dikkat edin: 
evli olup ta zevk peşinde ko-

Annemin hakkı var 

- Kitabınızı iade ediyorum 
annem bu çok açık yazılı imiş 
genç kızlar okuyamaz, dedi. 

Kitapçı - Valdeniz yanılıyor 
küçük hanım. Bu kitap çok 
ahlaki idi. 

- Hayır annemin hakkı var 
sonuna kadar okudum siz ya
nılıyormufSunuz. 

kadar himayei etfal cemiyeti 
himaye etti ve baktı, sonra 
makama işletme anonim şir
keti fabrikasına verdi. Orad~ 
makarnacılık öğrendim. 

Fakat müessese müdürü 
Mika efendi beni ve diğer 

bulamaz, bize gelir. 
Ya her hangi bir medeni 

ihtiyaç ıçın sosyetemizde 
bulunur.. Bizi tanır ve bir 
kerecik olmak üzere semtimize 

l •• • ı ? yuz veı·ır er. 
ugrar ve yahut da evinde bula· • 
madığı rahatı yanımızda bulur • • 
ve biz böyle kocalara evlerin
deki hırgürlü hayatlarının 
acısını unuttururuz. 

Böyle ihtiyaç üzerine olan 
mecburi diyeceğim ihanetten 
sonra kalan diğer iki kısım 
biri birinden hemen farksızdır. 

Ahlaksızlar.. Bunlar evlerin
de her türlü rahatları mevcut 

olduğu halde güzel karılarını 
bırakarak peşimize takılırlar; 
çünkü fıtraten böyle yaradılış
lıdırlar. Gösteriş yapanlar ise 
sırf zengin olanlar ve arka 
daşlarına karşı « işte bende 
eğleniyorum, ben de eğlen
mesini biliyorum.» demek isti
yenlerdir. 

BU GÜN NE YİYECEGiZ 
Bugün size hepimizin hem 

bildiği, hem de bilmediği bir 
yemekten bahsedeceğinı. 

Hem bilip, hem bılmediği
miz ne demek diyeceksiniz. · 

Hakkınız var .. Fakat bu o 
demektir ki ismini ve kendi
sini biliriz. 

Hatta duyduğumuz zaman 
ah ne güzel yenir bile deriz. 
Fakat eve alıp pışırmesine 
gelince yanaşmayız. 

Neye mi diyeceksiniz? 
Dil ve beyin. Ne o .. yoksa 

işi gene pahalı kısmından mı 

açtın .. Hayır. Dil ve beyin 
bu sırada kuvvetli yemekler 

bir kaç arkadaşımı çıkardı, 

yerimize Rum ve Yunanlı 

aldı. Çok rica ettim, yalvar -
dım ve ağladım, hiç bir faide 
vermedi. Biraz elektrik işin -
den de anlıyorum. Buna 
rağmen boşum, ve sefil 
geziyorm. Banı. bir acıyan 

ı-.lij'c.~cak t nv/ 

913 h .. h.ıyeietfal numaralı 
Kadir 

• 

içinde ucuzluk itibarı ile en 
ön safta gelir. 

Evet öyledir. 
Fakat bu dil ve beyin ko

yun dili, koyun beyni değil 
· sığır dır. 

Bugün en nefis ve bir ok
kadan fazla gelen bir sığır 
dilini 80, 100 kuruşa mükem
mel alabilirsiniz. 

Kemikli etin 140 kuruşa 
olduğu zamanda kemiksiz lor. 
dili 80 kuruşa almak paha ı 
mıdır. Beyin de keza bu fiatta
dır. 

Bunlardan ne yemekleri 
yapılır yarın da onları anlata
cağım. 

iş arıyorum 
Kimsesiz bir gencim, eski 

ve yeni harflerle okur yazarım 
Elimde şoför vesikam var. Bir 
iş verilirse kefil de göstere· 
bilirim. Fakat şimdiye kadar 
yaptığım teşebbüsler netice 
vermedi. O derecede ki inti
har edecek hale geliyorum. 

Fenerbahçe, bakkal Ardaş 
ef. vasıtasile İsmail Kamil 

J. * 

• 
Biz bu son iki kısma hiç 

acımayız ve paralarını sülük 
gibi emeriz. Birinci kısım ko
calar ise yanımızda her vak.it 
için hüsnü kabul bulurlar . 
Çünkü onlar hem namuslu 
hem de en sadık ve daim· 
müşterilerimizdir. 

Bana ne verecekMn? 

- Büyük baba. Sen ne za
man büyük baba oldun. 

- Sen doğduğun zaman. 
- Eğer ben doğmasa idim 

sen büyük baba olur muidin. 
- Hayır. 

- O halde bana ne vere -
ceksin. 

Evvela büyük müesseselerde, 
şirketlerde bulunmuş, Tü~çe, 
Fransızca , Rumca , İngilizce , 
Almanca lisanlarını mükem
melen konuşur ve Türkçe 
dahtilo yazarım, bonservislere 
malikim , şirketlerde ve ya 
mağazalarda tezgahtarlık et
mek üzere iş arıyorum, ihti· 
•·acı olanların aşağıdaki adre-
- müracaatlarını rica ederim. 

Beyoğlu T epebaşı, Minare 
sokak. N. 25 Şevket 

* 

Moda 

l 

Lacivert üzerine yaka dev• 
rik ve ön çift düğmeli göm• 
!ek biçimi modada gördüğli~ 
nüz gibi beyaz jile kol uzun. 
Yukarısı geniş aşağısı dar etet 
yalnız ön ve arkadan pli. 

Beldüz ve motifli. ! 
modası' Sac , 

Ayak kabı 

Bej veya fantazi renklerde 
deri üz erir e ön ve kenarlar 
motifli ve tokasız. 

Şiirlerimi nerede bastırayım? 
Ben gayet güzel şiir yaz

makla meşgulum ve epi za
mandanberidır yaı:ıyorum. Be
nim bu şiirlerimi hangi mec
nıua yazar lütfen kariler sütu
nunda bana bir ce~ap veriniz; 
çok rica ederim efendim. 

Boksör M. Nuri 

S. S. - Hayat, Muhit rnec• 
mualan, Akbaba f&Y .. taY• 
siyedir . 
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• me emmesı 
Sül ı·ı • .:tı lf

Ja ı·ı, alılıi.la

rı !J•d·t~·. u
m ımi. " t 11' 
Pili 'l'<'I : ı. ·-
1.ır. '.· ·ı ı· 
< \ \·c..\J:~ ("lll('l'1 

• iJııııı s , il• doldurur, 
s 1111-.1 ) ı , ,'. I·. \TPİ.i ııa:-.ıl 

ı•ııııiifiiııi, 1111. ı sıl ~ ııt
tııuııııı.. ıi · ı.il. ı•ı!Pliııı. 
Cıwul, /ı ı inil l·IUN'<'İ)İ 
znıııan ı •ı;:ı adı·l: tuluııı
lııt) a h"ıın•r. Baı aı,:arıııı 
ıııenıı ıwuııa ~ .ıııı~lıı·ııı 

diş l'lll'ı·ih~ m"ıııı•yi ya -
lwlar. (...eııl',ini aşa(jı alır, 
dilini a\jzııı:ıı iı;iııc lo;ılar, 

ho{iaı.ıııı ı.apar. Hu suı'l'l
h' :.ııu.da ı.u) ük hiı• lıı~

hık lınsıılt• oclir. Bu bos
ltık :id.•l:ı hir lııhımhmıın 
kiııe lwnzl'r. nıı hoshıkt.t . . 
ill'ı·i, ııı•ri sı·rlıt•slı;!' ha • 
ı· IH l ı•ıl••n dil luhııııha -
ııııı pi ı oıııı n· ıil'ı•slııi ııcı
ı·ur. bir t ·ır.ınan ı·oı·ıııjıııı 
nıeıııl• ıwıınu sılw;tırıııası, 

ıliı)t•r lnı-.u'taıı ııwıııt•ııiıı 

dış sal lıımı nıl.i olaıı laz
Yik sulun ıııeıııeclı•ıı J.o -
İap•a dal •• ı az iaırlki ııııılı
lı·vi aıJı1.ıla!,i lıos:ııüa al.:
ma.,ıııı IPıııııı ı•ıkr. 

ZalPıı lıP.Jl'k 1111·1111~ ıını

ıı ı ıııdıldı~ ;u•af, Pnııııe\fı• 

Iıa ... ıanil•'<I ıııeıı.ı- 111·1111 -
da·,- • l'>lllll'H'I' ll'Ilt'lıiıülı 
l'ıil'I' ·ı· •IL•rhal llll'ilıt'ıklii 
siil <.,:cıı· ıiiıııı a Jıımt al\aı'. 
Hıı sırada ( lıııstıll' \Jl'll'n 
hiı· !'ili ıuııal~L ı le mi -
ılt•ııin ifraza lm . ..;laııı:ısını 
((•nıln t•tlcı" (;üı-iilüyoı· l\i 
ı •ıue ill• lwsleıwn ı;cıı·ul -
Jaı·uı mide irraıı cııızil.: 
ilt' hrslcııeniPrıkıı daha 
l'azlndıı·; tlolayısilı• d: ha 
l;ola · lıaı111ı•tlcl'lt•ı" ,\ıını> 
. ı'ıl iı ili' ht>sll•ıııııeııiıı hiı· 

l'anl:ısı da hudur. Aııla~ -
tı{jııııız "ıl'ldltlr c:oc11jj11ıı 
:ı'.ızı •; tlc ıl ıluıwa lıuııu 
vıı I ar. 
· 'iıulmal, kiıı: Evvt'l:i tla-
ııı:ıiJııı ı.rlrn l.ısıııı yiil,sP
lir. !tm·mııı horıa.1.a acılan 

aı·ka ı,ısı ı IH kapar, un·t
J:ı;jm l•a'ııııfJı iıwı-el.: uırl
laflı ül'l<'ı" Hu sıu·Pll<• ı:o
eul.: sütünü Ytılac•ııjjı za
maıı sfıl 111.• uıı·llnfjıııa lrn-
c:aı". ıw de• ııırnııııılan 

!Jl'l'i}'P IJl'lll'. ~ 
J;,111dan SO!ll'a H JIZıfa 

to~ıl;ıııaıı siıl <liliıı ı .ııııaifa 
• tl:n aııııı üııdl'ıı aı·Jrn;a 

dolJı·ıı i mı•:;i 't' !l ı· la~ııı 
h n ıı ·ıııln y u l,:;ı •• ı il' i 1 e 
.;o ·11!11111 aftzındaıı lı,ıOa -
"Hta 'c cıı·ıı ıian micll'yi 
·~·oflazla i5liı·ak ı•llirl'ıı 
,1or11ya, oraıl:ın ıla mlılc-

ıı lJPı:l'r. 

