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Bir italyan g!ırupu, müskirat inhisarını istemiş ise de reddedilmiştir
Türk ocağına bir halta çocuklar hak~m olacaklar-Yunan menabii, 
mübadele işleri hakkında yeni teklilatta bulunduğumuzu bildiriyor ~ 
Tel.işa /-uzum yok İyi sut bulmak kabil değili MONDERİCAT Gittikçe artan pahalılığa karşı 
nıerika Ineilt~- TID;.. 4l-~iftp 
te muharebesı lQ).ı.ı.a ~\ga, cy;,. 

akla gelemez! S •• f d ) 
Dün bir arkadasımız U am aSJ• 

~!nerilmnııı }!11Jİll~ı·eye nın ı·stedii\ı· 1~rp lifin ettıuıni yazdı. l& 
~•sanın ilk oüııfı olmal.: 

1lııünasehelile refikimizin 

1atırc elliifini dü'.;'üıınıiyen
~ .. oı•çenlcrdc Amerika -
~ın kaçakçılık yaıımak ile 
~an al tında bulunan hir 

~ - nci sahi/emir.de: 
1 'r elgraf, Polis haberleri, ve 

8aırc. 

3-ncü sahifemizde: 
Günün tarihi, Kan sü tnı1u, 

ye saire. 

4 - ncü sahifemizde: 
Dir a,·uç l..iil, l\için? ~rrseri

liğımın hatıraları . 

are n.a ııyor 

Emanetin bir şey yapa
bilmesi mümkün deöil 

tııuiliz vapurunu lıalırdı
uını ve bu \ ·üzdc·n ili.l 
ll1t~mleket mli'imsı•hofinin 
11\ızulduijunu hat ıl'lalııı<·a 
'ı~kada.:;ııııızın lı1llf'esiııe 
•ıauıverdlleı·. O derecede 
~I bizzat uazel('cih.•r ara
rında bile matbaamıza le
;ron ederek ı-;oranlnr ol
btı, binaenaleyh el'aıı şüp
.~de bulunanları rahat 

Himayei Etfal cemiyiti Süt 
Damlası müessesesi, Emanet~ 
müracaat ederek çocuklara 
vermek üzere piyasada iyi ve 
hilesiz süt bulamadığını bildir
miş, bu hususta Emanetin 
tava~sutunu istemiştir. 

Emanet, müesseseye hilesiz 
ve temiz süt temin edecektir. 

1 
5 - nci sahi/emir.de: 

ı 
Sin cnı:ı eü l ıın 11 1 Dünya ~iiunu, 

Jl iktlyr. 

Muhtelif eş
ya fiatları mü
temadiyen art
maktadır. Bu 
bayati hadise
nin sebep ve 
müsebbipleri -
ni anlamak 
için alakadar
lardan bazıla-

0 ltirellm: 
1ki de\'lel « lanı- .\loııe >ı 

"aı)ıırunun halırıluıasında 

Batan genıiııin sıi11uriı;i 
, kaplan Ramlcıll 
~IU.erikanııı hakkı ohııı 
~ 1\t\adı(iını ara,tırıııak ü
;ıere bir lıakeıuc ıııiiraca
~~ı kararla~ltrmak aı·ifc 
11lflet1irler. Su halde 
~llharcbc hatıİ·a .'ıil(' !W-
1~ileınez. 

Şehremanetinin şu hareketi, 
şehirde saf süt bulunmadığını 
bizzat kendisinin de bildiğini 
gösteriyor. 

Acaba Emanet, yanlız Süt 
Damlası müessesesine iyi süt 
temin etmekle vazifesinin bit-

Süt damlası 1111/essı:sesl 

tiğine kani mi olacaktır? Ema
net, şehir halkına da iyi süt 
temin etmekle mükellef değil 
midir? 

Polis ve zabıfai belediye işleri 

'1r<2!whnt e "lnwQJr · 
Şehremaneti kadroları 
da tenkis edilecektir 

Yeni belediye kanunu , be
lediye reislerini valilerin emri 
altına sokmaktadır. Ayni za
manda belediye kadroları 
tenkib edilecektir. Şebrema
netleri de aynen belediyelerin 
vaziyetini iktisap edecektir. 

Bu suretle İstanbul vilayeti 
ile Şehremanetinin tevhidi 
meselesi kendiliğinden orta
dan kalkacak, zira şehrimizde 
de belediye işleri valilerin 
ko!'trolu altına girecektir. 

lstanbul vilayeti ve beledi
ye dairesi bir sene sonra sa
bık Düyunu umumiye binasına 
nakledilecek ve oraya yerle-

! şecekdir. 

İstanbul vilayeti ile Ema
netinde istisnaen ikişer mu
avin bulunacaktır. 

Ayrıca, polis va zabitei 
belediye tevhit, fakat polis 
merkezlerinde beledi işlerle 
meşgul olocak masalar ihdas 
edilecektir. 

Polise yeııi bina 

İstihbaratımıza nazaran, 
polis müdürü Şerif B., vila-

yetin Düyunu nmumiye binasına 
naklini müteakip Polis müdü
riyetinin de şimdiki vilayet 
binasına nakli için alakadar 
makamlar nezdinde teşebbü-

' eatta bulunmuştur. 

Sirket vapurunda garip bir hadise 1 Bir haf1a 
M~fi İP)llfi)k filfüll ~ 

~irkaç y9lcu korktular 
~e biraz da başlandılar! 
1 

Geçen ak· 
~Ilı, Şirketi 
'l<ı,'Jt' • 
~ ıyerun va-
L.lır la rı n dan 
9tt' . 

~__Jıa .~ı\.Ü ~ 
b, •sınde garip 
tııtr lıadise ol
~·lıştıır. Bu ha-
1'e • 
~ nın şekli 
la. r'Yanını kı -
4anlatalım: 

" er sene bu ,,,.., . 
')' Stınde fa· 
·~~etlerine nihayet verilen 
~.., 11[ kaloriferleri, bu sene 
~~tıd arın soğuk gitmesi yü-

G en hilii yanmaktadır. 
feri eçen akşam vapurda kalori
~,11~. borusu delinmiş ve bir
dııııı~ çıkan sıcak ve beyaz 
~<ı.ft ar borunun delindiği 
1eıı<ı. h oturan birkaç kişiyi 
~~ d alde korkutmuş ve bir 

t 
~ a haşlamıştır. 

. ''Je 
~,e an} uğradıklarını birden-
1'11•- ıyanııyan iki yolcu ve 

""Sa b • ır matmazel «yangın 

var!» diye bağırmıya başla
mışlardır. 

Hadisenin diğer garip bir 
ciheti de, fena halde korkan 
matmazelin mes'eleyi anlama
dan bu işi yanındaki gencin 
bir muzipliği zannetmesidir. 

Biçare genç, bu haksız itti
bam karşısında matmazele 
hadisenin sebebini izah etmiş 
ve hiddetlenen matmazeli tes
kin edinciye kadar bir hayli 
terlemiştir. 

Türk ocağına 
çocukla1· hakim 

olacak 
23 Nisanda başlıyacak ço

cuk haftasında Ocağa tamamen 
ve aralarından intihap ede
cekleri reis hakim olacak ve 
kararları ne olursa olsun infaz 
edilecektir. 

Bu karar, Amerikada sene
de bir gün bir çocuğun 
Reisicümhur intihap edilme
si ve hükümleri ne olursa 
olsun o gün için tatbik edil
mekte olması batıra gelerek, 
verilmiştir. 

Çocuk haftasında gazetele
rimizden çocuk yazıları için 
birer sütün tahsis etmeleri 
de temenni edilecektir. Ço
cuklar, yazılarının mevzularını 
kendileri intihap edeceklerdir. 

Fransızlar ınağlup 
Pasis, 1 (A.A.) - İngiliz 

ve Fransız takımları arasında 
yapılan Rugby futbol maçında 
Ingilizler altıya karşı on altı 
sayı ile galip gelmişlerdir. 

Bir tevkif 
Komünist Niko
li İzmire gön

deriliyor 
İzmirde yakalanan komünist

lerle alakadar olduğu anlaşı

larak derdest edilen Nikoli 
isminde bir komisyoncu bugün 
Mafımut Şevket paşa vapuru 
ile İzıırire sevkedilmektedir. 

rına müracaat 
ettik. Bu ze
vat, pahalılı

ğın sebepleri
ni muhtelif 
şeylerde ara-
maktadırlar. Balık, meyua, ı11e11sııcal, 111 alırııkal, 

Lakin bu lııildsa lı er *ey palıalı .. . 

muhtelif sebepler arasında Diğer taraftan, bu ihtikara 
cümhurun ittifak ettiği yega- ve pahalılığa Şehremanetinin 

ne sebep ibtlkardır. bir çare bulup bulamıyacağı 

Bir kaçakcılık teşebbüsü 
.Uün limanımıza gelen Bra

zilya vapurundan çıkan yol
cu !ardan M. Albertinin ü
zeri, şüphe edilerek, gümrük 
muhafaza memurları tarafın
dan aranmış, altın yazı kalem
leri, ipekli boyun bağları, 

kravat iğneleri, ve daha bir 
çok kaçak eşya bulunarak 
musadere edilmiştir. 

Gene ayni vapurdan çıkan 

taifelerin Üzerlerinde de 240 
kadar kaçak ipekli çorap ve 
mendil bulunmuştur. 

Zaruri gıdaların alım ve 
satımile yakından alakadar 
bir zat bize pahalılık hakkın
daki fikirlerini söylerken ihti
kar noktası üzerinde bilhassa 
tevekkuf etmiş ve şu mütalaayı 
ileri sürmüştür: 

«- Hiç şüphe etmiyelim 
ki eşya fiatlarının her gün 
biraz daha artmasında 
tabii ve zaruri bir çok sebep
ler olduğu gibi gayri tabii ve 
sun'i tesirler de vardır. Tabii 
sebepler pek muhtelif olduğu 
için onları bir tarafa bıraka

lım ve sun'i tesirden bahse
delim. Bunun en müthişi ih
tikardır . » 

noktasını öğrenmEok üzere mü
racaat ettiğimiz alai<:<ı<.:ar bir 
zat bize şu sözleri söylemiştir: 

« - Bugün şehirde gözle 
görülebilecek derecede bir 
ihtikar ve hayat pahalılığı 

vardır. 

Lakin buna Şehremımetinin 
bugünkü vaziyeti!e müessir 
bir çare tatbil< etm~si ve ne
ticede bayat pahalılığını, ihti
karı ortadan kaldırması tama
men imkansızdır. 

Hatta diyebilirim ki Şeh

remaneti bugün ihtikara ve 
pahalılığa kar.•• en ufak bir 
çare bile bulamaz.» 

Bu işte Komünist parmağı mı var Kaz~ıı·a () 1 e ıı 
· IE©wfi~ illi ell~ır Zabıtai belediy~ 
(Avrupa )nın nasıl yan
~ı~ı araştırılırken uyandı 

Uirl,aı; U iiıı 
t'Yt-1 llauılnıru

lan uelen kısa 
bir telgraf bi
ze Alman !arın 
}·aııınakla ol -
du klaı·ı nı uaz
zaııı bir vapur
ıhı yanum ~·ık
tı{jını ve• bu 
yaııumın _\. v-
ruııa ismini 
la'.;'tyaıı J;oca 1'wıyın cenasmda vapıırıın aldılıı şd\il 
t raıısallaııli!)i ı ıaln <'l li{ji- kan hu koınliııisllerden 

ni üifrı•tıııi~tiı'. Son posla her ~ey beklenehilir. 
ile nelen ga;.eleler ise Karllcrinıize lıabcr Ye-
yapılaıı talıkikal Psoasın-

da hu yanuııula f;oınünist 
parıııa{jı oldu{juııa dair 
ktıY\'elli ~ i'ıplıeler uyan • 
ıl ıi)ını süyleuH•kh•ılirler. 

I<illıakil>a hazı milliyet -
ııcrn'r \imanlara uöre 
aı·a sıra _\lıııanYanııı ııiz-. ' 
litlı.•n uizliyc lı•slilıalla 

huluılllufjuııa dair yalım 
saYial : ıı· eıkaı·arak l«•ıuli - . . 

relim Jd hu yangının yap
tıj'jı zarar 25 milyon Ti.irk 
lirasından a~aifı tle!Jildir. 

Baktriyolo jihane 
tasınıvor . . 

Çemberlitaş civarındaki 

Baktriyolojibanenin, yakında 

tamamen Ankaraya nakledile
ceği Sıhhiye Vekili B. tarafın-
dan beyan edilmiştir. 

memurunun 
ailesin ,,,ardım 

Beyoğlunda 

bir apartıma

nın çökmesi 
ile vazife ba
şında ölen z~ 
bıtai belediye 
muavini Ser
vet beyin kim
sesiz ailesine 
yardım etmek 
üzere Emanet 

lierlıwr. 
SerPel /J. 

bazı kararlar vermiştir. 

