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Bugunku hava: 
Kandilli r:ıs:ıtancsinden alın

mıştır: 

Bugün rüzgar ınütehan·il e
secek h:ı,·a bulutlu olacaktır. Ha
raret dün •22,, bu sabah «18ı> 
derecedir. 

TELEFON, 
YAZ! IŞLESI 

15. ı.ıo.ı 
iDARE lŞLERl 

ıs. 387.2 on 
.30 

l'USAN 

19.29 

BugiinkiJ borsa : 
İng\liz 990,25; Frank 12,53; 

Liret 9,34; İs\'İçrt 2,54,SO; Dolar 
49,12,S; Dahill 94; Alon 844 
Anadolu 23,40; Rumeli' 8,35 
Tram,-ay 74,50; Düyun 199,50 

iş bankasından :ılınınışnr. • 
• 

5 inci yd -- ~ 1478 * * * AKŞAMLARI NEŞROLUNUR * * * Nüıhası her yerde (5) kurut 

Ankara;., Eskişehir telefonu başladı 
P aris sefirimizin 
Ankara seyahati 

Bir teklif ile alakadar 
mı bulunuyor? 

Fellıi B. 

Haytan borsası için 
yeni talimatname 

Hayvan borsası için İktısat 
vekiletince yeni bir talimatna
~e yapılinıf ve bunun bir su-
reti E ri · lir-

Birkaç gün evci Fraıısadan 
gelen Paris sefirimiz Fethi 
beyin bu avdeti ecnebi maha
filde muhtelif suretlerde tefsir 
edilmektedir. 

Bunların en mühimlerin
den biri F etbi beyin Türk -
Fransız muallak mesaili hak
kında Fransız bükfuııetinin 
gayet vasi bir teklifini hamil 
olduğu ve bu teklifnamenin 
heyeti vekilede tetkik edildiği 
keyfiyetidir. Bu hususta 
Tevfik Rüştü beyle de muha-· 
bere cereyau ettiği mevzuu 
bahsolmaktadır. 

Fethi bey, Tevfik Rüştü 
beyin avdetinden sonra Parise 
dönecektir. Pariste toplanacak 
olan Düyunu umumiye komi
tesinde de hükümetimizin 
menafii F etbi bey tarafından 
temsil ve müdafaa edilecektir. 

Hakkı Şmasi Pş. çarşamba 
günü gidiyer 

C. H. F. müfettişi Hakkı 
Şinasi Pı. önümüzdeki Çar
şamba günü İstanbuldan An
kar 7 gidcc..ı.t:ir. 

Bulgaristan ve 
Viyanada Sırplar 
aleyhinde tertibat 

Belgrat, 27 - Matbuat Sir
bistan aleyhindeki komiteci 
suikastlaruu himaye ettiği 
tllhmetile :Sulıaristan aleyhin
deki neşriyatına devam et
mektedir. 

Gazeteler, Sırbistanda si· 
yasi sui kutluda balnnmık 
üzere Bulgaristanda bazı 
komite tertibab yapılmakta 
olduğunu ve Viyanada bir 
Hırvat ihtilal komitesinin te
şekkül ettiğini yazmaktadırlar 

Postalar için 
heyet eeldi 
Almanyadan posta 

ve telgraf umur.umu
zun ıslahı için ·celbine 
lüzum i.!Örülen mute
hassıslar heyeti evelki 
gün şehrin1ize gelmiş 

ve doğruca Ankaraya 
·gitmiştir. 

Heyete M. Horl riya
set etmektedir. Heye
tin diğer azası M. Bal-

• o ve ayer ır. J 

Şehremaneti uzun müddet tetkikat 
yaphldan sonra otomobil ücretlerini 

tenzil . eiıııiye karar verdi , 
Gece zammı kalktı, antre 

parası indirildi 

l 6) kiş.__. taksilerde (60) kuruş olan antre ( 30) a , 
( 4) kişiliklerde (40) kuruş (20) ye tenzil olunmuştur 

Encümeni emanet son rçti- \ ziline karar vermiftir, ittihaz 
ıııa.ıada tabi fiatlaruııa ten- edilen mukarrerat ilim tar!-

lıilldea muteber olacaktır. 
Bu kanrlara göre 6 kişilik 

lormw taksili ot0111obillerd~ 
aatire ÜCl!eti ( 60) kuruştan (30) 
laıruş , dllrt kişilik siyah tak· 
silerde (40) kuruştan (20} ye 
indirilmiftir . 

Gece zammı olan (25) ku..' 
nış kaldırılmıştır. 

Kllprilnüıı üzerinden otomo
bile binenler köprü parası 

vermiyecekler. 
Başka yerlerden binerek 

köprüdeıı geçeıiler iki kat 
mllruriye resmi tediye etmiye
ceklerdir. 

Bunlardan başka şehrin mü
teklaif mıntakaları harici için 
mevcut olan (100) kuruş zam 
(SO) kuruşa indirilmiştir. 

Encümenler bu mesele mev
zuubahs olurken bazı azalar 
kilometre başına alınan ücret
lerden de tenzilit icrası müta
lcasmda bulunmuşlarsa da bu 

1

. nolrtai nazar ekseriyet kazan
maıııqtır. 

1 
Dükkdncıl~r, , .mallanm sa~ak içi~ Maarifve
hanııiıları ıçenye davet edebilirler mı. kilinin mü-

Çocuklarımızın bayramı 
bueün bitti. 

Bundan ~·e~a. manalar çıkaran bir him tebliği 
hanım ıkı tokat aşketmiş! 

1 
lstanbulun bilhassa Mab

mu yokuşu, ~içi gibi 
yerleri d~ cft!kkineılann gelen 
JeÇeeİ mal Atın almaları için 
•eslenerek davet ettikleri, 
dükk~lvının kapısı önünde 
Clurar « İçeriye buyurun! Bu 
tarafa, Efeudim! Çeşit çeşit 
IQııllarımız var, CD aluı var. 
~. Seyim. Buyurun, kü
ttik Hauııl ,. Diye hiç dur
Dıadan bafırdıldan malümdur. 

Bu şekilde israrla milfteri 
'lavet etmek iptllbı yüzüQdcn 
aoa rüJalerde mevzuu bdıaf ..._ 

\" 
1 

~ !il}//11//I 
bir dava ortaya çıknıl§br. 

Mahkemeye intikal edeıı bu 
davada dükkancı bir hanını.
dan iki tokat yediğini, hanım 
da dilkkincının kendisine söz 
attığuıı iddia etmektedirler. 

Süslüce, genç hanım, hadi
seyi şöyle anlatıyor: 

- Ben dükkanın önünden 
geçiyordum. Alışveriş için do
laştığımdan tabii dükkab ca
mekinlannda t~hir olunan es
vaplara, kumaşlara falan şöyle 1 
bakıyordum. 

Bir aralık bu diikkincıma 

camekimndaki kumaşlara, Ü

zerlerindeki fiat yaftalarına da 
gözüm ilişti. Şöyle dnrdum, · 
sonra gene yürilmiye başla
dım. 

Fakat içeriye davetin ardı, 
arkası kesilmiyordu. « Buyu
run, Hanım efendi, geçmeyin 
bizi. Çeıit çeşit mallanmız 
var!» 

Oradaki malları gözüm tut
maınıfb. Zorla aht veri.J 
olmaz ya, be i enınemiftim. 
itte aldırmadım, yüıildijm. 
Tam bu sırada fa11l111 pmi
yen daYet, alaylı bir tana 
d6küldli. Manidar İurette söy

. lenilen şu sözler kulaiama 
çarptı: . 

«Bizde mal bir türlü deiil, 
bir biçimde değil. Türlü tnrlü 
çqit çeşit , biçim biçim var. 
Hangisi hoşunuı..' gid~rsc . 
Hem sağ-lam. T ecrübe.şi bcda.Ya, 
hanımefendi, deneyiniz. 

İçeri buyurun, sizi herhalde 
memoun ederiz!» Ve ~. da
ha imıili aksediyordu: «Söyle- · 
si bq1';a dükkincı da yoktur. 
Bir tecrübe edin, buyurun 
içeriye. Memnun kalırıı.ınızl» 

Bir an siairleııdiğimi lıisset
tim, lakin mukabeleye aldığım 
terbiye müaait değildi. Hem 
o kadar kişinin ortasında re
zalet çıkarmak çok ayıp ola
caktı. İşitmemezliğe gelerek 
•:ür•i:l\im, uzaklaştım. 

Uükkancı bu hareket karşı
sında artık susacak yerde 

( Mabadi 2 nci sıahifcde l 

Maarif vekili Cemal Hüaoü 
bey dün Maarif Eminliklerine 
ıelgrafla mühim bir tamim 
g6ndermiştir. Bu tamimde 
deniliyor ki : 

8-rem kanun liyibası dola
yısile bazı muallimlerin iç
tiıDalar akıt ve Maarif Ye
kiletile diğer bazı makamata 
müracaatla mağduriyetten vi
kayelcrini rica etmekte oldukları 
an !aşılmaktadır. Evci emirde 
maliye veklleti muallimleriınizin 
mağdtır edilmemeleri için i~p 
eden tertibatı alııuttır. ilk 
mektep muallimlerinin iadem 
zamları için bütçeye tahsiat 
koııulduğu gibi orta mektep 
DlU.Uimlcrinin terfibini temin 
edecek bir kanun · llyilaau 
ihzar edilDıit ve B. M. ınccli
sine fCVkedilmek üzere bu
lımm'ftur. Bunlardan mada 
Barem llyihası idarei busnsf
yelereı ait edğildir . Y alnı:ı: 
IDP!.ei umumiye içindir. 

Keyfiyetin alakadarlara teb
lifi fie kendi makamları olan 
·Maarif vekiletinden başka 
.ycırlere lüzumsuz müracaatta 
bıılunulmasının men'i. 

Bu telgraf üzerine Maarif 
emanet ve müdüriyeti dün 
akşam geç vakit alikadarlan 
davet ederek keyfiyeti tebliğ 
etmi~. 

ıEt ucuzlıyor! .. 
Ama bura.da degll, 

Adana da 
A<lana belediyesi ko

yun etinin altnuş, keçi 1 
etinin de iade beş ku- j 
rusa ~atıln1asına karar 
Ye~ıniştİ•·· l 

Bir haftanın rapoFu 
gözden -geçirilecek. 

Bugün çocuk bayramının 

son günüdfir. Tam altı gün 
ıen, şabr g~zen, erlencn 
çoculdanııuz y8nndan itibaren 
mekteplerde derslerine çal11-
mıya koyulacaklardır. Program 
mucibince dlin Türk ocağında 
çocuklara sinema gösterilmiş 

ve doktor Galip hakkı bey 
tarafından konferans ·verilmiş
tir. 

Bazı mektepler de talebde
rini kırlara g6tlirerek eğf eıı
dinııitler, sma 't ve idari mli
eueseleri gezciirerek uyat 

. bilgisi tatbikatı yaphrmlflardır. 

