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Bugünkü hava 
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Telefon: 
YAZI İŞLERİ 

.İs. 1202 
İDARE İŞLERİ 

İs. 3872 
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Nushası her yerde (5) kuruş 

Hükumetimiz, Dusyadaki tacirleri iz hakkında .Moskovaya bir 
rotesto notası gönderdi - Dün gece istanbulda bazı komünistler 

tevkil edildi- ski harflerle telgraf çeken memurlar ceza görecek 

infilak için istenen para 

ily n.W tır 
Elyevm e li vukuf tetki.
katla meşeul bul nuyor 
Haydarpaşa 

İnfilakı dola
Yısile hükume
tin bazı sigorta 
kuınpanyaların
dan 7 milyon 
lsviçre frangJ 
tııiktarında 
tazminat iste
digi yazılın: tı. 

~ ' 1 • 

• cc ... ııı.t.:. ,_ )oJ.•;, .... ·". ', •• ~ ·-···· '-

• 

llu hususta yap· ııı.--t-.3: 
tığımız tahki- :-ni~;-:;:::::;ı;;;j:~,-:-,~;·et-•.r, 
kat talep edi
len paranın 
7 lllilyon değil 
~ 18,000,000 » llırydarı)(tş<t yarı 11111 i t!f ilıi/.'l wı ı·l'el/;i lıw 
olduğunu göstermiştir. \ Anadoluhattı tamamile Hü-

Bu para, 8 sigorta kum- kümete intikal ettiği cihetle, 
~anyasından talep edilmekte- 1 evelce Kumpanya tarafından 

iır. Maamafih, mezkür kumpan•I açılmış olan davayı şimdi 

l Yalardan bir kısmı elyevm ta- Hükümet takip etmektedir. 
t~li faali;et ederek memleke- Dava. elycvm ikinci Ticaret 
tiıııizden gitmiş bulunmakla- mahkemesinde devam etmekte 
dırlar, olup mahkeme son celsesinde 

Bu si orta i i, i~i şclaldedir: 
Havdarpaşaya bir ehli vukuf • k ı, umı:mi surette ' 
izamıle zarar ve ziyan mik
tarının tespitine karar vermiş-

\İiorta edilen eşyaya; diğer 
kı.ımı da ayrı ayrı sigorta 
'dilen mahallere aittir. 
•ı_ lier iki kısım için 8 dava 
1"<lıne edilmiştir. 

tir. Teşkil edilen ehli vukuf, 
keşfiyatla meşgul bulunmakta
dır. 

Tebeddiil ... 
İskan U. müdü
rü ve Emanet 
erkanı değişi

yor mu? 
Bir müddettir emanette, 

erkanı emanet aresında tebed
dülat icra edileceği musirren 
rivayet edilmektedir. Bu şayı
alar, gazete sahifelerine akset
mesine ve Muhittin B. tarafın
dan tekzip olunmasına rağmen 
hala devran etmektedir. 

Söylenenler şunlardır: Şeh
remini muavini Hamit B. baş
ka bir vazifeye nakledilecek 
olan Hacı Mehmet beyin ye
rine iskan müdürü umümiliği
ne getirilecektir. Hamit bey
den münhal kalacak muavinliğe 
müfettiş umumi Tevfik beyin 
tayin edileceği s3ylendiği ~ibi 
Beyazıt bele · 
diye müdürü 
Kadri beyin 
getirileceği de 
rivayet olurı -
maktadır. Bu 
takdirde Ka -
drköy iidl'rü ' 
Nazif bey Be-
yazıta naklo - Teııfik I 
lunacaktır. Mahaza ortada 
henüz kat'iyet kespetmiş bir 
şey yoktur. 

Eski müdür Türkçeyi ihmalde ısrar edenler 
§imdt mut eahhit IHI~Il ~ (O) 00 00 Il 00 

Emanet heyeti fenniye mü- \.9J. @ ~ @.rru:ı ru:lW©Jf 
diirü iken Ankara şehir imar ' B 
k.?ıııisyonu azalığına tayin e- 1 unlara, y aşadıiı mem"" 

J\lanrif ida
rcsile kurs 
aı;au yazı li
carı'flıancle
ri wasında 

savııııı dik-- . . 
lrnı hir ilıli-
ııu· çıkmı~tır. 

iUaıırll' nıü
ılfıriyeli, htı 

kuı. hır iı.·iu 

rulı-;a( al - .l/11:111111/ar 
uın ieaı) clli(jini beyan, 
yau nıal.Jııclcri ı icarcl lıa
lH'li'l'İ ele aksini iddia cl
ıııc·kh~dirlf'r . .\lıireu ınPs• 
clı• mahkemeye intikal 
ctnıi:, '" ılii.n, Galata sulh 
ıııalılH'JlH'SİOd(', ruhsat 
ahu.ulan daktilo kursu 
;wnnlarıo nıuhakemell'ri
nc: ha;:;lanıııı:,lır. 

Jaarlf hlar(':-i, lııı-;11..,ı 

ııı •!.teııleı· taliıııalnam(• -
:-.inl' ıııulıalif olaı·aı. hili'ı 

,., •I l•ııı•s tH"lll' hu Z<' • 

Yal ılı ('tıza laıulıı·ılıualal'ı ııı 
isi Pille ı. ted ir. 

:\lazn 1111 l;; r, ıııa lı l.t •ııı l'th• 
suıılnı·ı si·" IPıııis!Pı«liı·: . . . 

(( Hiz ııP ıaı·ilı, ne 
lbaıı 'e ııe dt• ha:,ka bir 
dpr.., YPrıııiyoı·ıız. Uiz, sa
d <' (' (' licarellıaııeıuiztl(' 
sa 1 t ı (j ı nı ı ı ıııa 1,iıwl<'t'İn 

na ... ıl l\ulhınılat·a!)ını ııüs
h•ı·iyorıız. Uinaeıı:ılPylı biz 
il(' kurs, 111• ıh• ııwklPJI 

:u;ıııı~ d(•ijiliz. 
Tkarcllı:ııwıııizdc· ıııa -

muhakeme 
• 
ı 

ılıi11 mıılıakeııu· edilirken 
satı, iı:in de !Haarirten 
ruhsal alıııt1Yl lüzumlu • 
oürıııedik. ı·azı makinele-
rini l<ullannuıl\ usulünü 
ii\Jı'<'llijjimiz l\inıselcrdcn 
aldıj"jımız ÜCl'('lC uelillC(', 
hu, ıualdnNh' ~·a ıı,ıııayı 
üijrelirli.cn kullaıulaıı li.ur
d('l('llİn Jwdclindcn ha:,ka 
hir ~<'Y dl'jjildiı'. .. » 

)lillılit'lllC l'l'İsi vazi) ('! i 
ll'll.il, c•lnıi•::;, uıesph•uin 

rü'yt>liııi sclühiyeli hal'i -
eiııdt• !Jİiı•diiijündt>n <'\ ı·a-
1 ııı Asli ıualıli<'llll'~·e lıa
\·alPsiııc Jrnr:ır verıui'.;-1 iı·. 

İzmirde yerli 
mal faaliyeti 

Burada olduğu gibi evelki 
gece İzmirdeki talebenin çoğu 
erkeh Muallim mektebinde 
toplanmış ve artık kamilen 
yerli malı kullanacaklarına 

dair bir çok nutuklar söyle
dikten sonra buna dair ant 

MÜNDERİCAT 

2- nci sahifemizde: 
Telgraf, lıaLı" )(."n, 'l' 

tı..ııre. 

3-ncü sahifemizde: 
Günün tJrıhı. l\.ar "'L HOL 

Sc rser1 ~ i.~:.ıı ıı ıı f, ~• -.ıl arı. 

4 - ncii sahifemizde: 
Jllr ll\ UÇ l..iil, \İ\IH. 

5 - nci sahifemizde: 
Sjne:nı:ı hü1ıır •• ı. Dtın)a J>ii· .. ıu, 

]\\uda h.ılıcrlt•ri, 1\,ırik.ıtur 

Dö11üyoı~laı· 
Avrupadaki emanet heye

rinin parası kalnıadı ... 

. Zııııı ı c < J ·ııırı11 11. /t'f' 
lspanyadaki beynelmilel şe

hirler kongresine iştirak için 
Emanet namına heyeti fenniye 
müdürü Ziya, mektupçu Osman, 
mühendis Burhanettin beyler -
den mürekkep bir Jıeyet gön
derilmişti. Heyet ispanyadan 
sonra bütün Avrupayı gezecek 
ve tetkikat yapacaktı. 

;ılen ve oradan istifa eyliyen J k 
uat bey müteahhitlik yapını- e etin lisanına hu""rmet 

3"a haşlamıştır. 
Fuat B. eski bir müteah- ) "" Z J .L ı ) d 

Aldığımız maliimata göre 
programın bu ikinci kısmı tat
bik edilemiyecektir. Heyetin 
parası bitmiştir. Başka tahsi
sat mevcut olmadığından Ziya, 
Osman ve Burhanettin beyler 
bir haftaya kadar şehrimize 
döneceklerdir. 1.iıw sal ıııaktayız 'P hıı içmişlerdir. 

'~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
hitıe birlikte ortak olarak u umu an Ö!.! ma l ır ~ s~lllflctl<·ılctf' 1 llizı çingeneye varınca içmiş! ~alışmakta, bazı emanet işle- Resmini derc-
~-ni üzerine almak istemekte- ettiğimiz liiv-
ır. ha, Beyoğlun

Bir ka•;akçı daha .. 
Galatada Arkadi sokağında 

0turan Anestinin gizli rakı 
Yaplığı anlasılmı~ ve merkum 
~İitınü nıeşh

0

ut halinde yaka
anınıştır. 

İranda isvan vok 
lranm Ankar~ sefa;eti, İra

~ın Azerbayca~ vil:iyetinde 
it ölrışıklık oldugu ve ordu 

1 11tııandanının maktul düştüğü 
~•alarmı tekzip etmiştir. 

liırsız tutulunca ... 

\>...._ Haha .. Baha.. Ne 
~ <lpıyor.sun? () beniın 
.Ytıncak t· hancanı!. 

da Balık Pa-
zarı cıvarın -
daki bir dük-
kanın lav ha-
sıdır. Resim, 

ı fotografçı m ız 
tarafından dün 
akşam alınmıştır. 

Lavhada yeni harflerimizle 
Rumca yazılmış şu kelimeler 
vardır: 

« Nea agora » 

Bu kelimelerin Türkçe ma
nası, yeni haflerin kabulünden 
eve! ayni mağazanın cameka
nında yazılı olan « Yeni pa
zar » dır. 

Acaba zabıtai belediye 
memurları bu işin farkında 
değil mi? Her tabela ve lav
hanın baş tarafına Türkçe 
yazılmak lazım ve meçburi 
değil midir? 

Bu lavhasını yazdığımız 

bakkal dükkı!nı bir misaldir. 
Kıyıda bucakta aranılacak 

olursa, türkçe konuşmayı iste
memekte ısrar edenler gibi, 
tabelalarına yeni harflerimizle 
fakat kendi lisanlarile yazı 

yazdırmayı da kar sayanlar 

t ·Şirketi hayri- Ifü11~cdluırnllarıı fil& ltii~J~lr 
yece şikayet o eece ay dede benden 

edilmedi çok içmiş, benden evel 

mevcut olduğu görülecektir. 
İçimizde yaşıyan bazı mah
lükların bu zihniyeti şayanı 
dikkattir ve onların bu hare
ketlerine mani olmak lazımdır. 

23 Nisanda. 
deva.i r tatil 

Bi.iYük i)lillet .\lccli
sının ilk İ\.·tinıaıııa 
tesadüf eden :2:ı Nisan 
salı günü biltlınuın 
deYair tatil edilecektir. 