Vaki olan müracaatlar üz~
rine zabıtai belediye me
murlarının maaşlarından yal
nız bir defa için birer, mua
vinlerin maaşlarından birer 
buçuk, başmemurların maaş

larından ikişer, diğer Emanet 
memurlarının maaşlarından 

yüzde yarım kesilmesi karar
laştırılmıştır . Bundan başka 

Emanet te bütçesinden 500 
lira verecektir. < 

Bütün bu paralar Servet 

beyin ailesine verilecektir. 

Müteveffanın bir valdesi, 

bir hemşiresi ve bir de zev· 
cesi vardır. 



iahil -

r:le 
• 

tl 

Pa' ' . 
yeri 
~nz 

tn 

i, k 

~yı: 

1et 
,ay 
Ti 
eh:i' 

cur 
.stf 
;ul 
v 

du. 
uh· 
va 
ce 
hıı 
m 
da 
te . 
rı 

ze 
vı 

rr 
eı 

p 
ş· 

c 
l 

1 

• Sahife 2 

... 
Hayatlar 

ve k<m.'!V~arıı 
L1ıır:.., ........ llllı::;:;::::ı:llil ...... ,,, 

Ruhi lıayal ı.asıl bir fizi

yolojiye mıilılaı;sa içtimai 

/ıayal la bir fi=iyolojiye mıilı
taı;lır. H.ıılııı islediğimi= gibi 

takdis edebi/iri::.. Fakat bıı 

rıılı bize nıııllaka bir el ve 

kemi/de gorıınHyor ... Nefsi 

en çok kıran mezhepler bile 

yıyecc!Ji, u;eccği laıııaıııile 

lıa=fedemenıişlir. Bıı tesunıil 

böylece :::arııri ikeıı ayrı iki 
şeyden bahseder gibi rııfı ve 

vı'icııt İ§leriııdeıı balıseime/; 
sakattır. Şelıirler şehir ifaya

lınııı kap/arıdır. 

Mııasır bir Jıuyai ısliyeıı 

bir şehir ahalisi ıııııosır lıir 

kaı• yapııııya meı;bıırdıır. 

Eııler ııilı• deııi/eıı ahlıiki 

zıinırenin kap/arıdır. Avrııpa

lılıışıwık isliyeıı lıir aile ao
rııpalı bir eı>iıı ıçıııe girme
lidir. ,lle?Jtepler lalısil lıaya
tuım kap/arıdır. 

;Jfııasır bir talısil ancak 

~Telgraf~~ 
Hah erleri,,.... 

Bir hadise 
ita/yanın Sela
nik konsolosu 

geri mi alınıyor? 
Atina, 1 - Seliinikte on 

iki adalı rum gençlerinin 1 
İtalya aleyhinde yaptıkları ' 
nümayiş esnasında fena bir 1 

hattı hareket takip eden 
İtalyanın Selanik kon solo- 1 

sunun mezkur hükumet tara- 1 

1

1 

fmdan oradan kaldınlacağı 
hakkında bir r~i'ayet çıkmıştır. ! 

Bu habe..; efkarı umumiyeyi 1 

pek ziyade memnun etmiştir. 1 

ı Yeni teklif· 
ı 
1 

lerimiz 
V. lltlll.'il.ts~ll'ii. meill.©.\bili

n.in. h®-Imeır~eri 
Atina,1 -· M. Papadan har. 

nezaretine gelen telgraflarda 
Türk hükümetinin muallak 
mes'eleler hakkındaki son 
tekliflerinde bazı tadilat yap
tığı bildirilmektedir. 

Romadan gelen bir telgra~ 
ta Türk hariciye vekilinin 
mübadele mes' elelerinin, bir 
kül halinde halli etrafinda 
bazı yeni tekliflerinden bah
sedilmektedir. 

Yunan hükfımeti bu yeni 
teklifin tafsilatına intizaren 
mübadele meseleleri hakkın

daki tetkikatını tevkif eyle-
miştir. 

Bir intihar 
' 

- ------·-·-- -
• 

_. -. Son Saat· 

Bi-z-Fı·a11sa 1 

Hudut ve Mersin 
hattının . muba
yaası mes' efesi 

B. M. M. de dün bir meb'us 
tarafından Adana - Mersin 
hattının mubayaası hali neti
celenmediğini söyliyerek Ha. 
Vekilimizden izahat rica et
miştir. Tevfik Rüştü B. Tür
kiye - Fransa arasında mühim 
miikalemata mevzu olan bu 
mes'ele hakkında şimdilik 

izahat vermeyi muvafık gör
mediği cevabını vermiştir. Bu 
mes' elenin hulasası şudur: 

Hükumetimiz, meclisten çı
kan kanunun kükmüne göre 
bu hattı satın almak hakkını 
kullanmıya teşebbüs etmiştir. 

Bu vaziyette, Ankara itil.iif
namesinin 10 uncu maddesin
de teşrih edilen şekilde bu 
hattın imtiyazı kendisine dev
redilmiş bir Fransız şirketi 
yerine yalnız işletme işlerile 

meşgul bir heyet çıkmıştır. 
Halbuki hükumet hat üzerin

deki mubayaa hakkını kul
lanınca mevcut ahdi ahkama 
göre, imtiyazdan tevellüt eden 
bütün hukuk ve müsaadat ta ' 
kend 'ne avdet etmiştiı·. 

Karşısında şu ve ya bu 
ketin bulunması vaziyeti 
ğiştirmez. 

Fransızlarla Ankarada 

şir· 
de-

de-
vam etmekte olan mükalema
ta mevzu teşkil eden bu hat 
mes'elesinde, vaziyetimiz, mev
cut itilafnamede teyit edilen 
bir hakka istinat etmekte ve 
yeni bir menfaat talebine 
temas etmemektedir. 

~bil Sıhhat ~ c· • 

d sütunu 
İade yok .. 

"' 

~ekille idare e- y uı· u!.. 1 .. · . '. 

dılen Yunan em-ı ,,, d , 1 · I Genç 
l "k. . . . .n.a ın mes e esı 
~uh~:tl:ü::~~0:~~ I gene .kanla ne-) kıziard~ 

yonunun son kararı üzerine tice/endi 'lk,.J.ııı 0 11. ~~ ı.· 
İstanbuldaki vekille idare edil- M U:fl.Jl ~ 
mekte olan Yunan emlakine Galata. sakinlerinden manav 
vaz'iyet muamelesi, şimdilik. Salih ile kömür amelesinden 
ve Yunanlıların pa ayni kara- Ömer arasında Arkilo isminde 
rı muahedat ahkamını tatbik bir sermayeyi paylaşamamak 1 
e~melerine intizaren durdurul- yüzünden münazaa zühur etmiş, t 
muştur. neticede Salih, Ômeri tabanca ı 

Bu muamele durduruluncıya ile bacağından ağır surette 
kadar yeniden vaz'ıyet edilmiş yaralamıhr. 

.olan Yunan emlaki 80 parçaya Salih yakalanmış, Ömer 
yakındır. Bunlar, şimdi iade hastaneye nakledilmiştir. j 

'edilmiyecek, ancak Yunan A ~ ı• 
hükumeti, !fürk emlakini ia - ma ıy 
deye haşlar başlamaz evelce k 1 
vaz'ı yet edilmiş bulunan Yu- 'çıra . mtş. 
nan · emlakiyle birlikte iade 2 bin iiıraı.füı.k 
olunacaktır. i \ 

o zamana kadar bu yeni ·ı ayakk©&bt aşt!'m.ilŞ 1 

emlakin varidatından giıyri Kapalı Çarşıda hazır ayak
mübadillerimizle Garbi Trak- · kabı satan Abdurrahman efen
yada arazi sahibi bulunan 
Türk tabaası istifade edecek-
lerdir. 

Konereye do~ru 
Ankaraya avdet eden Mat-

. buat U. M. Ercüment Ekrem 
B; 25 Mayısta Tarabyada in
ikat edecek olan beynelmilel 
Ajanslar kongresine iştirak 
edec.ıek ecnebi ajansların, mü
messilleri isimlerini bildirmiye 
başladıklarını , bu meyaıida / 
bazı ·devletlerin matbuat mü
dürlerinin de kongreye iştirak 
edeceklerini beyan etmiştir. 

di, zabıtaya müracaatla altı 

aydanberi dükkanından tam 
2 bin liralık ayaWiabı çalın
dığını ve son günlercİe, bu 
sirkatin, dükkanında ·çalışan 
« Mirza » ismindeki çırağı 

tarafından yapıldığım öğren

diğini söylemiş, takibat yapıl
masını rica etmiştir. 

Zabıta, bu iddia· üzerine 

tahkikata başlamış, Mirzanın 
çaldığı malları gene kapalı 

çarşıda ahçılık eden Mehmetle 

Erkek, kadın bir insanda 
bel kemiğinin öne, arkaya, 
sağa, sola kayması hayat üze
rinde büyük ve mühim tesir 
yapar. Güzelliğin bozulmasın• 

dan sarfınazar, bilhassa gebe• 
lik ve doğum zamanlarında. 
pek meş'um neticeler vere· 
bilir. 

Bu neticelerden biri ciğer• 
!erin teneffüsüne mani olmak• 
tır ki veremle nihayet bula• 
bilir. Bunun için en ziyade 
dikkat edilecek zaman, kiı• 
!arda kemiklerin neşvü nema 
bulduğu vakittir . Bel kemiği• 
niır eğrilmesi, büluğ zaman· 
larınd ziyadesile dikkati icap 
ettirir. 

Bu sebeble büluğ devrele· 
rinde okuyup yazarken öne 
doğru fazlaca eğilmelerine 
mani olmalı, ders sıralarının 

vücudu dik tutacak bir halde 
olmasına ehemmiyet vermeli· 
dir. 

Önlerin~ bakan, boyunları 
sarkık, omuzları kalkık, elleri 
ceblerinde miskin miskiıı 
dolaşan bu gibi çocukların 
göğüslerini öne çıkar· 

maları, gövdelerini dik tu• 

tarak başlarını yukarıya kal• 
dırmalan temin edilmelidir. 

nııwsır bir lalısil kabı içinde 
verilebilir. Bir Darıilfıin.ıın, 

ilıııi ö!Jrelcn ve arıyaıı bir 
zıinıredir. Onun için ayrı bir 

kap isler. 1 hiltisa, vadfeye 
göre ıı::.ııu lı:i::.ınıdır. Böyle 
olma:sa cılıe11k olma::. Şıı 

/akdirce bina, confor sıya

seli ne bir mıııınyiş ne de bir 

maddecilihlir, bu sadece bir 

:arıı relin lwbıılıidıir. Blilı'irı 

bıı işlerde feldkel maddeye 

verilen elıemmiyllc değil. 

yalmz teşkil edilen ıı:::ııvlıırm 

1 ar::ıı edilcıı vazif elcri yapma

ması takdirindedir. 

Atina, 31- İşleri iyi git
mıyen müessesatı maliyeden 
birinin müdürlerinden biri 
intihar etmiştir. 

' Bu itibarla gerek bu ve 
Şişane yukuşunda 
Şişane Ayvaz hanı altında 

19 numaralı mobilye mağaza
sından rangın çıkmış, derhal 
söndürülmüştür. 

zevcesi Hatiçe ve oğlu İsmail 
vasıtasile sattırdığını öğren

miştir. 

Yapılan tahaniyat netice
sinde « 179 » çift iskarpin 
bulunmuş, sahibine iade edil
miştir. Tahkikata devam . olun
maktadır. 

Bazı çocuklar bir tek ayağa 
yaslanup dururlar, buna mü• 
saade etmemelidir. Zira bu 
zaman vücudun bütün sikletİ 
bir tek ayağa yüklenir, muva· 
zene husole getirmek içiıı 
vücudlan kendiliğinden dayan• 
dıkları ayağın aksi tarafa me
yi eder, belleri bükülür. Bu 
meyi tedricen sabıt hır şekil 
alır ve bu suretle bel kemiği 

llleseld yeni ıııcki<'pleri ıı 
yalm:; büyük, taş ve yıi:::el 

olmaları kafi değil, rıılı iti

barile olduk/an yibi uı'icııl 

itibarile de dcıııokrasıı11ıı la

leplN·ine ııyyuıı olmaları 
16.::ınıdı;. 

• • • 
ıu üderri s: 

i:nnoil Jlakk.ı 

Gıcırdı.yan kun
dıJ'ı·a modası 
Eskiden bizde de vardı. 