Cocuk ılakil•aıl.ı lalil'İ •· 
.;,c,.İı ılol;saıı ılt•:'a ı•ıııııH' 
,ıai'ı•l,cli ) apaı·; ııwuw Pili· 

dWl!ı! l;ıı:;l;ıymı;a daha 
sıiı'':ıllo c·ı.ıt't', nllıayclc 

c.loDru daha yavat,; c•ıııcr. 
j 1 k ıaıııaıılaı·ı:a ( 1 :J2) de
fa ı•ııım·; hiı• müddet son
ı•n doksan, nilıayl!lo dojJ
ru daldlrnda ( '78 ) tlcl'a 
eıneı·; çocuk uwıne eıııer
kı•n hh• müddet cıııeı., 

diııleııir, tclu·aı· cmeı'. İs
llrahat eıler, fasılalarla 
eıuı•ı·. <;oculı cnıdl[Ji sülü 
d<>rlrnl vutmaz, biı· ild <le
ru emeı: ve a(J1,11ııfn top -
([l(!ıklan sonı•a yular. 

O. f.cmı:ıl Zeki 

Zeppelin hAlonu 
Paris, ~5 ( A. A) - Graf 

Zeppelin balonıı saat (14,45)tc 
Avinyoo, (15,15) te de Oranj 
ıelıir!eri Os:erinde uçmuştur. 
Baloıı ~t (17,30) da Uyon 
,ehri llv;:iodcıı acçcrek pek 
al\·aktıo.11 uçı:ııuş ve fima:i §:ır·· 
1..1 :"it~~a:r.::t!nl l'-'tm'ı~lu1~. 

;:ıon =saat 

• 

ır )ravrıı 

Dün sokak orta
sına bırakıldı 

--eıuraf hciberleri 
geçi~ecekler? 
Dün de çocuk haftası 

bayran11 n1üsan1ercle
rine devanı ediln1i~tir. 

Dün Gardeı harda 
. çok güzel bir n1üsa
n1ere verilnıistir. Bu 
gün 'fürkocağın<la ço
cuk balosu vardır. 
Yarın da gene 1\irko
ca «ında konferans ve 

ö 1 . sinen1a eğlence erı te-
rtip ediln1istir. 

Fır a yerli mAiı ile 
öşendi 

Halk fırkasının Cağaloğlun
daki müfettişlik merkerinin 
üşt katında bazı tadilat ya
pılmıştır. 

Yeni salon ve odalar, 
kamilen Hereke ve diğer 
yerli mensucat ve mamulatı ile 
tefriş edilmiştir. 

Paza;· günü Ankaraya gide
c1;k olan Hakkı Şinasi paşanın 
avdetinde, yeni ~alonların res
mi küşaô yapılacak ve bir 
çay ziyafeti verilecektir. 

Dün ,aat on altı buçukta 
Bcş.iktaşta Yeni · mahallede 
Parm:ıklık soka&'ına bir taş 
üstün~ dör, ay ı!~ bir erkek 
çocugu bır ... kı';nıştır. Çocuk 
Daruıacezeye gönderilmiştir . 
Çocuf,'11 bırakanlar aranmak
tadır. 

Tutulan ırsızlar 
Ayasofya, Sultan Ahmet ve 

Beyazıt civarında geceleri 
dükkı\n ve evlere girip lursız
lık eden sabıkalı hırsızlardan 

Zeki, Mahmut zabıta meınur
ları tarafından yakalanmış , 
çaldıkları eşya ile beraber 
dün müddei umumiliğe teslim 
edilmişlerdir. 

Alacak yüz2nden 
Eyipte Şah Sultan ai-

lesinde tuğlacı Sabri ve kar
deşi Kazım çamurcu Mehmedi 
alacak yüzünden dövmüşlerdir. 

G~ı:Gan ça!ar~~n 
Sabıkahlardan Celal dün 

Enı:nöniınde tramvayda Pana
yotun cebinden cüzdanını ça
larken v-kala mıştır. 

Suriyt~de 
Oı·talık düzel
mlyor, halk 
galeyanda 

Şam, 24 - Talebe grevi de
vam etmektedir. Frerler mek· 
tehi greve iştirak ettiklerinden 
dolayı (50) talebe hakkında 
muvakkat tart karan vermiştir. 
Hukuk, tıp, muallim ve sair 
mektepler talebeleri Frerler 

mektebinin önünde toplana
rak bQ kararın geri alınması
nı ve müdürün derhal azlin~ 
istemişlerdir. Polis tezahürat 
yapan talebeden 5 kişiyi tev
kif etmiştir, 

Kabileler 
arasında 

Şam, 24 - Badiyedeki ka-
bileler hali isyandadır. Şiddetli 

müsademeler olmaktadir. Seyrü 

1 
sefer inkıtaa uğramıştır. F ran
sızlar asileri tedip için mühim 

1 kuvvetler sevketmişlerdir. 

Limanımızın /J(ı/r/1111 lltt\'(11·(/(1. /Jiı· )·cı~ı v<ıı·, 
faaliyeti !rııeı·<ılı.: ettiııı, f'alcııırıA·t ç(1/t,lı111 ... 

Geçen (1929) Martının ipti- .ı -' 
d d 'h t' k dar ı [ 1 inci sahifeden mabat ] sana iftira atayım, hırsızlık asın an nı aye ıne a . . 
1. (1 o-" 6" 6) t etti, dıyeyım de seksen sene 
ımanımıza • ıu, " on ' - Reis bey, bır adam ha- · B • 

h · d (523) aelmiş hapıste yatırayım. en sag 
.acının e vapur " - pisanede otururken nasıl ha- oldukça bu duvar dibine yak-

tır.G 1 , d (270) riçten sirkat yapabilir? Ben !aşamaz ol, üzenip bezenip 
e en vapurıar an ha . d D' y 1 d · 

K d · d (250) pısane en ı :;m 0 un a süslediğim bahçeme giremez 
vapur ara enız en va- piyasaya çıkmışım da o esna- )t D' b • d 
pur Çanak kaleden gelmi~tir. d d 

1 
? 0 • » • ıye agır 1• k 

1 M t •. d 1 a mı a mışım oraya. Reıs Bey, sıkıntıdan urtu -
ar ıçın e ge en vapur- - Bu, sen hapisaneye gı'r- k · · b h · ·ıt· t · 

1 d (97) T.. k ma ıçın a çesıne ı ıca e mış ar an vapur ur san- d Ik' t .. 
• h ild' ( 87 690) t me en evve ı zamana esa- bir adama boyle muamele et-

cagını am ır; , on düf di ? . . k ? 
h . d d. ·· e yor· mek, ınsanıyete ya ışırmı 

a(c9m2ın9) e bırh. d . (707 342) - Öyle mi reis Bey? Öy e - ya senin el alemin tan-
şu a n a ısc , . b' d·· .. ·mt . .. . ld • b h . d 

h . d ( 348 ) ıse ır uşuneyı · zımı ıçın yoru ugu a çesın e 
ton acının e vapur Mahku"m maznun, elini ~nı- b" 1 b. h k t t bb'. 

ı · f oy e ır are e e ~e us 
geBmış '.r. 1. t'k .. d t' na götürdü, sonra devam etti: etmen im:aniyet namına yakı-

u ısta ıs 1 
' vucu a ge ı- _ Hangisinden bahsettigı··- ık 1 ? · · · ·kr ş a ır mı rılen en son ıstatıstı ır. nizi anladım, reis bey. Dedi- - Reis B. çiçeklerini bozup 

\ Elmas ğiniz doğru, o zaman daha filan etmedim, bir çiheği bile 

1 enselenmemiştim. • ezilmedi. 
düşman an - Demek k'ayı itiraf oı - Elverir, bakalım şahitler 

Mahmut paşa ve çarşı için- ediyorsun? gelsin de bahçeden mutbağa 
deki kuyumculara giderek - Haşa, ben hırsızlık, fa- kadar ilerileyip ilerilemediğini 
elmas yüzük, küpe ve sair lan etmedim. öğrenelim! 
mücevherat kaldıran meşhur - Teşebbüs falan? Dava edilen tekrar hapisa-
yankesicilerden Kirilos ile - Hayır, müsaade ediniz neye götürülürken, koridorda 
kaldırımcı Mehmet Recep za- de size işin iç yüzünü anlata- ev sahibi olduğu anlaşılan 
bıtaca derdest edilmişler, çal- yım. sakallı bir adam soluk soluğa 
dıkları bir elmas yüzük ile Efendim, insanlık hali, he- göründü ve götürüleni görün-
( 500 ) liralık bir küpe elde pimizin başına gelir sırasına ce ellerini kaldırdı: 
edilmiştir. göre, o gece caddeden geçerken _Eyvah, yetişemedim. Yap-

sılııştım, münasip bir yer ara- tığın edepsizliği anlatamadım. 
Anadolu hattı 

tarifesi 
Anado!u tirenleri tarifrsi 

Mayısta değişecektir. Anka
radan posta akşam « 20 » de 
kalkacak, "14,23,. te İstan
bula vasıl olacaktır. Eksp
resler de değışiklik ycktur. 