İnıtihaıı kaldı 

Bir gazete, Şirketi hayriye-
1 nin deniz ticareti müdürlüğüne 

müracaatla Üsküdar - Köprü 
arasındaki sandalla yolcu 
nakliyatının ticaretine sekte ı 
vurduğundan. bahsettiğini yaz
mıştı. Dün ke}'fiyeti Şirketi 1 

hayriyeden sorduk. Müdür 
j Yusuf Ziya bey dedi ki: 

ı 
«- Bizim Köprüdeki Bogaz 

içi jskelemizin hemen pek 
yakınında Rıhtım şirketinin 
tarak dubası duruyor. Arada 
sandalcılar da nakliyat yapı

yorlar. Vapurlarımızın iskeleye 
yanaşması ve hareketi güç 
oluyor. Deniz ticareti müdür
lüğüne bunları yazdık ve ta
rak dubasının oradan kaldı- ' 
rılmasını rica ettik, O şayıa, 

Ziraat Bankası müfettişliği 
için müracaat edenlerin bugün ı 
Ankara, İzmir ve şehrimizde 
imtihanlarının yapılması mu

karrerdi. Ankaradan imtihan- 1 

larda bulunmak iizNe memu
ru mahsus heniiz ~etmediğin
den şehrirn;zdeki imtihanlar 
tehir edilmişt!ı-. 

bu mürac:ıattan galet olsa 
gerektir, » 

ı"l. Kıvc1s geııyor 

;\lulıtclit nılihadele 

·' 1. 
koıııis ·o:ıu reısı 
Ri,·asın hugüıı .Atina
d:ın !-.;:'hrinııze aYt etine 
in~iz:ıı· t't!"ııı ·ktedir. 