[Mabeyin ve enderun oğlanla
rından göğüsleri sırmalı paşa

lara ve simsiyah suratlı 
harenı ağalarına vaı·mcıya kadar 

hep yürüdükçe gıcır gıcır 

öten kunduralar giyerler ve 
kendilerine mahsus cakalı 
•yürüyüşlerle geçer giderlerdi 

O zaman çocuklar da hile 
bu merak vardı. Bayram ayak 
kapları gıcırdamıyan çocuk 
yeni ayakkabı kiydim demezdi. 
Bu gıcırdıyan ayakkabı bu 
sene yeni moda olmıya baş
lamış. Fakat bizd~ değil Av
rupada. Bu moclayada ilk 
defa ingiltere sarayi k•ralisin
de başlanmış . 

Hatta Avrupa gazetelerinde 
okuduğumuza göre Efgan hü
ki.:mdıırı Amanullah han bile 
gı::ıriw ayakkaplanndan bir 
lıaylı siparişte bulunmuşmuş. 

Kadriye H. tahkikatı 
Kadriye H. ve rüfekası 

hakkındaki tahkikata devam 
ecHlrnektedir. Prenses Vicdan 
hanımla Naci Beyin ve Ha
fl;?ki nisa hastanesinde bulu
lıan Ayşe b2.Dlmın ifadelerine 
tnüradaı;t c!ımmuştur. 

İki küçük hırsız 
Galata ve Topane civarın-

da.ki mağazalara girerek 
bir takını sirk:ıtler ika 
eden sel:iz yaşlarında Muzaffer 
Apt-:lrrezak ile Qu ya.smda 
Şaban oğlu İbrahim zal:~;ıtaca 
yakalanarak mahk:m:eye v~ri!
ınişlerılir. 

-----; 

Başpiskoposun 
seyahati 

Sofya, 31 - Kenterburi 
ha~ piskoposu Atine, İskende
riye ve Kudüsten sonra Sofya, 
Belgrat ve Bükreşe gidecektir. 
Mumaileyhin maksadı orto· 
doks ve Anklikan kliselerinin 
tevhidi hakkında müzakerat 
yapmaktır. Mumaileyhin bu 
seyahatine büyük ehemmiyet 
verilmektedir. 

Yunanistan .. Arna .. 
vutluk arasında 

Atina, 7 - Arnavutlukla 
Yunanistan arasında transit 
ticareti hakkında bir itilaf 
için müzakerat yapmak üzere 
bir Arnavut murahhası Yan -
yaya gitmiştir. 

Lizbonda yangın 
Lizbon, 1 ( A.A.) - Bir 

yangın neticesinde 4 bina 
harap olmuştur. 

Sefirin cenazesi 
Paris, 1 [A.A.] - Amerika 

sefiri M. Myron Herrikin ce -
naze mera.sim Nisanın dördün
cü günü sabahı yapılacaktır. 
M. Puvankare bu münasebetle 
hükümet namına bir nutuk 
söyliyeceldiı-, Touville kruva
zörü sefirin naşmı Amerikaya 
götürecektir. 

Meksikada harp 
Londra, 1 (A. A.) - Röy

ter ajansının Nuyork muhabi~ 
bildiriyor: Asiler Escalonda 
dün federal kıtaatma karşı 
büyük bir zafer kazanmış ol
duklarını ve ceneral Artiz de 
dahil olduğu halde 400 fede
ral efradın maktul düştüğünü 
bildirilmektedir. · 

Bundan başka 10 saat de
vanı etmiş olan bu muhıırebe
de 1500 federai asl:eri esir 
edilmiştir. 

Bulgar hukume· ı 
tine şiddetli 1 

hiicıımla.r 1 

Scfya 1 - Sobranyada mu-
1:: :ı!if :ncb'&~lar, bazı d.ıhih! 

gerek hudut mes'elesinin, 
Fransanın noktai nazarımızı 
kabul etmesi beklenmektedir. 

• 
ispirto ve müskiı'at ishisarı 

1 Katırın tekmesi 

Kimse)re verilmiyor 
1 

Ankara a tramvay inşa
sı mes"clesi ne old.u? 

Ankara, 2 [Hu. Mu.] - Bir 
İtalyan gurubu , Ankarada 
elektirikli tramvay tesisatı 

yapmağa talip olmuş ve hü
kumetle uyuşmuştur. yakında 
mukavelesi imzalanacaktır. 

Bu gurup, ayni zamanda, 
ispirto ve meşrubatı küuliye 
inhisarının da kendisine ve7il
mesini hükumete teklif etmiş, 
bunun için hariçten ithal olu
nacak içkilerin celpü ithali 
hakkının da kendisine veril-
mesini şart 

müştür. 

Hükümet, 

olarak ileri sür-

bu son kaydı 

icraatından dolayı hükumete 
şiddetli hücumlarda bulunmuş
lardır. 

Başvekil Liyapçef hükume
tin gerek komünizmi, gerek 
faşizmi tenkil etmek fi\uinde 
olduğunu beyan etmiştir. 

~1. Rivas Atinada 
Atina, 1 - Muhtelit müba

dele komisyonu reisi M. Rivas 
buraya gelmiş pek hararetle 
istikbal edilmiştir. 

Yarın har. nazırı mumaileyh 
şerefine resmi bir ziyafet 
vercek, bunda M. Venizelus ta 
hazır bulunacaktır. 
Kanda Fransız ~ İngiliz 

şenlikleri 
Kan, ( A.A. ) - «Havas» 

F ransıı - İngiliz şenlikteri mü
nase betile tertip olunan alay 
ölüler abidesine gitmiştir. 

Misafir İngilizlel' abideye 
l>ir çelenk koymuşlardır . 

1 

1 

Alay bundan sonra Edvard 
VI! in çiçekler ve Layrn!<larfa 

1 

t':!zyiıı edilmiş olan abidesine 

mahzurlu gördüğünden kabul 
etmemiştir. 

Gurubun t.eklifatı meyanın

da, Ankarada büyük bir 
ispirto fabrikası tesisi va'di 
de mevcuttur. 

Gurubun maksadı, :ı:arar

etmesi muhakl<ak olan trarııı
vaydaıı ziyade ispirto ve iç
kiler inhisarını almağa matuf 
görülmektedir . 

Gurup mümessilleri, merkez
lerile temas etmek üzere An
karadan ayrılmışlardır; yakın

da hükumetle görüşmek üzere 
buraya avdet edeceklerdir. · 

gitmiştir, 

Dük dö Gonnaught, Fransız 
bahriyelilerine bir geçit resmi 
yaptırmış, samimi itilafın 25n
ci yıl dönümünün hatırasını 

tes'it için yapılmış olan plakın 
örtüsünü açmış ve bir nutuk 
irat ederek biraderinin iki mil
letin tarihinde derin akisler 
hasıl edeceğini siyasi teşebbü
sünün ehemmiyetinden heye
canla bahsetmiştir. 

~dJiyeye verilenler 
Istanbulun muhtelif yerlerin

de müteaddit sirkatler ika 
eden sabıkalı hırsızlardan Re
cep, Hasan, Basrı ve Meh
met, dün müddei umumiliğe 

teslim edilmişlerdir. 

İki yeni nıektep 
Maarif idaresi Üsküdarda 

yaptırmıya karar verdiği ilk 
mekeplerin yerlerini tesbit et
miştir. 

B.;..:ı! :::ı- iki tar-edir, biri At
l2ma,_<-~ndz, biri de İhsan"ye
c!c . yapılacaktır. 

t!ÖZ çıkardı 
Bakırköyünde Hamam so

kağında oturan 8 yaşında Re
cep ismindeki çocuğa dün Ali 
F evzinin katırı bir tekme at· 
mış, Recebin sol közünü çı

karmıştır. 

Bir dolandırıcı tutuldu 
Meşhur ve sabıkalı dolan

dıncı ve mantarcılardan Sarı 

İhsan ile Felek Mustafa bir 
ay evel hapisaneden çıkarak 

Recep, Kamil, Halil, Süley
man, Mustafa efendilerle Pem
be hanım namında altı kişiyi 
muhtelif yerlerde dolandırmış 
ve nihayet zabıtaca derdest 
edilmiştir. 

Yangın 
Vefada Katip Şemsettin 

mahallesinde bakkal Ahmet 
efendinin dükkanından yangın 
çıkmış, sirayet etmeden sön
dürülmüştür. 

Bir barda nıarif et 
Kumkapıda oturan Vangel 

dün gece Divan yolunda Ner
min barına gitmiş, altı liralık 
rakı içmiştir. 

Çıkarken, polis raporuna 
göre, parayı noksan verdiği 
ileri sürülerek bar sahibi Ma
lik efendi ve iki arkadaşı ta
rafından dövülmüş, cebinden 
100 lirası alınmıştır. 

Çiçek pazarında 
Sabıkalı güruhundan Serope 

ile Osman Çiçek pazarında 
Fethi · isminde bir satıcının 

diremlerini çalarken yakalan
mışlardır 

Yakalandı 
Fınn tahlakiirlarından A-

nastasın 28 lirasını sabıkalı

lardan Yani çalmak istemiş 

ise de cürmü meşhut halinde 
yakalanmıştır. 

yana doğru kıvrılır. · 
Büluğ zamanında genç kız• 

lann bilhassa fazla dikiş, 

nakL~, el işlerile uğraşmaları 
pek tehlikeli neticeler tevlit 
eder. Zira bu zaman pek 
fazla öne eğilmeğe mecbur·. 
durlar. Ehemmiyet vı;:rilmiyince 

·bu hal nihayet kanburluğa 
sebep olur. 

sonra fazla dikiş, nakış gibi 
meşguliyetler gözleri de yorar, 
« Kasrı basar » denilen gö:ı 
hastalığı doğurur. 

D. C.Z. 

Fcocuk haftası 
1 Himayei Etfal cemi ... 

yetine yardım ediniı 
« Himayei Etfal » cemiyeti 

bir çocuk haftası ihdas et
miştir. Bu haftanın başı 23 
Nisandır. 

Çocuk haftası zarfmda 
« Himayei Etfal » e yardım 
edecek olursanız, vatanın 

istikbaline en büyük bir 
kuvvet vermiş olacaksınız. 

İstikbali taşıyacak büyük 
Türk yavrularının boyunları 
bükük, gıdasız ve hakımsı:ı 
kalmalarına hiç bir Tür!< 
rıza giisterm·ez. 

Cemiyet son 4 senede · 

1
11 257 ,561 çocuğa yardım et -

miştir. Bu şefkatli eli yardı
mınızla kuvvetlendiriniz. 

• 
Yarın memleketimizin ba' 

şına geçecek olan bugünüll 
çocuklarını açlıktan, sefalet· 
ten kurtarmıya ç a 1 ı ş a il 
Himayei Etfal cemiyetine 
yardım etmek istiyenJet, 
matbaamızın de la Jetinde~ 
istifade edebilirler. Bu gibi 
şefakatli ve hayırperver :ıe: 
vatın verecekl~ri ~ aneY; 
memnuniyetle Himayeı E~a 

ıı:miyetirie tesl~: edecegı:ı· 
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, Son Saat· 

r ıelsiz Enfes bir pofsson d'avril 

er t · Telefon sesli M~""="~JYV~R 
ı·,,klam yapmıya' Kandil· ve ıköy Ru-

hu dei~t bir netice Yer
l'lezse, hii ninıelin1iz ı 

en ceı ·i tedbirleri 
alacaktır 

basladı 1 1 u'".rdu''· 
\ <l

, 
1 

. 
1 

m ar ı 
• \Tupa a te sıs tc e-

ulıtelit mübadele komis
yomınuıı son karan üze

rine, İs tan bulda vekı1le idare 
eki~ilmekte olan Yunan emh'ı

ne vaz'ı yet muamelesinin 
~i dilik durdurulması müsait 
ghötiilmüştür. Şimdi Yunan 
üküme inin muahedat ahka

ltıına riayet etmek suretib 
komisyon kakanna tatbik et
llıesi beklenmektedir. 
Diğer ta:r:ıftıın Ankara mü

thakerab, bu defa iyi bir sa.f-
ada devan; etmekte ve Yu

ııa istandaki i:ıdeye tabi Türk 
eııılakine mukabil İstanbulda
ki Yunan emlakinin birakıi. 
llıası görü;ülmektedir. Bu defa 
da müzakerattan bir netice 
Çıkmazsa hükümetimiz en cezri 
tedbirleri alacaktır. 

irmi üç n'.sanda başlayacak 
olan çccllk haftasında 3 

&ün müsamere, 4 konferans,bir 
bata verilecek, gi:rbüz çocur 
llıiisabakası yapılacak, meme, 
llıama ve oyun çocuklarının 
eski ve yeni gıda, giyim ve 
htak şekillerini gösteren bir 
Sergi açılacaktır. bu bir haf
tada, ocağa çocuklar hakim 
olarak, aralarında intihap ede
Cekleri reis, makamatı aliyeye 
23 Nisanda tebrik telgrafları 
&önderecektir. 
yeni belediye azaşı, dün 

Firkada toplanarak yek
diğerine takdim edilmişler. 
Yeni reis namzetleri tesbit 
olunmuştur. 