Otomobil çarpb 
Şofür l•'l'l'İlliıı iıltıı'l'Sin

dl'i,i 11 ı-:Hi7 » nuıııaı·alı 
olonıobll ılıın nece Çem
berli lıısla ahçı .Uuslal'a
ya çar(ııu15Lır. JUuslal'a 
Jıal'il' suretle ~·aralanmış, 
~ol'ör yakalaıırııı:-;tır. 

Müthiş bir kasır~tt 
Nevyork 25 (A.A) - Tek

sas ayaletinde müthft bir 
kasırga başlamışbr. 

13 kişi ölmüş, yüz kişi ka
dar da yaralanmıştır. Başka 
bir kasırga kolu da Nebraska 
vil:ıyetinde bir çok kazalara 
sebep olmuştur. 

NiKah 
Mühendis Akif beyin keri

mesi Meliha hanımla Müski
rat İnhisarı memurlarından 
Hamdi Bülent beyin akitleri 
aksaraydaki hanelerinde icra 
e,U!miştir. Saadet temenni 
ec!e.ri 1. 

dım. Cadde ortasını münasip Ezdiğin çimenleri, bozduğum 
bulmadım. tarhları, kırdığın çiçekleri sa-

İlk gelen sokağa saptım, yıp dökmedim. Mutbağımdaki 
yokuş aşağı indim koşa koşa.. tabakları nasıl torbaya doldur-

Duvar dipleri hep aydın:ık- duğunu izah edemedim. 
tı; biraz daha indim, bir Muhakemesi kaldı mı? Oh, 
köşecik bulabildim. Fakat oh. Gelncek haftaya gelin de 
baktım o duvarda da bir hepsini dinleyin mahkemede . 
yazı var. Merak ettim, çak- Ben hırsı:ı:ın böylesini gönne-
mağımı çaktım. Bir de ne dim, Efendim. Hırsı:r:hktan 
göreyim? Koskoca, kalın evel, perva etmeden tertemiz 
harflerle: bahçemde ..... 

«Burası eşeklere mahsus
tur!» yazılı. Sinirlendim, ken
dimi eşek yerine koyamazdım 
tabii, baktım etrafıma, duvarın 
gerisi parmaklıklı bir bahçe. 

Hemen kararımı verdim, 
parmaklığı aştım. 

- Bahçeye girdiğini itiraf 
ediyorsun işte! 

Muhakeme edilen, kolunu 
kaldırdı:'. 

- Evet, ama ne maksatla, 
reis bey? Asıl iş orada açık 
söylemiye hacet yok. 

Fakat aksiye bakın ki işim 
bitmeden ev sahibi tesadüfün 
aksiliği yüzünden beni pence
reden gördü: 

«Seni gidi utanmaz, arlan
maz. Çiçeklerimi berbat ettin. 
Parmaklığa da yafta mı asa
yım üstelik? 

Bu senin yaptığın eşekliği 
de aştı, katırlık bu. Dur, ben 

Davacı, kaydetmediğimiz la
kırdılarım, şöyle bitirdi : 

- Ne eür'ettir, efendim! 
Ne cür'et!.. 

Bir polisi vurdular 
İzmirde Alsancakta Kafekor

ııo gazinoıınnda zabitai ahlikiye 
memurlarından Halil efendi 
ile Kuşaı;lalı Salihattin bey 
bir güvercin için kavgaya tu
tuşmuşlar ve Salabattin bey 
tabanca ile Halil. efendiyi sağ 
memesi üzerinden vurmuştur. 

Salihettin bey yakalanmış, 
Halil efendi de ameliyat için 
hastaneye yatırılmııtır. 

Şehir yolları 
Şehir yolları şimdiyi' 

lrndıw L>cledi ye ılait·elı•ı·i ıı
ce idare ediliyordu. 1111 
i-.(c•ı•iıı .haıit'llll\ llH't'kl'.l.f' 

ı·:ı\ılı 1, .. 1·;11·la,ıınlıııı lıt'. 

R~i;i~ü;;'lı;;r Romanya 
Kim olacal{ A~alli>:etle~inin 

' ıstedıklerı de 
belli değil 
Atina,25-Kat'i reisicümhur 

intihabı zamanı yaklzşmakta
dır. Amiral Konduryotisin bu 
makamı kabulden imtina et
mekte olduğu tekzip edilmek
tedir. 

M. «Zaimis» in ayan riyase
tine intihabından sonra riya
seti cümhura amiral Kundur
yotisin intihabı muhakkak gö
rülmektedir. 

Romanya ve 
Balkanlılar 

Bükreş, 24 - Romanya hü
kümeti Balkan devletleri ara
sında bir itilaf teminine çalış
maktadırlar. 

Solf erino zırhlısı Pirede 
Atina, 25 - Bugün Pireye 

İtalyanın Solferino zırhlısı 
gelmiştir. Gemiye pek parlak 
bir istikbal yapılllllŞtır. 

T p neden. 
Oskiidaıra 

karadan 
gidilir mi? 
[ 1 inci sahifeden mabat J 

Yclerki Ka/ıraııwıı a!fcı bir 
dl'cli!!iııi iki, yaptı ılenilıııe

s111. 
1 faik arasmdıı bir fısıltı 

o o 11 !. ·ı içimle 

şöyle bir ses işilildi: 

- Tabii parası bol.. Şi-
111e11ılifere bi 11diııii çabııccı
cıh yolıııı yansıııı alır. 

Hu sö:/C'/'İ işideıı Kalıra
maıı a!/a birden köpıirclıi. 

Scıııki karı /ıeyrıi11e çı/.:rıııslr. 

r;ıi:leriııi açarak ve kol
larmı kalın bdi11e ılayaycı
rak yıirlcıli; 

- Ilcıyır!.. Allıı/ı ya:ılı 

ise bo:surı .. Kajiımı keserim 
gene fren/.: icadı 11e şey/arı 
işi kara rıırpıırııııı.ı binmem. 

Kahraman ağanın i
nat yüzünden çıkacağı 
bu garip seyahatın taf
silatını yarın yazacağız. 

bir az fazla 
Bükreş, 24 - Başvekil Ro-

manyadaki akalliyetlerden iki 
heyeti kabul etmiştir. Bunlar
dan biri Almandı. 

Talep edilen şeyler meya• 
nında akalliyet mektepleri 
için muallim yetiştirmek üzere 
ayn muallim mektepleri tesis 
edilmesi ve ekaliyetlerin ekse
riyet teşkil ettikleri nahiyele..,. 
de akalliyet lisanının resmi 
olmasına müsaade olunmast 
hususları vardır. Başvekil bu 
ikinci talebi kabul edeıniye• 
ceğini beyan etmiştir. 

Sırplar 
Bulllarlar 

Belgrat, 24 - 'f>ravda ve 
diğer Sırp gazeteleri, iki Hır• 
vat liderini kabul ettiği için 
Bulgaristana karşı pek şiddetli 
hücumlarda bulunmaktadırlar, 

Suriye kabinesi 
Şam , 24 - Yeni Suriy~ 

kabinesi " Hakkı Elazim ,. ri
yasetinde teşekkül etmektedir 
Liste tasdik edilmek üzere 
Berutta komiser " M. Ponso " 
ya gönderilmiştir. Yeni kabine 
muhtelif fırka azalarını ihtiva 
etmektedir. 

Olii 
Hükümetce 

' • 
nızamname 

bir 
ha-

zırlan yor" 
Emanet mezarlık işleri ile 

uğraşmak üzere kendi teşki
latı meyanında bir müdüriyet 

ihdası için hül<ümete müra
caat etmiş, D. vekaleti verdi
ği cevapta bir defni emvat 
nizamnamesi hazırlandığını , 
bunun Emaneti tatmin eyliye• 
ceğini bildirmiştir. 

Kaçakçı V asil 
Aksarayda Yusuf paşada 

Vasilin evini:le dün taharriyat 
yapılmış, ( 300) kiloluk bir 
rakı kazanil mühim miktarda 

1 kaçak Yunan konyağı, bir 
çuval kaçak sigara kağıdı 
bulunarak müsadere edilmiş, 
Vasi! adliyeye verilmiştir. 

@ 

llÇ! 

üs aba 
Mallar iyi 

• 

am11z 
olm~ lı 

-47 -
Milli i.ktısadiyatımız 

na.zarı itibara alınırsa 
Yerli malla-· 

rımızın her yer- 1 
de rağbet bul
ması için en 
mubim nokta 
küçük ve bü
yük her Türk 
memleketin ik
tısat ve sela • 
meti yerli mal
lara bağlı ol
duğuna kana- .S, L)edi JJ. 

at getirmelidir. Bu kanaat ve 
binnetice rağbetin temini için 

de her türlü propaganda ve
saiti kullanılmalıdır; bin:ıen

aleyh bu yolda ne kadar gay

ret edilirse o kadar da yerli 

mallarımız rağbet bulur ve 
milli iktısadiyatımız genişler. 