sızmıştı, diyor ... 
Mevcuden sarhoş değil -

1 dim. Ne üstü
~~~I~~~ ~ " ne isterseniz 

muhakeme e
dilecek birkaç 
maznundan i -
baret kafile, 
geç vakit ceza 
mahkemesi ö
nünde bekli - ~ 
yordu. 

Bun1ardan 

konu ·uyor, 
dolaşanlar biraz uzaklarında 

durnrak kulaic 
kabartıyorlar -
dı. 

İçlerinden bi
ri, niçin yaka
landığını şöyle 
anlatıyordu: 

- Zilzurna 
sarhoş olmu -
şum, gece ya
rısı nara atmı
şım diye ya -

kalayıp mahkemeye verdiler 
beni. Halbuki ben zilzurna 

<• \ binbir yemin 

cak, ne zurna 
çalacak halde 
değil de kiife
lik mi idin, ha? 

- Sen de 
üstelik canımı 
sıkma, be. Kü
felik olsaydım, 
nara atabilir 
midim. 

- Eh, de
mek narayı at
tın? Öyle ise 
yok, zilzurna 

edeyim sıze! 
Yanında o

turan mevcut
lu, bu kara 
bıyıklarına ak 
düşmüş, elli -

şüpheye hacet 
imişsin; çünkü 

' 
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l~f~g~lll(l(ı ~'~\ . ~.-ı..~-. IBiı· se T(: 'ıat 1 f~ Tzıat işi a:!Telg raf m' 
Son S:ı.at N'san 8 

<- ~~l.f mltt cıa b er! e rC!ll 
İran, asker' bir ~ C(len( 7. /ıra muka-- 'Ha kı huzur p 

harekettB mi bilinde iştirak meselesi hal· _ ·otesto .. 
rak? ı 15 yaşznde bi1· edilebilecek /ediliyor .. 

•·)ile~~~ - -;;;;;;;.-ha:r.etcsin·n genci mecf ul Bir Türk seyahat acentesi, Gayrimübadil!er tevziat ko-
b• • A il h 1 ' b misyonunun, tevziattan isti-T ıı hrı"' •<J.ıa n, manu a b • .. ıı yaz Akdeniz sahillerini, 

d <l f 1 l r ~ ... ahıs fade edecek olan ikinci lis-H:?~. ..tmı ist:r a a nııı\·a - bir Türk vapurile 22-25 gün 
fok o'aırzzsa İrar.·:ı E'cranis- j I d d d k b k b" teye dahil olan 100 kişiye ait " yar,.. _a l evaın e ece üyü ır se- beyannamelerin tetkikini bir 
1'1r. id~r: .. e m:.:dahale cciece- ı yahat hazıılamaktadır. 1 k 1 1 b an eve i ma e ça ışmağa aş-

bul·-· Hükumetimiz 
Rusya. nezdinde 

bir teşebbüste 
bulundu .. 

tiı:i, azı Efgan kabildl'rinin Aynal:çeşm d otormakta Seyahat, İstanbul-Pire ·Na- ladıg" ı görülmektedir. Bu ikinci 
E' ' d d d 1 · b 15 d K d d' Moskova, 5 Türk hu'"ku-ra\i - .ıgar. nu J un a lı azı olan yaşın a oço ün µoli - Triyeste - Nis - Vene ·ık listenin bu hafta içinde ikmali 

ı- h" • · t ·· 1 • ı· "d ı ·· ·· h d d k" meti, Rusyada Türk tebaası ran ~e rıeııne ccavuz.c yag- gece ev ne gı n.ren onune attını takib e eeek, ara a ı ve önümüzdeki hafta erbabı 
k 1. • 1 d 1 l h tanımadıg" ı bir şahıs çıkını•, b ı hil h" 1 • d · tacirlere Rus parasının Türk ma er ıge a~.~ ır. arını u- , aş ıca sa şe ır ert e zıya- istihkaka te,·ziat yapılması d 

1 1 duttaki oldukça mühim lraıı bilasebcp tcc .. vuı. cclcrck ret edilecektir. muhtemeldir. parasile tebdilin e çıKarı an 

rl., l . f. 
ev\:.ı at 

Bazı komiinisf .
ler dün gece 

Yakalan dl 
Dün gece şehrimizde, ko -

münıstlik tahrikatı ile maznun 
bazı eşhas tevkif edilmiştir. 

İzmir gazeteleri bazı tev • 
kifat yapılacağını cvelce ha
ber vermişlerdi. E;naenaleyh 
?ün ~ee;e yapılıııı tcvkifatın 
Izmirdeki komünist ta!ıkika -
tile alakadar olduğu tahmin 
edilebilir. 

kuvvefnin buni~rı teb ;ıtc kafi sustalı çakı iL Koçoyn iki Arzu edenler, Pireden Ati- Tevziat komisyonunun hak- müşkülattıın dolayı, Rus hü-
1 • lı 1 . yerinde yaralamıştır. carih kumetinc bir protesto notası 

gc me igıııı ı irm şl.J kaçnıstır. nayn ve Napoliden Roma a kı huzurları meselesine dair tebliğ etmiştir. ı 
Nim re< mi bir İ 1n & t.I ···, ı~· t ·· 1 h kadar gidecekler ve bu liman- vaki olan neşriyatımız, bu ı·k h d 

Maamafih Polis müdürü Şe
rif B. hu hususta demiştir ki: 

« - İstanbulun İzmirle a
lakası yoktur. Tevkifat he
nüz gazetelere aksedecek bi;
safhada da değildir. Bu hu
susta ancak iki gün sonra 
vilayete müracaatla malüınat 
alabilirsiniz.» 

11" CCa llZ ( a a... . ı' u"'ku"met arasın a ı"mza bu mc -ele ha' kınd «s ır ve 1 • d h 11' • - Tak_imde utliran Hamdi !arda kendilerini bekliyecek mese entn e a mı mucıp edilmiş olan itilaf mucibince 
tahammrlü~ l · . ~d 1i yok 1 t G · ··b d'll efendi dün gece sarhoş oldu- vapura avdet edebileceklerdir. 0 muş ur. ayrımu a 1 er ce- Türle tebaası paralarının yüz-
mu?» tarz nda necr"}'• tt. bu- ğu halde Kasımpaşada l\lfus- Yolculuk esnasında yemek miyeti hey~t; idaresinin bu- de otuzunu nakten Türkiytye 
lunm•kt•clır. tafanın kahvesine gimıiş, i!r- vapurdan verilecek, karaya çı- günkü içtimaında, bu mesele göndermek hakkını haizdirler. 

İran ordu , • n il rile eme- son Miıkerreme sataşmıştır. k.ıcak ve dahil şehirlere gı"de- görü_§ülecek ve nihai bir ka- y cnizelosun ~evahati 
sine yeğiinc ~ b p, Amanullah Kahveci ~ ustafa bu tecavüz- rara raptedilecektir. 
Hz. nin Kab;li a1 ~ra1 yeniden den a~a ileşmiş, tabancasını ceklerin de yüksek otellerde İşittiğimize göre, bugünkü Atina, 6 - M. Venizc!os 

Çekerek Hamdi efendiye teş- ikamet ve iaşeleri, tren ve oto- intihabat seyahatine çıkmıştır. hükimıl'tin · t i etmesine heyeti idare içtimaını mütea-
ıntizar edilmesidir. hir etm;ştir. Kahveci yakalan- mobilleri seyahati tertip eden kip esasen kısmen bu heyette yarın Selaniğe varacaktır. 

Maıımafih, An an il h H:ı:. mıştır. acente tarafınden temin edile- de aza bulunan tevziat komis- Bulgaristan ve 
mu\>. ff"k o!m ha, İran kuv- A.ranılan yankesiciler cektir yonunu teşkil eden zevat Yunanistan 

Sirkecide An:ıdolu otelinde Y 1 h b - b d k h vctleri, hududu geçecek ve apı an esa a gore u tarafın an, hak ı uzur mese- Atina, 6 - Bulgar sefirinin 
oturan rençper İsmail dün h t 750 T- k ı· · 1 · h kk d t · hı" evvela Herat vil.";yet;. i işgal seya a a ur ırası mu- esı a ın a gaze emıze r itimatname takdimi merasi -

t:dcce ,lir. Yenicamiden geçerken sabı- kabilinde iştirak edil bilecek- izahname gönderilecektir. , minde her iki memleketin ve 
kalı Arap Sabri ve Murat lk 

Rusy , Kab'ldc Saka zade- tarafından u720 lirası çalın- tir. H:.lbuki mesele, eve i Balkanlar sulhunun menafii 
ni":ı y rine Rizw Şahın haki- mıştır. y ankesıciler aranmak- Seyahart İçin müsaade alın- günkü nüshamızda yazdığımız namına iki millet arasındaki 
ıniyeti~i ten.ıh edeceğinden, tadır. . masına teşebbüs edilmektedir. şekildedir. münasebatın takviyesi 1üzu -

!::~ıı~n ;~ec~~r~~~tıne hatta St'rur<f:~;~tıi~:~esindeki IRüvelver ithaline Bir yavrucak I İil~bahsedl:~ ir 
2436 numaralı otomobil dün ·ı • J k "b • [d 1 

bu halde ıken narayı atar 
msan! 

Sarhoşluk ve narn utmakla 
maznun olan, bu 1 .rdıya 
kızdı: 

- Yoksa blnden şıkayetçi 
ol:m!ar arasında $CD demi var
s·n?. Hani gecc.nin kı:ranlığın
ı a p nccı clerinden b:ışlarını 
ı -~ k lıırın yüzl rini seçeme-

de şüphek,iyorum senden, 
ı~· .clıl rır l,' p! 

rfovrutlu ı:r hep birden gül
d" ler. Oııunl alay etmekten 
' u~ eçemiyenin agzı gene dur
ınadr 

- Senden şikayetçi olanla-
rı seçcmcdigine göre sarhoş
muşsun zilzıırna işte. Bundan 
bu çıkar, ayol 

- Tövbeler olsun, vünaha 
sokacaksrı sen. Gccen.n yarı
sı idi ded k, kıılagın İşitme
di mi? 

- Aydeck )Ok mu idi 
"c··ı·tn 7 b \ .... 

- Hayır, o benden ç ok 

Beşıktaşta Alinin 1504 numa- Vert en mÜsaue UŞ gı l VUrU U ~lüsolininin kızı Ati-
ralı yük arabasına çarpmış, Rüvelveı- inhisarı henüz bü- B.u~-.·aııın .Iğdır kar.:. ı nava \"asıl oldu 
araba ve otomobil hasara uğ- k f d h" b" 
ramıştır. iimet tara ın an ıç ır gıı- ycsıncle, hır anne, ;) ı Atına, 6 - Seyahat etmekte 

'"' sarın işlenme hakkını ihale yaşın< a n og u '> U ·ru buraya vasıl o.murıtur. Hükiı -A··enıi htr"i!L. rupa verilmemiştir. Bu inhi- • l I . v J s·· k .. ı olan Matmazel Edda Mü olini 

Dün gece saat dörtte, Ka- · h k · · · · ile kardesi ı vasındaki met namına kendisine bir sımpaşada Mesçit sokağında içın ü iımetın vazettı~ı şeraıt • . • • b"k 'J . t' 
kahveci Asi· n efendinin evine meyan nda bir fabrika inşası Hflsanı odaya bırakip u et verı mış ır. 
sabıkalı Hüseyin girmiş, eş- da vardır. , 1 eknıek pişirınek için Fransa - İtalya 
ya toplarken yakalanmıştır. İnhisarın işletme hakkın1 fırına inıni~. Yaztk ki. arasında ... 

Et çalarl·en almak istiyen bir çok gurup- Paris, 6 (A. A.) -· Gazc 
Galatada Topçular ... adde- lar vardır ve bunlardan bir hu ) avrucakları yalnız telerde çıkan bazı haberler 

sinde kasap Ali Riza efendi- kısmı Hükumetle hali müza.- bıral·tığı odada bir de hilafıra olarak seliihiyettar 
nin dü kanına sabıkalı Kemal kerededir. . . [ mehafile naz:ıren e!yevm İtal-
girmiş, et çalarken yaka!an- içi dolu a V çit lesı Yar- ya ile cereyan eden nıüza-
mıştır. Bu müzakerat neticelenin- 1111). Anneleri _gittikten kereler tabii surette devam 

1.1 • J ceye kadar. İsmail Abdi bey - k d' F h' b" 
·ı ltrSIZ S'Olll"<l, S,~Ükrli, bu ınen- etme ·te ır. ransa ıç ır 
1 d h d namında bir tacire bir 3ene yeni teklifte bulunamamıştır. l\larpuççu ar a ır avatçı h · t• 1 1 

zarfında ithal edilmek ş::•-tile us tü e ( e ovnamı- Paris, 6 (A. A.) - (Journal) Aronun diikkfinına sabıkalı 
(20) bin rüvelver getırmd< ya 1 J 1111 11 ·ı !sa gazetesi sör Chamberlain ile 

H - ~in ve Ahmet girmiş cür- . Kl~ a ş, • Si · Müsolini arasında V'Jku 
h 1. d k 1 ı ıçın mezuniyet verilmiştır. t J t ·· t' l t .1 r;ı hut a ın c Y • ·a an- ~ a e!) a a 11 ll e \. eı:ı bulan mülakatın ferdasında 

1 Getirilecek rüvelverler bır 
mışl::rdır. , çıban saçınalar, henüz İtalya ile Fransa arasında 

Bu hırsızlarııı Yeni camide heyeti fenniye tattıfından süratle bir itilaf husul ünü te-
Mizrahi ve Karnik efendilerin muayene edilecek ,.e bila ı bir ya:;ındaki ınenıe menni etmektedir. 