• 
' 

Bu meyanda. Hakimiyeti 
Milliye yatı mektebi talebesi 
de muallimleri Şemsettin be
yin deWetite matbaamızı zi-
yaret etmiştir. . 
Matbaamızda lianım ku:la

runıza bir gazetenin ııa.sıl ve 
hangi ellerden geçeret görü
len şekilde .intqar ettiği bak
kuıda malümat verilmiş, yav• 

Hıikimiye/i Jlilliye mekiefii 
tııleb~si matbaamız önılnde 

rul~mız, bir ıazete hakkında 
vazıh . malllmat Sahibi- olarak , 
mat~ıı:du ayrıl!l!llardır, 

Bugtln de Tepebajmda bir 
müsamere Yen ecek · ve bir 
hafta devam eden bayrama 

, ait faialiyct raporu okUııacaktır. 
• 

~~~~--------------------~---;..__-, . 
K~rışıyoı, Y en.i reisi

galiba! <"tıınhurları 
Bükreş, 27 - Adeverul Atina, 28 - M. Venizclos, 

gazetesine nazaran, hükümeti riyueti cumhura tckrıır ami-
cebren deYirmek maksadile ral koaduryotiam intihap edi-
militarist mehafil tarafından leccjini beyan etmiştir. 
bazı tertibat yapılmakta iken Kabinede yapılması mukar-
keşfedilm~tir. Hükümet lizmı rer tebeddülit Riyueti Cum-
gelcn tedbirleri ittihaz eyle- bur intiltabmdaa sonra ıcra 
mittir. • edilecektir • 
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1 Mallarıınız içiii~ ·· 
Müsabakamız Telgraf haberleri 

Bebeğin maması ne ile 
ve nasıl yapılır? ..... 

Çocu(Ju me
meden k<' s
mlye ba::ı la• 
ywca ilk za
ft:ıanlaı· bit 
meme veya 
emzik yeri• 
oe bir mama verilir. Bu 
mamanın ne ile ve nıısıl 
yapıJaca()ını annelere ha
tırlatmak lst erlm: Be b e
ölo maması inek sütüne 
bir miktar un karışttrıla• 
rak yapılır. Yalnız s üte 
konacak un çocuğun ha
line uür c dejJi~iı· . J>eld il• 
çekenler<· hu::ılrn, islıa 1 
olanlara 1~1m, ;ca ·ıc1 cı
lız oJan!m·a in~ ,a l1ı !ar 
Yc•rili r. H~iıefj<• ye(lirilo.
<'<'li: unlar !ı;ıfd;ımla bir 
filiir n•re!im: 

Uu sayodo he•· anno 
çocuıf u nu h a ngi wıu ve 
receğini öj'j rennıi~ olu r . 
lfuhulıat unlarını üço 
ayırabiliri z . 

1 - Yalnız ni '.;ias tah un
lar: Ara rot, pirin<;, pata
tes unları. 

2 - Nişastası bol albü
nimi az unlar: Buğday, 
mısır, yulaf, çavdal') arpa 
unları 

3 - Nişasta ve albümi
ni bol unlar: ~lercimek, 
fasulye, nohut, bakla un
ları ... Arpa ununda fazla 
nişasta, dekstrin, fosfat, 
cüz'I albümin vardır. l\lı• 
sır ununda bol nişasta ve 
yağ; pirinç ununda yalnız 
nişasta vardır. Albümin, 
emlab azdu·. Yulaf unun-
da Jlek fazla azot, nişasta 
vardır; mercimek unun
da hllhassa demiı' çoktur. 
Dundan başka her unj:la 
ayrı bir takım hususfyet
leı• vardır: 
Kavı•ulmuş arpa nun: 

Zayıl', hazimsiz, peklilc 
çe kel<, kemik haslalıijına 
tutulan bebeklere yarar; 
kolay hazmolwıur. Y\Uaf 
unu: Kansız, zayı,, der
mansız, emzikle besleıt
mlş peklik çek4tıılero e
rilmelidir. Zira müliiyim
llk verir, kolay haznıolu-

Propaganda, daimi ve U · 
••t dA d t ffi}İ ... mu ema ı propagan .a. Huzakeraf hak-

v tdl mallanmızın l;ıer taraf- Hasılı bu işin çaresi müte-
ta kolaylıkla raibet. 1>u1ınaııuıı madi propaıanda. devamlı kında Papadan 
r:ra:;:-:ı~b'llir.rbı tedbir- ııetriyattır. ~l... f • fı _,,. 

Karfterimlze sorduğumuz bu Gazeteler lıiç olmazsa haf- mu Uma IS 'Cnul 
auaie gelen cevaplan tarik tada bir bu vatani vazifeyi Atina, 28 - Hllk6met, M. 
ıırasile neşrediyornz. herkese birer suretle hahrlat- Papadan, Ank..-a mibalı:erab-

En ameli , en isebetli tav- malı yahut yerli mallan hakkın- nın safehab lıakkıııda mü-
siyelerde bulunan karilerimizin da her gazete sizin müsabaka temmim malümat istemiştir. 
arasında, cevapların nefl'İ bit- aib" d 1 b' · t t T. Rı;.- beyin avdetine "kt . , •. ı evam ı ır şey ıca e - "9•u 
tı en sonra, bır kura çeki- l"d' s kadar kat'i bir itillf zemini 
lecek ve kcndilenne' , sırf me 1 ır · arı yer K L ihzar ed!lmiş olacağı ümit 
yerli malından olmak lizere · eman edilmektedir. 
münas!P hediyeler vereceğiz . - 54 - ----------

Bugün de gelen mektupları Ye::li malı y aJJan san'af- T ı t• 
derce iyo;ız. , • ' İierldra yerdını etmeli -.. e e Ü Il ... 
1 - 53 - Yerli mallarımızın memle-
İş -gazetelere dü.şiiyor: ket:mizde sü.rümü çareleri için 

Propag11nda l.bını.. a çclan müs:ı~:ıkanın size ait 
yerli m~larımn tamimi için olan şerefinden dolayı gazete-

en basit çare: nizi tebrik ederim. 
1 - Propaganda Yerli mallanmızın tamimi 
2 - Propaganda için herkes bila istisna bunları 
2 - Propaganda kullanmayı bir vazife telakki 
Ne şekilde olursa olsun pro- etmelidir. 

pagandanın hiç ardım arasını yerli mallann sür' ııtle inki-
kesmemeli. şafı için de yabancı malların 

Bu işte en mühim ft gaze-
telere dllfmektedir. Meseli gümrük resmi artmalıdır. 
ıizin « Son Saat ,. in yapbğı Bir çok yerli malı yapan Ye 
gibi: ıağlamlık, zarafette hiçte Av- . 

Eğer ıh, bu mO..bakayı rupa nıallanndan qağı iş çı-

açarak meaeleyi uzatmua idi- karmıyan bazı uta ve san'at-
niz, yerli mallar için ilk yapı- kirlrlinmız son zamanda, bu 
lan tezahür günlerindeki • gibi mallara rağbetsizlik yü-
umumi hareket timdiye kadar zlinden peritan bir halde 
bir haylı soğumUJ olurdu. san'atlanm terketmişlerdir, 

« Gözden ırak olan gönlil-
den de ırak olur ,. aöztııın böylelerine icap eden makam-
habrdan çıkarmıyalım. Eğer !ar yardıma başlamalı ki bu 
sizin yaptığınız gı'bi diğer yardım diğerlerine bir teşvik 
ıazeteler de bu iften devamlı vasıtası olsun. 
surette bahset.elerdi , bugün Erenköy Bağdat 
mesele çok alıp yürümüş bir caddesi N 856 
şekle girerdi. Salahattin 

Dükkancılar, mallarını satmalc 
iç.ı'n hanımlar·ı içeriye davet 

edebilirler mi? 
1 inci 'Sahifeden mahat] - Ben manidar bir lakırdı 

söyleılledi111. İşilo glicile mq
gul esnaf, harfendaıdık etmez. 

Eskişehir -Anka~ 
ra arasında mu
havere başladı 
Ankara İstanbul 

arasında telefon mu
haberatı temin ebil
mek üzere icap eden 
tesisatın ikmaline ça
lışılmaktadır. 
Hattın Eskişehire 

kadar olan kısmı ik
mal edilmiştir. İstas
'yondaki telgraf -mer
kezinden telefonla 
muhabereye başlanıl
mış bulunu]n1aktadır. 
« 3 » dakikasına « 75 » 
kuruş ücret vermek 
şarlile buradan T. B. 
M. M. ve Ankara, Po
latlı, Sarıköy posta ve 
telgraf merl<ezlerile 
te cf onla görfışülebil
mddedir. 

İstanbul ile Ankara 
arasında telef on n1u
haveratın1n ten1ini 
için üç, dört aya daha 
ihtiyaç ,ırörüln1ektedir. 

4kalliyefler 
meselesi 

'~ontira, 27 - Akalliyetler 
meteleai hakkinda muhtelif 
devletler ınuraha.slan tarafın
dan verilen muhtıralan tetkik 
ederek bir mazbata hazırlamak 
ilzere Çemberlayn, Antaçi ve 
kinones de leon den mllrek
kep bir heyet yann burada iç
tima edecektir. 

İsviçreliler birinci 
Atina,28 - Burada İsviçreli 

atletlerle Yunan atletleri ara
sında yapılan Maraton koşusu 
müsabakasında birinciliği İs
viçreliler, ikincilikle üçüncü
lüğü Yunanlılar kazanmış-
lardır. . 

ı mayısa doğru 
Paris, 28 (A.A.) - dahiliye 

nezaretinde vukubulan içtimada 
Mayısın birinde sükun ve hu
zurun muhafazası için bazı 
tedbirler alınmıştır. 

Bir Mayısta her hangi bir 
suretle alay teşkiline müsaade 
edilmiyecek ve büyük bir şid
detle tenkil edilecektir. 

Her hangi bir nümayişe 
iftirak edecek ecnebiler der
hal tevkif ve tebit olunacak
tır. 

Berlin, 28 (A.A.) - Bir 
Mayıs günü Bulgaristanda ve 
Yugoslivyada her türlü nü
mayiş yapılmasının menoluna
cağı bildirilmektedir. 

Altı kişi ... 
Bu sabah 

denize duşlfiler 
kurlanldzltJr 

Bu sabah, Sirkecide bir 
sandal kaı:a11 olmuş, lbralıim 
ismindeki NndaJg (1510) mı-
maralı sandalı ile Üsküdardan 
lstaibula ( 5 ) yolcu getirir• 

da1ıa yılışık bir tavurla ne 
dese beğeııirsiım? Arka1J14'ı1t 
aeşleaiyo 

piikk.lina müşteriyi davet 
ise, .det olmuştur. Elbette 
malımızı meteder, «En llüı, 
ııatfamı, tilrlli tiir!Osü bizde 
varili dem. Müşteri kazanmak, 
onu 'lftemmm etmek isteriz. 

Bu ne hal! ken Sirkeci vapur iskelesi 
Adanada bir •dam foJ"q,. önünde bir qıcrtijr~ mÜfA· « Merak eljuıeyin, bizde 