Tarsııs: Server Bedi 

1 -48-
L;ı kat'i, cezri ve ameli 

çare kanundur-
y <'rli mallarının sürümünü 

temin için en cezri ve ameli 
çare kanundur. Çünkü b1' 
uğurda zaman, zaman ve 
muhtelif şekillerde yapılaJJ 
teşebbüslerin, sarfedilen emek• 
!erin hiç semere venn~Jiği 
meydandadır. Tecrübe göster• 
miştir ki; bu meselenin anuyıı 
bırakılmak suretile halli i<JJ• 
kansızdır ve bu hakikati itiraf 
etmek lazımdır. İşte şu beda· 
hat emelin husulü noktaY1 

nanmndan mecburi ve mut• 
bir vaziyet ihtasının elzemiye• 
tini gösterir efendim. 

Seniha Sırrı 

Etiı:ba rnunadeneti. 
Etibha muh:-clenet cemiyeti 

bug"ün <le Tıirliccai!1nda b~ u _,. 

lçti:n:ı :ı!ct:ec!<'~~h cemiyete il"" 

bazı 1~!\!.r konuşulmuttuı·. 

') 

mi 
hu i<; 

teya 
•e Y 
de 
him 
lııey 
buıd 
ltıaz 

lııuh 

ltıes 

M 
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ın 

Ro
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ar 
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Hır• 

için 
detli 
!ar. .. 
Si 
riyo 

, n .. 
edir 
zere 

il 

ağıdı 
ilmiş, 

i ~ .. 
· itiraf 
beda• 
oktaY1 

emiye• 

Sırrı 

neti 
mfyeti 
a bıt' 
ete ;ıil 
r. 

{z.nin 
r 'yasetlerinde 
ınüh ·ın bir ict ·-, 

"l al<dettiler 
dün Gazi 
rİ•'a~ tlah

miıl m ~ir iç»ı , letm"• iı. 

İ<: i a <ı Pıı is s • i F eLhi 
eyi ı v r~· · i alı'ltın is ima 
ıdiJd'ği z nnedi iyo.·. 

ireıi b ş yaşııı il..ınal et
nı;yen zabitlerin evknme-

eltri hakkınd?.ki kanun B. M. 
.. sının dünkü içtimaında 
hul edilmiştir. 

Ü!ı Aııkarada İran sefare
tinin temel atına merasimi 

hpılmı~tır. 
f eledi ye kanuıı la} ihasın-

cla her vatar.J.:şın müsavi 
hakka malik olması esası 
~abul edilmiştir. 
j ımir gazetelerinin verdikleri 
ınaliimata nazaran komünist

ler meselsi hakkında İstanbul 
~e İzmir valikri arasında ee
teyan eden mühim telgraflar 
~e yapılan tahkikat neticesin
~e komünistler meselesi mü
qim ve etraflı bir tarzda 
lııeydana çıkarılmıştır. lstan
buidaki ve sair vilaye~lerdeki 
lııaznunlar kamilcn lzmirde 
llıubakeme edilccd<lerdir. 

oskovadan alınan hususi 
bir telgrafa nazaran 

~ınanullah hanın askerleri 
l\abiıin 20 k !ometre cıv;ırına 

a~ıl olınu~!ardır. Orada m.:ı
arebe cereyan etmektedir. 

vrup;ıda bulunan Şehre
man t: ! eyeti mı:~ ıs ipti

tasinda avdet edecektir. 
emberlitaş civannda Ame
rikalılar tarafından sondaj 

•meliycai ba$famıştır. Bu, iyi 

6
etice H rirse sonra atriyat 
~ lıyacaktır. 
•• 

çüncü ceza mahkemesi 
üfürükle ve muska itası 

ile, doğurmıyan kadınları do
~urtmıya ça"ı;an Hacı Bekir 
"ıninde bir zencinin muhake
llıesine başlanmıştır. 

Maç .davası dü.n netice!e11;- · 
m;ş, ve Beşıktaştan Adıl 

efendinin ölümüne sebebiyet 
Vermekle maznun Hüsamettin 
tfendi berat etmiştir. 
yaprak tütün amelesi iş ka-

nununun bir an eve! çık
llıası için teşebbüsat icrasına 
~arar vermiştir. -
Dalgıçlık ve sünğer müte-

hassısı Muharrem bey is
lııinde bir zat açık denizde 
balık tııtmak üzere vapur sa
lın almış ve tesisat vücude 
ltetirmiştir; gemide son sistem 
•afar mevcuttur. 

Şehremanetinin talebi üze
rine meclisi umumii vila· 

~tt konservatuvar binasının 
11ışasına « 100,000» lira tahsis 
~tıniştir. 

lürk - Yunan müzakeresinin 
bir haftaya kadar intacı 

mit edilmektedir. 
uallimler dün de İçtima 
etmişler, barem layihasııı

da mesktn bedeli kıdem ve 
lııakam zamlarının ııazarı iti
~<ıre dınmasım ve bunlarııı 
~!tasını hükCmetten ricaya 
'<lrar vernıişlerdir. 

aı ülfünun bi.ıtçesini hükıi
~ metin tasdikına aızetnıck 
~er'! Darülfünun müderrisle
~~den ~ürekkep bır heyet 

Un. Ankaraya gitmiştir. 
~abıta dün sahte ve muzır 

aspirin imal eden Vasi! 
Ve Odoksiya isminde iki Ru
~u derdest etmiş ve külliyetli 

1 
Pirin bulmuştur. 
ktısat Meclisi Aıisin;n tevzin 

~ ettiği tediye plançosu hak
~1rıda bir rapor ihzar etmek 
~~ere ticaret odasında bir 
0ınisyon teşkil etmiştir. '< adriye hanım tahkikatı ik-

mal edilmeif üzeredir; 

.. 
l-i~e11a (leğil! 

----
IYfezar taşçılığı 
karii bir ticaret 

olmuş .... 
Ne z2mandaııberi Edlrne

kapısı mrzarlığındaki yuılı ve 
ya~ısız mezar taşlar:ndan bir 
çoklarının kaybolr.:ıakta olma
sı, o civ •. rda oturanlardan 
bazı kims,.Jerin gözt'ıne çarp
mıya ba~l::n:ış ve l:u ndamlar 
tarufırıdan y:·.pılaıı t:ıhkik::tta, 
bu taşlarııı, oradaki bir taşçı 
tarafından geceler' yerlerinden 

1 sökiilert;k Maçlmdalıi bir me
zarlığa naklc<lfldiği anlaşıl
mıştır. 

Edirnekapısım' a Zülali çeş
mesi mezarlığı denilen hususi 
ve e!ki bir aile mezıırlığının 
bir çok taşları ve lahit ka
pakları yerlerinden çıkanlmış 
ve bunların üzerindeki yazılar 
hakler, kezzapla silinmiş 
mermer klrecile cililandı-
rıldıktan sonra üzerine yeni 
nakışlar, yazılar hakkedile
rek Maçka mezarlığındaki 

ölü sahiplerine satılmış, ve 
Edirnekapısından arabalarla 
Maçkaya nakledilmiştir. 

Bugün mezarlıklardaki taş
lara, ağaçlara neresi ka-ışı
yorsa acaba gizlice yapılan 
bu işleri, mezarlık bekçi ve 
koruculan oralara haber ver
miyor mu? 

Sahipleri meydanda olmıyan 
metruk mezar taşlarım eğer 

satmak ve ya başka bir yerde 
ku!lanmalc icap ederse, bunu 
laalettayin bir taşçı, bir me
zarcı mı yapar, yoksa ait ol
duğu makaı:ı mı? 

Karaağaç 
mahallesi 

yapılamıyor ..• 
ehremaneti, Karaağaç mez

. bahasile müessesatını, civarın
dan ayn, müstakil bir mahalle 
haline getirmiye karar ver -
mişti. Ancak Emanetin bu 
tasavvurunu haber alan o 
civardaki arsa sahipleri pek 
fahiş istimlak bedeli istemiş -
!erdir. Bunun üzerine Emanet 
pek müstacel olmıyan bu 
karannın tatbikını tehir et -
miştir. 

Bu istiğnayı gören arsa 
salıipleri, yelkenleri bir az in
dirmişlerdir. Evelce avuç içi 
kadar bir arsaya « 19,000 » 
lira istiyen sahibi, birdenbire 
fiati «12,000» liraya indirmiş
tir. Emanet makul bir fiata 
inmedikçe, bunların arsalarını 
almıyacaktır. 

Diş tabipleri .... 
reısı 

Diş tabipleri heyeti 
idare reisi Hasan Hay
ri bey istifa etınişti. 
1~oplanan heyeti idare 
«3» ay sonra içtin1a 
edecek olan heveti 
unıuıniye içtiınaın~ı 

kadar idarei unıur 
etn1ek üzere heyeti 
idare azasından Hasan 
Sabri beyi reıs intihap 
et·niştir. 

perde arkas~nda işin birisi ta
rafındar. idare edildiği ve 
Kadriye hanımın bu teşkilat 

tarafından meş'um maksatlar
la Ankaraya gönderildiği an
laşılmaktadır. 

Romada münteşir Tribüna 
gazetesi Ronıaya gidecek 

olan Tevfik Rüştü heyin seya
hatinden bahsederek «Türki-
yenin bugünkü siyaseti bir · 
sulh siyasetidir» demektedir. 