dükkanlarından kundura ve ' inkita (300) mermi endahtına kuzusu Hasanın göğ- Bedindc tevkifat 

d 1 ı mütehammil olmıyan riivel- · 1 il B ı 6 (A A) K clb:Jc çaldıkları a an •, .mış- su ne gır<.: re <. za \'a ı yı er in, . - oıniinist-
vcrlerin ithaline müsade edil- ler tarafından yapılan bazı tır 
miyecektir. öldi.irn.ıü~tiil". içtimalann so:ıtında arbedeler 

·relgratlarda , Bir müfettiş zuhur etmi~:, 15 kişi tevkif 
olunmuştur. 

Vilayetten aldığımız malü 
mat ta ise: 

« - Bizden İzmir polis 
müdürlüğü Niko ve Hikmet 
İsminde iki kişi istemişti. 
Bunlar tevkif edilmiş ve İz
mire gönderilmiştir. Başkaca 
tevkifat yoktur» denilmiştir. 

· 'futulanlar 

İstanbul Polis müdürlüğü 
tarafından .bu sabah miiddei 
umumiliği ism~iJ Hakkı, Hr.~
nü, Hasan ve Mehmet Veli is· 
minde «4» komünist maznunu 
tevdi edilmiştir. 

Bunlar tütün amelesini tah
rik ederlerken yakalanmış -
!ardır. 

Hastalar köyü 
Havlı zanı:ındır İzn1ir 

gazeteleri taraf ıı dan 
n1anııır bir hastalar 
küvü haline k il-
111esİ için hir çol· te

şebbüslerde ı u unulan 
l\leneınen civarındaki 
Yaınanlar köyünde bu 
sene tesisata ba~lan
nı:ısına karar vcı·il
nıi~tir. 

Yaınanlar köyü tabii 
güzelliği \C ıl-liıninin 
letafeti itibarile cliin
vanın eınsalsiz mev
f,ilerindendir. 

içmiş, d ıha cvel sızmı0 tı 1 

Etraftan kahl,aha!ar y ü l, -
seldi : 

- Hoş sô} led", bcb-:ık, be! 
Dediler , uzun uzun gühl

şüldü, sour.1 herkes gene 
sa~ho luk \"e n.ır a ııtmak 
m:ı1.mınunu dinkmcf;e ko ulclıı. 

Sarhoşun 
infiharl 

K sımpaşada koıtukçular 
içincl ~ oturan 30 yaşında 
Sabri dün gece sarhoşlukla 
kendisini bıç::k!a sağ memesi 
üzerinden yaralamış, Beyoğlu 
hastanesine ka!dırılmı lır. 

Bulu·u· l·r·ılı !Gayri müt;>adillere. 
l">' " < verılcn cr.-ılak 

Berhn, 6 (A. A.)- Bulgar \T I 'll '<l d'' 

tarih mahkum 

l~ir kısıııı telgraflar Şile J(ayınakanıı l~c-

,O, şöyle clevam ediyordu: 
- Ben, ço'"I' çocuk lı ... bası 

bir adamım· Ana kalbi gibi 
yufkacik l:albim vardır. 

Kızım bir çingene;i sevdi. 
İstcl71cdim varsın ona. Ben 
onu !:endi liiyığına verecektim, 
sokal:larda avaz a •az kasap 
şarkı:ı söyliyen destancı kül
haniye değil. Hiç değilse, bir 
se)yar midyeciye gönül Hrse 
idi, bir d İyrceğim olmazdı. 
Kız, çingeneye kaçtı, canım 

91kıldı bu işe. Midyeci ~a~at 
isterken dest;ıncıya duştıık! 

Kederle biraz içtim, ama 
çok değil ... Bir parçıı da ah 
çektim yolda... Ama bağıra-

rak değ:!! 
- Sen ne dersen de, sar-

hoşl::rın d.ın'skası olcluğun 
anh!şılıyor. İşte hah, dama
dıııı bile midyc.:idcn istiyor
ıoun. Anlaş;laıı akşamlan atar
ken mezeyi bedavadan yu
tac:ı.l.3ın 1 

Al;ıy lan kendisini alamıyan 
m•vcut!.ınun bu lakırdısı üze
rin~, ııcne kahkahalar i,optu. 
Ker.di!·ıe alay edilen de bu 
ae!er d.,yanamadı, gül..,;i. 

Lif .ız sonra sırası gelen 
maznun, usulü dairesinde sa
l:ıit olan kendini bilmiyecek 
kachr s?Thoşluktan dört ı:ra 

r.Jktf ce•aya mr.lıküm oldu. 

Bir kız gaip! 
Balatta oturan terzi Jozefin 

12 yaşındaki kızı Robak bir 
kaç gün eve! evinden bakkala 
gitmeitmek için çıkmış, bir 
daha avdet etmemiştir. Zabıta 
ve ailesi Robakayı aramakta
dır. 

Dövüş! 
Arnavut. köyünde oturan 

avukat lstepan, mühendis 
Rusyalı Agartof, katip Nişan 
.bir alacak yüzünden kavga 
etmişler, birbirlerini güzelce 
dövmüşlerdir. 

ı 25li • • 
aıçın 

llir çocuk kenllisini 
üldiirnıek İstedi 

Dün akşam ~aat (6,30) da 
köprünün Üskiidar iskelesin
den bir çocuk kendini denize 
atarak intihar etmek istemiş, 

' etraftan yetişilerck kurtarıl
mıştır. 

(13) yaşında olan ve kur
taddıktan sonra vapurun 
makine dairesine a 1 ı n arak 
tedavi edilen bu çocuk, 
kafkasya mu hacı rlarından 
bir yahudidir. İsmi yasef, 
babasınm ismi de ya!ıyadır. 

Lirr:ın isl; .. ~e~inrie Sl'Vvar 
s::tıc:tk yap;:ıı !.u çoru!: inti-

eh·azısı ile vazılına- ı fik ll. in şahit sıfatilc 

n.ı~kta, k~ırd~leler üze- j cclh~dildiği:. "bir l~<~dı-
rıne nıakıne ıle ,·azıl- ııın ılk tedı .. ısat nnıl et-

ına ktadır. • tişlcrinden ()ıı1cr Lütfü 

Bu kısını telgraflar- B. ale~hine hakaret 

da, İrsal \'e \'usul ta- ına<ldesınden , aı;tığı 
. . · . · dava nakzan rü '-'et ve 

rıhlerının ckser1'a ıh- . . . . J 

1 l ·ı ı· v • •• "' •• 1 ıntaç edı lnııstır. 
n1a et ı ( ıgı goru ıne- r t" d · .. ! f • J . · : , ı e ıce c n1u( ( eı a e-
ktedll". Hususılc, resıııı 

kralı Boris reiscumlıt:r Hin- 1 C <J e ı arc e uen 
denburgu ziyaret edecektir. )' unan cınlakinc vaz'ı 

~ İngil "z-Rus siya- yet n1uan1clesi, hükü-
1 nıeti ınerkeziyenin 
ı si münasebatı ia- cnırile bilfiil durclu-

de edilecek mi? rulınuş ve bu enıirden 
Moskova, 6 (A.A.) - İngiliz 

sanayicile.-i heyeti murahhasa
sını kabul ettiği sırada irat 
ettiği nutukta M. Piatakov 
bilhassa demiştir ki : 

1 nıuhaberatta telgnıf
lann tarih"iİZ kalnıası 
caiz oln1adıil·ıııda11, 

keyfi yet ten aL"ıkada-

\'hin :ı ~ün ha11siı;e 
• < 1 
Şile ı\lahkcınesince 

« İngiliz - Sovyct mlhtascbe
tinin inkitaı Sovyet ithalatının 
İngiltere zararı;ıa olarak baş
ka memleketlerden vukuunu 
intaç etmiştir. 

evci \'az'ıved edilen 
yeni enılaİ<in DeH:er

darliktan g:ıyri nıüha
dilJl're tevziat konıis

' onu eınrine de\'rİ de 

iknı:ıl edilnıistir. 

ranın nazan 

celhedi 1111 i:;t i ı·. 
dikkati 

harının sebebini anlatırken 

demiştir ki: 
«- Evelki gün sermayem 

olan (20) lirayı çaldırdım. 
Babam bugün yeniden (5) 
sermaye verdi, onu da kay
bettim. 

Ben ve babam on 
nüfusu bu kazançla besliyo
ruz. Sermayeyi böyle elden 
kaçırınca yeniden tedarik im
kanı yok. Babamdan yiyece
ğim dayağı düşündüm. Bu il.: 
katlı b;r acı clacakh, ölümü 
ehven buldum.» 

Çocuk kuıtarıldıktı-'1 \·e 
tedavi edildikten scııra :ı~bı

t:ıy;.ı teslim ediımı~ur. 

karar verildiği haber 
alınınıştır. 

.Hakkı Şinasi J->!;i • 

gidiyor 
C. H. Fırkası birinci İstan

bul mıntakası müfettişi umumi
si Hakkı Şinasi paşa Ankara
da inikat edecek olan Hilali
ahmer heyeti merkeziyesine 
iştirak etmek üzre bugün an
karay a gidecektir. 

Talebeye ,..ıcil • 
varakaları verildi 

~lekteplcnlcki tale

beye birer ~icil Yara

kası tevzi eoilnıi~tir. 
Çocu!·Iaı-, il'">:1i hazı 
1;1«h':111atı ihtİYa e('en 
bu s•c"I varakalarını 
l o'du · ıp 1111· dep ida-. . . 

\'l'f"(·C,_ f{ICrc..::·. 

Heyetinizin vürudu beş se
nelik iktisadi programın sovyet 
hükumetince tetkiki sırasında 
vukıı tıulmaktadır. Bu program 
Sovyet Rusyanın gelecek sene
ler zarfımda ecnebi memle
ketlerle yapacağı ticari mua
melenin derecesini tespit ede
cektir. 
Maaııı r;:, bu program İngili.ere 

ile tesis edi\(!cck iktis:ıdi mü
nasebattan hariç olarak ta -
h kk k •t" ·ı ,].f" p a u. e .. :-ı ccc .•. ır. rogram 
66 milyal' nıblelik sipa;·iş der
piş etmektedir. Ciddi hiç kim
se sovyet Rusyasının kabiliyeti 
tediye~inden şüphe edemez. 

Çünkü SovyeUer şimdiye 
kadar tcahhüdat.nı vaktinde 
ifa edebilep. yegiin~ devlettir. 
Sovyet - lngiliz mün;.sebeti 
mes'elesi hal ve fasledilme· 
diğinden inğiltcre ile olacak 
mua iat _nele ehcı.ır.ı:y ... t:;iz 
k:e.1aro. tı •• 

Bir nıalıkunı kurtuldu 
Bir katil maddesinden beş 

sene hapse mahkum edilen 
Tokatlı Salibin lıastalığ-ı tabi
bi adli tarafından tasdık edil
diğinden eczasının bakiyesi 
affedilmiş ve hapisaneden çı
karılmıştır. ----(}cç kalını~ bir istatistik 

« 1928» s e n c si zarfında 
Zongııl nktan limanımıza«950» 
bin ton kömür getirilmiş «52» 
bin ton Pir ye nakiolunmuştır. 

Kadınlar birliğinde 
Kadınlar birliği heyeti ;dıı· 

resi bugün bir içtima aktede
rek birliğin nizamnam•:sinİ 
tetkik cdecd:lir. 

Zelzele oldu 
Evclki gece İstanbul, Ad.• 

pazarı ve Filibede hafif bır 
zelzele hissedilmiştir. 
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-. i iı ap veril
di~i teeyüt ediyor 
:ılıil :y• mils~~~arı Hilmi B 
,Yeni belediye liiyıhasında, 
lıların intihap etmek ve 
lıııek haklan olmadığına 
r kayıt olmadığını, yeni 

ei umumiyeı vilayat ka
un, valilere, alınmış olan 
lıııklennı iade ettiğini , 

a ve pofisin şimdil:k 
cdı.lmiyeceğini söyle -

. 
1\1 M. (Türk vatnnda~lığı) 

.'kanununun dördüncü mad

.ıı ~öyle tadil etmi~ir: 
' l Kauunusani 929 tarihin

•tibaren T ılrkiy de doğan 
ehinin Tür~iyede doğan 
ğıı Türkter. Bu gibiler 

kanununa göre sinni 
vardıktan sonra altı ay 

- ana ve babala,mn ta
etini ihtiyar cdrbilirler. 
lakdirde haklarında seki-. 
nıadde tatbik olunur.» 

~an Hükümetinin, son tek-
1tatimiz Üicrİne Yunan 

'irine yeni talimat gönder
. Yunan mübadele Başmu
ası M. Diyamandopulosun 
tek hafta Atinadan avdet 
teği bildirilmektedir. 
1ı . z ve Sırp SefirlerLdün 
•ıa. VC"kilimizi ayrı ayn 

ctııll
0

$l1 erdir. 
arada açılacak genç res-

S:tnılar sergisinde teşhir 

tek eserler, bugün An
Ya gönderilmektedir. 
Qllıanyada bir tren kansı 
. o!:n:ış, 20 kişi ölroüs, 60 
1 • 
. Y•ralanmrştır. 
~or banlisinde Araplar 
ar Jsında bir m ü cadele 

'.lıııştır. 
;Htcn:de amele fırl.:ası ko
'?ıiini tlcri fırkadan çıka-

r. 
usoliıtinin km İstanbula 

9'ı ~elmektedir. 
I~· 7 senesine nJzaran itha
l tınıızda yüzde 13 fadahk 
Uh tespit edilmi~. 
~ nbui Muallimler Birliği 
'Yeti idaresi istifaya karar 

tir. Cuma ıı:ünü Mual
;r kongresi . toF:anacak, 
~· . idare heyetini intihap ve 

ılı yasayı tadil edecektir. 
YvaLkta karaya oturau sür
l\ vapuru kurtulmuşhrr. 

. ." ize ge1ea Sırp Dariil-
1 ._füllıaılulan ~e.fine, dün
ı~.unda bir çay ziyafeti 