T"effiz için müracaat edip tc 
ellerindeki vesaiki iskan 

İdareliİne tevdi etmiyen mü
h;,U 'Herin haklan iskat edile
~ktir. 

'J"icaret odası kongresi 15 
Nisanda toplanacaktrr. 

Devlet Bankası için M. Şahbn 
t yerine Alınan Devlet Ban
~sı erkanından M. !\tüller 
bugünlerde şehrimize gele -
tel( tir. 

. M. M. ikinci reisi Hasan 
ve matbuat U. M. Ercü

lııtnt Ekrem beyler dün An
karaya gitmişlerdir. 
y~ni belediye 1 ayihasına 

&öre, belediyeler yüzde 5 
hasılatını, hükiimetin göstere
~eğı bir bankaya yatıracaklar-

ır-. Bu paralarla, belediye 
har'.kası tesis edilecektir. • pkanı adi suretile mübadil 
~hacir ve mültecilere veri
""1 ve işgaUerinde bulunan 
~lerin istirdat edilmemesi 
~Uınu Da. Vekaletinden teb
~ edilmiştir. 

Silılııye Vekili Refik B. dün 
. Tıp fakültesini ziyaret et-
~ ve fakülte ihtiyaçlarına 
'ı bazı notlar almıştır. 

81'an işlerinin tesrii için ya
~I~ yeni talimabıame, iluan 

tkilc komisyonlarının lağvını 
~ bul mnaktadır; bun1ann 

== 

Cet e mi, spor 

fon sirketlcrinin bas-• • 
lıca varidat nıenhaları 
ihiııdır . .\lühiın ticaret 
t'vlerinc en ilan toplar
lar, bu ilfuıları bir 
rece konser ZJrasında 

• 
okurlar ve bu sayede 

" 
temin ettikleri para 
ile de ·ı raflarını 
korurlar. Her nedense 
biziın şirl·tl hu i~le 
p"k ~ne::-g J o"n1~dı. 
1lll su ·c 1 'ari iat 
t<ıninine 

'cılıaız cvelki •rece t'. -kencii · tıiık ahizeic-
rını rck!:t l ettiğini 1 

i~ittik. Şirkete nıeccani 
rcklaın olarak burada 
biz de tekrar edelinı: 
«Şirl·ct elinde n1evcut 

Ba tık 111' rkaJı ahize
lerin fiatJı rını eksilt
nıis ve hunları ıı avlık . . 
tal<sit ile Yerınive ka-
rar vernıi:;;tir.)) 

1'elsiz şirketinin abo
ne nıiktarını arttırnıak 

1 için hu, güzel bir ted
birdir, fakat şirket bu 
açtıi!·ı yolda devanı 
ederek bu sene içinde 
çıkan ve elektrik cc?·e
yanı ile islh·en veni 
~ ~ .. ol 

ahizeleri getirtse de 
onları taksit ile satsa 
nıuvaff akıyetini daha 
zivade ten1iıı etınis " . 
olur zannederiz. 

vazifelerini iskan ve teffiz 
memurları ifa edeceklerdir. 

T apo ve Emvali metruke 
memurları kendilerinden iste
nen izahab vermeğe mecbur 
tutulmaktadırlar. 

İskan U. M. Hacı Mehmet 
bey Ankara.ya avdet etmiştir, 

G eçenlerde iflasına karar 
verilen manifatura taciri 

Mercimekyan Ef. iflası taksirli 
görülerek ceza mahkemesine 
verilmiştir. 

Muhtelit Türk -Romen mah
kemesi riyasetine de, Türk 

İngiliz mahkemesi reisi M. Ha
merih tayin edilmiştir. 

B. M. M. Litvinof misakına 
iltibakımıuı dair kanun ve 

Türk-Macar bitaraflık, hakem 
ve uzlaşma muahedesini kabul 
etmiştir. . 

Yahya Kemal B. perşembe 
günü V arşuvadan gelecek 

ve nisan nihayetinde yeni sefir 
oldt·ğc Madrite gidecektir. -

~ meydanı mı? 
atjhte Fevzi pasa 1 

~d . 
desin( e her gün 

)'~.,! 1 • 'ki ı· c · erce ~)ısı · el ı ço-

tehl:k ine ınaruzdur
Iar. burası ahalinin 
geçmesine ınahsus bir 
cadde n1idir, ·oksa • 
bisiklet ko~u sahası 

<l lık caddede .·üratle 
~~ğı, yu1·an dolaş
ın'tlctndırlar. Hele cu-
~l~' günleri bunlann 
"1~ ~il ~addcyi kapla
Jitı· sı . u1.ündcn kadııı-

Vt: çocnldar ez l;ndı: 

nııdır? Tahsin 

* Ü küdar iskelesi 
Şirketin Üsküdar 

iskelesinden vapura 
binenler bilirler. İ-,kc
lenin birinci nıevki 

Poisson d'evrilin en nefis;ııi ' 
Kadık'y (t policli ile Kan· 
dilli<leki Rum paı;aslar na 
yap:n ... ~ardır. 

Evelki gün öğleye doğru 
kandilli 1e'efon saa ralımt te
lefonla der er ki: 

- Uitfen V andillidc!ô Rum-
!ardım birisini telefon başma 
çağınr mısıruz? 

Saı; tral c ıurlıırı dan birı
si hem n ç rşıdaki bir Rum 
kundur nyı te!efo çağı~ır 
•;e l·undutao tdefonu elbe 
alıp tınar: 

e isliyo mn? 
Ve şu er.ıhı <:.hr: 
- ~izleıe ilm~~. Kadıköy 

metrcpoliti şimdi apansızın 
•·' . k ı•. 1 ıau, c .,,-e yarın llliiaC<:K-

tır. Kandilli Klis"sine haber 
verin! 

Kunduracı bunu duyar duy
maz hemen k!iseye koşar, 
papaslara mes'eleyi anlatır. ve 
biraz sonra Kandilli kli5e~i 
papazı telefon sanl(alı.ıa ine-
rek cenazenin saat kaçta 1 

acele Beyoğluna gönderilir. 
, ihayei akşam olur ve Kan-

uli pı:pazı, cenazenin kaçta 
kaldınlacağını, merasim taf
sıli!tını öğrenmek üzere akşam 
ga:ı:etelerini alnıak ister ve 
iskeleye iner. 

Fakat gazetelerde buna dair 
lınrfi vahit göremez. Bunun 
üzerine, telefona yapı~ıp Kadı
köy metre!)olilanesini bulurlar: 

- Alla! 
- Neresi orası? 
- Kadıküy metrepolitanesi! 
-· Yarın cenaze kaçta kal-

kacak? 
e cenazesi? 

- Metrepolit efendinin ce-
n;ı:esi! 

- Ne söylüyorsunuz 
metrcpolit benim! 

- Aman demeyin! 
- Vallahi benim! 

yahu, 

Bunun üzerine papaslar ve 
cemaat şaşırır, hayretle dağı
lırlar. Fakat mes'ele bununla 
bitmez. Beyoğluna çelenk al
mıya giden adam da cena -
zenin k çta kaldırılacağım 

anbm k üıere me'repolitane
ye müracaat etmek ister ve 
ielefon.ı yapışır: 

- "eresi efondim! 
- K ;ı ıküy metrepo\itanesi! 
-- Y an:ı cenaze kaçta kal-

kacak? 
- Ne cenazesi? 
- Cennetmekan Metrepolit 

efendici.1 cen:!:'.esi! 
- Yahu, siz sapıttınız mı? 

metropolit benim! 
- Aman ne diyorsunu:ı:, 

·iz safı mısıııız? 

kaldırılacağını anlam;;.k ister. 
kulıı.;;rı. telfonla konuşmıya 

müsait olmad:ğı için .. rr baş
kasının tavassutu ile Kadıköy 
metropotitliğini tel fonda bu
lur. Cen ze saat k·cta kal
kacak diye sorarl::r. rL'.etı opo
litanedcn bir !ıe.nın • ank ı:.,n 
başka b;r cenaze vıuy -
ertesi ı;ünü kaH·ac.ıi;ını, - ·at 
saatinin henüz muka!"!'er ol
madığını söyler. Böylece met
ropolidin vefatı tevsik ed 1-
m:ş olduğundan Kandilli 

klisesi matem nını ça m;: <: 

başl:ır. 

Tabii, çalınan olüm çanın 

duyan bütün Ruınlı!r kliseye 

koşarlar, derken meseleyi 

civar Rumları duyup onlar 
da ayaklanır. 

-= Hem de turp gibi kar
' ;m1T.da kon~uyorum İşle! 

Kandilli klisesi namına bir 
çelenk almak üzere Liri ale!-

Tuna cıçıidı 
Kış münasebetile ( Tuna ) 

mansabında donan ( Solina ) 
( Sume ) ve ( ibra] ) limanla
rında buzlar açılmış ve boğaz

lardan geçmek üzere bekliyen 

vapurların hareket etmiye b~
ladıkları telgrafla şehrimize 

bildirilmiştir. 

Aynı zamanda ( Solina ) 

limanı önündeki kar fırtına

sından yıkılan fener de tamir 
edilmiştir. 

Tnnanın donmasından istan
bulda bulunan ecnebi konso
loshaneler, T unaya gidecdı: va
purların evrakım vize etme

mekte idiler. Yarından itiba

ren vıze etmiye başlıyacak· 
lardır. 

heklenıe •_ılonunun du
Yarında bü rük bir 
çatlak .ardır. İskele 
tan1irdc ik n bu ehli
keli çatlağın kapan
n1as1 hiç te fena olını
yacaktır. 
" Fahri 

* Tehlikeli duv 
Saraçane baş.ında 

Havdarane n1ahalle-. 
sinin metrul· Çelebi 
haınanu günden güne 
yıkılnıaktadır. J\lezklir 
hanıaK1ın Yeşiltekl·e 
sok<1ğına nıüte ·cccir 

- Halbuki ben shin için 
Bcyoglundan elli liralık bir 
çelenk yaphrmıştım! 

En sonra da mes'elenin 
Poısso~ d'avril olduğu anlaşı
lır ve he• iki taraf ta merak-
ta,, kurtulur. 

Se ·~eri torpıl 
Karadenizde Körele ile Gi· 

reson arasmda serseri bir tor
pil vapur kaptanları tarafın

dan görülmüş İstanbul liman 
ticareti bahriye riyasetine bil
dir!;mişlir . 

Tehlikeli torpilin imhası için 
liman riyasetinden lazım gelen 
tedabir ittihaz edilmiş ve ala
kadar kaptanlara tebligat 
yapılmışbr. 

Gelen seyyahlar 
Dün limanımıza Kanada 

Fransız vapurile ( 180) kadar 

Fransız, İngiliz ve Amerikalı 
seyyah gelmiştir. 

Ayni zamanda İtalya ban -
dralı Brerilya vapurile de (80) 
kadar İtalya ve İsviçreli seyyah 
g ı iştir. 

duvarı çatlanuştır. Bu 
duvarın vıkılmasile 
henı caJ<le~in ıkapan
nıa, ı, hem de karşı

s1nda ikanıet ettiğim 

l 32 I nun1aralı evın 
tehlikeye oıaruz bu-
Junınası dola vısile nıuh-

• 
tcrcnı gazetenizle Şeh-
renıanetinin nazarı 

dikkatini celbetınenizi 
rica ederim . 
Fatih, Sar· çane, Yeşil 
teki c sol ak :ı2 1 • 

ttil i , ... ütfi 
1; 

1 

T~ıassup! 
Bir metropolit 

rJJe güzellik 
müsabakası 

Selanikten bildiriliyor: 
Screz metropolidi Kostan

tf nos bir beyannamesinde, 
güzellik miisabakalanna şid
detle hücum etmekle ve 
bu müsabakaları Allaha hür
m,.tsizl;k, ahlaksızlık edep
sizlik diye tavsif etmektedir. 

Bundaı:ı sonra da bütün or
todoksların bu gibi şeyiere iş
tirak etmemelerini tavsiye eyle
mektedır. 

Hukukta derece 
farkl rı 

Darülfünun Divanının bugün
kü içtimaında Hukuk fakülte
si tarafından Faküite mezun
lan ara ında derece farkları
nm kaldırıl~ için vaki olan 
müracaat tdkik ed;ıecektir. 

1 Nafiz Ps.nın cenazesi 
Doktorların piri olup haberi 

vefatım dün teessürle bildir
diğimiz Nafiz Pş. nın cenazesi 
bugün 10,30 ta Beşiktaştan 
kaldırılarak Eyube nakledil
~tir. 

