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rimize gelmiş
ve Haydarpaşa garında merasimi mahsusa ile istikbal
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Gelen

(
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~

cevapları yarınd.an

itibaren

neşre başhyoruz

Yerli ın..Iları hakkında dün
açbgımız müsabakaya derhal umduğuınuzd01n fazla
cevaplar gelıniye başladı ve
derin bir memnuniyetle haber aldık ki, vatani, Milli
bir mevzua ,temas eden bu
müsabakamız,
İstanbuldııki
Talebe birliğini ve münevver gençliği çok alakadar
etmiştir.
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Dün yeniden bazı merkez
memurları ile ser komis rler
arasında tebeddülat yapılmış
tır. Bu teb· ddüliitta Tak im
merkez memuru Ahmet bey
Adalara, Beyoğlu merl ez -ııe
mııru Macit bey Taksime, Kadıköy merkez memuru Süleyman bey Seyoğluna , Çen gelköy merkez mc.muru Kemal bey Kadıköyüııe, ç;nili merkez memuru Atıf bey
Çengdköyiine n-ıkledilmişler
dır.

Ser komiser Hıd_yet bey
Panğaltıya, Arnc vutköy $er
komiseri Murat bey D:>la ;dereye, Dolapdere ser komı i
İsmail Hakkı bey Fenere,
Fener ser komı,,eri Kaşif
bey Arnavutköyiinc, Be~iktaş
ser komiseri Rasim bey F atihe, Fatih ser komiseri nıuhsin
bey Hasköye nakledilmişlerdir.

MÜNDERİCAT
2 - nci sahifemizde:
lı

ulm:ık.

Bunlardan biri tabia tin lıit
funa, digeri de bir kanun
neşrine vabestedir.»
Zürradan bir zatt ta muharririmiz:: şunları söylemiştir.
« - Kuru sebze fiatlarının
ucu lam.ısı ıcın istihsalatın
r!:

acı bzımd.ir.
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}eni tayinlere
dair şayıalar
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Sıgorta

hassısı
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lır

müte-

geldi

Türkiye de
simükerr
gorta hakkı iş
bankasına veva sı .
den kurtarılmadıkça,
1 rildiği malümmiktarda muavenet görmedikçe, istihsalin artmasına imkan ı dur ..
Sigoı ta işle
yoktur. Zürra bir kerre parası
rinde
ihtisasır.
olmadığı için bütün arazisini
ekmez, Sonra da ektiği yerin
dan istifade
ı mahsuliinü mürabahacı gayet
ediımek üzere
ucuz fiatla ve daha istihsal
Avrupadan 1-ıir
edilmeden .satın alındığı için
mutehassıs cel· il. ih lfrs/r ıl
mahsulün iyi olmasına dikkat
bedilr.ıiştir.
etmez.»
Bu mütehasaıs Bel(:ikalı M
Bütiin bu sözlerden çıkan ne«De
Mestral» d•r.
lum.ı
tice kuru sebze fiatlannın ucuzileyh
şehrimize
gdmış
\e
latılması bu gidişle maal 'est>f
tetkikata
ba!;L:ımıştır.
mümkün
olmıyaca
ğından
1
19-6-929 da başlıyacak olan
başka bir şey değildir.
sigorta ını:::-meliıtı
müketrer
Anlaşılıyor ki her hangi bir
mütahassıs tarafı.":.da tanzim
şeyin ucuzlamasını beklemek
abestir ve daha ziyde pahalı , edilecek ve m amJat }alnız
Türk memurlar
t:ırafınd:m
laşmaması
için de duadan
tedvir
olunac_.
;lır.
gayrı çare yoktur.

r

-

.t'njes bir hanım .. hizmetçz davası
1J<t I()'T• (t lg l(l (\l l l {~ ' l l i~ ~
·Vücudu neden kol~sun.
~

ademki ol .,,bo.
lev nta su m ş ••
e

Bır hızmet

çi kız, genç,
pek çirkin değil.. Fazla SÜ.5lü olmamakla
beraber ol dukça temiz
de giyinmiş .. ,
Mevkuf ve ceza mahkemesi
huzurunda!
Kürklü bir hanım, yana yakıla ondan şikayetçi:
Reis beyefendi, diyor,
merhametten maraL hasıl olurmuş, derler, ben bunu boş
laf sanırdım. Meger çok dogru
imiş. Kırkımdan sonra öğren
dim. Bu kıLm da bana bı:.:m
ögrdmck lıususand fayd sı
dokundu. )' cksa daha .....
Reis, ~· z;.inü kesti.
- Sen ru kızdan .,. kayetçi
~~ degiısin gali-

ı' arı~ ;:~dasıh~:~

,

~~') ~~n:~r:~digi-

.