l:ı ı:ııştir. 

ın ansızın ı;e~rimize gelen 
~den miirddı:ep' F~şist 

rıı· 
b 1Yetine mensup İtalyan ta-

Kullanan 
ı .memurlar ceza 

görecek 
Dahilive 

\'ilavete 
\'ekaleti 

gônderdio·i 
' ~ 

hir tan1in1de, bazı 
ınenıurların Vekalete 
eski harflerle telgraf 
çeknıektc olduklarını, 

hövlc bir seve bir daha . . _, 

tesadüf edildiği tak-
"dirde nıütecasirlerigin 
siddctlc tcczi ·e edile-. -
ceklcrini 
dir. 

hildirınekte-

esbak Şehremini Tevfik B.
lerin namzet gösterilmesini 
kararlaşbnnış; en c Ü menlere 

• intihap edilecek aza namzet
leri tesbit edilmiştir. Yeni 
Cemiyeti beiediye, bu hafta 
içinde resmi ve fevkalade bir 
içtiına aktedecektir . 

Devlet Şurası, işten elçek
tirilen Emanet şirketler 

komiserlerinden Halit B. hak
kındaki men'i muhakeme ka
rannı ittifakı ara ile tasvip 
etmiştir. 

Ş ile Kaymakamı Refik bey 
berayı şehadet çağınldığı 

mahkemeye gitmemiş , ihzar 
kararına da icabet etmemiş 
olduğundan ( 4 ) güıı hapse 
mahküm olmuştur . 

Kaymakam B. hakkında, Şiü 
müddei umumisi de bir haka
rer davası açmıştır. 

Adliyede sitaj gören İclal 
H. altıncı olarak avukat-

lık için Baroya müracaat etmiştir. 

Bursadaki idam mahkümlan 
hakkındaki k:ırar, temyizce 

nakzedilmiştir. 

" li Ticaret mektebi mual -
!imleri, bayramda Roman -

yaya bir seyahat yapacaklardır. 

Leh sefiri M. Olsovski se
yahate çikmıştır. 

Kadriye H. meselesine ait 
tahkikata devam edilmek

tedir. Reiscümhur Hz. ni gör
mek için Kadriye H. ın ge
çen sene Büyükadadaki teşeb
büsü etrafında, müstantik 
Hikmet 8, yat kulübü müdür 
ve müstahdcmininin ifadele
rine müracaat etmiştir. 

Bu meseleden, dün de, es
bak Balıkesir meb'nsu Hüse
yin Kadri, Büyükadalı Sait 
beylerin ve Maçkapalas kapı
cısının ifadelerine müracat 
olunmuştur. 

Gmürüklerde zeytin y.ığ:cılara 
müşkülat gösterildiğinden 

• 

llk sif i~ıl11 )1apınıştım 
/;;/ leriı ı ıllP !.!,·/i fj;/i 11 r/C'ı\ srJh·rı A:lcıı·ı 

(_ ( . 

('fil ('111 öttılı·/iı "(Jl'llttlll. 
j j v 

-289-ı"ııhaı·rit·i: idris .Jlulıtefi 
Sahalıleyiıı t•rkcn erl•eıı muı• haline. IJelindyc lm-

kall,tııu. daı· dfl\'<'rsiniz.~ekere li-
l>alıa dofiı·usu oda ·e ınon kokusu ve limon 

uurh<'l aı·l,acla~ım Halit ek~ili(Ji aclaıııalilllı siner. 
lwye ht•ni ııyaııdıı·nrnsı- Onclaıı 'ionra tadını hulun-
nı tı•nlıilı t•dt•rcl.: yatlı{jını ı·ıya kutlar su iliıve eder 
ic:in salıalılt•yiıı heni o ve süzt•r iniz. Eijcr tadı 
l,alılıı•tlı. Bir Laı·aflan o da ,.t, kol,;ıı"ıı v<'rinde de ek
lıaliıııc ac·ıyarak: :;iliği ve re~ıgi azsa birai 

- Yalı zın allı arı.adaş.. boya ve bir parça limon 
Biyoı•tlu. Limonata sala • tozu bu i~I uörür. 
c•aksııı Iıa! .\ilah kın n~t i~te hc•ninı yaptı!jıuı ve 
,... tulıaıııııı iil vı!rsin. ii(Jreııd ijji m 1 i ınonala b<iy-

H<"ıı, sPfalPlt• ,.<" a\jır le liıuonota icli ve d<'rhal 
i'lt•rc• ııi,kiıı bir insan ilıix(' l'dı•yinı ki a(jzınız.a 
lıaJi ile hu acıııuıalara al- lıivık ('Ok . ıwfis lıir sev - ~ .. .. 
clıl'J' Pi llll'tlinı. ı·ata!jıııı

daıı fıı·ladıııı. Her patyo -
da olduijn uibi bu patyo 
avlıısunda da umuıui bir 
c;e,uw vardı. 

Orada <"liml yiizümü 
Y«'tıi i,iıııin YPt•dii)i uay
rPllc ~üyle hiı• ha maral -
c•asına yıkadım. Sonra da . . 
isııı ini ııııullnı1uın ve ba
na 'aı•tlım eılı•n hcms<'ri-. . 
min odasına IJİllim. Liruo
nala lakıuıhirııu o odada 
idi n~ hana Iinıoııala ~«ıp· 
masını o ü!Jrt't<"cckti. 

O ıinc kadar yemej'je 
bile limon sıkmanıış olan 
hen limonata yapınıya 

haşlıyaeaktı ııı. 

:Uulıl«'ı'Plll okuyııeula -
rıııı. Bil.l\al ı•ılln. Üi}rcn
cliijim linıoııatacılık san'a
tı pek üyle yabana nttla
eak san'al de{jilclir. Hatla 
hl'n hunu hilı\harı• istan
hıılda da yaııtıııı Ye bir 
zamanlar henim liıııona

tanıın tadı bütün Kadı -
küy lıalkınııı daına(jında 

lmhuışlı. Bakın üiJrc•nc1i -
!Jinı limonalal'ılık nasılılır. 

oluyordu. 
f,imonata kavanozları 

u;ıne parça halinde buz -
lar da allıktan sonra lıer 
.<')im haz:r oldu. 

İlk siftahı IX'} t;entavos 
( yirmi para ) vermek 
surl•lile Halit lıey yaptı. 

İki <•!imde lmvanozlar 
helimclı• b:wdal.:llli ve gü
ğüm arkamda beyaz göm
l<"k ,-e ba~ımda beyaz 
~apka .. 

- Uisıııillah! Ya kısmet 
diyerPk palyodaıı çıktım. 
İki dakika sonra ( Jıolrn )
nın sokakları ısıtma uör
nıem iş ueıu: sesiıııle çııı 

<:ın iilüyordu . 
- l•'riya.. Frl'ska liıno

nata! ... 
( )Jabadi var ) 

Orta tahsil talebesi 
için yeni kitaplar 
Geçenlerde Ankarada te -

şekkül eden muallimler heyeti, 
orta tahsil talebesi için ma -
nüeller tertip etmişti. 

Haber oldıgımlla göre bu 
muhtasar ve Jnüfit el kitap
lannın Devlet matbaasmda 
basılmcları kısmen bitmiştir. 
Şimdiki halde hendese ve je
oloji kitaplan piyasaya çıka
rılmış, kifi miktarda da lise 
ve orta mekteplere gönderil
miştir. Bu elkitaplannm her 
birinden 12 şer bin basılmış
tır. Yakında tarih ve cogra
fya serilerinin de basılma işi 
hitam bulacaktır. 

İzmirdcki köpekler 
~'İ <I< , O. çay .riy.ıfetinde 
~llluşlardır. Ziyafette sa· 

şikayet edilmektedir. 1 

I• zmirde komünist olmak töh
metile yeniden bazı tevlı:ifat 

yapılmıştır. 

Toz '<"lwrini bir c:ukur 
kaba I.oyaı·aksınız. J,imon
ları hol ve h•nıi7. suda 
iJ üzelcP yıl•adıklaıı sonra 
Ud kilo ~e!.ı•r üzerine se
kiz ita on limon hesabı 

ile l'Cl!ıledeıı IJe<:irt•ct•ksi
llİZ. f,imoıı suları rı•nd.-.. 

den ~el.erin üstüne döJ;ü
IPcPk. f.'alrnl cliklrnl etmek 
ltizıuıc lıı·. St•kiz Ye ya on 
lltuonnn ancak üı;tP biri 
ı,ahufru ite rendelenecek. 
Un lm!Jıılda rı•ncleleınck 
l,;oku Y<'rnıek ic;lndlr. 

'tıklar fazla olursa li -

İzmirde on gündenbcri 
belediye memurları tarafından 
köpek itlaf mücadelesine 

devam edilmektedir. On gün 
zarfınd.a 150 köpek öldürül
müştür. 

11Qbddar irat edilmiştir. 
~ Cemiyeti belediye au
' 1• dün Fırkada toplanarak 
~ti reis vekaletine Sadettin 

' ikinci reis vekilliğine 

• 
(·Bu na:ıı1 j~( 
~l<ud.ırda yeııi va-

ıı.. - -1l lisenin i:"ı~aatın-
tı l . 1 

ıa.-ıl olan top•-ak 
, l~ı~ıa ı-, hu in -aa tı . . 

.,1• ·ıı • alaıi nıüleahhill 
... 4 ~ ' 
1 t ır. ı~:n arah:tlarla 

'\ . 
/ 11 ı;ede valı h0vıına 

l 1 - -
11 1 ı1_kt<:.diı-. Zaten 

. 1~t~7.a 111 hiı· -o!a 
l . -

~İl olnıı,·ar. bn :,a-
l -

l . ln :'lt "'Or.r't''" p l ~ 1 ... ' .. -, -' . < • iL.~ .. ' 

'ıı11 ,._ 1 "n hu ta-:; c 
·,;t"klarJa herbat ve ' 

ll'kz b ı· hal(· o-el-
~., . 

Mcrsiıı vapuru Ayvalık ci
varında karaya oturmuş 

ve kurtıılm~tur. 

ıniştir. Hele ~ağn1!.ır 
:ağdıi!ı zanıJ.n bu sa
hiklen gcçınek inıkan
sızdır. Jlalkın nıuhtelif 
sikôvetleri de bclcdive-. .. -· 
cc nazarı itibara alın-
nıan1ı~tır. Hüscvin . 

* i lakh tl'nıc·1111İ 
(;alata<la 

caddc!.indc, 
tranıvav 

H~\01'>-11111-. , . ., 
,: •• t ,;ı.ı:. , .. l J(f ~:-·<l" 

~ l lt..4 \,...1.. \. ı..----v. l.. _, 

o 'ati.lart.ia. ~t"\:de.·i 
sahahlara ka~;ıı· "UT-

, nıonata~·ı a<'ıla,tırır. Ş<' -
l\erio üstüne liıtıon suyu 
toıılandı 1111 bir tahta ka
~ıı.ıa bu suyu :::;<"1Wrli ha-· 

leri boyalı seyyar fa
hişeler sarhoş olarak 
gelen geçene tecavüz 
ederek iz'aç ediyorlar. 
Polis nıüdüriyctinin, 
su nıücssif hali nıenet-, 

n1esini seJaıneti un1u
n1i \'e nanıına rica ede--
rın1. 

Galata Hisaı-dibi so-
kağında İ:nıail 

* 
Kay1p aıanı.yôr 

Po+kovica ~ru~ ·~n7..a
sm tan ,\li <>.!41u .\ı·slan 
l\\'r,f.c D! 1 ;•t~:ı10 ·(!aki 
hcı.ısire-.( F:ıt•ııa H. 

-
ın;,; . , \, , 

• 

rica olunur. 
Feriküy Küşadiye so

kağın<la r N-0. l{anıer 
hanın1111 hanesinde : 

Fatnıa 

* Bir teşekkür 
Geçen sene Ruanı 

hastalığının devasını 
hulnıal· için •;alı)ırken 
ha ·talığ'a tutularak 
vefat eben ıner:ıun1 
hinhası Alınıet ve re-
t·,·ı· ·ı ,,.. ı H ~ ı , uz 1n-:;ı uc:a ı 
hevleı·in ô1ünı!erinin 
enci d .. ·\ ri ·c~i lıunase

h~t;İe yapıian ihtifale 
' .:f ·ı!t\•tıı~~111 rrıtılıte-

" ' ~ \ ~lİ~t ?11 S~t·I{ t:' 

k 
. . . 
; : •• 11z 

fstanbulun işgali esnasında, 
iki Rumun ihban ve jeneral 
Harinğtonun emrile, Galatada 
Perşembe Pazannda silahçı 
İbrahimin ve kardeşi Mehmet 
Ef. !erin dükkanları - Kuvayı 
milliyeye silah kaçırdıktan be
hanesile - İngiliz polisleri tara
fından aranmış, 120,000 lira 
kıymetinde antika silah, av 
tüfengi, v. s. müsadere edil
miş; iki kardeş hapsedilmiştir . 

lbrahim ve Mehmet Ef.ler, 
İngiliz divanı harbinde beraet 
etmişlerse de, dükkanları mü
hürlü kalmış, ancak idarel 
milliyenin teessüsünü müteakİF 
açılmış ve Taşkışladaki silah 
deposuna konulduğu evrakı 
tahkikiyeden anlaşılan antika 
silahlar v. s. orada bulunama
mıştır. 

İbrahim ve Mehmet Ef. bi
raderler. bu vaziyet karşısında 

Hariciye Vekfiletimiz vasıtasile 
İngiliz hükumetine müracaatla 
haklarım aramışlardır. 

İngiliz Hariciyesi, bu silah
lann bedellerinin İbrahim ve 
Mehmet Ef.lere tesviye edile
ceğini cevaben bildirmiştir. 

Şoförlerin 
parası 

Şoförlerden iki kişi
nin şikayeti üzerine, 
Şoförler cemiyetine 
dahil olanlardan üç 
lira alınarak ellerine 
iki liralık nıakbuz 
verilnıekte olduğunu 
yazn1ıştık, Şof öder 
cemiveti bize su iza-, . 
hah yermiştir : 

cı ~lesele do~rudur. 
Fakat gerıye kalan 
bir liranın <ı rıu » kuru
şu girdikleri aya ait 
aidat, « 30 » kuruşu 
dan1ga pulu, « 1U » ku
ruşu Hilali Ahn1er ia
nesi ve << iO » kuruşu 
da Otomobil mecn1u-
ası bedeli olarak 
silnıektedir. » 

Bir tayin 

ke-

İzmir İcra dairesi sabık 
reisi Sabri bey şehrimiz Mah
kemci asliye hukuk dairesi 
azalığına tayin edilmiştir. 

Foş için cadde 