her aratlpra, ~. 
(;ocuk llııal vaN. • 

Yanımda, kucaiımda pir ~~ 
cuk bufunm,m1111na ıöıı;, bu
nunla dükf<ançııµn ne de
mek ift,edi&in faz)~ ~alla 
çahşmıiktan elle,U blı' kadın, 
bir ailt! ~llll olınak ';ısebile, 
tee4dap ederim.. ~ bey- , 
efendi, eyClki siizJert birliMe 
bir mülli.l;~~a bu~nvs:Uıız~ ~·
kan JD'IJlaY.ı vuzuhla. anlaya· 
'f.!1!_11, 1 ,~' ' 
ouınıın z. 

Aı;tıl\ ~.ııfa Zİf~«tJ.-Jıammül 
deme~m. D~nd"!i#J, bu sıra~a 

gıd ükk~ıfCJ ıLU;a ıır,~1.e seJiiJ. 
yed · tı.' ·«)~fJl_; bura.v:Y » de..trm ... m '!..1!,.._ ..... ~, :fo ., .,.,,_.,., 
taz d ap!~~P.~~~ r 

1~Wllt ı'i,gM-
me)j ıııı. v , f:e .Ten,,l çeriY.~ 
ç9Ç~ ;Pınm~~ı.,t>i~~ı davf.n~,~F ··. {1iif.o~~J11 ;man,Jh 

mel( içip: · manali 'ı'[]'(şandaplm~ ıçıırıy~ 
f - İntlbAp etııfen un.: tetnf ' edİn diyordu• Bunlffl 

daıt Mr kafJV'e fıffl~ıftf af- üzerine ....• 
nıalı btinu (( '68 i gıtıımı HalWıı •Ar•ı 
soi)uk ~. topaç. kakDtl• - Siı: dJ.e ~ .- vurdu--
yıncıya Jrndal' e~oıeij, nuz 6fie mi? 

2 - Du S}r~da (( iQO » - - HllWP. t. dbdi 1abwJ 
gram ı.lek stitünu ~çte 
biı' ntstlettnde s'lilauclir- etmeıfü ~ 
malı. Nlk Ha,~ efıaılim, ~ma-
ateşte kuyı\atmalı. dı ki dişanya ... Bende içeriye 

3 _ lkU\U "1it,te"'fp so• girmedim, yalını « lkı yfpjıo 
ljuk suda eritilen unu ğınızı ayıp telikki etmiyor mu-
ateştekl kaynıyaıl sütün swıuz? H~y.\ını kanun daire-
üsCüöe atıır l\Zll' döküfl sinde, maJı.kdııe huzurunda 
tahta bir kaşıkla mülema- vereceksiniz)» dedilJ), 
diyen karıııtırmalı. - Bu kadarlamı iktifa et-

4 - Süte bu zaman bir tin" • ? x ~-
kahve Js.aşı»J şeker~ cüz'i _ Evet, şimdi de işte siz-
ınıl•tar tuz koymalı. 

5 - Unun nevlhe göı·e den bu adamın ce:r;asını istiyo-
( t 0·20 ) dakUdıl plşfrm~- · nım! 
il. IJU sul'eUe ~beu?ttHt Diikkincı, orta yaşlı bir 
malll3SI hazırlMJ 1H ofu\•. ada;nch, 0 da. ked41ini f4yle 

Hr. Cemal Z<"i • . . ·mildafaa et ~i: 

İ( e -iye Çağırmamız d2' tabi
idir. Sokak ortasında aksata 
yaval!ak değiliz, a ! 

- Çoçuk elbiseain.den ı>e 
ınalçıi~ft~ hahsetıiniz.1 ' 

- H:ıfımın pelki cııcuğı.ı 
varİlu, ' diye·. Caın~kanda: 
çoı;uk esvabı görmeı de bel-
k~ .roktw &e.:HJ'. Her .cliik
kan111 böyl~ ııe&teair. 
Hanım ·• bundan alınıyorsa, 

dükkmn öaündmı ~iği Jıer 
dültkiPC'Ja 9ttmalı , sıra 

. ile clıepııf" tılrer bll'er to~t~ 
laıı1lllliltr. ' 
~ k"~ toltltt Vur",;.' 

du~ " · ~r;, · •1 

, ......ı<tl~l!'t. ~cı1ııtt~ Bfr' 
sağ:', tın- pe" Sbt yanaimıil· 
Sar~,, ıUftı:. ~ şereflııı,i 
'kepaze eW! • 
~J:ıpc, 'hakiki vadyeti 

tesbit için şahitleri diıılemeğe 
karar verdi. Muhakeme başka , 
güne bırakıldı. 

btşnbul .ııa~sanesı hakk19da 
•ir istatistik 

lstanbu4 hapisan~ lllthat 
h.eyeti tar.ondan hapiııuıenin 
8 senelik mukayeseli, sıhhi ye 

içtimai hir eed ı eli yapılmıştır. 
Bu cedvde Jllre (1337) de 

mahkümi(ı mıktan «2700» dir. 
«1339» ela «2575» e düşmüş, 
(1341)de (5249)a çıkmış, (1928) 
de (2363)e inmiştir. Bunların 
(1928), yanJ geçen sene mns
lümal\ erkekler (1433), kadın
lar (211), kiristzyan trkekler 
{287), hiristiyan kadınlar ( 433) 
id:. ~ 

deme etmiştfr. Müsademe 
nunu safmış - lahkikat 

yapılıyor pek. tidd'~ el ..,.ıaı 
"d plll'çalanmış, r denize 
"" anad• Döşeme mahalle - dökülmüş .. -

sinde SÜQlletçi Mehınedln eY • 
Jatfığı 13 yaş,uıda . Müneııveria f:traft hal .ıetiltn .. 
dedesi tarafından '50 lira mu- d .. ar ,.iliılan ve sandalcıyı 
kabilinde Mehmet namında de~izd rmıılaıdı!.-
bir adama mahalle nilcahile· Y 
verildiği haber alınmış, zahıta 

1 
tödi: . .,.... _ _ _ 

tabkikafa başl:t'Mıştır. . · ı _ ___ ..__,___-l--.r~' aı o 

Asayiş · Blı· Mffl~ 
m--k~m~~u .. 

Sur~ed<;. )lir . g'fin 4 !r.ti.c 
~ <1,~o,,ıob!J.ıJ,911~4µ! . 
Svr.iy.~cle ıııı~ıiş aUnwm,,ri-. 

ne f.<\i'P~~ta~ı: Fl'flMlllar,1 

vaz~yetin ı~la~ı •~P . ç~ ~lt'.ı. 
makta f~'\tat 

11

İ:iir tü.rlü ı;nuv.<ıfr . 
, fak ofifıi'&&:ıaldailırlar. SQiı 
ı< günlerd~ yeni ba~ va~ııfıti 
olınuı,tur. • . · 

Halep-hkertder-ıi yö\ıı O-Ze
rinde de mUhiııı hlr ıioyg\ın 
vak'aın Y1ilm bufıınış, bir gUn • 
zarfında 84 otomobil şakiler 
tarafından M)"8lm8ıftur. 

lsbnderondan ~an kuvvet 
ancak' alqam ezanından sonra 
mahalli vak'aya yetişebilmiş, 
bittabi pkilerdaı hiç bir 
eser glSri)lniemiştfr. 

Çilingir çiftliği 
Ça~lcadaki Çilingir çiftliği 

meselesi nihayet halledilmit, 
çiftliğin ilk talibine, istihkakı 
derecesinde teffui için mahal
line emir verilmiıtir. Çi;ftliğin 
mntebakı arazisi, ikinci talip 
sıfatile Dahiliye Ve ki leti 
muha.seİ>ecisi lsa B. yi11 pede
rine -arzu ec;lerse- teffi,: ediı
lc cı:.kt:t. 

den sı 
Sa~ 
hanm bn 

=~fı&y~ 
Dtnize an. 
hanımın derdi 
Eyijpt• ilkele cadcleslade 

oturan m6tebit Mtıabfa dm
dhıfn kızı «17» yqmda Ne-
bahat hamm dtın klJprllden 
Eyübe hareket eden (3) nu
maralı vapurdan denize at
layarıı'k kendisini öldürmek 
istemiştir. 

Yetişenler tarafınd;uı kurt.a
nlan Nebaha\ lıanım, beınti
resile dargin olduğu için ken
disini öldürmek iste\lijini 
söylemiştit. 

Nicin? 
~ 

T. Rüstü B.in 
' 

mülakatları ve 
Tan gazetesi 

Atina, 28 - Paristen bil
dirildiğine giSre (Tan) gazetesi 
T. Rüştü beyin Roma seyahat 
ve mükalemeJerinden ebemi~ 
yetli surette bahsederek ali~ 
kadarların nazan dikkatlerini 
celbetmektedir. 

Yol parası
1 

Basmühendis' , l 

Avni bey net' 
söyliyor? 

Dünkü nüshamızda, 
mayıstan itibaren yol 
parasını vermiyenlerin \ 
Beykoz-Kaıılıca yolu• 

. na sevkedilerek orada 
yol inşaatında ve taş 
kırmakta çalıştırıla .. 
caklarını yazmıştık. 
Vilayet başmühendisi 
Avni bey dün kendisile 

görüşen bir muharrİ• 
rimize bü hususta şu 
izahatı vernıiştir: 

-Biz İnşaat kısnu ile 
n1eşgulüz, icaP. eden 
tertibatı aldık, n1alze
meyi tedarik ettik. 
Kırılnuya müheyya 
taş yı~ınları ihzar 
edilmiştir. o 's o
ları ~tiriu, bi~e eslim 
edecek, biz de çalıştı
rac:ığız. Bugü de «i5» 
çadır gönderdim, ge
lecekler hazırlıklı gd
melidirler.Be11den yal
nız çadır ve İS' var. 
Orada «iOfgiin atn1ak 
için çadır veririz. Yi
yecel< en _ - ait-
tjr; ırifac_ak 
qfa1r öiacak, 
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tevafuku efktir var 

R omada S. müsolini ile T. 
Rüştü B. arasındaki u:ı.un 

bir mülakatta , tarafeyni ala
kadar eden mesailde tevafuku 
efkar .olduğu görülma. tür. 

İtalya kıraliçesi, Tevfik Rüştü 
B. in refikası Hf. ile Türk 
kacfınlığına selam göndermiştir. 
Hariciye vekilimiz ve riyaset 
ettiği h~ye•imizin hafta so
nuntla tirenle şcl!rlmize avdeti 
nıuhtemcldir. 

on günlerde, polis merksz-
lerinde dayak haclisde

tiniıı tevalisi üzerine polis M. 
Şerif B. dün merkez memur
larını toplayarak kendilerine 
dayak faslına kat'iyen nihayet 
'Veril esi için bazı talimat 
'Ver~ir. 

olis teavün sandığı heyeti 
umumiyesi, dün toplanm.ş

tır . Sandığın bir sene zarfın
daki kan 15,800 liradır. 

eyoğlu 1 inci sulh hakimi 
Şeref beyi tahkir etmek

le mamun Nazlı isminde bir 
Ermeni kadını mahkemeye 
verilmıştir. 

iskan U. M. de mübadillere 
ait dosyalar kaybolmuş, dosya 

ıneınunı Şükrü ef. tevkif t:dil-
111iştir. 

1 1..-tisat vekili Rahmi B. mem
leketin Şıırk, Şarki anadolu, 

cenup , şimal ve garbında 
feyizli yağmurlar yağdığını, 

1 umumiyetle mezruatın vaziyeti 
iyi olduğunu söylemiştir. 

Firat nehri taşmış Sivas-Ma
muretilu:iz arasında telgraf 

nıuhaberatı muvakkaten inkı
taa uğramıştır. 

Teşkilatı e~asiyede bazı ta
birlerin aeğişmesi hakkın

da meclise bir layiha verilmiş
tir. Riyaseticumhur, cumhur 
riyasc i olm111<tıır 

Askeri katipler.o yakaları 
kahve rengi yerine beyaz 

olacaktır. 

Topane ambatlannın Fort 
mümessiline devrü teslimi 

bltmiştir, 2 ay sonra makina 
tesisatına başlanacak, 7 ay 
sonra da montaj fabrikası ma
kina ihracatına başlanacaktır. 
Şimdilik 500-600 amele çalı
şacak ve bu 1000 e kadar çı
karılacaktır. 