Enkaza talip 
Ortaköyde Yıldız sarayına 

ait ;--ıkılan duvarın enkazı bir 
tıirlü kaldın!amamakta ve 
Emanetle liman idaresi ara
~ında, caddeyi kapayan top
raj;,TJn denize ök;jlüp dökül
memesi mes'elesinden çıkan 
ihtilaf halledilememekte idi. 
Nihayet lstandart kumpanya
~mm bir teşebbüsü ile bu 
mes'ele halledilmek üzeredir. 

Haber aldığımııa göre, İs
tandart şirketi, yapbracağı bir 
bina içfo, bu enkaz arasında 
bulunan ta !ara talip olmuştur. 

Bu suretle Emanetle gaz 
şirketi anlaşırsa, bir aydan 
fazla bir zanıandanberi Orta
köy yolunu kapıyan taş ve 
toprak yığınlarının caddeden 
kaldırılmasına imkan hasıl ola
bilecektir. 

Pariste bir sergi 
1929 Nisanının iptidasından 

nihayetine kadar devam et
mek üzere Pariste beynel
milel sanayi ve Ticaret sergisi 
küşadı takarrür etmiş, yerli 
san'atkar ve zurraımızdan bu 
sergiye iştirak etmeleri Fransa 
hükumeti tarafından H. C . 
bildirilmiştir. 

'fekirdağında abide 
Tekirdağı Valisi Arif heyin

teşebbüsile R. C. hazretleri 

namına T ekirdağmda rekzedi
lecek (Cümhuriyet) abidesinin 
kaidesile Jevazımab yerli san'
atkiirlanmı:ı:dan merkez zade 

Kadri efendi tarafından yapıl

mış ve bu gün T ekirdağına 
gönderilmiştir. 

Et pahalılığ 
Et pahalılığı ha~kın

daki vazınızla Karabi--
galı Hüse;in beyin 
gene nıutcber gazete
nizde intişar eden bc
vanatını oku<luın. A
caba, hu pahalılıkta 
büyük sernıayeli et 
tacırlerinin birleşerek 
et satışına bir inhisar 
şekli vern1elerinin l·ül
li te'siri yok nıudur? 

Bu cihet te tahkik 
edil ·e isabet bu vurul-. 
nuış olur. ı\. R 

Sahife :ı 

Btı fltı J. r 
fi e(li 1{<)< l t ı 

- Kadınların caııt can da 
erkeklerinki patlıcan mı yahu? 

- Damdan d- er gibi, 
şimdi, bu sual neden icap 
etti böyle? 

- Bu gün!erde bizde de 
alıp yürümiye başlıyan güzellik 
mlisabakasından ic p etti. Ba
kıyorum, sade bu müsabaka 
kadınlar ve kızlar arasında 
açılıyor ; erkeklere gelince ne 
aldıran var, ae soran ! 

Halbuki ayni müsabaka ka• 
dııılarla beraber ekekler ara· 
sında d:ı açı!ma!ıdır. Malum a, 
biri yer, biri bakar kıyamet 
ondan kopar. 

- Adam sen de, kadınlar• 
la erkekler arasında zaten 
hangi gün kıyamet kopmiyor 
ki? Daha yanın saat eve, bi
zim bitişik komşuda kan ko
ca arasında öyle bir kıyan t 
koptu ki bütün mahalle yerin
den oynadı. 

- Sebep? 
- Sebebi malüm, erkek, ka• 

pmın önünden bir yabancı kaduı 
geçerken gözlüğünü takip bak• 
mış, karısı da niye gözlüğü 
takip ta bakıyorsan? Diye 
açmış ağzını açmış ve kıya
met te b=dan kopmuş! 

- Vah vah! Ya gözlükle 
bakacağı yerde dürbünle b~~-ı 

sa imiş! Canım efendim, ka
dınların bazıları de pek bu
luttan nem kapan cinsi. En 
ufak bir şeyden hemen bir 
çıban başı koparıyorlar! Me
seli şimdi kendi aralarında 
yapılan güzellik müsabııkası 
gibi erkekler arasındada böyle 
bir şey tertibine kalkışılsa 
seyrnt sen günıbütüyü ! 

- Ne gibi? 
- Ne gibi olacak? Kocası-

nın ve ya sevdiği erkeğin 
müsabakaya girdiğini duyan 
her kadın hiddetinden küple
re biner: 

Vay! Sen kendini başka ka· 
dınlara beğendil'mek için gü· 
zellik müsabakasına giriyor· 
sun ha! Diye adamcağızı gir· 
diğine, gireceğine pişman 
eder. 

Fakat bana kalırsa, ne o· 
!ursa olsun, kadınlara nispet 
erkekler de ne yapıp yapıp 
kendi aralarında bir güzellik 
müsabakası açmalıdırlar. 

- Şayet öyle bir şey yapı· 
iırsa İstanbul erkekleri içinde 
birinciliği kim alır dersin? 

- Sus, şimdi, bana balta• 
yı taşa vurdurucaksınl Hem, 
erkek güzelliği müsabakasnı· 
da rey vermek erkeklere de
ğil, kadınlara düşer. 

- O halde sormak ayıp 
olma.sın ama adııılar en çok 
nasıl erkeklerden, hangi er
kek tiplerinden hoşlanırlar? 

- En çok kılıbıklardan 
hoşlanırlar! 

- Neden acaba? 
- Çünkü kılıbıklar hem 

gayet sadık. vefakar bir koca, 
hem de evde fahriyen ça şan 
azat kabul etmeı: bir uşaktır-! 
lir da ondan! 

Gıebena jandarma kuman
danı mililım Dolanın idare
sindeki mofreze K alive 
l!levkiinde eşkıya ile şidd tli 
bir mllsademede bulunmuştur, 
eşkıya firara muvaffak olmuş
tur. 
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Bavraktar sustu. 

Çevri n dol plar, ( ö
nen •e ·"t 'i· ··•en fı

rıkıaklar gibi şu hul
ya ar ve bu sevdalar 
da hoşuna gitı11iyordu. 
Filhakika kendisi de 
bir şeyler olmak, dün
yadan geniş mıkyasta 
kamalma k istiyordu. 
Hatta Rusçukta ikicci 
olmadan ise küçük bir 
kasabada birinci bu
lunmak için derin bir 
hahiş besliyordu. La
kin bu ihtirasını, İs
mail ağa gibi geniş
letmekten - nefsine 
karşı bile - utanıyordu. 
Maamafih, itiyadına 

gene ittiba ile, Tersenk
~li oğluna itiraza filan 
kalkışmadı. Bahsi de
ğiştirmek için sordu : 

- Bu elli beş kese 
akçeyi, kaputları ne 
yapacağız. Kime ve
renm ve ne miktar 
verelim. 

- Düşündüğ-ün şeye 
bak, Otuz kesesini 
ben, yirmi kesesini sen 
alırız. Beş keseyi de 
senin yoldaşlara dağı
tırız. Kaputları kime 
dilersen ver. Onlar 
saray malıdır iki para 
etmez. 
Bayraktarın kaşları 

alnına doğru açıldı. 
Biraz evel, İstanbulun 
atiyesine, hedi)_'esine 

' A omuz çevıren ayan 
hazretleri, şimdi açık
tan on beş kese akçe 
alıyordu. O perhiz ile 
bu lahana turşusunu 

telif edemiyen bay
raktarın hayreti, yü
ıünde tebellür etnıiş 
gibiydi. Tersenkli oğlu 
bu hale karşı küsta
hane sırıttı : 

Akçenin çoğu göz 

çıkaı·nıaz, nerden gel
divi de üstüne yazıl
n az. Onlar, alıl·lık 
edip.göndernıiş; biz de 
payeder, keyfimize 
bakarız, 

Bayraktar gene sus
tu. Ağanın pençesin
den kurtulnıuşa benzi
yen 25 kese akçeyi 
tamamen kendi adam
larına daP-ıtn1ayı, nef
si için bir habbe dahi 
alıkoymamayı taşarlı
yordu. 

Mustafa ağa, bu 
muhavereden biraz 
sonra, paraları, ka
putları, sanıur kürk
leri tesellüın etmek 
üzere vali konağına 
gitti. Oradan ayrıla
cağı sırada İstanbul
dan gelen kapıcıbaşı 
yanına yaklaştı ve 
yüksek sesle : 

- Akşama a {?·a haz
retlerini görn1iye ge
leceğim. Zahmet edip 
söyler nıisiniz? 

Dedi ve nıüteakiben 
fısıldadı : 

- .l\fahren1 diyecek
lerim var! 

(Mabadi var) 

KONFETİLER 
M F illmlnin tracsine başlayac:ıktır. :\Iu- ! 
~ .17.r.ıırn bir vazi sahne İ)irıdı.:ki gece mü-~ 
fi c.ııncrelcrl, Ji.araaval çılgınllkları, tU\'i.1- ~ 
~ letlcrin zcnginli~i. bu filimin pcl.: ince ve § 

uı ır mev?.uun:ı mubte~em bir çcrçh· lii:. 

te-.kll etme tc 'ir. 
. ' ' . .. ;rmrıuıı :1 u!tıl.ftl'll' ıırııı nıımı: .. 1 

MünPffilR~ 
?M.1U~rm • 
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Kimi baltnalar gibi 
püf ilr püfilr puflar, 
kimi yuru; balığı gibi 
kuyruk sallar, kimi 
yılanbalı~ı gibi ıslık 
çalar. Bu makarnata 
ayrı ayrı at komuşlar
dır. Epikür Efendimi
dn makamının adı «vur 
patlasın, çal ovnasınn 
dır. Onun «evr~ht)) bi-

zını Hurrem beyimize 
geçınişse o da sanki 
ikinci bir Epikür ol-. 
ınuştur. 

· ~lümeyiz Ef. mus-
tehziyane sordu: 

- Sen mecaz konu
şuyorsun an1a fikrin 
pek ala anlaşılıyor. 

Hele şu ipikırığın ne
reli oiduğunu da söyle. 

Son Saat 

Belediye 
Memurıarı hak
kındaki proje 

efrafinda 
Emanet memurlannın dev

let memuru olmadıklarına 
karar verildikten sonra teşkil 
edilen bir komisyon tarafından 
hazırlanan proje bu bdt& 
zarfında Şehremini tarafından 
tetkik edilecek, bunun nizam
name mi yoksa talimatname 
mi olacağı kararlaşbnlmqtır. 

Proje nizam:ıame olmasına 
karar verilirse, Heyeti Vekile
nin tasdikine arzolunucakm. 
?rojenin nizamname olar.2"k 
mevkii tatbike konulması ih
timali daha kuvvetlidir. 

i1.i şehit ·ç· 
ihtifal ya •yor 

Geçen sene, ruam hak-· 
kında fenni tetkikat ve ta
harriyatta bulunurlarken feci 
bir surette şt:hit olan kıymetli 
baytarlarımızdan binbaşı Ah
met ve yüzbaşı Hüdai beyler 
için bugün baytarlar ve arka
daşları tarafından Selimiyede 
bir ihtifal yapılmaktadır. 

Foş namına 

İngilterede ınüte
vef fa nıareşal Foş na
mına bir heykel dikil
mesi düşünülınektcdir. 
Fakat bu fikir daha 
kat'ileşnıemiştir. 

DarülfünunluJa-ı· geliyor 
Bugün şehrimize Sırp Da

rülfilnunlularından ( 30) kişilik 
bir heyet gelecek ve 3 gün 
kalacaktır. 

Eczacılar 
Depo sahip/erile 
macadele efmi
y~ ooşladılar 
Eczacılarla ecza depolan 

sahip eri .arasında halli için 
mücadele e<lilen bir ihtilaf 
vardır. 

Ecza depoları sahipleri pe
ende satış yapmaktan "lnem

nudurlar. 
Halbuki bu ınemnuiyete 

rağmen gizlice perakende sa
bf yapmaktadırlar. 

Eczacilar bu h reketle 
bizzllt müı:adcleye geçmişler 

ve bitkaç cürmü meşhut 

yapm!.f'ardır. Cürmll meşhut 

halinde i'akalanan ecza depo
lan &ahipleri ma!ık meye 
tevdi edilmişlerdir. 
Eczaneleri hlljii:fiu!n ecza-
cılar reçele yap1yol!lar! 

Eczanelel"i kapanan ec,.acı -
lardan bazılarının reçete yap
tıkları anlaşı:mış, hatta <lün 
bir tanesi ciirmü meşhut ha -
!inde yakalanarak b:ıkkında 

zabıt varakası tanzim edil -
miştir. · 

Bu eczacı, Beyoğlunda Tü
nel başında M. Matkoviçtir. 