-" 

( Kaınerde KadıııJııı-- ) 

( Fritz Lang ) 
Alnuınlann maruf sahne vazıı muazzam 
masraflarla ( Metropolis ) ten daha büyült 

bir filim haz~.rhyo:r 

Filimirı lwıııeri gösteren bir salınesl 

Filimde cliğ,:r bir sahne fııt=ll'lamrke11 

Alanların en büyük sinema şirketi olan ( Ufa ) , yeni ve 
büyü bir filim lıazıria!llaktadır. 

Yapılan neşriyata bakılırsa bu kurdele ayni şirket mamula
tından "Metrepolis,, kadar, belki ondan da fazla masrafla 
çevrilmektedir. Filim «Kamerde» kadınlar ismini taş ı m1kta, 
mevzu itibarile «Jül vern» in romanlarını hatırlatmaktadır. 

Vak'a bundan bin sene sonra gececeği tasavvur olunan bir 
s~rgü~eşttir. Bir kadın, iki erkek ve bir çocuktan mürekkep 
hır aıle yuvarlak, madeni bir balon içinde ( 238,840) mil me
safe katederek kamere gitmekte ve orada meraklı maceralar 
~eçirmektedirler. 

Senaryo «Metropolis» rejisörü (Fritz Lang) ın karısı tarafın
dan yazılmış ve (F ritz Lang) bu filimin sahne vaziliğini denıhte 
etmiştir. 

Eserin ikmalı üç dört ay kadar daha sürecek ve yapılan 
tahminlere nazaran masraf yekunu (1,000,000) nu geçecektir. 

Filimin kamerde geçen sahnesi içitı Baltık sahillerinden 
üç tren yükü beyaz kum ketirtilmiştir. 

Dercettigimiz resimler bir studyo dahilinde neler yapılacağı, 
ve ne muazzam sahneler vücude getirilebilicegini göstermeleri 
itibarile ayrıca şayanı dikkattir. 

Emniyeti umumi
ye müdürü 

En1niyeti un1umiye 
n1üdürü Rıfat bey 
şehrinıize gelmiştir. 

Şam ve Filistin
de kuraklık 

Filistin ve Erdenden 
uçan çekirgelerin ((Sü
nen denilen hasere ve 

. . 
yağrnursuzluk n1ezru'
a tı n1ahvetn1iştir. Bu 
sene Suriyede 111üthiş 
bir kıtlık olaca!h tah
ınin cdiln1ektedir. 

Tütün amelesi 
ve 1 mayıs 

Yaprak 'fi.itün aıne
lesi ceıniycti, «!» nıa
yısta, kırlarda cğlen
ıı '" İ< üzere tertibat 
, ırıı.ık İı;İn aralarında 
bir koınite teşkil et
nıişler<lir. '. 

Binicilik 
eelenceleri 

Bugün Sipahi oca
ğında binicilik n1üsa
bakaları yapılacaktır. 
Hava n1üsait olduihı 
takdirde bu n1Üsaba
kalara bir çok zevat 
İştirak edecek ve eğ
lenceli o'acaktır. 

Sanöyi birliğinin 
yerli mallar 

v ... 

sereısı 
Sanayi birliğinin te

şebbüsü ile C. H. fır
kası f:a!onla··ında «~O ıı 
haziranda açılacal 
olan <ı Yerli nıallar 

sergisi » ne l\larangoz
lar cen1iyeti de iştira
ke l<:ırar \'tTn1İstir. .. 
(i-cıni "Ct st'ı·oi için bir .. .~ . 
vcnıek odası hazırla-
... • iV 

nıaktadır. 

Biı-- I'ezil 
Sabri hoca(!) 
hald hezeyan 

ediyor 
« ı :iOn l i kiertien ~ 1 us

ta fa Sabri, İskeçede 
« Ya ı~ın ıı diye bir pa
çavra neşretn1ektedir. 

ı :\lustafa Sahri, bu 
gazetesiııJc J>onıakla
rın l'ürk olınadığını 

yazarak ı;;u herzeleri 
ka vdetınek tcdi r: 

• 
«Pon1aklar, Türk de-

ğildir. Onların n1illi 
yazısı Bulgarcadır. 
Sözlerinıe gücenen 
Ponıaklann da,Türk
Ier gibi, cehenoen1e 
kadar yolları var!..» 
l\lel\ın «I::iU» lik, hah\ 

n1İlletine hakaret edi
yor. Öyle ise onun da 
boynu altında kalsın. 

Vilayet daimi .. . 
encumenı 

Vilayet un1un1i 111ec
lisi, dün yeni encüme
ni dain1i azasını inti
hap etti. Eski encü
men azamn<lan uçıı 

ipka ve llacı Adil bey 
de yeniden intihap 
edilıniştir. 1-Iacı ı\<lil 
bey Tütün inhisarı 
idare nıeclisi rıyase
tinde n1e.;g-u l ol(luğu 
cihetle itizar ctnıesi 
nıevzuu lnıhistir. Bu 
takdirde, Dr. Hiknıet 
bey yedek azalıktan 
asli azalığa geçecektir. 
Encünıeni daiıni aza

sı, şehri n1aktuan <<JOO» 
lira alacaktırlar. 

Bugünkü maclar' , 
ne netice 
verebilir? 

Geçen hafta başlıyan lik 
maçlarının ikinci kısmı, hara
retli müsabakaları ön kısma 

getirmişti. Bu günle llk maç
ları ikinci haftasına ayak bas
mış oldu. Geçenkilere nispet
le fazla cazip görünmemekle 
beraber bugün Taksim stad· 
yomunda yapılacak olan müsa
bakalar oldukça şayanı dik
kattir. 

İlk karşılaşma Kuleli ile 
Askeri Sanayı arasındadır. 

Sonra Galtasaray - Beykoz 
maçıdır. 

Sporda daima beklenmiyen 
neticeler alınması, çok defa 
uzak bir ihtimal olmamakla 
beraber, iki taraf kuvvetleı i 
arasındaki nisbet göz önüne 
getirilirse Kuleli, Galatasara
yın hasımlarına karşı ağır 
basmal;ırı çok muhtemeldir. 

Fener - Vefa maçı, Vefanın 
Balıkesire gitmesinden dolayı 
tehir edilmiştir. Bu husustaki 
tebliğ udur: 

İstanbul 1 inci Futbol hey
etinden: Vefa idman yurdunun 
evvelce müsad e edilmiş ı<lı

kesir maçı miinasebetile 1 ugii.1 
26 - 4 - 929 F enerbahçe ııe 
icra edeceği maç tehir edil
miştir. 

A$forya geliyor 
Viyanamn meşhur .A Rtnıya 

takımının Galatasaray - • < uı:r 
baqçe takımları ile ü~ • --~ 
yapmak üzere bayrnında şeh
rimize geleceği haber veril
mektedir, 

Z~&a.. 

ey 
-----c - Sence bugün, İstanbulda 

en mühim ve en acele yapıl

ması lazımgelen iş nedir ba
kayım? 

- Sıcal-Jar Lasmacl:ın, de
niz ham:ıınları»·n yoluna kon-
ntı:.sı ... 

- Oda elz0ın ama, bun
dan daha pek çok elzem 
olan bir şey var. 

- Matbuat mensuplarına 

vesaiti nakliye fiatlarmda ten• 
zilat icrası .... 

- Hay ağzını öpeyim, cid
den oda bir an evel yapılmaSJ 
icap eden hayırlı bir şey ama 
bundan dııha çok elzem ve 
mühim olanı var. 

- Ada çamlarının ıslahı .• 
- Evet oda lazım. Fakat 

ondan daha la:um olanı var. 
- Üsküdar • Kadıköy tram

vayının inşa11 ... 
- Oda bir an evel yapılsa 

az fena olmaz. Lakin mühim 
ve elzemi var. 

- H'llicin tathiri ve iki ta• 
rafına rıhtım inşası ... 

- Oda fena değil ama, 
bu gidişle onu artık bizim to
runlanmız görür. 

- Bildim, bildim: 
Sıcak hamamların asrileşti• 

rilmesi: 
- Oda olur inşallah ama 

ondan çok evci yapılması la
zımgelen bir iş var. 

-Bir operet tesisi ... 
-Eli kulağında. Galiba, ya-

kında o da olacek, fakat be
nim sorduğum başka ... 

- Ha şimdi anladım, pa
halılığm bir an evel önünü 
alma!< .... 

- Ha, bak, doğrusu bu, 
hepsinden mühim ve demin
denberi saydık!anmızdan evel 
icabının icrası elzem bir mes'
ele ama, benim sana sordu~ 
ğum şey, gine başka ... 

- Ohalde, bu ne olsa ge
rek acaba? Bari sen böyle 
de ben de meraktan kurtula
yım. 

- Bir büyük Verem has-
tanesi azizim, Verem hasta
hanesi ... 

- İşte Cerralı paşada bir 
paviyom yapılıyor yal 

- O yapıla dursun.. Fakat 
bir tane de başlı başına bir 
büyük hastahane ister .. Çünkü 
maluma, veremliler üçüncü dev
renin sonlarında, yani pek bitik 
bir halde olmayınca hastane
lere alınmıyor ve zavalıların ço
ğu dışarda gayrı sıhhi şartlar 
altında hem büsbütün fenala
şıyor,kem de hastalığı başka
lanna aşılıyorlar. Mesela, dün 
bize dert yanan bir adamca
gız diyordu ki: 

«Evimde tam on bir nüfus 
var ve bunların çoğu genç
tir; çocııklarm arasında ikinci 
devreli bir de hasta var' Bu has
tayı Guraba ve Cerrahpaşa hu 
tıınelerine götürdük, boş yer 
olmadığı için almadılar. Yedi
kuledeki Ermeni hastahanıcsi
ne götürdük; onlar da yer yok 
dediler. Haydarpaşada boş 
yata!.. için nöbet beklemek 
lazımmış. Hul~sa hastamız on 
bir kişilik bir ailenin içinde 
kaldı. Çocuklardan çok kor
kuyorum. Ne yapacağımı şa-

' şırdım.» 
Cidden düşünülecek 

mesele.. Tevekkeli memleket
te verem hergün biraz daha 
artmıyor? 