- Evet, c·
vct. Faydası
doku. d<t ge. çek ama o fay-

,

T yyare
piyankosu

1 , :ır piyank'ls ınun üçiın
ci ke, dosi yarın saat «l '~ 1 30»
ta d .ı CL .. nun koııf~ra'ls salonun-! ı icra edil~cektlr
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Nushesı her yerde (5) kuruf

bu eıdasını
bile ucuzlatmak eüç!

Evelki günkü nüshamızda,
polis müdürlüğü tarafından
şehrimizde bazı tevkifat yapıldığını ve bu tevkifatın İz
mirdeki komünist tahkikati!e
alakadar olduğunu yazm~tık.
Bazı refiklerimizin bu haberimizi tekzip etmek istemelerine rağmen verdiğimiz ha- ı
her doğrudur.
İzmir polis müdürlüğünün ı
gösterdiği lüzum üzerine şim- j
dilik isimlerini yazmıya lüzum •
görmediğimiz bir kaç kişi 1
derdest edilmiş ve isticvap
olunmuşlardır .
•
Polis müdürlüğü , bu isticVerem mücadele eemiyetivap evrakını müddei umumiıin senelik kongresinde , veremle
mücadele için bilhassa
liğe göndermiştir. İsticvap
fakir
gıdasını
teşkil eden kuru
evrakı bu akşam iade edilsebzelerin ucuzlatılması lüzudiği takdirde maznvnlar yamu mevzuu
bahsolmuştu .
rın, aksi takdirde de Cuma
Kuru sebze fiatları hakikaten
günü İzmire sevkedilecekleryüksektir:
dir.
Patates « 15-25 », fasulye
« 40- 80 » , nohut « 25 - 55 » ,
~iedisi uınunıi
mercimek « 55 », pirinç « 38Vilayet meclisi umu'Ilhinin
60 » kuruştur. Börülce pıya
ı;ııda hemen h:~ yoktur.
bu devre
içtima müddet;
Fakir halkın yeğane gıdası
bugün bittiğinden içtima müdnı
teşkil eden bu mevadın
deti 15 gün daha temdit edin en bu kadar pahalı oldulecektir.
ğu11u, ucuzlanması için ne yapmak lazım geldiğini bir muTevfik Kamil B.
h:ırririmiz tahkık etmiştir.
rr-ıüba.dele rei Bu maksatla görüştügü muameleci
ve tacirler, kuru
sin-ıi.z oluyor
sebze fiatlarmın ucuzlaması
için ihracata miisade edilmeİstanbul nıeh'tısu
başka çare görme'fcvf i k 1\:<'ı nı i 1 hcvin ' mesinden
mekte olduklarını söylemider
ve şunları ilave etmişlerdir :
~1uhtclit
nıübadele
" Memlekette istihlak
koınisyonu 1·ürk heyi'ıtiyacımızın miktarını tesbit
etmek, ve ancak bu ihtiyaçtan
eti ıııuralıhasası TCİs
fazla olanının ihracına müsade
lig>·inc
tavi.ıi takaıTÜr
et'Ilek lazımdır. Yoksa istih'
s !at.mızı ucuz yemğe imkii'l
e ı lenıistır.
Bir kaı,;
yoktur.
güne kadaı· nıuınaBu ihracata geçen sene az
ıstihsal da inzımam etoıiş ve
ilc~ lı ,azift·::ıiııc ba~lı
kuru sebze fiati<ın pahalılan
y:ıcaktır.
mıştır. Bu fiatların ucuzlaması
i in iki ı;ey lazundır:
1 - l!ıtıyacımız mı ktannı
r
teshil
etmeden
ihracata
üs ade etmt>mek.
2 - Bu sene eyi mahsul
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{Mabadi ikinci sahifede)
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İstanbulda bir

Tahdidi telihat •
ko af er ansına r---'='-ııe~~
gidecek olan
Hariciye veki1imiz Tevfik
Riqtü beyle
. riy aıetindeki
heyeti murahsa bu sabahki
ekspresle An-

Heyet için hususi bir vagon
tahsis edilmiş
ti. istasyonda

t~~ir.