Portckizde Kask.as beledi

yesi şehrin en mühim bir 
caddesine , geçenlerde ölen 
meşhur Fransız mareşalı Foşun 
ismini vermiştir. 

arzı şükran 
ef endiın, 

evlerinı 

Askeri Bavtar Tat
bikat nıekt.ehi ınü<lürü 

:\liralav Halil -* Paramı dütürdüm 
1( ·· prünün Ka<lıküv 

iskelesi le Enıinüııh 
trann-.av tevek kur 
nıahal!inc kadar o~an 
111:.-safede (ıi:!) lira p.1-
ran11 diişürdünı. Bu!a
nın atideki ~ulr.:. e ma
hinıat v~rdiği takdir
<İt> n1cn1nun eoileceğini 
a:rzcdcrin1 cfendinı. 
ı\:ı~·'olu gağd t de

n =ı- y ''.arı ll: yllarp<.!
!~~~ l .j,:11 \·~ r·ıiıt.1111 
11ıu ... ı<hlerindı n : 

Refik 

IK\nş ~~ır~ 
~~Ilnwcrra 

- Kış geriye 
öyle mi? 

- Martaval! 

geliyormuş, 

- Canım nasıl martaval, 
gazeteler yazıyorm~! 

- Gazetelere mi bakıyor· 

sun, onlar bazen, havadis !ot
lığında böyle hidreleze doğ

ru müteveffa kışı geriye geti
rirler; hazan da ağustos orta
sında ve banyo mevsiminin en 
civcivli zamanın da yazı 

vakitsiz rahmeti rahmana 
kavuşturmıya kalkarlar. 

- Fakat kışın geriye dön
düğüne dair gazetelerin yaz· 
dığı havadis yalan değil, hatta 
İsveç, Norveçin bir çok yer· 
!erine kar yağmış! 

- Be adam, burası neresi, 
İsveç, Norveç neresi? İsveç, 
Norveç, zaten ebedi budar di
yarına o kadar yakındır ki, bu 
memleketlerin yukan sahil· 
!erinden birisi biraz hızlışa 

öksürse Groelant adasındaki 
huydan kiişanelermde uyuk
lıyan Eskimolar derhal oyku
dan uyanırlar!... Şimdi, düşün 
bak, Hararetlü, Haşmetlu 
güneş hazretleri ile arası bu 
kadar açık olan bir yere 
nisanda kar yağdı diye bizim 
orta iklimli, şekerim memle
ketimize de yağması mı 

lazım? 

- Demek bunlar, hep 
palavra? 

-Palavra! Avrupa atmasyo-

ne! ajanslarının birer palavrası. 
Yok, yeni bir soğuk dalg;;sı 
daha geliyormuş, yok ikinci 
bir soğuk dalgası da yolunu 
şa{ mp bir semti meçhule 
doğru revan olmı.ı.ş ... 

İyi ama bu soğuk dalgası 
filan diye yazılan, çizilen şey
ler nihayet eskiden beri be
p!mizin bildiği şeylerdir. Me
sela evelki günkü soğukla 
eski mart, üç dokuzunu yap
mış oldu ve şimdi önümüzde 
'!ittei scvir denilen meşhur 
ölc.fu: soğuğu kaldı. 

Böyle Nuh Nebiden kalma, 
iilemin bildiği şeyleri ha geldi, 
ha gdiyor diye telgraflar, 
ajanslar, gazetelerle yemden 
ve başka şekillerde ilaıı.a 

[ne hacet sanki? Nerde ise 
çala bademi ile dal bastı ki
raz çıkacak, kurbağalar gece
leri, kırlarda senelik yu kon
serleriııe başlıyacaklar; lakin 
gazeteler hala kıştan, kardan 
dem vuruyorlar. 

- Doğru a.ıi.zim; artık kış
tan, kanlan bahsedecekler· e, 
tam mevsimidir, biraz da we 
bakla ile. enginardan bahset
sinler. 

- Bakla ile enginardan 
bahsetmek için halis zi!y · n 
ya~rı i~ter. 

Belediyenin kulakl:ırı 
çm!asan. Etiketlerde hep hPJ;s 
yazılı ama, bir tahlil edilse 
yarı yanya pamukla susam 

çıkar. * * 
İs ~oklıolnı- \'ar:; O\'a 

arasında telefon 
Varşovadan yazıbyor. 
İstdthdm i!c Varşova ara

sıw.la 1600 kilometre wmliu· 
ğunda bir telefon iıath _va?~l
mış, bu suretle iki u=ak mem
leket arasında doi:<n>Öan doğ
ruya muh:ıb~ temin ec:H!miş
fr. 



• 

Iş l eı" ı~cll'tSn1IS1 ı 
j j 

Orllılıp,·t tı_l ·r1/(/l1ıır/1171ır1/( içiıı 
ret iıı ft·ı ırıırı:::lı /ı, lci:::ıııırlı. 
·' 

Bu n1anevi 
-12ij

aferinz ehline bırakn1ak şarti
lc söyleınck lazım ki 
kuyu kazanlar kuyuya 
düsnıive, <lis kır~nlar 

neşesını, ağa tarafın

dan bah.,olunan kıY-. . 
metli hcdiveler okka-

• 
ı•ca ativveler bir 
kat daha· .zivadelesti-• • 
rmişti. Eski erbabı 

kalen1imizin pek güzel 
tabir ettikleri Yeçhilc 
hen1 <c nehhap » hen1 
<c vehhap » olan Rus
çuk ayanı o sabah 

• 
kazandığı paradan biı· 
kısnıını bu f ~satçıya 
vern1işti. Yani üçüncü 
Selin1in, ınillet hazne
sinden kevfenıa ·esa .... ... . 
alıp Rusçuğa vönder-
diği paralardan bir 
miktarı, kendisi için 
suikast tertibine çalı
şan bir adama intikal 
ediyordu. 

. . . 
dissiz ·e rröz cıkaran-. ~~ ~ 

lar kör kainııya n1ah
k(ın1dur. 

Bayrakar, 
sözlerin tesiri 

• • ·, v • 

l)ıttıgı 

aitında 

._ 7!1 .:::.3.t. 

Bugün-Buge::e 7 
. ·

1 i",.i"'Frlıı.ı· , 
ADE AŞI ~liıiı.aL Sineması . ş:~ı fiT~-'lc--ıı, eıı ~ ey~ . _ 

!NEMA, TİYATRO, VARYETE - (Mö!yö Albert) ~ 
c""'"'"J" lllC\•ııni" ıki ın ,ii, riınıı ı ..... ı.-n ·ıi Gönül isterse R: p:mı-=-ı:• .. ----~~iil 

H,, ıı,. k.ılıra~u~ı R.l'K) · ·o\.\HO 
0

1.\IC\FL'D\'.\' a eyn ~ 
.. fi!imidir, paris hayatının tç ; ., 

KOR SAN ŞOVA L Ye 11111 yüzünü büyiik restoranların -='t=-..m;;m::ıı:ı:i:ii..---:ı 
. . . .. d lüks ve ihtişamı İsviçrede ~ Merkez acentası : G~ 

~uazzam fıhm. Est~nlı Afrı~ada serguzcşt . ram = kış sporları ve beyne!milel R köprü ba~mcla. Beyoğlu v:' 
Komık Domhullu İsmaıl efendı tarafından ( ŞAiRLER) · i otellerdeki hayatı musavver lJ 

3 perde, Matmazel Dudu bale heyeti tarafından il:!! olan bu emsalsiz filim A- ~ 1 Şube acentası: Mahııı~7 
danslar c!iietolar vnr;ete numaraları • DOLF MANJU tarafından ~h-:'l~n-ı -a-lt_ın_d_a_. _ıs_t_an_b_u_ı ,_ 

1 

şayanı hayret bir surette 
p;----mm---aı;ı-~------~-1111!!,.. temsil olunmaktadır. Arıtalya postası 

'önümüzdeki Çar~amba akşamı 1 Önümüzdeki 10 Nisan 1929 (ÇANAKKALE)vapof'I 
OPiC:RJ\ SİNEMASINDA çarşamba akşamından r.i>a'1 Pazar10da Galata . 

, ii itibaren 1 d h k [ lı~ 
BEN HURUN meşhur mübdii FRED NIBLO tarafından il .MELE sinemasm~2 tımın an are etle 

vücüde getirilmiş mükemmel bir süperfilim 
1

-: ıı• !;ı!•ıımııuııi!!!!'""lllltt::mırnu11111ttıııııtı11 , , , m:ıırj j Küllük , Bodrum , Radol 
ŞEYTANİ RAKKASE Fethiyc,Finike,Antalyal l'la 

Mümessilleri meşhur yıldıL CİLDA GREY 1 •0•0~·••••00••·•~4°ü111J g-idecek ve dönüşte ıııe. ı 
enenın en muazzam sınema I' "skelelerie birlikte [ Aod er. 

11

.

1 

ı eseri. K9NRA_T VA YT i~~ Kalkan, Sakız , Çanak~,ı: Şu 
Yıldızların en diiberi BILLİ DOV un en mükemmel ı I · MERi F!LBENın şah temsı:ı • Gelibolu ) ya uğrayacl!Jılı' llıilleti 

1 G~Nçsme~İn~iri ~ALBİ 1 GÜLEN Adam~j TRABZON BİRİNCİ POSTl~ :~1:t 
filimini seyrü temaşa etmek üzere akın akın gelen Fili~i~ perşedn_ıbe akşamınd_an· 1 ( REŞİTP AŞA) vapufll ı\ ıne 

.. 1 berı ırae e ılmekte oldugu I N· p · 12 d GıJı 'b 
· b · " • ' • • f> 1 ısan azartesı e 2i ip 

haİkm kitl:si AS R J S J NEMAN J N• jJ/ MAJJK SİNEMASI rıhtımından hareketle [ daya 
kişelerine tehacüm etmektedir 1

1 
Her seansta hıncahınç dol· bolu Samsun, Giresun, 1~ iaray L Buııiin !'aat 16,30 mdincsinde VARYETE _Jj/ maktadır. Bugün saat 16', zon, Rize, Hopa] ya gide &Ötme 
matinesile her akşam suva- ve dönüşte Pazar iskd İçin 

ÜSUffid mtl .. af aza rede 20 kişilik büyük bir sen· [Rize, Sürmene, Trab b \alışır 
fonik orkestrası. Localarını- Görele, Giresun, . Orjı ı\! 

müdürlüeü ·rıden: ..... !ı,:;:~~:~.~e.d,a;!~ .. :~~~!· .. eı ~!~1d:;1:un, u;:::a tıii,m 
Saray burnundaki muhafaza memurlarının yatakhanesi -- \ gelecektir. 

0 altındaki beton kemerin tamiratı münakasai aleniye ile müna- 1 ı.-11 f /j' L • ----ı I · Hareket günü yük ıııb 
kasaya konulmuştur. münakasa kananunc!aki çe:aiti haiz ol:'ln I 1 ı ' I\. s 1nefi1 as ll l ll I I olunmaz. 
taliplerin müdüriyetimizdeki keşif ve şartdamesine ittila husu- 1 gelecek haftaki proğramında ----------
!inden sonra depozito akçelerile münakasa günü olan 13/4/929 Macar Rapsodisinin unutul- Mersın sürat posta~ 
cumartesi günü saat on dörtte müdüriyetimizdeki komisyona maz mümessili VİLLİ FRİÇ (KONYA) vapuru 9 tJi 
müracaatları. 1 ile genç dilber ve pek se- sa:1ı 12 de Galata nhtııııf 
----------------------- 1 vimli JENNİ JUGO nun d h k ti t A ı an are e e zmir, P ..ı 

Loyd Ekspres haiiınd!-' mühim tekemmülat ı çyokl LmAeraNk aveKr AtemDsil
1
leNri I ya, Alaiye, Mersine gid{ 

İnsanlar, belki hare
ketlerinde hürdür, 
iradei külliye tan1a
men ebnayi adenıin 

elindedir. Hayrü şer, 
ihtin1al ki bizim kendi 
eserimiz, kendi za<lei 
irademizdir. Lakin 
hayat dediğimiz şu 
acip sahnede ne dü
şündürücü tesadüfler 
ne muhakenıeşiken te
celliler var?.. Bir 
çoğumuzun istemiye 
istemiye hedef oldu
ğumuz ve munsıf ane 
düşündükçe «ınükaf atı 
amel» dediğin1iz hadi
seler işte o cün1leden
dir. Gerçi herkes ekti
ğini biçer. 1'1addiyatta 
olduvu gibi meneviyat
ta da -alelekser- böy
ledir. Fakat Bağdatta 
ekilen bir tohun1un 
mesela İstanbulda 
mahsulünü alnı ak, 
heın de umulnııyan 
şekilde aln1ak garip 
degil midir. l\lafevkat
tabiiyatı, ''usulü dai
resinde saç1nalan1ak » 

denilen o karışık ilnıi 

uyuşn1uştu. Ağa t;•ra
f ından kapıcılxı!)ıya 
va'din ne suretle yeri
ne getirileceği nıcse
lesi, bilhassa zihnini 
işgal ediyordu. Rusçu
ğ-un kudretli efendisi, 
acaba ne yapacak, 
Runıcli ayanlarını na
sıl birle)tirecek ye ne 
yolda ayaklandıra

caktı? Pazvan oğluna 
galebe etti !Yini istan
bula kadar 'azan ve 
biln1ukabele hıl'atler, 

kese kese akçeler alan 
pervasız adan1, . şin1di 
de sadrıazamı mı al-

İstanbul ile Avrupa arasında en doğru ve en seri bahri mu- j ve dönüşte Taşucu, f>. 

1 
vasalayı temin eden (Loyd Ekspres) hattının (Loyd Triestino) 

1
j J filimi gösterilecektir I !11or, Aliiiye, Antal'.~ 

fı 9 k lzmire ug" rayarak gelece~ tara ndan 11 Nisan 92 perşembe gününden itibaren i i per· 1 1 

datıyordu? 
1 

(Mabadi var) j 

'' ergilcr hakkında ' 
Türk ocağından: Defterdar ! 

Şefik B. tarafından saat 21 de 1 

türk ocağında vergiler hakkın-

1 da konferans verilecektir. Her
kes gelebilir. 

Her aih·yı• liizıııı kitaplar 
Kadın rahatsızlıkları, gebe