Bir kadın, Maktkoviçin dük
kanı a bir reçele götürmüş, 
eczacı bunu 45 kuruşa yapa
c'ağmı söylemiş, yapmış ve tam 
ilacı verirken gelen hükümet 
doktoru ile polis memuru 
tara; ndan yakalanmıştır. 
sM. Matkoviç cürmü meşhut 
esna~mda firar etmiş, doktor
la polis zabıt varakası yapa
rak hakkında takibata başla
mışlardır. 

yarın akşamdan itibaren Bu• sem::nin ! 
en ınuktedir ve muzaffer artisti I' 
JOHı IBARRYMOR ile yeni zevcesi 

dilber artist 
DOLORES KOSTELLO nun 

mu:ızzam h>msiıleri 

MAHKÜı\1LAI{ GEMİSİ 

ASRİ LİSANLAR 

Beyoğlu : İstiklal caddesi 356 

Her lisan icin hususi ve • 
umumi dersler 

1 den 11 Nisana kadar atideki lisanlarda yeni kurslar 
açıyor: 

Türkçe, Fransızca , İngilizce, Aln1anca, 
İtalyanca •e saire ve saire ... 

Tecrübe dersi meccanen ·r. 

~ıl tevarihe ba-
.. karsan ya Açnuyazınlı, 
ya Vanlıdır. Lakin 
Runı kopi1Jeri yüzsüz
lük edip oııun 'fcrıno
pil geçitinde ' saz çal
dığını söylerler. 

- Denıek saz da ça
Iarn1ış? 

- Saz de111işsen1 bil
diğin tıngırtı <le'{il. 
Fiiozofların ·azı bru.ka 
düzende olur. 

- Nasıl olur? 
ı ı al:lbet tellalı ı;.öv

lt bir düşünüü. Epikü
r 111 ruh~ı·111 te' ~.ı·ii•; 

ettiğini ·ö) l <ligi l ır
r ınin o ıı·ada n1ah
rem ve heyecanlı bir 
b tei saf n tertip ey c
ınekte ol<luğna şüphe 
yoktu. Ftl fei hayat 
ıçın şu sessız sazın 

vazıh akislerini misal 
göstcrınek, yüksek bir 
eseri zcrafet olacaktı. 
Fakat bu zarif misalı 
ortaya atmaktan ne
dense çekindi. A>lünıe
yizin sualini diğer bir 
sual ile :ade etti: 

- Sen balığın bagır
<lıg-ıııı hiç i.;ittin nıi? 

il Nisan 
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Yedi kat ınuşaınbaya 

sarılı muskanın yedi ka -
tını da oene rahmetli bü
;ük uun tnln tavsiyesi 
Uz rine · u 1 hüvalltılılar 
o .uyarak açtım. iı:lndeıı 
gene im ın bir kağıt ı;ıkll. 
Muska a(lır<h. Bu ağırlık 
ise her halde kulf ıdın ka
halılfından mütevellit idi. 

en böyle hükmetmiş ve: 
uayı ne kalın kağı

da yazmışlar!. Diye de 
i<:lmıloa söyleomlşllm. 

, luska bana · :tanhulu, 
aziz vatanımı ıatırlaltı. 

Ülüıu lmrtıısınlla islaubul
da bıraklı!jun anamı, ha
hamı, kardeileriml, alu·a· 
balarımı düşünılÜm. Rir
piklerim ıslandı .. Gözleri• 
mi kapıyarak şi'mdi çok 
uzai)ında olduğuuı bu 
tallı hayatların hayaline 
daldım. 

Eliıu de hir taraftan 
ınihaniki lıtu·ekellerle mus
lmnın lu'.'tjfıl kıvrımları ile 
oynuyordu. 

Birden hiı· ses .• Kulak- , 
!arımın çok yabancı ve 
hasret kaldığı bir ses 
duydum .. 

Bu ses: 
- Tm .• Tm .. 
Diye iki defa bir biri 

arkasına lınlamışt.ı. 

Gayrı ilıtlyuı•i gözlerimi 
a~·Lıın ve elime baktım. 
ıuuslm kaj'jıdının kıvrım

ları açılmıtılı. Fakat bu 
kıtijılla yazılı hiç çir şey 
yoklu. 

Bir de önüme diz <:ök
lüijüm tahta kanepe üs -
tünde diz l•aı)aklarımın 
hızasına hakayını ki .. 

ili!.. Aman Allah!. Yok
sa aklımı ını oynallım ve 
ya rüya llll nürüyordum .. 
Cıldırmak işlen bile de -
Ôil. İşte .. Oracıkta, dizi -
nıin dibinde çil <;il iki 
adet beşi hir arada altın 
ımrlıyor!.. . 

Siz olun da • benııu bu 
vaziyetimin içinde ve be
nlın haleti rulıiy<'mtle bu 
nıucize ile aklınızı oynat
ıııayın. rzun müdd0l {JÜZ• 

lerimi uğujllu·arak öuüuı
de naı· nihi duran hu iki 
hc~i hlrllue hal•tıın. Hüya 
zannodlyordum ve hu tat
lı rüyadan acı hakikatle 
uyanınanmk için bir tür
lü <>linıi tı'll laııııyorduıu. 

• llıııy t UZU im Ye elim 
tatlı ııını!Pnin tatlı teması 

- Hayır! .. .,, ,, 
- Oylcyse susol! Fi-

lozof sazını anl. maz
sın. 

- Canım sen anlat 
ta ben anlamıyayım. 
Zararı yok. 

Vahan Aslanyan, 
alin1 görünmek ve bir 
beledi dairesinin nıü
n1eyizine İlmen tefev-
•ukunu baldızlarile ye
ğenlerine göstermek 
zevkini feda edeınedi. 
Cebinden kalın bir 
def ter çıkardı. Vesi
kalı, ''esi kasız bir çok 

altında titrerken ielın !11' • 
cıldandı. 

Bu ne Ftlıindı ,.e ıll' 1 · 

rüya. 
A il ın se: iıw Jm ret ı.1r 

lnklarımı doyurnıtık ıı!I 
birkaç dofa bu beşi J1lı"' 
ilkleri yere vurdunı ,t 
seslerini dinletllın. 
Şu esld kadınların ai<li' 

na insan nasıl da hayrı11 

olmaz. Şlmdlkllerdo bö}11 

ince ve uzun dü ·üoC1 
• 

galiba pek yoka benzıyotj 
Kimin aklına gelirdi 
bu muskanın içinde taıv 
on altın liralık bir serrt'1 

vııı·dırl 
Evet.. Bu bir sel'' 1 

idi. O zamanın para kaıı1' 
blyosuna göre beni Jıl'. 
aydan fazla bal gibi crc 
çindll'irdi. 

Tev·ekkoll büyük aıı ' 
nem: 

- Başın adamakıllı (Jıl' 
ra gelmeyince musl•tı! 
açma demişti. Bu sırı·10 

• hikmetine şimdi ertyol' 
dum. .ı Y 
Kulaklarımı altın sesW y 

doyurduktan sonra uıi~" t 
ıll• mi de doldurmak lilzıfl) 1 

Ceıketimi çorap ve a~'ı1 

knplarımı giydim. . 
Allaha da ızır efcnıl' 

ye de iman ederek Jıt' 1 
m n sarrara koştum. IJe;ı G 
bir ·ar e eri A.nıeri1<11 

parası ile tebdil eliir ııı;, 
EvvelA bir ahçıya gideı·1' 
karnımı bolca bir doyııı" 
dum. Sonra da üstüt1~ 
Uydurma ve az kullıuıı . ~ ' 
mış bir caket ve ay11!11

1 ma da koza bir ayak 1'11 
·i' ve çorap aldım. EsJ<ilı'1 , 

nl intihar edeceğiııı 1·11', .,, 
tundan kendimin ycr1 

denize f'ırlallım. Oh! .. \1
, 

tık sefalellcn liurlutııı 11~ 
tınn. Bu geceyi sokakl•', 
da Ye yahut esııal' pal' 
laı·ında dci}fl bir otel 011~ 
sııııla yunıuşak yalak iil 
rinde geçirecek! lın. 1 

( ~labadi yııl' 
................. , 
VE~DÖN TARİJilf 
HAYALLER FRANSIZ fr' 
Y ATRO ve SİNEMASI 8I 
hınca hınç dolu salonııJl.1 
gösterilmekte olan filiııı~ 
V~DÖN TARI 1 
HAYALLER filimi bıı~I 
umumiye iştirak eden bUtJI', 
milletlerin kurbanlarıruı 
haf edilm!ş bit eserdir-,~ 
Sinema saatleri: 14.30, 1f· 

18.30 suvare 21.SO ve 

alüftelerin, şohrC~ 
şöh!·etsiz bir sürü rf~J 
rasye<lileriıı adreSte ,• 
ihtiva eden kirli 5~j( 
faların arasında (fı 
çok ta Ernıenice, f .Jl' 
s1zca yazılar ,,fl~i~ 
i\füşterilerin nıeşre 'Çİ~ 
gö ·e idarei kelfır11 1(1~ 
toplanan bu yaııJıı ~~ 
çoğu perdebirtııııı,~ 
fıkralar, meseleler , 1ı( 
hatıralardı. ~ral_aJef' 
<la felsefi ıbaıe "J 
edebi parçnlar 
bulunuyordu. ~ 

Mabadi 
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Dünyada olup 
biten vakalar 

Fanle::i 
lıikıiye 

Aile saadetine d4ir 

• 
ithaf! 

Telefon şirketi-
• • • 

mızın amır ve 
memurlarına 

"1merika telefon santral 
nıüşterilerinin .,.okluğu karşi
suıda telefoncu kızların ade
dini bir !:aylı çoğaltmış olma
sına rağmen gene başa çıka
rııay:::ıea garip bir usule te
vessül clm~li r . 

Bu usul tckfon k:zlarınm 
ayakl;!nna pakn koymak usu
lü Ül'. Böylece ve kızak gibi 
tekerlekli kundurabr üzerinde 
kayan bir telefoncu kız bir
kaç kızın işini birden görmi
Ye ve müşterilerin taleplerini 
Yctiştirmiye muvaffak olmak
ta imiş. 

Şehli Hatip B. iki seneden
beri aile saadetine dair bir 
konferans hazırlıyordu. Niha
yet konferans hazırlandı • 

* Salonda müthiş bir kalaba-
lık var. 

* Hatip bir iki defa öksürdü. 
Kısa bir sükut ... 

* Hanımfendiled Beyfendiler! 
Bugün aile saadetinden bah

setmek istiyorum. 
İlk defa aile fikrinin nasıl 

doğduğunu anlatayım. 
Aile fikri birdenbire doga

mamış, _yavaş yavaş meydana 
gelmiştir. 

Şimdi bana bir sual sora
caksınız. Bir aile babasının 
bekar bir adamdan farkı ne
dir? ... 

Ç ' b .• ox ası •. 
Bu fark şudur: 
;\ile babasının 

vardır. Halbuki 
yoktur. 

bir ailesi 
bekarların 

Bu mes'ele anlaşıldıktan 
sonra tarihçeye geçelim. 

K cıblellarilı i deı•ri 

İlk insan bekardı. Muhterem 
beyfendiler, şunu unutmayınız 
ki bekarlık sııltanlıktır. İlk 
insan bekar olduğu için tabi
atile bir cennet hayatı yaşı -
yordu. Fakat bu saadete ne -
dense kanaat etmedi. Aile 
teşkil etıniye kalkıştı. Bu 
mecnunane hareketin neticesini 
hepiniz bilirsiniz. 

Bunun için Hazreti Ademin 
cennetten koğulmasına dair 
tafsilattan sarfı nazar ediyo-

Al amin üt rum. Kııf'llllll ııla 
[. • Yunanlılar ve Romalılar 
ı' ol o {!;·r(~ı. işle zamanında aile mühim bir 

l l • rol oynadı. 
(f .' ) l l / l (t l C il / r Misal olarak. «Sokrat>> la 

' karısı «Ksandip» gösterilebilir. 

Otomatik, yani kcndı ke ,ıdi
ne işliyen makineler ı;itt!kı;e 
aldı yürüdü. Delikten p~rayı 
attı:a tnı d~r}.ı:ıl s;zi t.a1i:211 iı>-
li ' "• rt ı· '. L 

Sokrat gırtlağına kadar aile 
saadetine gark olduğu için 

boğulmak derecelerine gelmiş 
ve evinden kaçarak Atinanın 
en glizel delikanlısı olan «Al
kıpyadis» le evlenmiştir. 

lspartada mesut aileler, ye
tişken çocuklarını çırıl çıplak 

soyarlar ve gebertinceye ka
dar kamçılarlardı. 

Romada adetler daha saftı. 

Orada ana hah; çocuklarını 
dağ başlarında bırakıverirlerdi 
Hepiniz tarih okudunuz ve ge
ne hepiniz bilirsiniz ki Romüs 

c21 '-a ı ma.;:ın'!~eı·ı te~:e::n.-nül 

ede ede nihayet ç·:ık k:ırı:;ak 
İşli fotogr:ıfcılığa k:ıd:ır da -
Yandı. 