NEŞROLUNUR

İDARE İŞLERİ

Palzalılzk karşısında dua edelim!

H. vekilimiz bu sabah geldi

edilmiştir.

1929
ad..r
da ki

llil

202

rap istiklali lehinde · büyük nümayişle.r ya .ıldı - Bu
· iyar dumandan b .., uldu, .yandı- ençle i ız
için tıayırlı bir cemiyet teşkiline karar ver

Cenevrede ne diyeceaiz-.
Yu anlıfarla müzakere

e

İs. f

~
I

!/

· .J/

~~~ danın yanında
zararı

<l

da hadn aşkın. Biri öbürünü gol le bıraktı.

Efendim, na<ıl anlateyım?
Kız eviMc en örWlırcsi lazım
gelen yerleri bile ap açıl: gtrdi. Gomleğinden donuna kadar giyeceği ııeyleri ben temin ettim Hem gömleg;n
kurdelelisini, donun fistolusunu ..... .

- Kafi, sade giydirmediniz aynizamanda ..... .
- Hah, işte öyle demek

ı ,ti:ııorum

Reıs
beyef.!ndi.
bu iyiliğe mukabiİ
y ptığı nankörlük ...
Dü ünün, Reis bey efendi,
b ni tam balo gecesi omuz
.,. ri güllü, eteği pullu esva•
bımdan bile mahrum bırak
maktan çekinmedi.
- Onu niçin almış? Yoksa
o da baloya gitmek arzusmıa

Halbuki

mı kapılmış.

- Onu baloda ne yapa·
caklar? Ancak ba!oza yaraşır

Sahife

2

Son Saat

1 [esl111ı·
~

Layiha mecliste

sattı

Şamda,

kahrollstanbulıın en İ}; köşklerinden 1
sun hainler diye
biri, Fenerbahçeae kain (Villa
ısalinden

_unra

Bura;ı

sabık

bağrıldı

infi-

Şehre

mini Em· n B. tarafından satın
alın'11ış, b\! mubayaa Emin
!,eyin aleyhtarları için dedi
kodu menba'ı olmuştu.
İstihbaratımıza nazaren Emin
B. hu gii.ı.cl kö•k.ı evelki gün
ciı~a

... L
il.~

t

Londra, 8 - Kudüsten gelen telgraflara nazaran Irak
kralının cülüsünün devri senevisi hasebile Ş.ımda nümayiş
ler yapılmış büyük camıde
yapılan bir ayinden sonra bin
Araplann istiklali
le. ce h<..'
,el:.' - e
e (kahrolsun musı
l
di1 c bagırmış,
• al
duıİ< m"'bu
tur.
~
eı
r may; er
yapı.mış,
mahalli hükfı et
aleyhinde
·ddetli nutuklar
irat edilır ,, hükumet reisın n
20 bı · ya sat. ı. oldugu
beyan ed er k « Kahrols
satı!m·ş hainler» diye bağn!

ı

t

2 •

al •
Bilg

ru......

a"ıı

.ra}a } aı:.
ası imkdru olmıyan bu
ko iin ı::., ~- n blma da
Em ı B.i .ız olmı an dostları
ar :nda yem dedikodu
t \ . etmi fr.

b

ft

m~tır.

Ht ]o-ar

<.<.. irine
kıvnH.·tli bir hedi ·c
Sofya, 8 - Bulgar matbuatı, Türk - Bulgar. misakıııu;.
imzası münasebetile Türk reis~
cumhur H. !erinin Bulgaristanın
Ankara sefirine kendi imzalannı havi resimlerini ihda b yurduklannı ve bu teveccühün
ilk defa olarak Türkiyede bir
ecnebiye bezledilmiş bulunduğunu m a:., uniyetlc yazmakta-

ey.var darülfünun bugün
geliyor
B""-;ün, "Prezidans Vilso ı.,
'apuru ile Amerika scY}ar
d rii.fiınunu şehrire"zc gel<'
cektir. AncrJralı talebe, darülfünunlu gençlerimiz tarafmdm is ikbal olumıcaldardır:

dır.

ınurahhsl•ğ
Ati~ , 9-Yunanistanı 'tahdidi k:;ıihat konferansında