• b' 1 lstanbul me U$:an, ekmek 
meselesini tetkik ediyorlar. 

tehrimize gelen meb'uslarımız
dan Kavalalı Hüseyin B. ·bu 
hususta meş_gul olduğunu, ek
meğin ( 2) kuruş ucuzlayaca
i"ını söylemiştir. 

Efganistanın Moskova sefiri 
Gulan Nebi Han, •Mezarı 

ferif» ile, Meymemayı, Baha 
Sakanın kuvvetlerinden istir
dat etmiştir. 

B.M.M. bütçe encümeni, pos
ta ve telgraf memurlarının 

\'e diğer ufak memurlann 
•aziyetlerini ehemmiyetle tet
kik etmektedir. Derecelerde 
IDühim tadilat yapılmaktadır. 

e' M. M. Maliye encümeni, 
bekarlık vergisi hakkında 

tetkikata iştirak etmek üzere 
llıuhtelif Vekaletlerden birer 
llıümessil istemi~tir. 
~vvelki gece yansından 15 
~ dakika sonra şehrimizde 
•llreksiz bir :r:elzele olmuştur. 

:: küdar - Haydarpaşa tram-
vay hattının inşası bir 

l\.Jınan grupuna ihale edilmiş
lir. Tramvay eylülde lşliye
tektir. 
busyaya ihracatın inhisar 
~ sur tile bir şirkete devri 
ltaavvur edilmektedir. 
l•kan. müdüriyetindeki ihzari 
1, _tetkiki veaait komisyonları 
"'i'Vedilnıiftir. 'f ahdidi tealihat konferansın-

da devletler muallem ih
liht kuvvetlerinden bir tilrlü 
~fı nazar edememektedirler. 
ı.'.ltıdi de mecburi askerlik 
""l\llünün ilgaııına dair olan 
Sin teklifinin müzakeresine 
~anmııbr. 

Mar inde 
Millet mektebi 
mezunlarına zi-

ya{ et verildi 
Mardin 19 (H.l\I.) - Millet 

mekteplerinin ilk mezunlarına, 
bu mekteplerin Vilayet hey
eti idaresince Türk ocağında 
bir çay ziyafeti yerilmiştir. 
Val:miz Tevfik Hadi B. ile 
vilayet erkanından ve rüesayı 
askeriyeden başka Birinci 
umumi miife,1.işlik başm!ira
vırı Nümtaz B. lv.ii~aviri 
askeri Kacrö Pş. ve Maliye 
müşaviri M:ıammer, Diyaabekir 
valisi Niz-mettin B. de bu zi
yafette bu!unm••şlardır. 

Ziyafette Jandarma kuman
danımız Refik bey tarafından 
millet mekteplerinin fevaidi 

' ve türkçemizin bu sayede her-
kes tarafından kısa bir zaman
da öğrenileceği hakkında bir 
nutuk irat edilmiştir. Bunu 
müteakip samimi hasbehal!er 
icra edimiştir. 

Şimdiye kadar burada mil
let mektebinden şehadetname 
alan yüzlerce vatandaş, hep 
evelce hiç okuma yazma bil
miyeıı!erden ibuettir. Bunla
nn cümlesi iş güç sahibi in
sanlar olup ş;ıı:di okuma yaz
ma ögrenmeleri san'at ve işle
ri için de pek nafi olmuştur. 
Bu sebepledir ki kaffesi mem
nun ve Hiikümete müteşekkir 
bulunmaktadır . 

• 
imrahor çıltliği 

ve bir ihbar 
imrahor çiftliğinin, kıymeti 

· hakıkiyesinden pek dun bedel 
mukabilinde, şimdiki rnütesar
nfına verildiği hakkında Vila
yete bir ihbar yap•:m•ştır. 
Ke ·. ı ıçı • zı 
gelenlere emir verilmişt:r. 

Çocuk bayramı 
bugün bitiyor 
Dün Türk ocağında bir ço

cuk kongresi yaı:ıılmış, ( Türk 
ocağı çocuk lu.übü ) tesis 
edilmiştır, 

Kongrede kulübe aza sıfa

tile dahil olacak çocukların 
11 ile 15 yaş arasında o!ma
lanna karar verilimiş ve mü
racaatları tetkik etmek üzere 
bir komite teşkil olunmuştur. 
Kulüp, çocuklara muhtel:f oyun 
fırsatlan verecek, çocuk kitap
larııtdan müteşekkil bir kü
tüpane vücude getirecektir. 

Bugün çocuklar tarafından 
Tepebaşı kışlık tiyatrosunda, 
Şehrimizdeki zevatı aliye 
lle süferaya bir müsamere 
verilecek ve Türk ocağı eski 
heyeti idareye teslim oluna
caktır. Bu suretle çocuk bay
ramı hitam bulacaktır. 

Bır sporcumuzun ırtınaa 
Kıymetli bir sporcu olan 

Altınordu sağ açığı Emin kap
tan vefat etmiştir. Bir çok 
sporcular bu genç arkadaşla-

rının cenaze merasimine iştirak 

:Son Saat 

Sinema payıtahtının 
küçük haberleri 

1 ( Dolores De Riyo ) için abide 
dikiliyor. Yeni bir tirket • (Klaral 

ı Bov) un patates yeınesi menedildi 
( Lon Saney) neler yapıyor? 

Doroli J/akkayl 

J.I. eşhur sinema yıldızı ( Dolores Del Riyo ) Avustralya 
doğmuştur. Bu memleket halkı san'atkarı çok severler. O n 
her yeni filimi orada merasimle gösterilir ve ne kadar müm

künse o kadar çok rağbet görür. 
Avusturalyalılar son zamanlarda san'atkii.ra yeni bir cemile 

ibraz etm-:k isteimişler, el ve ayaklarının kalıbını aldırmış.ıır, 
bunlann çimentodan modelleı-ini yaptırmışlardır. Bu modeller 
(Melbom) tiyatrosunun ön..idcki meydana konacaktır . * Amerikada yeni bir sinema şirketi tesis edilmiştir. Bunun 
ismi R. K. O. (Radyo - Kayt - Orfeon) dur. Şirket iki büyük 
tiyatro kumbanyasının iştira 'cile kurulmuştur. * Şarlo artık tarnamile iyile~ıuiştir. Bir ka~ güne kadar 
yeniden çalışmıya baslıyacaktır. • C: 9 

:ıf Amerikan sinema yıld zı (Klara Bov) midesine biraz düşkiin
dür. San'atkar en fazla etli patctesi s.!v iğ~ ıi ı.öylem<.:ktedir. 
Fakat doktorlar şişmanlamaması için onun °bu yemegi yem sini 
menetm;~lir. * arı m f salıne vazıı ( Dr. P 1 Fcz<ı) Amerikada 
(Üniversal) şirketi hesabına Şeyt;.n) ru mini çevirecektir. 

Bu eserde (Josel Si!kravl:) ve {Konpt Vayt) en büyük ro~leri 
oynıyacaklarclır. (Şeytan) (Konrnt Vayt) ın Amerikada yapacağı 
son fılim olacaktır. San'atkann mukavelesi yenilenmemiştir. 

:ıf ( Doroti Mak Kayl ) Amerikada yeni film san'atk.irları 
içinde en fazla nazarı dikka ı celbeden bir kadındır. Bir çok 
sahne vazıları onun parlak bir istikbale namzet o duğunu söy-
lemektedirler. 1'.) •'& 

:ıf (Lon Şaney) (Kumandan .,.t'.inodi Ensçikaiııu Macerası) 
isimli bir filimde çalı m~dır. Bu fııimin çekilmesine bundan 
bir sene evel ba~la mış, fakat ikmali k9.bil olı:ı·1'.l'.!~ştı. 

* Amerikanın ( Paramuııt ) şirketi dir~k!örlerinden ( J. Las
ki ) sesıı filimlerde ç.alışabilmek için ş:ver.ini diizeltmek mak
sadi!e İngilizce ,,dersi alan sinema ı; dızı ( Olga Baklanmıa) 
ya bu teşebbüsünden vazgeçmesini tavsiye etmiştir. (J. Laski) 
ye göre onun şivesi çok hos bir hususiye·!e 'lnalik bulunmaktadır. 

Ağaçlama 
bayramı 

Ankarada Avaçlanıa 
faaliveti devan1 et-• 
mektedir. Yeniden 
şehrin bir çok yerle
rine pek çok ağaç 

dikilnıiştir. Yakında 
Ankaradaki nuıayyen 

bahçeler için Alnıan 
yadan nadide ağaçlar 
gelecektir. 

Bt lgar bahriye
lileri geliyor 

Bulgar Bahriye cem
i ·eti azasından nıü

rekkep bir heyPtİn bu
günlerJc ı;.chrin1ize 
o-<.·lecegvri haber alın-
;:, ' 
mıştır. 

Azurba1canıııarın matemi 

ve çelenkler vazetm:şlerdir. yeni me tebin inşaM 
Ailesi efradına beyanı taziyet 
ederiz. S?na başlanıyor 

Milli Azerbaycan cünıhuri
yetinin iştilaya maruz kaldığı 

(27) nisan münasebetile şelı

r;mizde mukim azeriler (Odlu 
Yurt ) idarehanesinde topla
narak, bugün münasebetile 
nutuklar dinlemişler, ve vata
nm saade 'ııi temin maksadi.e 
ahtleı·ini yenilemiş:erdir. 

J'.'t~r..;.Jjj .. ~ . ..!.~~ · ,......,ıui'la I>ertevniya! hususi 
N 0 7 fi vakıf idaresi tarafından 

H Mu H 1. T La 1\ksaı-ay~a vakle caınii n [~ yanında ınşası takar-

, Ç IK T J ~<=~-~:-~ rur eden n1ektebin 
'1 ~ · inşaatına bir iki güne 
.~. ,,raı;; lifi:~• kadar başlanacaktır. 

Türk Yurdu Bu bina şehrinıiz<leki 
Son nüshası memleketin en 

kıymetli muharrirlerinin yazı- ilk n1ektep binalarının 
larile çok güzel bir ıekilde en büyüğü olacaktır. 
intişar etmiştir. Türk Yurdu 
bu nüshasile de memleketi- Projeler Evkaf un1un1 
mi:r:in güzel, ciddi ve ağır nıüdürlüğ'ü taraf ın<lan 
bqlı bir mecmuası olduğunu 
iÖstermektedir. Tavsiye ederiz. tasdik ediln1işti r. 

M. E. Resul - zade beyin 
başmuharrirliğile neşrolunan 

"ODLU - YURT, mecmuası 
dahi bu güne ait lıi,si maka
leler ve tarihi fotograflar neş-
retmiştir. ı 

Tayyııre piy:ınko müdüri· 

(150,000) tane evlenme vak
asına ait (bülten) iab' eltiri
leceğin en taba talip olacak
larm pey akçelerile birlikte 

1 ('2) May is 929 perşembe gfuıü 
saat on be~te piyanko müdür
lüğünde 10üteşekkil mübayaat 
komisyonuna mliracaatları ilan 
olunur. 

Salıife ;~ 

Haz'n şey .. @KA:::~A"~ 
Genç Mediha 

hayatını zorla }r<ıdı.ıı dö-
zehirledi. g'"'·iili"ıı~ n1ii? 

On beş yaşındaki ı:ıüzel 
Mediha, bundan dört gün eve! 
lzmirdeki babasının evinden 