ITroçki Y eniköye 
! taşınmak Bugün İngilterede bir çok 

sokaklarda resmini gördüğü
llü:ı: otomatik fotograf:me!er 
"ardır. Mukannen olan meb
lağı bu makinenin deliğinden 
l!tın:z mı şıpınişi hem resmi
llı:ı;j alıyor, hem tam on iki 
ıı.~d kağıda bas:ıı-:ık size ve
tı:yor. 

Çorapta 
Yeni bir değişik

liğe doğru 
gidiyoruz 

llıo~İr :ı:amanlar çıplak bale' 
llıoı1 ası haşgöstermiş ve bitt:ı ıi 
dı lliıııı akislerine Beyoğlu k; '.- ı 
Şiııı~rı bile şahit olmuşf>ı. 
"e ftl de balıkağı gibi göz ~öz 
d eden yapılan çorap mo-
lsı b" "k b' ti ltıUın uyu ır süra e taam-

etmiye başlamıştıı-. 

niyetinde 
1\1. Troçki, Bonıonti 

civarında bir eve ta
şınn1ış ise de, haber 
aldığımıza nazaran, 
Avrupaya giden1iyece
ğine kafi surette kani 
olursa Y eniköyde bir 
eve nakledecektir. Bu 
ev halen taınir edil
mektedir. 

Mekteplerdeki 
müsamereler 

Bazı hususi mekteplerde 
maarif idaresinden mezuniyet 
almadan müsamereler tertip 
edildiğini haber alan İstanbul 
maarif müdüriyeti, mekteplere 
gönderdiği bir tamimde, mek
tep idarelerinin maarif idare
sinden mezuniyet istihsal et
ı:ıedi!cçe müsamereler yapıl

m::rnasını, aksi takdirde mek
tep müdürlerinin mesul lutu
la !::ıkbrı!"ı bildinniş!.ir. 

bir konferans 

ile Romülüsü bir dişi kurt 
beslemişti. 

Kurunu uusla 
Avrupada güvey izdivacı 

IJ)üteakip Ehli Salibe gider; 
giderke~ de karısını Derebe
ğine emanet ederdi. Beş sene 
sonra avdet edince artık yur
dundaki neş'eye payan olmaz. 

Şövalye ile kansı birbirin
den birer yaş fiırklı bq ço
cuklarını(!) aralarına alarak 
sofranın başına geçerler. Ve 
saadetlerinin şerefine bol bol 
içerler. 

Asrı hazır 

Bu devirde aile saadeti, 
yavaş yavaş, kanatlanıp uçma
ğa başlar. 

Sunun bir çok içtimai se
bepleri vardır. Nefret, kan 
koca arasında siyah bir abi
de gibi dimdik durur. Kadın 
aşık tutar. Erkek metresleri
nin kucağında uyur. 

T aliik davaları hiç eksilmez. 
Her matine ve her suvarede 
haset, kıskançlık sahneleri 
birbirini takip eder. 

Bu sahnelerin ekserisinin 
ruvelver ve ya süblümeyle bit
tiği vakidir. 

Piçler, zenbile konarak ki -
lise kapısma asılır. Meşru 
çocuklar ise, defi bela kabi -
!inden, liseye ve ya koleje 
aşırılır. 

Suviyel Rusyası 

Soviyet Rusyasında aile sa
adeti aksayı kemale varmışbr. 

Nasıl ? Ne suretle ? Diye 
şüphesiz merakedersiniz • 

İzah edeyim: 
Rusyada ne kadar aı1e var

sa o kadar incir ağacı tedarik 
edilmiş ve her aile ocağına 
bu ağaçlardan bir tane dikil
miştir .... 

İstikbalde 

İstikbalde ise aile mefhumu 
tamamen ortadan kalkacak 
(Salonda glirültüler), halk 

umumi meydanlarda alenen 
cümbüş yapacaktır .. (Alkışlar) 

Evet, Ayusturalya kabilelerin

de olduğu gibi umumi fehvet 
ayinleri yapılacaktır.. (Alkış 
fırtınası .. ) 

Bu alkış fırtınası o kadar 
sürekli oldu ki hen daha fazla 
heklemiyerek salondan çıktım. 
Bilmem, hatip ondan sonra 
daha başka şeyler söyledi mi? 

Nakleden 
Celalettin Ekrem 

Bahriye talebe
miz Amerikan 
kruvazöründe 
Limanımızda bulu

nan Amerika kruva
zörünü bugün Bahriye 
nıektebi talebesi geze
cektir. Akşan1 üstü 
gemide bir çay ziya
feti verilecektir. Bu 
gece de Ünyon Fran
sezde Amerikalılar ta
rafından bir balo ve
rilecektir. 

Bir polise ikramiye 
Dört ay evel rfopka

pıda hırsız kovalarken 
atılan kurşunlarla ya
ralanan polis ınenıuru 
Tahsin efendiye Dahi
liye vekaleti tarafın
dan « ı::ıo » lira ikra
n1iye gönderilnıiştir. 

1'ahsin efendi dün 
ikraıniycsini viUıyetten 
aln1ıştır. 

. -~~~ 11. 
our 

Je!!!!!- . 
Bu kadının sevdiğini söylediği 

meçhul erkek kimdir? 
Amerikadaki bütün sinema 

san"atkarlan merak ediyorla 
1 lerkes giizel ( l\ılary Nolan ) ın keııdisine 

aşık olduğt1ndan şiiphede! 
(Mary Nolan) güzelliği ile şöhret bıılan bir 

sinema yıldızıdır. Elyevm Amerikada bulunan 
san' atkiirla ( Ruth Biery ) isimli bir Amerikan 
gazetecisi son günlerde çok şayanı dikkat bir 
müliıkat yapmış ve bunu bir mecmuaya 
satmıştır. 

Bu mülakatın mevzuunu tahmin etmek ( 
hiç te gliç değildir. ( Mary Nolan ) dan 
İngiltere ve Amerika aarsında harbolup 
olmıyacağı sorulmaz ya. Güzel san'atkar 
aşk maceralarını anlabyor. 

Bunları kısaca biz de nakledelim. (Mart 
Nolan) kadınların niçin, nasıl ve ne za• 
man, kimleri sevdiklerini bu 
husustaki düşüncelerini anlat
tıktan sonra diyor ki: 

- (Nils Aster) e Almanyada 
raslamıştım. Orada yapbğım 
bir filimde o benim iişıkım 

oluyordu. Sonra ayni gemi ile 
Bahrımuhiti beraber geçtik. 
Nivyorka yaklaştığımız gün 
bizden bahseden gazeteler 
evleneceğimizi de yazıyorlardı. 

Halbuki ( Nils Aster) benim 
için bir kardeş demektir. Onu 
o şekilde bir aşkla seviyordum 
Zavallı ( Nils), belki de o za
manlar hakkında ne düşün
düğümü bilmezdi. 

Hollivuta geldim. (Üinver
sal ) de çalışmıya başladım , 
Çok yalnızdım . 

... 

;:.. 

Bir insan için hiç kimseyi 
tanımadığı bir memlekette ya
payalnız olmak ne gliç şeydir, 
Bu sıralarda (Norman Kerry) 
ile karşılaştık. Bana çok şef
kat ve alaka gösterdi. Ara
mızdak' ,münasebet hiç te zan-
nedildiği şekilde olmamakla (J!rıry ıYolan), ( Jolııı Cilberl), 

beraber çok geçmeden gazete 
sayfalarına düştü. 

(John Gilbert)i soruyorsu
nuz. Söylenenlere bakmayın. 

Bir çok zamanlar beraber 
çalıştık. Fakak onun hakkında 
arkadaşlık hissinden başka 

hiç bir şey taşımadım. 
Ben hiç kimseyi sevmedim mi? 
Sevdim ve seviyorum. Kimi? 
İsmini söyliyemem. Ne lüzumu 

var. Öyle bir adamı seviyo
rum ki o her halde bundan 
haberdar değil ve hiç bir 
zaman haberdar olmıyacak. 

(Nils Aster)i sevdim, (Nor-
man Kerri)yi sevdim, hiç bir 
kadının mukavemet edemiye
ceği (Jon Cilbert)i sevdim. 
Fakat bunların birisi aşk de
ğildir. Onları bir kardeş, bir 

f 

(ı\i;s A~i<':) ,, .. (Normarı Kerr"[Jr 

arkadaş, bir ahpap gibi sev• 
dim.» 

(Mary Nolan)ın sevdiğini söy
lediği erkek kimdir. Amerikada 

bulunan bütün siuema san'-
atkarları bunu merak etmekte

dirler. Herkesin kalbinde bir 
arslan yatar, derler. Kim bilir. 
Belki hepsi de güzel yıldızın 
kendilerine aşık olduğu umi
dini taşıyorlar. 

İki 
Amerikalı 

izmirde 

Sigara IEtf"ai)re için 

Aldığımız bir habere 
göre Aınerika ticaret 
nezareti Avrupa n1Ü
messili ~I. n1oron, gene 
Amerikanın maruf 
ticaret şirketlerinden 
birinin mümessillerin
den olan M. Aytis ile 
birlikte İzmire gelmiş
tir. Bu ziyaret mühim 
bir hadise teşkil ede
cek mahiyettedir. 

A vrıca haber aldığı
mız"a göre bu ziyaret 
Anıcrikalı sermayeda
rların ınemleketimizde 
faaliyete geçınek ar
zusunun bir eseridir. 
İzınire gelen bu iki 

~alahiyet sahibi zat 
lzn1İr Aınerikan kon
solosu ve tercümanı 
ile birlikte Ödenıiş 
havalisinde iktisadi 
bir tetkik sey~ hati 
Yap~· cakl:ı rdır. 

Ateşi vermemek Yeni ve son sis
bir tahkir hare- tem bir ofomo-

keti midir? bil alındı 
Aman dikkat ediniz. Yolda 

birisi sizden sigarasını yak
mak için kibrit veya ateş 
isterse sakın vermemezlik et
meyiniz. Sonra herifçi oğlu: 

- Bana hakaret etti diye 
sizi dava eder ve mahkiim da 
olursunuz. 

Fakat korkmayınız. Böyle 
garip ve iş:tilmemiş hadise 
bizim memlekette değil.. Al
manyadadır. Yolda giden biri 
diger birinder:. sıgarasını 

yakmak ıçın kibrit iste-
miş öteki vermeyince beriki 
polise müracaat etmiş kibrit 
vermeyenin adresini aldırdık.
tan sonra : 

- Bana hakaret etti • 
Diye Alman mahkemelerine 

müracaat etmiş. İşin en garip 
ciheti mahkeme de bu işte 
bir hakaıe': görerek kibrit 
vermiyeni tazminatı manevi
yeye mahküm etmiş • 

Eğer Almanyaya giderseniz 
bu hadise kulağınızda küpe 
olsun 1. 

Şehremaneti yeni bir etfa
iye otomobili satın almıştır. 

Dün Sarayburnunda tecrü
beleri yapılan bu araba Ame
rika mamulatındandır. 

Dört hortumla su iş.liyen 
bu makine tecrübe edildiği 
esnada işlediği suyun kuvve
tinden hortonılardan birisi pab 
lamıştır. 

Yeni otomobil, yep yeni ter
tibatı haizdir. Bu tertibat sa
yesinde her hangi bir yangın 
başlangıcında su yerine ince 
ve lastik bir hortumla kimye
vi bir mayi sılalmakta ve yan
gın derhal itfa edilmcktcıl:r. 

Bu mayi için otomobilde 
ayrı bir hazine vardır. 

Sinen1a Ye tiyatrolar 

F[RAH SiNE~ ADA 
Sn akşam ko:nik N:ı.şit l>ey, 
Hermiı:e hanım, ıncnoloğ 

Ma::luır., Sait hey ve 
arkadaşbn 

Sinemada: VOLGA VOLGA 
Aynca: Hokkaba~ MELiDiS 
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Telefon: ÇARŞAMBA 

YAZI lŞLERl 
3 .. - 't , ,.. • 

ls. 1202 
1 

NİSAN ~ on •• ~ IDARE İŞLERi 

1929 is. 3872 l • 

nm J 

Yemekle1·inizde ve 
hastalıklarınızda HASAN zeytin yağı kullanınız Kiloluk şişesi 100 kuruştur 

HASAN ECZA DEPOSU 
• 1°1;..-1 ! ;,ı:~ (PEllO!l! l!) bı.sliriilı- ~az Pıastalılılarınd • . ı b•f ,dit ve her türtü ağl"'ıİare"" ka,.. ~ u 

Vf:RCMLİt.€RC, !iiRACALILARA ,llZ'llE ' OOJ<TORLARA SORUNUZ 
VE KE/'ffi'.' ZAYIFl.11<1.Alf/lfA. lfA/'tlLE ' s AF TR 1KAi.s1 N 
VE SiİT V!RCN llADl/llLARA,ÇCCIJJ{lA• HOMPRİME, KA~E.TOZ VE GRANÜLE 
R!N el)riitYESİN~. !<EHii< lflRIKl.IK~ Günde 3 adet yahot 3 k~!jik 
RlllA . HASTAL/Kb!Jll KA!.llANJ.ARA. ocuklara nısıF. 