Paris sefiri M. Politis temsil
edecektir.
Venizelo un scv.ıhatlcri
Atin 9, Venizelos
Makedonyadan avdet etm· tir,
pek kısa bir istırakatten sonra
Peloı:ontze gidecektir.

Yunan

He'II de g.ılatanınkilere ...
Hizm çı kız, yer· n<!c kımıl
d .. ndı:
- Kabul etmem bu lakır
dıyı. Niçin b:ıloz:ı yaraşacak
mışırn ben? Ne}im eksik bcmrn l:ıer kesten? B_n de bc.<-.

loy:ı

gidecc.kth~.

11

\T eı1i biit\·c

•

Emin B. köşkünü
28,000 liraya

mon Plezir) dir.

Nisan

M:

Hanımın

g t.gi gib baloya!
cis, istizah etti:
- Demek çaldığını itiraf
c c.ıyor, yalnız m:ı.kso.~ı kabul
etmi} orsun?
- Benim bir şeyi itiraf ,
milİrıi ettiğim yok. O s- slii
es\a~ ı
dım, baloya gitmek
içın. Ama çalmadım. Bir de
ilim en aldığımı sorunuz , iş,n
ı ) llZÜ meydana çıkar !
- Yoks.ı &l»mdan aldı·
g ı mı iddia edece a ?
- Ondan .ıldın ya. Kendi
ar t ızr.i il . &zım, ben •
b" az kırgınrlı.,ım var, bu ç•ec"'
balo). &id •mıyeı.: gim. Beı:im
yerir , cl şu esvabı, gi n
k
• , git. Kcr.d.m r;itmiş
k, c r m mııu:ı o!un.m». d di.
h tırl.ınnı kırm k
Be ı de
.ıslcm
•
d"ım .....
HLiıım şimcli hop otun.p,
hep kalkıyordu:
- A , alimallah , }r~--' n !
'
Aman ne c(r' c 1 .:r ~eymiş

Kar \C

Hındistandc.ı.
maz ;ı nlar ifade

Rabbım!
Kız,

ben terziden reni gelmiş, tcrlcıniz
csva uı.l!ı hiç
senin koknıu.; vücudüne giydirir miyim? Kendim hevesimi dmadan ..... .
- Niçin kokmuş olay:m?
Levanta da siiründüm bol bol
mademki!
- A, o işi de faptın lıa?
Bak, o akl:ma gelmemi~ti.
Şimdi farkediyorum: Levantalarım sen geldin geleli ça·
buk çabuk tükeniveriyordu!
- Sizde:-ı habersiz almıyor·
dum ki! Onları benim on-.nıe
«holbol" sürün diye koyan
gene sizdiniz!
- Şimdi çatlayacağım. Aman ne yalar, ne uydurma
laflar! Sakın inamvermeyin,
Reis beyefendi.
Pek sahicikten gibi söyliyor, Adeta benim lile iııan-
cagım geliyor!
- Hanım, teiaşa lüzum
yuk. Mahkeme h:ıkikale vasıl
olmm:.ıı yolun'.I bilir!
Ve net!ccde
mahkeme,
rr.:ıznun hizmetçi kızın sabı

zelzele

rJlugla, 9 - Bütüu Vilayet
d~hilinde bereketli yağmurlar
yağmıştır. yağmur toprağa 24
milimetre nüfuz etmıştır.
Muğla, 9 - Fethiyede şid
detli olmak üıere iıç defa hareketi arz olmuştur. Hasarat
yoktur.
İzmir, 9 - Dün öğf. ÜZ" i
ı,, l•van
yağm• ,
bu gece
'a'ı-; '. d~r d v m etmiştir.
baL ı .a h..va :ı.ç dığı zaman
v r tepelerde kar yagmış
o dL •u gorul'llüştür. Bu mev
.:nde kar İzm,r içi , m · ·tcsr.a
bir h d c te w l uıel ·dir.

hirinciliklcri

Mıntaka

Basket ve Voley•
bol heyetinden: 929 senesi
mıntaka Voleybol şampiyonası
'
12 nisan 929 cuma günü in·
farın
taç edilecektir. Grup birinci•
!erinin Final müsabakası FeBarem layihası ve memurin
1929 büt_çesi tabedilmektezavallı
nerbahçe Beşiktaş takımları
derecelerinin tesbiti layihası