** 
Bu da çıç~k 

' Nı.:,:;.chir, z;ıe, 'fopaç 
''" L"Yaı·ırıdaki hayva
natta ç içek hastalığı 
zühür etıni:;-tir. 
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l-Iepsiı1i çık<11· eledi 
Çlt'iıı/(i saııcı !j·t'izel. lzvş {Jir 

st"i t]Jiri~ hrı=.1 rl <ı<.lııı : ! 
-25,) _ Jfııluu·ı·iri: /liri& .Jf11.!11e,"i 

t,Jda ikı im.· lıa~a ı,al- ı '° i ıılle ı lııı·ım üc; Jw ııat h \O 

tlıııııu /, ı man illi !J ÖZ a(J· anwlı lı ih ii k ·prdr ) ı l 
r ın ı lıi•: ümıt eımeıııu ı ın , ui ın . ıü:ı .. ·, ıı i >~·iııi aı •. 
hf'k! ı ıP li(jinı hi ı·· a l ;ak . hıııll ı.ra ııı;:da 1ı • ı i 
{liİn illiülülilc lıoyn u ııı a oıı:t , -c ouıı ı :ı. ı u is' 1 • 

sarıldı . · ı ıı ı :l'ıı lı ı a . ı lt !J•ll '( r · 
- \":ılı z·ı ya ! h Yalı ... • ·I' ı .. ınısı halli Y<.rılı . ' 

lı:ılll'ı ' t ' ı!ı~~nHı~süıı .. Uıtiımı! o !a ı 1 ).. ıı 
lli yl' Jı .;! uw anllı . arkasıı d. ı l tıı' ı , ~ı ı 
lleı', ı. ı ımılal-. ini ıı ci- ) Hpi:lıı.ı.n t' • ı ı ' . 

ı•ili hıcl li c lhi ('h•riııi kil'il yordİı.. · · · ' 
<: ulum 1 a lt•J,p\ e ıııe ın<'k · 

S - l ' u o, r u una yapı .an 

z..,hirli i.,,leri acı ıı ı 
zerre zerre hissetti ve 
hazin bir sa rartı iç inde 
kekeledi : 

~.ı'lınJ <i er -.e~ in ne 1 . ,.., 
istir ıan1rı1~, ne ni. a- hrıtal:;a posla sı ır..>:.. ı l . ı T ·, 

l!ilV ii!iJI :.:! 

iki dakika sonr. ı !JÜ .fı ' -
1 iı;i n kcnıl i ıııl bİl'ilZ jj(' l'i lü Ye 011 1111 tar. fı ıı :t lıas ı-

ı;ci,Uııı. I.h•ııinı h u har ·•· 

- Su~; dinini, iına

nını seversen sus. Bi
raz daha söylersen çü
rük bir çam gibi aya
ğının . dibine düşece-
.., . 
{Yll1l. 

Sülo, sözünde ve en
dişesinde sadıktı. O iri 
gövde. içini kurt ke
nıirnıiş bir ağaç nıeJa
lile ve sapsarı bir aciz 
için<le sallanıyordu. 
l(ösenin sözleri, bu 
bedbaht firarinin gö
zü önüne en feci ~ah
neleri renk renk ve 
etek etek açn115tı. l(ü
seyi dinlerken; Ter
scnkli oğlunun karısı
nı kucakladığını, kok
ladığını görüyor gibi 
olu) or, luı plan ağzın
da ceylan g ibi ınczbu
hane çırpınan o dilber 
ınahlukun hevli can ile 
kendi isn1ini çai:J-ırdı
ğını, « Sülcyınan, Sü
leynıan, beni kurtar! » 

diye inlediğini işiti
yordu. Bu f elca' er 
galatatı hissiye, gözle
rini fersiz, dtt(_laklarını 
nenısiz bıraknııştı. Hc
zargırata ad ı nı attığ-ı
na bin kere 11adin1, 
l(öseyle nıülttki oldu. 
ğuna için için Uuıet
han idi. Irzının tehli
kede olduğunu bil
melde beraber o tehli
keyi bu· şekilde tahlil, 
bu kadar açık surette 
teşrih etıır .. nı :~ti. J(ö-
sen ın ·c 

:t.Jııa t: l,en11ni)et verdi. (ANAFARTA) vapuru '.?8 
l aşlanuş 01(.uğu aınc- Nisan PazarlOda Galata nh-

liye:e, ıı tesnli ın· ru! ı n +ırnından hareketle [İzmir, 
a ınel iy~sine ' 'anı etti: Küll'"k, Bodrum, Rados, 

- Sana i ııı l " getire- ı Fethiye, Finike, Antalya ] Y!l 

cek fena Lir !'"eV söy- gid-cek ve dönüşte mezkür 
lenıedinı ki. ıı • s~lanıün iskelelerle birlikte [Dalyan, 

kav len »den l ı J korun- Marmaris, Sakız, Çanakkale, 

nıak istivorsan dost Gelibolu] ya uğrayarak ge-
J leı:ektir. 

sözüne kulak as. ~fer- 111----------ı 
senidi oX-lu nıcrania 1 

ö 1 
erdikten sonra ister \ 
öl, ister vasa. İkisi de . . 
n1üsavi. Hüner eteğini J 

geriye dola~tırnıaınak
tır. Sonunda yapaca- \ 
ğın tenıizlik kaç para i 
eder? 

Mabadi var 

[ 1 J Eski kadınlarımız ve 
tahsil görıniyen birçok erkek
lerimiz, felç, nüzul, gibi isim
lerle anılan marazi halete 
« selami\n kavlen » derlerdi. 

Kurandan alınan bu iki ke
lime, bu yanın ayet, hem has
talığa alem olmuş, hem de 
fena bir şeyden istiııze için 
kullanılmakta bulunmuştu. 

Adliye mamurıyelleri 

TRABZON BİRİNCİ POSTASI 
( CUMHURİYET ) va

puru 2 9 Nisan Pazartesi 
12 de Galata rıhtımından 

hareketle [İnebolu, Samsun, 
Gire'un, Trabzon, Rize, 
Hopa J ya gidecek ve dö
nüşte Pazar iskelesile [Rize, 
Sürmene, Trabzon, Tirebolu, 
Giresun, Ordu, Ünye, Sam
sun, İnebolu, Zonguldağ) a 
uğrayarak gelecektir. 
Hareket günü yi"k alıamnz. 

zmir - Marsin surat postası 
( Mahmut Şevket p~a ) 

vapuru 30 Nisan Salı 12 
de Galata rıhtımından hare
ketle İzmir , Antalya , Ala
iye , Mersi gidecek ve 
Taşucu , Anamor , Alaiye , 
Antalya , lzmire uğrayarak 
gelecektir. 

Server Ziya Bey:n küçük 
hikayeleri 

Y tr nda çı ıyor 

İstanbul icra dairesinden: 
Mahkumbih d ~yinôen mah

cuz ve füruhtu mukarrer lava
mano, gardrop, kı:ıryole, masa, 
kanape, keçe, ıı.yna, komodin, 
iskemle vesaire 30-4-929 ta-. 
rihine müsadif salı günü saat 
on buçuktan itibaren Beyoğ
lunda Suterazisi sokağında 

lj numaralı hane önünde bil
miizayede fürulıt olunacağından 
talip olanların yevm ve vakti 
mezkürda mahallinde hazır 

bulunacak memurine müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

SOÇET1\ İ'fAL YANA 
Dİ SERVİTS MARİTTİMİ 
(BRAZİLE) 

lhks vapurıı 30 
1 Nisan Salı (Sit

mar Levaııt 
Ekepres ) ola
ra"k [Pire, Na
poli, Marsilya ve Cenova] ya 
gidecektir . 

( UMBRİA) vapuru 2 Mayıs 
Perşembe 18 de ( Sitmar, So
ria ekspres ) olarak [ Rados , 
Mersin, fskender~n , T rablus, 
Beyrut , Hayfa , Iskeı1deriye , 
Mes!na, ~apoli ve Cenova] ya 

Müddei umumilikten: İstan
bul mahakim ve devairi adli
yesinde münhal zabıt kitabe -
tile mübaşirliklerine tayinleri 
talebile müracaat etmiş ve 
evrakı müsbitei resmiyeleı-ini 
ibraz eylemiş olanlı:ırın imti ·_ 
hanları icra edilmek üzere 30 
nisan 929 tarihine müsa <lif 
salı günii saat on iiç buçukta 
İstanbul encümeni adliyesine 
müracaatları ve imtihana dahil 
olmıyanların taleplerinin na -
zara alınmıyacağı. 

( IZEO ) vapuru 3 Mayıs 

P-8!!~-~-----.. 1· Cuma [Köstence, Odesa, No-Yel kenci 1 vorosiski, Batum ve Trabzon]a 

Zayi 
Askeri terhis vesikamla nü

fus kağıdımı zayi ettim yeniden 
çıkaracağımdan eskilerinin 
hükmü yoktur. 