lik hıfzıssıhası, çocuk düşür
me namile her aileye lazım 
ve müfit kıymetli eserleri 

intişar eden 

Dr. Cemal Zeki 
Beyin son neşrettiği Süt ço
cuklannn bakım, besleme ve 
büyütme usullerini öğreten 

Bebek beslemek 
eserini tavsiye ederiz. 

-166-

Ayni zamanda, kabil 
olursa, n1ümeyizi de 
sızdırmıya uvraşacak
lardı. 

Hurremin, ne olursa 
olsun, bu leylei saf aya 
ait hesabı tesviye ede
ceğinde şüphe yoktu. 
O takdirde de baldız 
ve yeğen han1n1lara 
ucret vern1ek mana-

sızdı. l{arı - koca, alık 
katipten alacaklarını 
un1dukları parayı ne
fislerine tahsis ıçın 
kendi sern1ayelerine 
de oyun oynan1ak is
tiyorlardı. Mümeyizin, 
alelade bir tufeyli ol
duğunda ittifak ettik
leri için onun herhangi 
bir kadınla hen1firas • 

vaneli TEVERE lüks yolcu vapurunu ve Mayıs ayı zarfında 1 .. ________ ,.. 

dahi büzük STELLA D'İT ALYA vapurunu işletmiye başlıyaca- Bu hafta NAİM VAPURLARI 

ğını istihbar ediyoruz. ALHAMRA sinemasısda İZ~1İR POST ASI 
, gösterilmekte olan . Gayet büyük hacimde olan bu iki vapurun İstanbula uğrayan 

vapurların en lüks ve en serileri olduğuna şüphe yoktur.Geniş sa
lonlarından mada barı , sineması , jimnastik salonu ve mükem
mel bir orkestram olan bu vapurların yolcuları en büyük otel
lerde bile aranılan bütün konforu bulacaklardır . Şurası da 

unutulmamalı ki Loyd T ı)estinonun aşçılarının dünyanın en 
meşhurları olması bir an' ana haline gelmiştir. Müşterilere 

bahşettiği bu kadar istifadelere rağmen şirket seyahat ücretini 
bissoluniır derecede tenzile karar vermiştir. Şehrimizin en kibar 
mehafiline mensup olan Loyd Triestinonun müşterilerinin bu 
tekemmülatı takdirle karşılayacaklarından eminiz . 

İstanbul vilayeti defterdarltğı ilanları 

SATILIK ARSA: Eyüpte Ceµ'i Kasımpaşa malıallesinin 

Çöınlekçı sokağında 150 arşın No. 31 muhammen bedeli 80 
lira, bedeli defaten alınacaktır. Müzayede 15 Nisan 1929 da 
defterdarlıkta yapılacaktır. (344) 

-------~--

SINGAPUR GECELERi 
nam heyecanlı ve pek me
rak aver filimin mümessi· 
li RAMON NOVARRO her 
akşam medit ve sürekli al
kışlarla karşılanmaktadır. 

~tııuıunm::ııı ıııı 1 : 1 11uııı.ı1111ııııruıınıııuttımıı:ııı:ıuııımııı1wuıııuııı~11,w,;;~~i 

f=·.·. Hayat fırtınaları \ 
- Mümessilleri : 
~ DOLORES KOSTELLO ve 
i BETTİ BLA YT . yakında ii 

i OPERA sinen1asınd<l f 
f.ıııımııuı uızımııııımnıı :tınıı111111uıııı 1 ıııı1111vııımııuuu~ııım:ıuliıHl:fllDU11::ı 

!Sinem;: \"e tiyatı·ola!· 

/Jarı'i ll a I iı 11 sal 011 ıuul rı 
Bu gece meddah SÜRURİ 

FERAH SiNEMADA 
B.0.4.H. Hakimliğinden: ,-- ---- 2 filim 

1 ı~azıK, zarıt bir eserin bütün ı I A.ŞK UGRUNDA KATİL vt Terekesine mahkemece va
zıyet olunan Madm Sözan 
Çetinamn Beyoğlunda Skasa
lim çıkmaz sokağında 23 
numaralı lsmayil ve Mustafa 
beyler apartımanının dördün· 
cü katında 7 numarada mev
cut eşyaı metrukesi bilmüza
yede 17 nisan 1929 çarşanba 
saat 9 da furuht edileceğin

den talip olanların mahallinde il 
hazır bulunmaları ilan olunur. .· 

oln1an1asına 

itina etnıevi 

görü_yorlardı. 

avrıca 

elzen1 

Bu anlaşmadan son
ra Vahan yukarı çık
tı, karısı bir n1üddet 
aşağıda kaldı. Tellal 
efendi, beş-on dakika
lık gaybubetini zarif 
bir tevil ile Hurreme 
anlatmak ve bu zera
fetile muhayyel hesaba 
gene bir zam yapmak 
istiyordu. Fikrince; 
karısının kıskançlığa 
düştüğünü, taşlıkta 
ağlayıp sızladığını 

İnceliklerini takdir edebilen 1 DONKIŞOT: Düztaban, 
zevki selim sahibi zevat göz i Bastıbacak 
kamaştırıcı lüks ve ihtişamile 1 Dünyanın en meşhur okkab:ız 
bu haftanın en cazip tema- MELİDİS. Matine: 15 

şoa1as1n KONFE T1. 1 NAŞİT bey temsilleri 
filimini seyr.etmek üzere 1 Şehzadebaşı Millet tiyatro -
MELEK SiNEMASINA su.nda bu akşam 

şitap etmelidirler. Her akşaır SEV O A f A C İ Al AR 1 
ile bugünkü saat 16; matine- Komedi 4 perde 
sin~lim esnasında tega~ ~mm,!'IJ!'l!lllllllmllli?lmıım!l:l!il!!!!~ 

başkütip beye hiküve 
edecekti. Bu nıasal, 
tahnıin ettiği gibi 
Hurren1 üzerinde kalbi 
bir tesir ika ederse . . 

o gece ıcln karısını 
tanıamen delikanlıya 
yarnan1ak, diğer kız
lara da, «görüyorsunuz 
ya, beyfendi sizi iste
miyor!» den1ek n1ün1-' 
kün olacaktı. 

Fakat, sofraya ba
kar bakn1az bu plan, 
açık kalan ağzında bir 
avuç tükrüğe inkılap 

etti. Zira Başk<\tip, 
henüz o gece kendile
rile tanışnuş olduğu 
yeğen hanın1ların üçü
nü birden oda ya gö
türnıüş, mümeyiz Ef. 
ile baldız hanınıları 

baş başa bırakn1ıştı. 
Haclegahın derinlikle
rinden sof aya sızan 
-n1adeni seslerle meın
zuç- perişan bir ahenk, 
izzetpenahın tam bir 
Epikür hayatı yaşadı
ğını muhabbet tell~hna 
acı acı anlatıyordu. 

Seri , lüks ve muntazaın 

Adnan Ni;:; 
8 inci PAZAR'ff) 

günü 16da Galata rıhtımı ~ ayi 
hareketle İzmire ve ÇarŞB llıiltuf 
günü İzmirden İstanbula Jı:ı ~a 

adın! 
ket eder. d e o 

Galatada Gümrük kal'Ş1s 'a ~Zan 
Site Fransez haııında 12 

1 
Ala 

marada umumi acental '
1 

~İiyij 
müracaat. Telefon Beyoğl0'' ta Y 

·t~ Bartın ıuı.s ıe surat Po~ 

Elekt iriklf! mücehhez muoı;, 
kamaralı.ır ve güğerte r 

larraa mahsus mahfıJJ 
mahalleri havi 

Aydın 8a~~~ 

Pazartes~ 1 
günü sa::t 17 de Sirke'1J 
tımından hareketle [ E! f 
Zonguldak , Bartın , Aıns 1 
Kurucaşile, Cide 1 iskelelt 
azi!Ilet ve avdet edecektir· 

Fazla tafsilat için Eıııİ~ 
Rıhtım han 2 numaraya J1l 

caat. Telefon : 5685 

'ı-·· - . Jıi~ 
ıı un1eyız, evsa it• 

deki elenıli 'şaşkı 1' ,~ 
heınen anlıyarl• 1.,ı~ sebebi ne olursa 0 ,1 
bu müteellinı hnj(' 
eğlenn1ek istiveJ'C~: 

1 - ,ı 

- Otur bakalı111 

kadaş - dedi- J-h1.r~~ 
bey kızları aldı. IP111 

(ll 
rık cenablarınıı1 · 

deııı 
nun kendi be ·~İ 
nasıl hulul et1\t 
bilamel anlatını)'~ i~ 
yuldu. Biz de seıı 
konuşalım. ~ 

· Mabadi ~ 

1~kan 
lasdj 
dirlcr 
soııra 
h;ırııt 
?;rıçl 
Qıtak 

lerır1i 



Moda, ~a 
Alman kızları 
durmadan ça

hşıyorlar 
:sı ıııf l=utbol oyu 
::~ nunda Ber 1 in 
~~ erkek takımı -

ta~:t na galip geldi
[ Aoıli! ler. 
na1<11,ı: 
acaııtı' 

Po~I· 
muııt.I 

e f' 
ahfıı$ 

vi 
purıl 
Nisıı~ 

~. ayii, Alaman İşi nekadar 
~Ilı~ ve malum ise Alaman 
~~arının ciddiyeti ve Alman 
adınlarının aile terbiyeleri t o derece ~öhret ve nam 
?anmıştır. 

b· Alaman erkek gençliğinin 
d Uyük harpb Alman vaianın
a yaptığı hizmetleri bu ça-
1~kan milletin düşmanları bile 
~Sdik ve takdir etmekte
ttler . Şimdi de , hurpten 
h0ııra Ataman k ı :ı: 1 arı 

iltp\en evelki Alman erkek 
f ~tıçliğinin faaliyetini gölgede 
t ırakncak bir mevcudiyet gös
erıniyc. başladılar. 

//( 

\ ·i vı rr•ki::. .' . ' 

(~orha 
' İljŞorba, denebilir ki kuvvet 

d arı ile diğer yemek arka
tıı<ııılarından hiç te geri kal
e a~. Hem de ildız:ıden u~uz
b~ı da çıb:r. Ancuk ypmasını 
1 llıeli .. 

,., 1'ılaksadımız. hastalara ve
d1:en sade suya çorba değil-
1~~ Bugün et;n okkası 100, 
~ kuruş. Fakat 25 kuruş 

. kıll " iltkr~inizmi bir okka alasından 
~ ı' , 1 lı sığ'ır, dana kemiği alır
rl• & ~11112. Hunu kaynatın suyu ile 

01~1 1ıı~!11 şehriyeli çorba hem de 
a (t'I~ UJkeınmeJ pilav pişirirsiniz. 
~y~: ~l ,~('JlH'k(t•rİ 
re Şirıı-'· k. · "d' H ,ı ~İ' cıı uzu mevsımı ır. em 

1111 lfektr e'dere n,isbeten ucuz hem 
l1 rı' \ııı ezzetlidir. Hatta yerken ta
İ flj~ ~ t ~er1iş gibi olursunuz Ku

• r 11 ~ti. ıle ne yapılır? 
fll 

1 hh 1~~rtması. naneli salçalı 
ıİ ~er 11 •ı, patateslı, sot;a 1!1 to'.!-

Je! :ı' ~~~ Yahnis!, _fı;ın kızartmı.- ı 
ttl~ )eııı k ıne>'s.mının en ıyı et 

e ~l e !eridir. 

ı)'~11 i~f 1 
}· a."i St' hzc 

se s ' bilıJ~n~k, pırasa, karnabahar 
'eb

2 
"i lahna, kereviz ve biitün 

eti ile erin konserveleri kuzu 
~İt ke mükemmel yemek olur. 
Ve &i uzu butu bir okka gelir 
)eııı ~~ hem et hem sebze 

egıne kafi gelir • 

Her şeyden eve) hayat ve 
sıhhai düşünen bu millet 
genç kıziamıa verdiği beden 
terbiyesi ile komşu devletler 
arasında göze batacak bir 
mevki aldı. 

Bugün her yerde kı::dın ve 
1 kadınlık faaliyeti. kadınlık 

çalı~ması vardır. 
F ı> kat bu çalışmalar hiç bir 

yerde Almanvadaki faaliyete 
benzemez. Alman kadını, 
Alaman kızı aile için yaptığı 
b-tün hazırlığa i\l;veten beden ' 
terbiyesınde ve spor saha
sında da kendini gösteri-

Berlin kız fut
bol takımının 
bir kadın kale -
cisi vardır ki 
değme baba 
yeğit topu ka
leden içeri so
~ amaz 

ketlerdeki erkek rakipleri ile 
boy ölçüşebilecek bir kuvvet 
ve kudret göstermektedirler. 

Berlin kız Futbol takımının 

bir kalecisi vardır ki bunun 
müdafaa ettiği kaleden içeri 
değme badayeğit topu so-
kamamaktadır. l'( 

Resimlerimiz Alman kızla
rının spor faaliyetlerini ve bu 
meyanda her mahallede mev
cut cimnastik mekteplerinden 
biri ile çarpışan iki kadın 
futbol timini ve meşhur Alman 
kadın kalecisini gösterırıek
tedir. 

l lr•ro·ıi11 ,..., 
bir oıodo 

.l )nnt<'1<L rop 
Bu sene dantela rop 

modası pek revaçtadır. 
Model, bu modanın en 

fitftEL.ıııv iyi nümunelerinden biri
dir. 

Yaka: Kruvaze kare 
Kol: Dekolte. 
Şekil: Eütün rop. F1 
Yakanın sol zaviyesin

den kurdela şarpa 
Bel: Yaka gibi kruvaze 

ve kemer şarpa kurdela
sından (tokalı) 

Etek: Dört uçlu mendil 
kloş. 

Kordoneli dantela üze
rine daliı fu!ardan garni
tür. 

Renk: Siyah. 
80 santim genişliğinde 

kordone dantel: 2,50 met- = 

re 1 mette genişliği::;..:!~ 

fular 1,20 metre kurdela 
(bel ve şarpa ) için: 2,50 
metre. ı 

ı,. .. .., Lj;:ının1111 1111ffi1ımıınırnnınımmımırommnı•ıı®mı~mmınıııınm~ı:: .. ::" ~~ 1 nııı r.11ı il 