birdenbire kaybolur ve İzmir
de iyi bir vaziyet sahibi olan 
ailesini bir telaştır alır. 

Hemen karakollara haber 
verilir, her tarafa adamlar 
saldırılır. Fa1 at heyhat! Me
dihayı koydunuzsa bulun! iz. 
mirin her tarafı aranır, o gün 
ve o gece bir şey çıkmaz. 

Ertesi gün polis, tekrar 
faaliyete geçer, tekrar her 
tarafı arar ve nihayet Medi
hayı Arap Hasan mevkiindeki 
kayalıklar arıısında erkek el
bis~i ile uyuklarken bulur. 
Ama yalnız değil, yanı b~ın
da bir de de!il:an!ı varbır. 

On beş yaşındaki Mediha
cığin yanında ki delikanlı kun
duracı çırağı Cevdet, iki gün 
eYel arkadaşı Salahattin ile 
birlikte Medihayı kandırırlar; 
o da babasının elbisesini giyip 
bunlarla beraber alır bşını 

evden kaçar ve hep beraber 
Ara p Hasan mevkündeki 
te:ıha kayalıklann arasına ge
lip yanlarlar. Burada Cevdet 
koynundan koca bir konyak 
şişesi çıkarır karşılıklı başlar
lar çekmiye.. Uzatmıyalım, 

kafalar dumanlanır, gönüller 
galeyana gelir. Medihacık ken
d:sinden geçer, Cevdet coştuk
ça coşar; bir an gelir ki her 
ıki taraf ta haddini aşar ve 
o zaman mahut kaza meyda
na gelır. Ertesi gün polis Cev
d tin ifades ni :ılırken Mediha 
hanım acabiyetle: 

- Eğer, der, Cevdeti tevkif 
ederseniz, ben intihar ederim, 
çiınkü onun bu işte günahı 

yoktur. 
Medilıaya: 
- Ne istersen yap! Haydi 

artık serbestsin! Cevabı verilir. 
Cevdet te adliyeye gönde

rilir. 

.,eyyar kok m tatırı 
Beyoğlu sokaklarında daima 

dolaşarak birahane ve bar
larda sabahlara kadar kokain 
satan (T aciyan veledi Smion) 
isminde bir eczacı çırağı 

zabıtaca yakalanmış müddei 
umumiliğe teslim edilmiştir. 

Ceylıan a 
bogulanlar 

Cevhanın ~lercin 
n1evl{ii üzerindeki 
karhane köprüsünün 
üzerinden geçen bir 
arabanın havyanları 
ürknıüş, aı·abacı ile 
birlikte araba nehre 
yuvarlannıış, Hakkı 
isnıindeki arabacı da 
hayvanlar da hoğul
nıu~l~n·ır. 

Posto ü ihadı kongre~ 
si to lamyor 

• la yısın « ~-> >> inde 
Londrada hcyneln ilel 
posta ittihadı kongresi 
toplana4'aktır. Bu 
kongreye 'fürkiye 
nan11na Canik nlel.) 
usu Ali Rana bevle • 
Posta uınuru n1üdörü 
'Yusuf bey İştirak e<le
ceklerdir. 

Tıcaret odası kongresi 
Mardin, 19(H. M.)-Vilaye

timiz ticaret odası kongresi 
içtimaa başlamıştır. 

Bütün mahalle kadınları • 
çok sevdikleri yetim kıza ne 
için düşman oldular? Kara 
kaş Ali bey kansını nede9 
döğdü. Komser mu<>vini ile 
Ali bey nasıl ahpap oldular? 
Bir zamanlar, bütün mahalle 
kadınlarının üzerine titrediği 
genç, güzel ve saf bir yetim 
kızcağız vardı. Kendisinden 
daha saf olan orta yaşlı 
anneciği ile bir evde yan 
sığıntı, yarı kiracı gibi oluraıı 
bu yetim, güzel ve çok saf 
kızı on dört yaşına gelinciye 
kadar koca mahallenin bütün 
kadınları bir türlü aralannda 
payedemiyorlar, hepsi de onq 
kendisine evlattan daha ileri 
seviyorlardı. Yetim ve saf kız 
on dördüne gelince iş degişti. 

Evvela aleyhinde hafif ter• 
tip dedi kodular başladı ve 
bir müddet dertli annesiııüı 
kulaklan bu dedi kodularla ' 
acı acı brmalandıktan sonra 
kwn adı yava' yavaş hoppaya 
çıkanldı. 

Bir sene sonra yetim ve 
saf kızcağız büsbütün glSıden 
düştü. Hiç bir günahı olma• 
dan mahalle kadınlannın kok• 
muş ağızlanna eğlenceli bir 
sakı:ı: oldu. 

Fakat ortada kabahat na• 
mına gözle görülür elle tu'\ı.• 
lur bir şeycikler yoktu. , 

Sade kadınlar arasında ağu• 
dan ağıza, kulaktan kulağa 
bir kar topudur yuvarlanıp 
gidiyordu. 

Bir gece mahallenin hatırlı 
erkeklerinden kara kaş Ali 
bey, karısına: 

- Yahu! - Dedi - ne isti• 
yorsunuz., şü yetim kı:r:cağı:ı:• 
dan, şimdiye kadar ne kötil
lüğünü gördünüz de böyle söy
liyorsunuz? 

Ali beyin bu sözü, ertesi 
gün mahalleye yayıldı. Yetim 
kızı kendi kocalarından kıska
nan ne kadar mahalle karısı 
varsa o gün akşama kadar 
birbirlerine tellal çağırdılar: 

- Kara kaş Ali kızı sevi
yormuş! 

Bir gece eve! kocasının sö
züne karşı pek ses çıkarmı
yan kara kaş Ali beyin kur
naz ve şirret karısı o gece 
sofra başında zavallı adamca
ğıza açtı ağzını, yumdu gö
zünü... söyledi, söyledi, niha
yet tutulası çenesi yorulunca 
son söz olarak haykırdı: 

- Utanmaz herif, o senin 
torunun olur be! 

Bu son söz, Ali beyi çile
den çıkardı, önündeki süra
hiyi kapınca kanrun beyni 
balasına fırlattı ... 

• Yarım saat sonra, cİYarda
ki karakolun, ayni mahallede 
oturan komser muavini suratı• 
nı asarak karakaş Ali beye 
çıluştı: 

- Kadın dö~ülür mü be 
adam? 

A!i bey gayet yumuşak bir 
tavurla: 

- Baz döğülür efendimi 
dedi... ve macerayı olduğu 
gibi fiyyen ulattı. O za
man, muavin gülümsiyerek 

- Desene ki - dedi - biz 
seninle dert ortağı imişiz! de
min bizim eYde de ayni mes
eledeıı dolavı, ayni kıyamet 
kopmuştu. 

Köroylıı 

Zayı 
23 nisanda, bir ıfıendil için

de sanh evrak ile beraber 
umadam Viça Yani Kiranza,. 
namına mahkük mühürümü 
zayi ettim. Hükmü ve kimseye 
borcum yoktur. 

Aksaray, Horhorda madam 
Viça Yani Kiranza 
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·BirAvuçkuI 
· .Muharrir(: M.TuR~ 

Böliil<:başı .ile muhzır· 

Bir fikirde deQillerdi. 
Muhzır vaziyeti daha 

{!Örüyordu. • • 
ıyı 
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Sülo, bütün zekasını 

toplı yarak Bayrakta
rın halü kaline dikkflt 
ediyordu. Herif, bas
n1a kalıp sözlerle ken
dilerini avud,yor, ora
ya niçin geldiklerini 
bile sorınuyordu. l{öse 
Ahmedin sözünde ve 
tebligatinda haklı ol
duğu Bayraktarın şu 
vaziyetinden de anla
şılıyordu. Sülo bu 
noktaya kanaat getir
mekle beraber bir ke
lime oyunile ağanın 
fikrini iskandil etmek 
ihtiyacından nefsini 
kurtaran1adı : 

- Seni -dedi- vakit
siz rahatsız ettik. Bel
ki işin vardır, görüşe
ceğin adamlar vardır. 
Biz izninle şimdi gide
riz. Ancak sana bir 
öğüt vermek isterinı. 
Söyliyene değil söyle
nene bak, derler. Sen 
de bana baknıa, sözü
me kulak ver. Olnuya 
ki Rusçuk ayanını içi
nde örnek tutasın! İşte 
·sana kardasça bir söz. 

Saf dil Bavraktarı teh
yiç için ı;u söz kafi 
idi. Bir Bölükbaşı par
çasının her hangi bir 
ayan hakkında zeban
dirazlıkta bulunnıası
n :ı tahan1mül etmek 
bu yeni devletli için 
n1ümkün değildi. Sü
lonun, öğüt nan1ı al
tında l 'ersenkli oğluna 
attığı taş, bütün sinir
lerini oynatmıştı. Bu 
ani heyecanın tesirile 
tiz perdeden bağırıyor
du: 

- Sülo s9s, dilini ce
bine koy. Ayan evinde 
ayanlara çamur atıl
maz. Görülecek hesa
bın varsa Rusçuk yo-

1 lu açık. Gider kozunu 
hasn1ınla pa yedersin. 
Beniın vanıı11ôa l-ıda-• 
ınana raz1 değiliın. 

Ceyap a.!tır ve haka
retanıiz idi. La!<in Sü
lo, ne o 1 akaretc, ne 
de .Bayraktarın takın
dığı nıünfeil vaziyete 
ehen1mivet verdi. S 1v-. . 
lenen sözlerden kendi 
ıneramına nıuvaf ık 
ınana çıkardı, · ve He
zargırat ayanının Rus
çuk yolunu göstern1ek 
suretile zımnan Ter
senkli oğluna hücum 
en1ri verdiğine zahip 
oldu. Bu zehap ile de 
l{öse Ahmedin sözleri
ne itimadı kuvvetlen
miş oluyordu. 

(Mabadi var) 

İlan 
Şirketimizin transit ve güm

rük muamelatında müstahdem 
Adem Fevzi efendinin 25 nisan 
929 tarihinden itibaren vazife
sine nihayet verildiği ilan 
olunur. 

Başağa zade şirketi 

Seyri sefain 
Merkez acenbsı'; Galata 

köprü başında. Beyoğlu 2362 
Şube acentası: Mahmudiye 

hanı altında . İstanbul 2740 

İzmir - Mersın sürat ~ostası 
( Mahmut Şevket paşa ) 

vapuru 30 Nisan Salı 12 
de Galata rıhtımından hare
ketle İzmir , Antalya , Ala
iye , Mersine gidecek ve 
T aşucu , Anamor , Alaiye , 
Antalya , İzmire uğrayarak 
gelecektir. 

Ayvalık sürat posta5ı 
[Marmara] vapuru 30 Nisan 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle [Gelibolu, Ça
nakkale, Küçük kuyu, Edre
mit, Burhaniye, Ayvalığ] a 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte [ Altuno
luğa] uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır. Yük alınmaz. 