Kumkapuda kömürcü 
Eehcet 

v APURLARl gidecektir. 
Tafsilat için Gafata merkez 

Karadeniz postan 

A d 1 
rıhtım hM'ında umumi acente-

·ı a O U 2S~~~~n sine müracaat. Tel. Beyoğlu 
PAZAR 1 771-772 ve ya Beyoğlunda 

Pera palas altında Natta Nas
yonal Türkiş turist ecensiye 
T elefsn Beyoğlu 3599 ve ya 
T okatliyan karşısında beynel
milel yataklı vagon kumpan
yasına Tel. Beyoğlu 2330 ve 
yahut lstanbulda Enimönünde 
lzmir sokağında 8 numarada 

gunu akşam Sirkeci rıhtı

mından hareketle doğru [Zon
guldak , İnebolu , Gerze .. ' 
Samsun, Unye, Fatsa, Or-
du, Giresun, Görele, Vakfı
kebir, Trabzon]a gidecektir. 

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Yelkenci hanında kain acen
te- :n~ miinc'lat. 

1 • i I Tel ; staııbul 1515 
acente vekiline 
Tel. İstanbul 774 

müracaat. 

/ / ,,, 

NICIN?~:. 
e~iğin önünde durdu, 
bo~ gözlerini dört 
tarafa dolaştırn1ıya 
koyuldu. 

) anın1a gelince dizleri
nin bağı ını çözüli"n or? 

-185-
Gcl bakalıın -dedi ği n1ısraın neye delalet 

ettiğini anlaınadı. Ay
ni nu!:'raı bir gün evci 
gazeteci l(ün1ran be
vin okuduğunu · da 
hatırlı ya nıadı. Ahır
dan henüz açığa çıka

« l(açan bu taze nıaa
rifle eskiler alayını!» 

Sürati intikal hassa
sına zaten ınalik olnıı
yan beledi katibinin 
kudreti dinıagiyesi o 
dakikada ihtilAI içinde 
idi. Binaenaleyh, 1\1. 
paşanın halis vahudi • 
§İvesilcs terennün1 etti-

rılarak vere g·örre ., ' ~_,, 

çayıra, çcnıene ınu-

tehayyirane bakınan 
ncvz;ıt bir sına uilıi 

1 ..... 

Nerin1anın babası, 
payeı İzzetle kadrini 
i'la etn1iş oldul!u ebleh 
gencin hiınari tered
düdünü bir nıüddet 

tenıaşadan sonra par
lak bir kahkaha l;:oy
verdi: 

- A•:ol -dedi - bu 
yaşta gözüne pcr:le nıi 
indi? l(ula.~ına nl.:~ır
ca ıııı y:ıpı:;;-tı. Yoksa 

Ve birdenbireell;rini 
çırparak haykırnııya 
başladı: 

- Anladını, anladını. 
Neden böyle prişanlaş
dığını anladıın. Vah 
zavallı çocuk vah. Kü
çük bir darİ)eve, alel
c"ıde .bir taaıT~ıza da
) anan-ııyorsun ha? 

Bu apaçık hitap, o 
geceki esrarın paşa 
tarafından anlasıldı
ğını alenen gö,;tcrivor-

0du. Hııı-r~nı, cü~·nıü 

li('ti ıııin maııas ııı o bir • nıı <;e ' iı· l lıJim za ııı ,ı n !J i ·• 
dımbiı•e . lmn·ıyamatlı. lerinı hayret i ı: :nııe ıu; ıl-

dı. l<'akat l ı u han•i•liıu 
- ""o o .. l.h'dl. Se n lıfı- in sanların ica dı ol~İıı il. :. 

lıi p ı s ın\ olıııali lan kur • 
1 

tan l<>ccrrüt \'C Allah va-
tu nıadıı. mı .. Yoksa \'U• • 
ınıı·da okullııj'jııııı ıl ersl<•- pısı libnsa hiiri'ınnıii'.:) ol-
ri unulluıı mu. E~er üvle masındaıı dt•ıJildl. <iözl<• • 
ise ycııith•n derse has'ta- riuı cihan de(Jen bu maıı-
mak laz ım !Jl'll'celı:.. • zaraya lıUrnyt l.idanın t•I· 

- Hayır Uda. Lnut ma- lcl'inc dikilmiş, kalını'.ilı. 
1 

~:ünlıü orada bir bavııl 
t ııu Yt• aij1,ıuı artık esld-
sl !Jihi siil lwkmuvor.: oürmfü~lüm 'c hu lıanıl 
Halla dl'rsh•riiıden aİdı _ benim İspanyaıla kalmmu 
\j:m reyi1,I<• Imlmk çiçe(Jl n<'licesl ka~·ıı·ıuı'.i oldu -
gibi aı;ılılııu. !Jıuıı nıııur<la bıraktı\jmı 

- O lıaldc hana ne dl- havulunı idi. 
y<• soku l madın. Ji.cnılin i - lştü sana lıazıl'laılı -
ıwd<'n t;t•l•l in '! ğıın siirpı·iz .. Hl'lli .. , 

- Senin iıweeik e lhisc- Bavulumu !<:indeki t'a• 
ıı i ıı lıt• 11inı kalın Ye Jdrll nıa:;;ırlaı·ıın, (•lh iselerım, 
Cl'k(•linıdl'ıı Ickclt•nıne • kilaplaı·ıııı ill' lwrahc•r ol· 
simlt>u l,orkluııı. lhı\ju uihi saklıvlını. (lö· 

f\I\ ı·al, ve oynak Jıir rüyorsuıı ya ... 
kahkaha salıv<>rdi. Seni unutıııatlını; hu lı u• 

- Anladım .. Dedi .. Hal.:- nıı ispat l'dı•r. 
kın Yar. J·:Ihisen elbisl'ıni llayr<'l \'(' sl' , · inciıuden 
k irlelir. K il'lt-t nıPnwsi kin şajn·ıuı .• , im l uıı::;lım. 
l:;te ı;ıkaı·ıyoı·um .. Sen (te Siz de hı•ııiııılc heralwr 
c;ıkar.. hıı kızın lıakikatlılı(jıııo 

O znnıaıı ikimizin dı! aft'l'İn denwz ıııi-;iniz'! 
blri biı·i ıııi ze hi ı· diyeeeu i- .: e ·ııı e c en ı r h·tü 
miz kalmaz. ilıtiı·azı, lia\'l , .c ku vu· 

(;örüyoı· \'(' anlıvorıluııı ıhı uuııt!ll'ill: \"(~her u:ırn 
ki tida tla lıuraY<İ !J<'ltli ziıı de üsl has yazh·l•iiıııi 
UCl<'li tıpkı kaİ,ak ı·i • Z<' ClıCllllllh.·ı'l YCl'liWılen 
ı:ı•!f i misali :u: ıl ııı !'.ili .. ' l'Pnııetlt•ıı ı;ı k tık tan vo 

Soyunmak .. Cok kolay-
dı aıııa i:;;iıı asi'ı ııüı;Hii)i'ı uzıııı a~·rılık sı' ıı <'l<'ri !JP ·-
lwninı iı;iııdi. İt: ı:aıııa ~ır· til,ıen sonra lıii1.11i !ıüda 
!arını dı'.;ıııHlaı.ı da pi-;ti. kaf da(Jııula hulıı::;an \ıl<•nı 

.\lallıııı 'a .. St'rtlel ; hl'- imha ile llaYYa aıı,nmz ın 
l•fırhli. Ye • ıı w'.:'ua !P kPndi Iııısr<'t l<•lıUdsi -;hhle i llo 
oiihl'(jiıııi )((•111 l iıııin l•es - boynuna sarıhlı;ıı. 
nı iye ıneclıur ol mald ı{j ını ( :\la hadi , ·ar ) 
i ı: li dı~lı l<>ıııizliije ıııaııi 
itli. . ' 

Bila pl'rva hunu da süy-
lc<liııı. · 

- lle11-;iııi ı;ıkar .. l)eıli .. 
(_:ünlili sana hir süı·pe

riz hazırladım. 

~inenıa ·c l iva t ro aı 1 

/Jarr.'illali111 so/0111111r/ı 
Bugün ve bu akşam İNCESAt. 

FERAH SiNEMADA 
2 filim 

MARKİT A ayrıca 
Düztaban Bastıbacak 

Matine 15 te 

\"c b<'ıt utanıp sıkılmavı 
ıwyııiı· <•limekl<• a<; karıiı
ıı~ı y<>ıııi~ insanlar 11ilıl 
f,ulaııın odasıııda onun 
dl'di(jini yaııarak sovun-
mıya ha:;ladım.. l<'ln;ııc•n Şehzadebaşı MiLLET tiyatrosu 
de dü~üııü,_·ordunı: B ugün ve bu akşam 

- .\l'aha ilk göz ai'jrı • l 
ıııın hana Iıazırladı(iı süı·· NAŞ T bey temsilleri 
IH'ı·iz n<• olsa gerek... MEbUM BİLEZİK 

O.. Bl'nim sovunnıa ram 6 P. 
kPyfiyPtiııılP nlılkaıİar <.ıü- YANGIN yahut İFTİRA. 