---- --

İnrıt bıınn 
drrlr•r! 

- Söyle bakalım. Benden 
izinsiz bugün nereye gittin? 

. . . . . 
·- Susuyorsun ha? Fakat 

ben seni sö ;!etmesini bilirim . 

...._,, . . . . . 
- Söyleyinciye kadar eli

me ne geçerse hep kıracağım. 

l 
- B~k gÖrüyorsun ya .. İşte f 

annenin çok sevdiğin resmi.. ı 
Onu da pencereden atıyo

rum. 

- Gene mi söylemiyorsun. 
İşte bütün biriktirdiğim p:ıra
ları da atıyorum. 

- Benim inadım seninkin
den daha kuvvetli. Daha su
sacak mısın. Haydi öyle ise 
sen de pencereden aşağı .. 

... ·""' 
Kapınuı önünde. 

<' 
kadın: - .... 
Erkek: - 1 ! ! 1 1 1 • , • 

[SiNEMA Dü sıl 
Sinema '1ıldızlarının 

e\1l~rinde, 
Kim eıı fazla lıangi rengi seviyor? 

Yatak ve banyo odaları 

f 

Iforiıı Grijfilin bunyo odası 
Bütün Amerikan kadınları için sinema yıldızları moda mes -

lesinde birer ilham menbaı sayılırlar. Kendisine « Bir siner 
yıldızı gibi giyiniyor!» desinler diye her kadın elinden gek •. 1 

yapar, mümkün olduğu kadar onları taklit eder. 
Gazete ve mecmualar onların bu hususta en büyük yardım-

Hcl>L' Danycliıı uııtıık uı!ası 
cısıdır. Her yıldızın giyinişi, yaptırdıkları yeni tuvaletler ve saire 
hakkında bol bol tafsilat verirler. İşte bunlardan bir nümune: 

Şikagoda münteşir ( Fotopley) mecmuası Nisan nüshasında 
sinema yıldızlarının evleri:ıi nasıl döşedikleri hakkında bir 
çok resimlerle beraber uzun bir makale neşrediyor. 

Makale muharriri her yıldızın renk intihabında saçlarının 
ve gözlerinin rengini nazarı dikkate aldığını bunlarla en fazla 
g'"'den renkleri seçtiğini ve sevdiğini söylüyor, misal göstererek 
d yor ki : 

- Korin Griffltin saçları keshne renginde gözleri kurşu-

/Jori.~ i\l'lı!Jlo!ltlll IJCılıık od.ısı 
dir. O en fazla altın sarısında!l ve siyahtan ho !anır. Filha

kika kendisine en fazla yakısan renklerde bunlardır. Mesela 
onun banyo odasını nazarı dikkate alalım. 

Duvarlar ve tavan altın sarısı ipekle kaplıdır .. Tuvalet ma
sası siyah mermerdendir. Sarı perdeler ve sarı kumaşla kaplı 
siyah ağaçtan mamul koltuk burasını süsler. 

Doris Kenyon san saçlı ve mavi gözlüdür. En fazla kurşuni 
ve krem renginden hoşlanır. Yatak odasında duvarlar krem 
renğinde, yatak örtüsü kurşuni, perdeler kurşunidir. 

Bebe Danyels siyah gözlü ve siyah saçlıdır. En fazla koyu 
hırmızıyı ve krem rengini sever. Yatak odasında duvarlar, 
yatak örtüsü krem, perdeler koyu kırmızı, masa koyu kU"ml"dır, 
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PAZARTESİ 

8 
NiSA~~ 

1929 

•• 
Elbiselerin, kumaşların 

ve yünlülerin en ince 
dikiş yerlerine saklanırlar 
ve yumurtalarını yaparlar. 

Pencereleri ve kapuyu 
kapayınız ve dolapiar:nızl.. 
sandıklarınızı açarak gü
veleri bol bir 

yağmuruna tutunuz. Onun tesiri 

') Sinek, sivri sinek, " el ,.. "). pirf:; güve, tahtal<-u-
.. rusu, ve sair haşa-

N '-Z J- rata lı:arşı kat'i 
öldürücüdür. 

• 
LITOKS 

Haşaratı öldüren yegane 

mayidir 

lstanhül J .. i ın.ın İ!:ileri inhisarı ~fürk anonın1 
)İrketi idaı·c n1ecli~i ri,·asetinden: 

21 Nisan 929 tarihinde t~planacağı evelce ilan edilen 
fevkalade umumi hey'et ruznamesine vaki olan talep üzerine 
üçüncü ve dördüncü madde olarak zirdeki iki maddenin daha 
ilave edildiği ilan olunur : 

3 - Şirket dahili nizamnamesinin otuz beşinci maddesinin 
tadili: 

A&lı 

Yüzde on mccli~i idare 
azasına, yüzde beş müdiran 
ve memurine 

Tadil teklifi 

Yüzde beş meclisi idare 
azasına , yüzde sekiz müdi
raıt ve memudne 

' 4 - l\tcclisi idare azasmın hakkı lıuzur miktarıııı tespit. ı 
- - - -·- --- -- 1 

l'ir~ı l~~:~~~~tJl~l~l~~~:~~ı~anıyııı- i 
FPııc•r yolu ih; .\la!!Pj;t' ara n;la lıalwl' • i(:iıııle 

'ı yahut ;-, (lıh!ı, -.. ; ılıilt• ıniiııı!,fııı old11!iıı J,:ular 
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1500 metro mik'abı 
kereste mübayaası 

Tütün inhisarı umumi 
. . . müdürlüğünden: 

Samsun fabrıkası ıı;:ın 1500 metro mik' ahı muhtelif eb 'atta 
kereste pazarlık suretile alınacağL%dan tamamına ve ya bir 
kısmını itaya talip olanların " 7 teminatlarile 13-4-929 c ı mart• si 
günü saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonuııcıa buluh
maları ve yevmi mezküre kadar eb'adı öğrenmek iizere 
mezkür komisyona müracaatları. 

- -- ----- -
İstanbul yarış ve islah en

cümeni . riyasetinden: 
1929 senesi zarfında Türkiyenin her tarafında yapılacak 

at yarı~~arı ı.;mnmi programı gelmiştir. Bunların elli kuruş 
mukabılmde İstaı>'>ul vi'.~yeti B::ıytar müdüriyetinden tedari!· 
olunabilec.~ği i!an olunur. ' 

Tdefon: 
YAZ! iŞLERi 

Is . 1202 

on ilil iDARE İŞLERi 
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Dr. KENAN TEVFİK 

Kadın hastah~nesi 
Doğum ve cerrahi vak'alar 

kabul olunur 

Doktor A. Kutieı 
Elektrik makinelerile belso

ğukluğu, idrar darlığı, ' prostat, 
ademi iktidar, belgcvşekliği, elit 
ve frengiyi ağrısız tedavi eder 
Karaköyde fırın sırasında. 

---------~ ----
Tayyare piyanko UWdüriye

tinden: Mevcut numuneleri 
veçhile miktarı ( 1,196,000 ) 
adet olmak üzere ( 9 ) nevi 
(Noter) evrakı bastırılacaktır. 

Bu tab'iyata girmek isteyen
lerin pey akçelerile beraber 
8 nisan 929 pazartesi saat 
15 de piyanko müdürlüğünde 
müteşekkil mübayyat komisyo
nuna müracaatları ilan olunur. 

Bomonti fabrikası 

DOPPEL 

Ademi iktidar 
VE BEL GEVŞEKLİGİNE 
En müessir deva Seroin 

haplarıdır. Deposu İstanbul 
Sirkeci İskenderiye Oteli itti
salinde Ali Rıza Eczahane
sidir. Taşraya 150 kurusa 
posla ile gönderilir. 

İzmirde Ecza depolarında 
ve irgat pazarındaki Eczaha
nede bulunur. 

B. O. 4. H. Hakimliğinden: 
Beyoğlunda Taksimde Sıra 

servilerde 18 numaralı hane
de sakin iken 1 mart 929 tari
hinde Şişlide Fransız hastane
sinde vefateden madam Sözan 
Çotinanın terekesine mahke.-

• 
mece vazıyet edildiğinden 

esbabı matlup ve alakadara• 

nın ~ir ay ve veresenin üç 
ay_ q:arfmda Beyoğlu dördüncü 
Sulh mahkemesine müracaat
ları !uzumu ilan olunu . ,. 

• • 

YENİ MODEL 
GHRYSLER 
KRAYSLER 
· Otomobillerimiz gelmiştir. 

Şimdiye kadar 
gelmiş olanlardan 
pek çok müterak
kidir . Diğer hiç 
bir marka oto -
mobillerde mev -
cut ohnıy:ın te • 
ceddüdatla ıriü -
cehhezdir. 

Makas başları 

lastik derununa 
yatak la ndırıl mı ş 
oldu~ndan sa -
miaya hoş gel -
miyecek hiç bir 
gürültü yapmaz. 

Frenleri hidro
lik olduğundan 

şimdiye kadar i -
mal edilmiş olan -
la r ı n hepsinden 
daha mükemmel -
dir. 

Vasi miktar -
daki sebebi rüç 
haniyetinin her kim 
bizzat şahidi ol
mak arzu edersi!, 
lutfcn ziyaretlerile 
şerefyap edilmek
liğiınizi rica ede
riz. Talep vuku
unda, katalogları
mız gönderilir. 

Tediyede ibra
zı suhulet, yedek 
aksamı ve tamir
haneleri: 

İstanbulda Tak
simde [ sabık ] El
dorado binasında 
KRAYSLER 
A C E N TAS ı·· 

BÜYÜK 
TA yy ARE PİYANKOSU 
K~ŞiDELER HER AYIN 11 İNDEDİR. 

3 Üliı .<ı::ti! ftte~ide~ 111 nis~n. ıi929 

BÜYÜK İK.~AMİVE 

40,0()0 LİRADIR 
A YlliCA: 

~(_),()()() 
},),(_)()() 
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LİRALIK fiRRA.MİYELER 

ve 10()00 
Liralık bir Mükafat 
Bıı _ ke~i<it~<lc 

r ' 

·~1f)(")() numara kazanacak 

is . 3872 

. 
!\ite Ei2:stikl 

Kemeri erin 
Şah e:ıerl 

1\1.:tin ,.c h:.!susı b:r ı rikcdtn mamul 
... 5~ (: ~ ı k 

Roussel kemc=-i 
hali h:tzır modı~ı mucibince ~ize 

matlup tcna•i.ibü, kalçanıza letafet ve 
4.:o.raft.'.L, \ uc.:udunu zı yumu;akhk 'lı'e 

ce nalıycı Hrdiği gibi dojtnı d~r
manızt de temin eder. Mığa.zalanmm 
ıiyarct \'ı.'.' musa\'\·er J..ıtalopmuzu 

ıalcp cdıniz.. 

Yeg4ne sa~ mıh&li : 

J. OUHel 
de Parls 

~u~•i Bcyoeıunda. Tünel mc"klinde 
N•2 

f'latı Ş llrtıdah ltlbar~nı:!:r 

15 Sene teminatlı 

daltika şaşmaz 

SİN GER 
j saatlerini kullanınıı 

/ Fenni gözlüklerin her nev'i 
j Deposu: İstanbnl köprü başıada 
I C. RA \ 1 \ TOl' ')U> 1;!11 \Dl·IU I R 

ı~= .111 . JJöyçe t..J. tSank 
Tarihitesisi: 1906 

\1ü3ssisleri: Dresdner bank 
A. Şafhavenşer bank Fe- ı 
ı·ayn, Nasiyonal bank für 
Döyçland. 

Mı.;rkezi : Bcrlin; sube
, !eri: Hambuı-g, İstanbul 

«Galata ve İ~tanbul », 
i . 
.Zl!lır. 

Gaalat:ı kısmı t...Iefon: 
Beyoğlu: 

247, 243, 684, 6&5 
İstanbul l; ı snıı telefon : 

, İstanbul 2842, 2843. 
Deposu : İst:ıııbul Tlitün 
gümrüğü. Telefon : 

İstanbul 3227. 
Bilur.ınm banka mua

melatı icra ve hususi 
L_~01salat icar olunur. ___ ! 

Bir efı.:ndi aı-anıvor 
Usulü muzaafaya aşma ve 

mahakimde umuru daaviyi ta
kibe muktedir bir efendi ara· 
nıyor. Taliplerin İstanbul Bah
çe kakı Haınidiye türbesi kar
~.dınd a Borsa köşesi 54 numa· 
;.a (MODERN TERZİHANESi) 
ne mi\racaatları. 

...;Ol/ '-.1111!İll ı/1İ11 (IJrt/<'So 

Kuruş 

6ıncı sahifede .. ır.timi :l5 
s:nci " (( 50 
4ü.1cü " (( 8{) 
3üncii (( " 120 
2nci " (( 200 
1 inci " (( 400 

t'ı.:lgn1r: İstanbul s~ıat 
İlan muhteviyatına dikkat 

olunm:ıkla beraber bu hususta 
mes'uliyc>t kabul <·dılmez. 

Gazetemiıde intişar eden 
biitün vazılarııı hakkı 

n{ahfuzclur. 

Abone sa ı-tla rı 
Vilayetler çin:. Sendik 1700 
altı aylık 900, üç aylık 500 
kuruştur. Ecnebi memleket
ler için: Senelik 3000, altı 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştıır 

Güneş 
Öğle 
ikindi 

Şevval 27 1347 

Tıı /,· \'iııı 

5 37 Akşaın 18,38 
12

1

18 Yatsı 20,12 
15:54 ·İmsak 3,5.• 

Me:;'ul müdür: Je!im RatJıP 
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