~~:::::=========~=======~~I 
VEÇHİN TARAVETİ İÇİN 

YALNIY 2ŞEY 
t-KREM PERTEV: 
2-PERTEV PODRASI: 

BU MÜSTAHZARAT: senelerin cilde 
yaptığı tahribatı izale edip güzelliği 

tezyit eder. Yarım asra karip bir müd
detten beri imal olunan krem Pertevin 
memaliki garbiyede bile emsalinin imali.-

ne muvaffakiyet hasıl olmamış müstahzarı

mızın mükemmeli_vetine bürhanı kafidir. 

BÜYÜK 
TA yy ARE PİYANKOSU 
KEŞİDELER HER AYIN tt İNDEDİR. 

3 üncü keşide: 11 nisan 1929 
BÜYÜK İKRAMİYE 

40,000 LİRADIR 
AYI C.A: 

20,000 
1.3,000 
12,t)OO 
10,000 

LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 10000 
Liralık bir Müköf at 

Bu keşidede ' ceman 
3, 900 numara kazanacak 

·ilan 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

' Yeniden alınacak müfettiş namzetleri için ilanla tcsbit olu- i 

nan (1) nisan 1929 tarihi, son müracaat günüdür. Bu tarihten 
sonra yapılacak talepler nazarı itibara alınnııyacaktır .. Müsa
baka imtihanları (7) nisan 1929 da Ankaradan başka lstanbul 
ve İzmirde de yapılacaktır. 

İstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları 

• 
DOKTOR FETHi .... 
Cerrahpaşa Hastanesi 

Bakteriyoloğu 
Kan, ( Vasserman teamü

lü) idrar, balgam cerahat 
tahlilleri ile hastalıkların 
hususi aşılan yapılır. Tele
fonla malümat verildiği tak
dirde tahlil edilecek mevat 
aldırılarak bilahara raporu 
takdim edilir. 

Muayenehane: Beyoğlun
da, Ağacamiinin karşısında 

Telefon Beyoğlu 534 

~ehremnneti il&nlarr 

Beyoğlu daıresinden: 
Yenişehir işkembeci soka

ğında 66 numaralı üç kattan 
ibaret kagir Hanenin temelleri 
oynamış ve tehlikeli bir halde 
olup sahibinin adresi mechul 
bulunduğundan doğrudan doğ

ruya tebliğat yapıl;\mabığı 

cihetle tarihi ilandan 1_ijibaren 
24 saat zarfında defi mahzut_, 
edilemediği taktirde dairece 
hedmedileceği tebligatı ka
nuniye makamına yaim olmak 
üzere ilan olunur. 

* Şehremanetinden: 

Bedeli keşfi 242 lira 58 
kuruş olan İstanbul tephirha
nesinin dam ve sairesinin ta
miri açık münakasaya kon
muştur. 23-4-929 tarihinde 
ihalesi olacaktır. T;Jliplerin" 
keşif evrakını ve şartnameyi 
görmek için her gün ve mü
nakasaya gitmek için mezkür 
tarihte levazim müdürlüğüne 

gelmeleri. 

Operatör 
Ahmet Burhaneddin 

Cerrahpaşa hastanesi 
operatörü 

Muayenhane: Beyoğlu, Rus 
sefarethanesi karşısında 348 
numara! Suriye çarşısı apar
tımanı 8 numarada. Telefon: 

Beyoğlu 1615. 

Beyoğlu beşinci Sulh hu
kuk hakimliğinden: 

Galata da fermenecilerde 

·Devlet demiryolları ve limaf'ları ' 
umumi idaresinden 

İki adet 15 - 2 tonluk kamyonet alınacaktır, cumartesi günü 
saat bire k'adar teklik verilmek üzere talıp olanların fazla iza
hat, almak için Haydarpaşada müi)ayaat komisyonu dairesine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

1'Üllli.İYE İŞ BANKASI 
Sern1ayesi: tediye edilnıiş 4.0oo.ooo liradır 

Umuıni Müdürlük 

" 

Ankara 
İslaııbul 
Buı·sa 

İzmir 
Samsun 

Ankara 
şubeleri: 

Adana 
Trabzon 
llalikesir 
Gireson 
Edremit 

Ayvalık 
Zonguldak 
Kayseri 
!Uersln 

!Ufısait muaınelat , kumbaralaı-, kasalar 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

., , J Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde aç arlnlZI ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede
viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar 
tahlili 165 kuruştur. 

Hal.IS Balık yag"' I Bahç~kapıda Sali_h_ N~cati ~c- . 
zanesınde taze bırıncı morina 

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

Üsküdarhlara müjde Çocuk gıdaları em
zik, pantalon mu

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

. 
\ T E ll E S l \ ' E 

(; ila 8 ay vade ve 
7.") kuruş 

HRf<aJıK -laksıtıerle 

.t'ar'1 ~sii 

• t'alto 

.Kostüm -IVJanto 
= 

Muşamba 

K.a?.ak 

Cocuk elbiseleri 

Doktor Feyzi Ahnıet 
Firengi, belsoğukluğu, cilt 

prostas, zafı tenasül ve ka
dın hastalıklarını en son u
sullerle az bir zamanda mu
ıııqı ııeraitle tedavi eder. . . 

Adres: Babıalı, cagaloğlu 

yokuşu köşe başı numara 43 
Telefon: İstanbul 3899 

SİNİR HEKİMİ ... 

ŞÜKRÜ HAZIM 
HASEKİ VE GERRAHPAŞA 

HASTANELERi MUTEHASSISI 

Seyri sefain 
Merkez acentası : Galata 

köprü !:: aşında. Beyoğlu 2362 
Şube acentası: Mes'adet 

hanı altında . İstanbul 27 40 

Trabzoq iKinci postası 
( ANKARA ) vapuru 4 

Nisan Perşembe akşamı Ga
lata rıhtımından -hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon Rize ve 
Hopa)ya gidecek ve dönüşte 
Pazar iskelesile [ Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon, Pulatha
ne, Tirebolu , Giresun , Or
du, Fatsa, Samsun, Sinop 
ve İnebr.lu J ya uğrayarak 
gelecektir. 

Yelkenci 
VA.PURLARI 

1".ara dt>n: ı lüks ' ı• ~ı..; rat postası 

Samsun 3a~i:n 
Çarşamba 

günü akşam Sirkeci rıhtı

mından hareketi.:: doğru [Zon
guldak , İnebolu, Samsun , 
Ordu , Giresun, Tırabzon, 
Sürmene ve Rize ye gide
cektir . 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci han:nda kain acen
tesine müracaat. 

Tel İstanbul 1515 

lstanbul asliye mahkemesi 
üçüncü hukuk dairesinden: 

Cihangirde tavuk uçmaı 

sokağında 1 numaralı evde 
sakin M<!hmet Mifaiı dendi
nin 333 tarihinde tegayyüp 
ederek hayat ve mematı mec· 
hui bulunduğu mumaileyhiıı 

surf'ti gaybubeti hakkında 

malumatı olanların bir sl'ne 
zarfında ın:ılıkemeyi haberdar 
etmeleri ilan olunur. 

Son Saatin ifıi11 tarıfesı 
Kuruş 
~ 

6ıncı sahifede santimi 25 
Sinci (( (( 50 
4üncü (( (( 80 
3üncü (( (( 120 
2nci (( (( 200 

KİRALIK DÜKKAN. Tophanede Feyziyy mektebinin yan
mamış kısmı:ıa musadif ve No. 400 senelik kirası 72 lira, 
Müzayede pazarlık suretHe 14 Nisan 1929 da Defterdarlıkta(13) 

* )IİRALIK TARLA Kabtanede Galata dere namile ma
ruf 100 döniim tarla, kirası 377 lira, üç sene müddetle, mü
zayede pazarlık suretile 14 nisan 1929 da defterdarlıkta. (17) 

104 numaralı dükkanın üstün
de mükim iken elyevm ika
metgahı mechul bulunan ma,
dam İhsantia Halim efendinin 
beyoğlu ikinci katibi adilli
ğinden musaddak 18 Nisan 
928 tarih ve 7432 - 4444 nu
maralı resen· tanzim edilmi 
bir kıta Senet mucibince 
matlubu bulunan yüz liranın 

tahsili zımnında berayi infaz 
mezkür senedi daireye 
tevdi ve alelusul tebliği muk
tezi ihbarname mahalli ikame
ıtinizin meçhul bulunması ha -
sebile ilanen tebliğine karar 
verilmiş olduğundan bermucibi 
karar tarihi ilandan itibaren 
bir mah zarfında i'Nr dosya 
numarasını hamilen mü,racaat; 

i l ISTAHBUL SULTAN MAHMUT TÜRBESİ 

TEL< 2622 Ja..:=..:.....---------11 
ve her nevi İngiliz kumaş- iiil 

Hazır ve 

Ismarlama linci (( « 400 

Telgraf: İ stanbul S:ıat 

:'(- KİRALİK Kadıköyünde Osman ağa mahallesinde Kuş
dili çiyırından ayrılmış bir dönüm yer, üç sene müddetle se
nelik kiran 120 lira, müzayede pazarlık suretile 14 nisan 1929 
da defterdarlıkta. (458) 

lf KİRALIK TARLA Davutpa kışlası civarnda Beylik 
fırın ittisalinde 40 dönüm, üç sene müddetle, seneliği 52 lira 
Müzayede paz.ırlık suretile 14 Nisan 1929 da Deflerdarlıkta(17) 
~ KİRALIK BOSTAN: Silehtarağa çiftliği müştemilatından 

Ali bey kariyesi önünde bir kıt'a ve üç sene müddetle senelik 
kirası 303 lira, müzayede pazarlık suretile 14 nisan 1929 da 
defterdarlıkta. (20) 

*SATILIK DENİZDEN DOLMA ARSA: Galatada Arapcamii 
mahallesinin eski Yağkapanı iskele~indeki N. 24, 138 arşın ' 

Y parmak, muhammen bedeli 3622 lira 80 kuruş, bedeli 8 ~eaede' 
alınacaktır. Müzayc!e 22 nisan 929 da Defterdarlıkta yabıla-
.!aktır. (267) < 

!arı İstanbul Eminönü Köp- tlank -111 
rübaşı N., 15-16 Karakaş Tarihitesisi: 1906 
elbise mağazasına bu ilanı Vlü;ıssisleri: Dresdner bank 
kesip müracaat ediniz. 

Kiralık hane 
Fatihte Sırrı Enver eczanesi 

karşısında 14 nümerolu Soda
lı terkos elektrik, ve banyo 
ile mücehhez ~ hane kir alıktır. 
ittisalinde Feyzullah efendiye 
müracaat. 

Kadın hastalıldrı 

hekimi: Doktor 

CEMAL ZEKİ 
ederek kanuni bir itirazda Her türlü kadın rahıı.tsız-
bulunmadığınız surette gıya - lıklarını ciddi surette teda-
buiızda muameleyi kanuniye vi eder. Şehzadebiışında Fev-
ifa edileceği malum ve birinci ziye caddesi 17 numara. Çar-
"hb hl'.. ~. ş~aıba günleri fukaraya pa-ı arname te ıgı mwmına rıı/;lz bakılır. 
kaim olmak üzere ilan olunur, ı •..ı---------• 

A. Şafhavenşer bank Fe-
rayn, Nasiyonal bank für 
Döyçland. 

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

İzmir. 
Gaalata kısmı telefon: 

Beyoğlu: 
247, 243, 684, 685 

İstanbul kısmı telefon : 
İstanbul 2842, 2843 . 

Deposu : İstanbul Tütün 
gümrüğü. Telefon: 

İstanbul 3227. 
Bilumnm banka mu1-

melatı icra ve hususi 
l~asaiar icar olunur. __ _J 

İlan muhteviyahıa dikkat 
olunmakla beraber bu hıısust~ 

mes'uliyet kabul edilmez. 

Gazetemizde intişar eden 
bütün yazıların hakkı 

mahfu:-:du{. 

Abone sartları 
Vilayeti..!: için; s~nelik 17~ 
altı aylık 900, üç aylık 5 
ku~tur. Ecnebi memleket· 
ler için: Senelik 3000, altı 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur 

Şevval 22 1347 -
Tafq ·i11ı 

Çüneş 5,45 1 Akşam 18,Ö~ 
Öğle 12,181 )'atsı 20, 3 İkindi 15,52 lınsak 4,0 

·ıp "d- - l' R.a(J Mes'ul mu ·ur: .u: arı 
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