Komedi 4 P. 
ı·ünıııin•ı·Pk o<lanııı l•fr:W- ---------m!!ll'lfl'I 
nıeşhut halinde yaka 
lanınış gibi sarararak 
duvara dayandı ve 
a!{lıyan bir sesle: 

- ·A.h ef endinıiz -de
di- bari sız haliıne 
acıyın. Elinıden gelse 
vallahi intihar edece
ği nı! 
Nerinıanın babası, o 

eski kurt, yaşından 
hiç te beklenilrniven _, 

bir çeviklikle yerinden 
fırladı, nıeyus delikan
lının iki eİini yakalı
yarak onu, kendi otu
rdu!iu vere kadar ırü-,:JI .. ô 

türdü, ,.e başındaıı 

fesini çıkarıp saçlarını 
okşıya okşıya teselliye 
girişti: 

:__ Hakikaten çocuk ... 
ınuşsun. Bu kadar ba· 
sit bir nıesele için bı.J 

kadar üzülnıek oltıf 
ınu? Sana yapı]aı1 

taarruz, iyi bil kİ1 

kıskançlık neticesidt(· 
İtidal ile düsünür..,eı1 • 
bu taarruzdan nıenl' 
nun olnıaklığ-ın lazıf11 

gelir: 
(Mabadi var) 

t 
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-~apka Gece yarısından sonra Şapka 

Hasır şapkanın İç ..; 
dışına çekilecek k4!lr
deleden başka arkası 
f iyongasız oln1ak üze
re kordon kurdelesi 
renginde yapılan bir 
gül şnpkanın önüne 
takılır. 

~roda 
Rop 

Bursa ipeğinden n1at 
renkte. 

Etek : Breton ve di
lin1li ve yahut ınendil 
klo!j. 

Bel Ön ve arkadan 
büzıne yelpaze. 

Yaka : Açıl{ kare. 

Gaip aranıyor 
Nezdimde bulunan Ayşe 

Emin Hanım Balkan harbi 
esnasında Van maarif müfet
tişi Namık Ekrem B. tarafın
dan evlatlık olarak alınmış ve 
bilahare Namık Ekrem Beyin 
vefatı dolayısile ailemiz nez
dinde keza evlatlık olarak 
alıkonulmuştur. 

Kendisi Vanlıdır. Pederinin 
ismi Emin ve validesinin ismi 
Tlbrize hanımdır. Haneleri 
Vanda Halil ağa camisi karşı
ıında Çamuşçi zade Kamil Ef. 
hanesi arasındadır. Vanın iş
galinde peder ve va !idesi 

urlar 
memleketi 
• • • 
ısını verı-

len Paris 
sokakları 

herkes uy-
kuda iken 
nasıldır 

Bütün dünyada ( Paris) in meşt. 

sefahat alemleri kadar şöhret bulmuş 

başka bir şehiı· yoktur. Burası öyle 
bir yerdir ki yüz binlerce ve bin 
bir çeşit insan, tabii gene zengin soyun
dan senenin her gününde buraya akın 

ederler. 
Tamamen ecnebilerdeı:. ve bilhassa 

fazla miktarda Amerikalılardan ibaret 
olan bu zevk ve sefahet avcıları 

için Pariste neler yapılmamlfbr. 
Ne akla, hayale sığmaz zevk yerleri 

açılmamıştır. 

Para.. oluk gibi akar ve işin garibi 

hes;ap:ıız ı F r ızl r 
pek az hissedar olurlar. Çünkü para 

sarfetmek için buraya gelenler gibi 

para sızdırmak için gelenler de gene 
ekseriya ecnebidirler. Gece yarısına 

kadar nurlar içinde yıkanan, halk 
kesafeti ile çalkanan Paris sokaklan 
gece yarısından sonra ıssız, sessiz bir 
manzara alır. Namuslu halk evlerine ve 

.. 
_engin zevk dü,künleri de lüks zev: ... -
nelere çekilmişlerdir. 

İşte asıl ondan sonradır ki ( Paris ) 
m ikinci çehresi başlar ve tenha sokak
larında Pariain iç yüzü sırıtır. 

Hayat pahalılığı karşısında gündüz 
çalıştığı para ile yaşıyamıyan ve yahut 
Üç iş bulamıyan zavallı genç kızlar bu 
lenhalatmıı sokakların köşe başlarında 

)oyunlannı bükerek sefaletlerini gene 
1<endileri gibi fakir delikanlılann ucuz 

"eselerine teşhir ederler. 
Paris polisinin müsamaha gözü önünde 

geçen bu hazın sefaletin alıcısı şayet 

zuhur ederse.. Çabucak anlaşan bu çı~ 
bir park köşesine her hangi bir tenha 
bucağın mahremiyetine ilticaya yürürler. 

Geçen gün Londranın sefaletini yazar
ken de söylediğimiz gibi bu bedbahtlar 
hep para ve sefaletin kurbanıdırlar. İşin 
en fecii bu kurbanların ekseriyetini de 

genç ve tecrübesiz kızlar teşkil etmek
tedir. 

. . . ·-~ . . . ·. ~ ' _,.::_ ... .-., -- _-... ~-

Kopyası varn1ış 

- Artık her şey bitti bir
birimizden aynlıyoruz.. İster

seniz mektuplarınızı da iade 

edeyim. 
- Hacet yok.. Belki lazım 

olur diye kopyalarını almıştım. 

şehit edilmiştir. Hayatta yalnız 
(30) yaşlarında Derviş Hüseyin 
namında bir biraderi vardır. 

O da işgalden sonra gaip 
olmnşt&r. Yalınız hayatta ol
duğu işitilmiş ise de bir türlü 
adresi bulunamamıştır. Muma
ileyh Derviş Hüseyin efendinin 
adresini bilenlerin lütfen 
« Bahçekapı Selamet han N. 
4 de malümat vermelerini rica 
ederim. ,.. 

Sandal bedestenine dair 
Bir kariimiz şu derdini an

latıyor: 

İsmim Mehmettir. Fatihte 

Sac modası , 

( 

Sac modası 

/ 
/ 

, 

1 

l 
j 

6U GÜN NE YİYECEGıZ 

Di 1 )rahnisi 
Sığır dilinden bahsediyor

duk. Dilin yalnız söğüşü ya
pıldığı zannedilir. Halbuki ta
vasına varıncıya kadar muh
telif yemeklerini anlatacağım : 

Sığır dilini keskin bir bı
çakla yanındaki etlerden te
mizledikten sonra soğuk su 
içinde bir saat kadar tutunuz. 

Sonra tuzlu su icinde üç 
saat haşlayınız, yumşayınca su
yu süzüp ve üstünden derisini 
yüzüp uzunluğuna ikiye bö
lünüz ve ufak ufak dograyınız. 
Diğer taraftan sekiz on kü-

Sinan ağa mahallesinde "14,. 
numarada oturuyorum. Ayak 
esnaflığı yapıyorum. Sandal 
bedesteni müzayedelerine işti

rak ile mal alır, setarım. 

çük sovan bütün halinde 
sade yağ ile kızartınız kızar
dıktan sonra sovanları çıkarıp 
kalan yağa bir kaşık un ila
vesi ile bir meyane yapınız. 

Sonra üzerine bir kadeh siyah 
şarap, bir okka da et suyu, 
tuz, biber, bahar koyduktan 
sonra sov:mlan ve doğranmış 
dilleri tencereye atınız karış

tırınız. Hafif ateşte on beş 

yirmi dalı.ika kendi halinde 
piştikten sonra tabağa alınız. 

Bedeıo.ten nezdinde seksen 
lira kaparo, 150 liralık mu
hammen kıymetli eşyam vardır. 
Buna rağmen geçen gün otuz 
lira kıyıDFtli bir mala pey vur-

Hacet yok! 

Berber - Komünistlik hak
kında ne düşünüyorsunuz? 

Müşteri - Tıpkı sizin gibi. 
- Fakat ben fikrimi söy

lemedim ki... 

- Hacet yok.. Elinizde us
tura var ya .. Kafi .. 

dum pey akçesi istediler. 600 j 
kuruş yerdim. Yedi yüz elli
kuruş diye israr ettiler. Halbu
ki idare nezdinde«80» liram 
vardı. Şehremanetinin naıan 
dikkatini ~-elbetmenizi rica 
ederim. ,.. 

Metres hayatı 
Zirdeki Suallerime Kari 

sütununuzda lütfen cevap ve
rilmesini rica ederim. 
1- Bekar bir erkek için 

nikahsız yani metres şeklin
de yine bekar bir kadınla 
birlikte yaşamasına kanuni bir 
mahzur varmıdır? 

2 - O kadının o erkekle 
metres suretinde yaşaması 
için polis ve ya diğer bir 
resmi daireden varaka ve 
yahut bir kağıt almak lazım 
mıdır? 

Bu şekildeki tarzı hayata 

-
Yaz geliyor, ince 

fötr şapkalar kullan
makla beraber h?..sır 
şapka mevsimi başlı
yacak. Geniş kenarlı 
şapkalar üzerinde en
siz kurdeleden şerit ve 
ornöman yapılır. 

Mocla 
~lanto 

İnce vünlü kun1astan . . 
veva sl·oç. 

• 
Bel : l(en1erli. Vücut 

nisbeten dar. 
Yaka : Çift,ense ka

palı. iki cep. 
Düz eya 

pli yanlardan 
kaşe. 

birer 

( Zabıtai ahlakiye ) müdah:ıle 
edebilir mi? 

Nihat Zeki 
S. S. - Vaziyet, kadının 

umumi bir kadın olup olma
dığıca göre değişir. Eğer bu 
kadın, zabıtaca müseccel ve 
muayeneye tabi bir kadın ise, 
müşterek hayatınız başladığı 
zaman zabıtaya müracaatla 
kaydını sildirmeniz lazımdır. 

Kadın umumi değilse, hiç bir 
muamele ifasına lüzum yoktur. ,.. 

Zayi 
Hüviyet cüzdanımla askeri 

vesikam ve sair evrakımı za'9i 
eyledim. Hükümleri olmadığı 
ilan olunur. 

Sultanselim caddesinde 41 
numaralı hanede 

Hacı Şakir bey zade 
Ahmet Mirat 

• 