/ / ;; 
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Sen halA nan1us borusu j 
öttürmiye çalışıyorsun. 
Sende hiç mi edctp, 
hiç mi "'nezaket yok. 
Yoksa beni de, sana 
Hişenlerle bir n1i tutu
yorsun? Ben sevdiğin1 
adamı, uçuruınlarda 
olsa, altından merdiven 
yzadarak, çıkarır, kö::_;
klercle, yalılarda ya~a-

dınm. Sevınediğinı 
adaını da, alinıallah, 

diyar diyar sürdürü
rüm. Gözünü aç ta 
beninıle öyle konuş. 
Hurrenıin, pek cüz'i 

bir idraki varsa o da 
bu boınbardın1an üze
rine darn1a dağın 
oldu. !11üıneyizin kol
lan arasında kaytolaıı 

Son Saat 

, . 

Motorlar ve tezgahlan 

" V.ERES YE· 
Size f alrdim eder 

Beyoğlu, Tünel meydanı Metro hacı 

İstanbul Ank?ra caddesi No 60 

Haliç vapurları şirketinden: 
Kapalı zarf usulile 200 takım yazlık elbise yapbrılacaktır. 

Taliplerin ş~raiti anlamak Ü.zere 9 Mayıs 929 Per:şenbe günii 
akşama kadar Ayvansarayda idare merkezine müracaatları. 

LOYD TRİESTİNO 
Limanımıza muvasalatı 
bekle~ vapurlar 

( CİY ANİKOLO ) vapuru 1 
Mayıs Çarşamba [ ltalya ve 
Yunanistan ] dan · 

( ABAZlA ) vaputu 2 M:ıyıs 
Persembe [ Romany<ı ve Bul- ' 
garistan ) dan 

( PALESTİNA) ~puru 3 
Mayıs Cuma [ Batum J;dan 
Yakında limamm.zdan 'hareket 

edecek vapnı:l;tr 
( SEMiRAMİS ) ·vilpuru 2 

Mayıs Perşembe sab:ıh tam 
9 da ( Loyd eksp olarak 
[ Pire , Brcndizi , · edik ve 
T riyeste] ye 

( CİANİKOLO ) Napııru , 
Mayıs Perşembe saat 12 iL 
[ Varna , Köstence' , Sulina , 
Kalas ve ~brail] e , 

( ABAZIA ) vapnrtr 2 Mayıs 
Perşembe saat 18 de [Seianik,' 
Volos, Pire, Patras,, ~endizi, 
Bari , Ankona , V en°"dik ve 
T riyeste ] ye 3 ·ı 

Her nevi tafsilat !~.n Gala
tada mumhane (Lo~riestino) 
b.ışlıca acentesine . Telefon 
Beyoğlu 2127 ve Yil · Galata 
sarayında sabık Selanik bon
marşesi binasındaki 'yazıhane
sine Telefon Beyoğlu 2499 ve 
yahut Sirkecide Mes'adet ha
nındaki yazıhanesine müracaat 
edilmesi. Telefon İsta,nbul 1235 

Davet 
Erkanı harbiyei umumiye 

Ş 3 mülhakı istihkam kıdemli 
yüzbaşı Ustrumcalı Hüseyin 
Hamdi bin Ahmet [330-3) 
efendinin serian Merkez ku
mandanıığı başhekimliğine 
müra<.a:;ıtı. 

, ~ . . 
nanıusunun elemt zıyaı 
henüz bütün acılarile 

benlii!inde dotaşırken 
paşanın da itabına 
hedef oluyordu. Pek 
balapervazane · olan 
bu itabın mabadi kinı 
bilir ne yamari çıka

caktı? Oradan kovul
mak, rütbece \1~ nıe
nuıriyetçe terakki ü
mitlerine veda etmek 

, " 
hep haritada dahildi. 
Gerçi, Nigar haıunıın 
daveti, uzaklarda tit
r:ycn bir Yıldız ı;ibi. 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 
Karadeniz n.ıuntazan1 

ve lüks postası 

Sakarya 
vapuru 1 ayıs 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtı
mından haraketle ( Zongul
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Ordu , Gireson, Tırabzon, 
Sürmene ve Rize) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir . 

Tafsilat için Sirkeci Mes
adet hanı altında acentalı
ğına müracaat . 

Telefon: İstanhul 2134 

Ye~ kenci , .. , 
V AI=>URI~ARI 

KaraJcııiz Jüks vr !"lürat po~tiısı 

Samsun 1vaM1;s 

Çarşamba 
günü akşam Sirkeci rıhtı
mından hareketle doğru [Zon
guldak , İnebolu , Samsun , 
Ordu , Giresun, Trabzon, 
Sömıene ve Rize J ye gide
cektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain acen
tesine müracaat. 

Tel İstanbul 1515 

o dakikada n1eyus 
gencin hayalinde par-
lıyordu. Lakin bu 
konaktan n1atruden 
oraya gitnıekten de 
ayni zaınanda utanı
yordu. Diğer bir nok
ta, bir hesap n1eselesi 
de o davetkar yıldıza 
doğru uçınayı terdit 
ediyordu. Acaba Nigar 
şu n1i.ikriın ve ziniif uz 
paşa kadar kendisine 
ikbali istikbal ten1in 
edecek ınivdi? -Mabadi var 

Şerserlll &imin,(~ 
HATJRALAAI ' 

<5U Nisan 

·Artık ' · ayrılıyö-rdum 

Bana, sefalet çektiren 
bu topraöı terketmiye 

dört saat vardı. 
-2i58- Muharriri: ldris Mttlıtefl. 

Henlm gilıniye, vatanı
ma avdet etmiye veı·dl· 
ğlm karcır J.idayı mem
nun etli. ~;ok hakikallı 
bir lnz imiş. Daha sonra 
serseri hayalımcla fazla 
temasın netlcesi bu yola 
düşmüş olan hatun ldsl
lerin bir tabiatlerine, bir 
ahlaklarma daha vakıf ol
dum. 

Nedir biliyor musunuz? 
l1ülıtaç olanlara lardım 
etmek. Evet bu haslet ve 
acımak hissi hemen he
men !Jütün yosmalarda 
nıevcullur. Esasen onla• 
rın suln~t etmiş hayatla
rına iki lİis hi\kimdlı-. 
Korku Ye a,cınıak. Gözl'e
rlni yıldıran olursa ona 
korku saikası ile tabi o
luı-lar. Ya yahut herlıan
fJİ lıiı· kimseye acımalı

dırlar ki candan ve ken
dlllkleriııılen alaka gös
tersinler. Bu iki his bun·' 
!arda namuslu kadınlaı•da 
mevcut aşk kuvvellnin 
yerini tular. 

- Mademki karar veı·

din.. Hunu derhal icra 
etmelisin, dedi. 

Bavulumda üç lmt ça
maşırım ve üç kat clbi· 
sern vardı. Terteıulz gi
yindim vapuru anlamak 
için Lida ile beraber so
kağa çıktık. tülıs evin 
lüks lrntluıları beni bu 
kıyafetle görünce şaşır
dılar. I?akat biz onların 

hayretlerine cevap V(!r

nıcden doğruca bir vapur 
acentesine oillik. Ertesi 
oünü akşaıu üstü ( i'\or
doyc<'r ı,oyil ) kumııaıı
yasınııı llanıhııru vapuı·u 
hareket ediyordu. J,ilta 
biWtcreılclül ı;anlasmdan 

çıkaı•ilıjjı tanı sı•ks<'n beş 

liı-.ı ilı• güzünü hile kırp
nıadan iıana bir ınevki 
blieli aldı. 

- Si1..e buı·aya oellrken 
bana vermiş olduı)unuz 
kamaranızı iade ctnılş 
oluyorum .. 

Dedi .. 
Ye geceyi beraber geçir

uıeınizi söyledi, derhal ka
bul eltim. Ancak (Boka)
daki arlmdaşlara veda et
mek ve Şerif efendi ile 
hesaplaşmak h"izımdı. Hlr 
iki saat müsade alarak 
do{jru llokaya {Jlttlm ve 
set'aletlme sahne olan 
patyodan içeri girdim .. 

Heni ıu·kamdakl şık l<os
tümlf• gören Şerif efendi 
ve arlmdaşları birden ta
nıyamadılar. Sonra güzle
riııe inanamadılar. Vak
tim yoklu, kısaca ve ça- . 
bucacık bir yalan uydur
dum: 

- !Ueklup filan var mı 
diye konsolosaneye ui'jra
mıştım. Telgrafla para 
göndermişler ve derhal 
İstanbula çağırıyoı· ı a r. 
Yarın gidiyorum. 
Ortaklık hesabımı ça

bucak gördüm. 
- Hu akşam konsolosa 

davelliylın. 'farın görüşe
mezsek hakkınızı lıelAI 
edin .. 

Dedim. Ayı•ı ayrı veda
laştık ve ben sol u?f u JJ
<lanııı yanıııda aldım. 

O gece sabaha lmdar 
ııe yaı•tıj'jımızı söylemlye
eei)lm. Çünkü bu apnşlka
re bir şey .. 

Ll<la ertesi !JÜnü heııl 
vapuı·a kaclıw yetirdi. l\:l' 
marma y.-ı·Jeşlirdl. 

Vapur kalkmcıya kadar 
da beklemek lsleıli. ucıı 
mani oldum. 

O zaman avrılık dab~ 
acı olur.. Heınen gll 
dedim. 'l'ekrar birbirhui' 
zin kolları arasına dü~lülı· 
Sıcal1 göz yaşları döJu)l'e1 
vedalaştık ve.. O.. Gitti· 
Ben vapurda yalnız kal· 
dım. Daha hareket val•' 
tine dört ~aat vard·ı. 

Güverteye çıktım. AY' 
!arca sefalet çektlğiın hıl 
Amerilı:a şehrine şimdi 
hüzün dolu bir nazarl3 
bakıyordum. Artık bw·ıı· 

dan kurtuluyordum .. Ar• 
tık serseri ve sefalet so• 
risine ımydos dlyoı· ve 
vatanıma dönüyordum. 

Döı·t saat.. Dört saat 
sonra rıhtımdan ayrılacalt 
ve ben bir daha burala• 
rinı ve bu sefaleti gör• 
mlyecektlm. Fakat dedi• 
jfim gibi hareket için da• 
ha dört saat vardı. ve 
bu dört saat içinde kadet 
isterse mukadderatımı bit 
hamlede bozacak, dej'f iş) 
tlrecek hadiseler çıkaral 
maz mı idi... • Son " 

* l'tlulıteı·em uku ucula 
rım. Artık yorulduw• 
Tam doJ,uz aydu· Son Sa 
at sütunlarında hem ser 
seri henı de zavallı hapı' 
tımın seroüzeştlerinl ya• 
za anlata o eski lıatırahı• 
rın yadı henlın üzeri ındll 
oarlp bir lesiı· yaptı. Btl 
tesirin sevki ile biraz fa 
sıla veı·mek i-stlyornuı 

Siz ele lanı dokuz uy ,he 
ni dinlerliniz. Okudunuz, 
Hayatıma nöslerdiğinl 
bu alı'\lrndan minnetlaı·ıın 
Ye bu minnet hissimi si 
ze oene Son Saat sülıın' 
larında perşenbe günün 
den itibaren başlıyaca(Juıı 
veni bir tefrika ile öıtl•• 

~iye çalışacayıro. Bu t<'l' 
rlka beulnı hayat ve st" 
yalıatinı gibi serseri bit 
seyahatnamedir. Yahu~ 
ll.:i farkı vardu-. 
. Ben beş parasız yol8 
çıktım. Yeni tefrlkam11ı 
kahı·amanı olan K.alırtl 
man ağa Karun kadıtt 
zengindir. Sonra benio1 
seyabatnamem bakYilıl 
Kahı·aman ağanın ki iı.t 
Jül Yeı·nln ınahsulü 1ııı1 

yalidlr. Evet hayaldir. 
Fakat hakikallen ku''' 

Yetil bir hayal.. Çünk11 

Jül Vern, bütün escrıcı•l 
gibi bu eserini de odas1ıı' 
dan çıknıadan yazınışltı'• 

işte eserin kuvvetl btl' 
radadır. Diğeı• noktaı1.1t 
benim serserlliğime u.ıa' 
şabihlir. Ben eı•keklltl' 
leke sürıulyeylın dlY' · 
serserllll)e atıldım. K1111' 

raman ağa ise on ı,al'1 
vergisini veı·meınek, IQ~ 
Topaneden kalkıp fJsl•il 
dara karadan gidiyor. 

Bu seyahatin içinde ııe; 
ler yoktur neler. Eol~ 
nim ki serseri ha yatı 1 
glbi · Kahraman a(jıııı 1 

sergüzeştleri hetllnlzi ,r 
lılkadar cdece,klir. I 

idl'is JHıılıl'' 
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Moda 

Dantela rop 
Siyah krep saten üzerine 

danteli geçirilmiş olan bu 
rop mükemmel denecek kadar 
güzel ve şık bir suvare elbi
sesidir. Bunun bir iyfügi daha 
vaysa üstten dantela kısmını 
çıkanhca albndaki dekolte 
siyah robu da ayn bir rop 
gibi kullanabilir" iz. 

Unutmuş 

- fatabloyu sil mi yaptı-
nı:ıı? 
-)~Yet. 
- Ne)'i aQ.ııteriyOI' 
- Vallahı geçen sene yap-

tığım iin uıİuttum. 
-=.t ' ' ıuıÔ W,diljl. 1 ' 

Cflarson • Bana imla baıo 
getir. -· -
~e Mı yeıh~iz 'tok 

e ndim. ·- - -
Yokııa listenize neden 

k clunuz ?.. "' 

~:aıa esirlerimiz mi Yar? 
ıu doğumlu <>ğlonı 
ri , seferberlikte 
rkedildi. Bundan iki 
eye} SeJanikte ol
ğÜnu haber aldın1. 
ndisiµe kır~r \iriıl 

y l para;ı ~ort~e~~İll:\O " 

• • 

Kocamı çok seviyordum! 
fi 

Sevgimin bu şiddeti kadınlık gururuma 
dokundu. Gururumu kurtarmak için 

•( ona ihanet ettim U. 
'""'""ll"''"""'""''"'""''""ll""''"'""llll""''"""""'"'""'"illll'""'"''"'"'"""""'ll"""'"""Ul'"""''"'''"'''"""m"'"l''""""'""'"''"'""'•''""ııııı'lll'"""'""•"""'"'''m'm11ttı•.,,ıııııını1ı:ı•ııııt""'-'""-'11'n"-"''"'l'lll"""'"""""'"'"""'I""""'''·~"""*,,._~ ııınutıı ıııı111uruıııuıııuırrııııı r~rW&fll ırrıuıııımwııWMIJJ ııu11ııırtııuıaıuıwıı ııııııuıJNI ın1tlllll!ı111J&1Qt1N1tt11lllH m1.110J11111.ıı111"'1.wııı111ııaıııı ıııaur111ııwııııı11111111ımı~n1ıı ! ııwı1111ııuıırı•"Hlıuurtı1ııı;ııhılı.dıHili1Uıtmıı..-nııuıı ı ıuıııotflJllUllııHltll'' .._ .. .-ırruıu11riltüıın;• 

Viyana mahkemelerinden met sadakasını bekliyordum. 
birİ!!de son ayda çok garip O ise eğer tenezzül ederse 
ve şimdiye kadar görülllp işi• bana hafif bir gülümsemekle 
tilmemiş bir dava olmuştur. iktifa ediyordu. Kaç defa şu 

rl. 0 ":nun genç ve çok güzel a mı sevmiyeyim dedim, fa. 
bir kızdır. Kocası tarafından kat muvaffak olamadım. 
hem talak talepedilmekte hem Bu halim daha doğrusu bu 
de zevcine açıktan açığa iha- iptilf:m kadınlık gururuma do-
net cürmü ile ittham alhnda kondu. Kocamı sevdiğim kadar 
bulunmaktadır. izzeti nefsimi de severim. Kal-

Hakim, genç kadından evel bimi pençesi içine alan bu 
müddei mevkiinde olan zevci- aşktan kurtulmak için ona 
ne soruyor: « ihanete karar verdim ve ilk 

- İhanet ithamınızı ispat rast geldiA:im erkeğin kolları 
edecek şahitleriniz var mı? arasına atıldım. Ertesi günü de 

Genç kadın kocasının ce- - b~11 kocama söyledim. 
vabını beklemeden ileri ablı- Bu garip nazariyeyi dinli-
yor: yen hakim sordu: 

- Şahide.. ispata hacet - Şimdi kocanızı sevmiyor 
yok hakim efendi. Ben cürmtl• musunuz. 
·mü itiraf ediyorum. Evet ko- - Seviyorum. Fakat oka-
cama ihanet ettim. • dar değil, üzerimde kocasına 

Bu açık itiraf herkes gibi ihanet etmit bir kadın lekesi 
hakimin de hayretini mücip var. Bu leke kocamın beni 
oluyor. ıevmemesine bir mazerettir. 

Güzle! mi güzel kızın bir ha- İhanetten eve! ise bayle 
kimi bile baştan çıkartacak bir mazereti yoktu. Güzelim, 
kadar güzel gözlerine gözlerJni neyim eksik? 
dikerek soruyor. Böyle olduğu halde beni 

- Niçin? b" mazeret sevmemesi ka-
- Çünkü kocamı pek faz· h al d Şi eli 

la ve çıldırasıya seviyordum.. ığımı ırp ıyor u. m 
İtirafı c&rümden daha fazla hakkı Yat ve ben de hiç değil.-

hayreti mucip olan bu cevap se teriaıcdi · · sebebini 
b' 'yorum: 

ka'lısıncla heyeti halı:lnıe .fat•· Mahkeme evvela talaka ka-
rıp kalırken gltı~ llaclın 
sözüne devam ediyor: r vermiş soıua genç. kadının 

_ Evet hakim efendi: Ko- ihanethıde esas olall' ıarip 
camı çıldırasıya ıeviyordum. nuariye mucibince kocası 
Halbuki 0 beni hiç sevmiyor- tarafından sevilmiyen fakat 
du. yahut ben öyle ıwınedi- k sını seven bir kadının su-
yorum. Bir ve bir dakika hayal haleti ruhiyesi 
bile olsun ondan ayrı kalmıya '• 
tabaınmll edemiyOl'dwıı. olmadığına hükmederek 

Gazlerim daima gözlerfııe kadma ihanet haf'ınde veril-
çevrilmiş, nazarlarında vere • mesl )hıqı ııelen cıızayı ver-
ce~ muhabbet V'e ya me memlştir. 

Tokam 1l)i 
Tcpcbafl uu1 

8U GOi NE YIYECEAiZ 

Beyin yahnisi 
~ğır dilinden sonr size 

jır beyninden \se
. ıh. Bey!tı haşlamfsı ve 

be,Tıı tııw!ıı u;ıalümdur Fakat 
b • . h "' 

Bu meyaneyi bil' A• et *9y1l 
ve eger vana bir ka<leh şa-
ra 1 ısla.ııı~.,....ı; 11..,.,~~ 
meydana gelen s ça iyice 
ezildikten sonra kızarmış· so
vanlan tuz, biber ilave~t fie 
salç'A'nın u'stfine ·ve ~~nc~rf~e 
koy.rak sovanlaı:.ı mı,. 'beş ~<l~ 
kik~ hafif ateşte p~n~. 

Esbabı 
muhafftfe 

kat: - Hakkınız var 

Sahife r, 

Moda 

Yiinlii rop 
Güzel ve fantazi renklerde 

yaz yünlüsundeıı yapılmış ev 
elbisesidir. Yaka kapalı ve 
arkadan kumaşııı cinsinden fı

youjJah kol uzwa, yel~ ka
paklı etek kloş, bel arkadan 
kemerli ve bo,r ı 

-

Sonra beyw. ~~ 
tenceresinden ve suyunun için
de,. , ~f.rlP. ~eH ve•·A4PVP't 
!arını temizle~p i~ yey,ıı, 
dört parçaya ' b6lere~ ~ov~ 
tenceresine koyunuz. Beş dır 
kika daha, . beraber pişirdik
ten sonra ~diriniz. 

efenjr.-ıt.,.ı/ıJnst 1 1 
rşunla öldürm~tür. fJ
nutmayın"lld'fıfıU~lıddJ 

Taksime mi.. T •peha -
na ını? 

viıe ettiri ge emecJi. 
Orada esir olduğu 
anlaşılıyor. ~fakamı 
aidinin l\PZarı dikka-
irıi cet tnıenlZ'İ ri~ 

ederit· . 
Se~ fa.i · a 

.. en batı'Çe va tltun ::ı: 
les'udiyeli ve Nu 

• 

ir 
bir 

j ha a ı * M.cası::tt a 

J MıılıaSiD ırt1ıtJara 
Mühin1 bir şirket 

muhasebesini ted ir 
etn1ekte bulunan faal 
ve mesleğinde · ihti
sasile müt~ınayn bir 
Türle gen · 
saat 12 den bl 
ve 17 den S()D 

etn1ek şart re 
J n CfSe.la:"l'IH::L 

1 
pek müsait şeraitle 
yeni. eski yazılarla 
kuyudat ve ınuamelatı 
hesabiyesini, An1eri-
kan ve usulu muzaaf a 
üzerine tanzim, hesa
batı tetkik ve kontrol, 
pilanço çıkarmak gibi 
iş aramaktadır. Talip
lerin «~luhasip)) run1u
zile Son Sant f<ariler 

t 

dört kurşun 

istese idi d(irt 
yere sererdi. 

~ arıyorum 
6 yaşıı~da bir çocu-
m1 hem de ilk me -

Türk harferini okur, 
yazarım. Evelce halı 
fabrikasında çalıştım, 
fakat işlerin kesatlığı 
yüzünden boşta kaldım, 
böyle boşta gezmek 
istemiyorum. İş arıyo

sütµınınf\ bildiı·nıcierJ. , . rum. Adres: . 
•s • ,; ~ , Ak atay kiİçü~ t.a.n-

,,, J h JftJ I a. J t. I \ 

1c 
Mubabere 

adir 

Yüksek mühendis 
mektebinden S. A. N. 
N. 11 remzi~e mektup 
gönderen zata: ın1za:. 

nız okunamamıştır. 

Arzunuzu vazı}i su
rette beyan etmenw 
rica ederiz. 

~.ı ı ıu t Tt11 • , , , 
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1929 İlkbahar.mn büyük sürprizini 
Galatada Karaköyde Voyvoda sokağı karşısında 

EKSELSİOR 
Büyük dbı<l' faLrıbsı ıarafıtıtlan takdim olunacaktır. . . . 

'l~intehap çcı?İtlı.:rinıi,,ı görnıcden Jılç Liı· mubayaatıa bulunınayınıı .... 

Beyefendilerle çocuklara mahsus 
<..,. u moda l-ıiçiınlerdc ve trminnth cin~ten 
uıulıtelif İngiliz , .(" fanıa .... ı kumaşlardan 

Kostümler 
ve spor kostümleri 

1 p). .'İ!"adan 
~ itibaren 

·\lı·~hur MANDl<:L HERG mark:ılı ve 
"" mnkemmel gabardindrn h er renkte 

Pardesüler 
,, e ı . ü tehap çe~it' r e T rcnçotl ır 

17 ı hıadan 
2 itibaren 

Hanımlarla genç kızlara mahsus 
c.·ıı "on moda 'c her ffııltc 

münıelıap ç<·şıılcr gaLarJın 

Mantolar 
ve Kasha Trençkotlar 

1 f"'.. ~ liradan 
~ itibaren 

Pantalonlar 
Her renkte fanellalardan 

6 ı liradan 
2 itibaren 

Çocuklara mahsus gayet müntahap çeşitlerde 
dayanıklı kostümler 

Ölçü üzerine ısmarlama için kususi daire 
Aylık ve haftalık taksitlerle muamele 

yapılır. 

Doktor Aristidi 

ÇIKTI 
Kibar birahanelerle lüks bakkallarda ve müskirat 

depolannda bulunur. 

l·ıaçlartnlZI Bahçekapıda Salih Necati eczanesideu 
ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-

viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar 
tahlili 165 kW'Uftur. 

Hall.5 Balık yag"' 1 Bah~kapıda ~. Necati ~c-
zanesınde taze biriad morına 

balık yatının kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Mapllfİyetini ispat 
edene bin lin var. · 

U .. sküdarhlara müı" de Çocuk gıdaları em-
tlk, pantalon mu· 

şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik eonda, de
rece gibi bilcümle etJayı sıhhiye ile krem, elif macunu, podra, 
kolonya, euna gibi tuvalet eşyalan uncular sokağında yeni ıtrı
yat ve levazıııu bbbiye mağazasında ucuzca tedarik ediriL 

ALTINCI BÜYÜK 
• 

TAYYARE PIYANKOSU 
• üncü ketidc: ıı Mayutadır 

BÖYOK İKRAM.İYE: 

45,000 Liradır 
AYRICA: 20,000; 15,000; 12,000; 10,000 llralık 

ikramiyeler ve 10,000 llralık bir mükafat 

Bu keşidede cem'an 3,900 numara kaianacaktır 

ı\luhteren1 zürraımııın nazarı dikkatine: 
Toprağı sürmekte mahsulü harman edip kaldınncıya kadar 

:ıir;ıatiıı her safhasına ait makinelerin küçük ve büyük çeşitleri 
ile k<:y!ü ve bas un değirmenleri ve sütçülüğe ve arazi sulamıya 
m:ıhsus makineler Türkiyenin en zengin depolarını ihtiva eden 
Hofer Şrantes Macar ziraat makineleri şirketinde en ehven ve 
en müsait şeraitle tevzi edilmektedir. Türkiyenin heman her 
ta:·ı.fında 82 şube ve acentemiz vardır. Şirketin Türkiye mer
kez >ube.f lstanbul Ankara caddesinde 19-24 aumaradadır 
Telgraf adresimiz l.tanbul Hoferton Telefon lsntanbul 196-3577. 

KRVAFORT LAKSATIT 
MÜSHİL SAKIZI 

Crawford's 
Chewin~ Laxative 

En iyi Amerikan sakızı ga
yet lezzetlidir. On adedi ihtiva 
eden bir kutunun fiab 25 
kuruştur. 

1 ve ya iki sakız 60 gram 
bint yağının tesirini yapar. 
ÔKSÜRÜGE KARŞI SAKIZ 

.,Kravford Congh Güme., 
Öksürük boğaz ağrılarına 

karşı pek faideli ve lezzeti 
latif olan bu sakız bilhassa 
tütün içenlere tavsiye edil'e -
bilir. Bütün eczaneler ve ecza 
depolarında satılmaktadır. 

Türkiye vekili umumisi: Ri
şar Volf Galata Voyvoda han 
7-10. Posta kutusu 447 Galata:. 

•ı • 

Eglence rakısı 
Yaloıı zenninlel1 dPfiil, 

herkesi e{jleıu.lirir. 

SATILIK EMLAİ{1 

Aya.~ofyada Ahmet Abut 
efendi konağı ve buyük yll(i
dath Alemdar sinemaSI ve 
arka tarafındaki kebir arazi.si 

• birden gayet müsait fiat ile 
bugünlerde satılıyor. Görmek 
için içindekilere, görüşmek 
için her gün öğleden slınra 
İkinci Vakıf hanında Ferit 
beye müracaat. 

Belsoğukluğu, ' frengi 
olanların na:ıan dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kat'i 

· ve yeni belso
ğukluğu, fren_gi. idrar dar
lığı, bel gevşekliği, mesane 
ve bilcümle kadın rahatsız
lıklan tedavi olunur. 

Beyoilu Tokatlıyan yanın
da mektep sokak No. 35 
Tel. B.O. (3152) 

Kiralık hane 
Fatihte Tramvay caddesinde 

Sırn Enver eczanesi kartısm
da 14 numerolu beş oda 
banyo ve elektrik ile müceh
hez hane kiralıktır. Denınun
dakilere müracaat. 

~ficaret işleri un1un1 
n1üdürlüğünhen: 

Ecnebi anonim ve serma
yesi eshama ınünkasem şir

ketler ruakkındaki 30 teşrini
sani 330 tarihli Kanunun hü
kümlerine tevfikan tütün 
ticaretile iştigal edilmek üze
re tescil edilmiş olan Belçika 
tabiiyetini haiz (Fümaro tütün 
ticareti anoim şirketi ) bu 
kerre · müracaatla tatili 
faaliyete karar verdiğini ve 
işlerinin tasfiyesine Galatada 
büyük Tünel hanında 15 No .. 
mukim Osman Sermet efen
diyi memur eylediğini bildir
miş ve lazım olan vesaiki gös
termiştir. Keyfiyet tetkik edi
lerek muvafik görülmüş ol~ 
makla mezkur şirketle alaka
dar bulunanların Osman Seı:
met efendiye ve icabında Is- . 
tanbul mıntakası ticaret mii
dürlilğilııe müracaatları liiru
mu ilin olunur. 

Telefon: 
YAZI iŞLERI 

Is. 1202 r 

iDARE İŞLERi 

-

Acele satılık matbaa 
makineleri 

Birisi çih battal ve çift kazanlı diğeri çift İstanbul ve 
çift kazanlı iki matbaa makinesi müsait şeraitle acele 
satılıktır. Görmek istiyenler matbaamız idare müdüriyetine 
müracaatlan. 

Vilayet encümeni 
daim isinden: 

/Nişantaşında · iki Şişli, 
Ortaköy, Beykoz, Ana·~ 
doluhisarı, Üsküdar, At
lamataşı, İhsaniye, ·Ka
dıköy , Hünkarimamı , 
İğrikapı , Eskizaptiye, 
Bakırköy~ Veşilköy, Ra
mi, Unkapanı, Kasım
Qaşa , Cihangir, Eyüp , 
Eyüpnişanca, Topkapı, 
A:zapkapı, Cerrahpaşa-
da birer ki ceman yirmi 
iki mektep binasının in
~ası kapalı zarf usµli 
ire kanunu mahsusuna 
ve olbaptaki resim ve 
şeraiti inşaiye layihası
na tevfikan · 19 mayıs 
929 tarihine müsadif 
pazar günü saat on bir
de bedeli haddilayık gö
rüldügü takdirde ihalesi 
icra edilmek· üzere mü
nakasaya konulmuş
tur. Zarflar vakti muay
yene kadar encümeni 
vilayete tevdi edilecek
tir. Taliplerin şartname 
ve projeleri idarei hu
susiye heyeti ·fenniye
sinden ahzedebiıecek-
1 ri ilan olunur. 

Is. 3872 

Rahat uyumak ancak; 

Siandard 
Karyolasında 

yatmakla kabildir. Beyoğlunda 
istiklal caddesinde 370 numa• 
ralı BAKER mağazalarında. 

Fiyat!: 14-16 lira 

Doktor A. KUTiYEL 
Elektirik makineleri1te belsoğuk.~ 

tuğu. idrar darlığı, prostat, ademiik·~ 
tidar ve bel gevf8k!iği, cill ile fire°' 
giJİ ağrısız tedavi eder • KarakGrılt 
BOrekci fırını sırasında N• 34 • f 

İstanbul mahkemei asliye · 
birinci ticaret dairesi: Rusya • 
da Abdülmecit Yusufülbağ • 
dadi efendi yedinden müsa • 
dere olunan dört yüz adet 
halının kendisine ait oldu~na 
hüküm verilmesi talebile is • 
tanbulda yeni postane civa -
rında Vitali hanında 1 numa
ralı yazıhanede mukim sabık 

Kerbela meb'usu Nuriyyülbağ
dadi bey tarafından Kadıkö • 
yünde Acıbademde Kızlarağa
sı çeşmesinde 53 numaralı 
köşkte ftıukim bağdatlı Yusuf 
bey mahdumu Abdülmecit 
Yusufülbağdadi efendi aley • 
bine ikame olunan dava 
neticesinde mezkür halılann 
Nuriyyülbağdadi efendiye a -
idiyyetine dair 8 nisan 1929 
tarihinde sadir olan hükmü 
gıyabiyi havi 4 niean 1929 

tarihli ve 99 adetli ilamı 
gıyabi sureti musaddakuı 

mahkum aleyh Aptülmecit Yu· 
suf efendiye tebliğ olunama
dığından hukuk usulü muhake
meleri kanununun 142 nci mad
desinin bahşeylediği selahiye
te binaen ilanen tebliğat icra
sına karar verilmiş ve mezkiır 
ilam maddei mezkürenin bi
rinci fıkrası mucibince mah
keme divanhanesine talik kı· 
hnmış olduğu gibi kanunu 
mezkurun 144 üncü maddeııi 
mücibince mahkıim aleyh mu
maileyhin ilarun neşri tarihi
nin ferdasından muteber ol
mak üzere bir ay zarfında 
hükmü mezküra karşı tariki 
kanuniye müracaat edebilece
ğine keza riyasetçe karar ve
rildiği ilin olunur. 

Son Saatin ilan tarifesı 
Kuruş 

6ıncı sahifede santimi 25 
Sinci « « 50 
4üncü « « 80 
311ııcü « « 120 
2ncl « « 200 
linci « « 400 

Telgraf: İstanbul Saat 
ilin muhtevlyahna dikkat 

:>lunmakla beraber hu hususta 
mes'uliyet kabul edilmez. 

Gazetemizde intişar eden 
bütün yazıların hakki 

mahfuzdur. 

Abone şartları 
Viliyetler için: Senelik 1700 
alb aylık 900, ilç aylık 500 
kuruştur. Ecnebi memleket
ler için: Senelik 3000, altı 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur 

20 Zilkade 1347 

1'akl'illı 

Çüneş 5,04 Akşam 19,01 
Öğle 12,12 Yatsı 20,42 
İkindi 16,01 imsak 3.09 

Mes'ul mildlir: lelim P.4lıp 
' 