dir. Bütçe, encümende tamaarasında saat tam on iki otuz•
nın Heyeti vekilece tetkiki
men tevzin edilmiştir.
yandı
Son şekle göre devaire veda Beyoğlu Amerikan kulübü
hitam bulmuşfor. Bazı tadilata
Bu
sabah,
Beyoğlunda
kumtahsisat
miktarı
şunlar
rilen
salonunda Y,apılacağı teblii
uğnyan layihalar tebyiz edildır:
baracı yokuşunda bir yangın
olunur.
mektedir. Bugünkü Heyeti
lıt
olmuş, bir dükkan , bir de
Hakem: ilhı:ıni. Beydir.
vekilede tasdik cdikTek mecB.M.Meclisi
2,082,000
ihtiyar
adam
yanmıştır.
Mintaka Atletizm Heyetinlise sevk ınması muhtemeldir.
Riyaseti Cumhur
312,000
Yangın mobilyacı Kemahlı
M mı.u.n derecelerinde teaden:
Divanı muhasebat
580,000
dül t özctilın~k Ü~ •re yapılan
Ha n Hayri bahar n dükkiiKros Kontri İstanbul birin·
Baş Vekalet
820,000
tacLlatta miilr."~ e memurları
nınd.:n çık.n_ ~ır.
Şurayı Devlet
212,00
elliği evvelce ilan edildiği ve·
ı ın derece ı:etver t~ f.ık edilH an Hayri bal-1 gece lsk. t'k M. U,
77 000
ehilc önümüde ki 12 Nisan
l'l t
De cclerın t yinhde yat ı l
mar galıı:
yatagı- Diyanet işlcrı riyaseti 1,600 000
929
Cuma günü icra edilecek•
· them. ·Maliy Vekaletı
14,700,000
nın
yanı
bav.na
koymuş
,
tir.
t
h mış.ır.
Düyunu umumiye 32,190,000
uyuduktan
sonra
sıçnyan
bir
Mü azimler on ikınci derece1 - Mezkur müsabakalara
Rüsumat M.
S.000,000
kı uCIID p': ll:Jk yata&ı yakden başlamakta, m:ıfevk rütŞişli tramvav deposu önünden
Tapu M.
1,300.000
b er sıra 1 bin: r derece
mıy,L ba•!ar ıt, uykusu ağır
baş! up Katlik mezarlığı ar•
Öahılıye V.
3,900,000
} . ~~lmekt ,; ,.
ola
Hasan hah~ dumanl
Posta ve Telgraf M.S,900,000 ' kasından dolaşılarak H:irriyet
Askeri \ mü ı.)
ütekaboğı..lmuş v
onra yanmıştır.
EmniyetiUmumiye M.4,800,000
tepesine giden caddeye çıkılıp
bıl
dereceleri arasında da
Yangın ar !aşılır anlaşılmaz
Umum Jandarma K.l 1,000,000
oradan
Şişliye ve Şişliden de
farklar vardır. Bu r .ne tı:tbil, itf i_, ye · .i ve sirayetine
lskan M. U.
1.500 000
tramvay caddesini takiben
olunacak son ş
d as< ar ı me- aı
~ern eden
sondurHariciye V.
3,750,0UO
hadi rde f
1-d
de ce
Taksim Sitadyomunda niha·
m-ş ür. •
' Matbuat U. M.
440,000
bin, birinci d ece 52., il i el
yet bul~caktır.
Sıhhiye V.
4,325,000
ki dolandırıcı
derece 475, üçüncü derece
2 - Musabakayı bitiren hl·
7,188,000
Yeni Camide elbisecilik ' Adliye ,,
37'i. dörduncü derece 290,
rinciye bir, ikinciye iki, üçün·
8,000,000
Maarif .,
yapan İranlı İbrahim ile Mahbe .nci derece 235 lira, on
cüye üç ... k .. olmak üzere pu•
Nafia
,,
33,000,000
mut bir çek tüc.:arlar dolanyedinci 3 , on sekizinci 25
dırdıktan sonra dükkanlarını
van verilecektir.
iktisat
,,
.8,300,000
liradır.
boşaltıp kaçmışlardır. Zabıta
Limanlar
idaresi
3Birinciden beşinciye
Diğer derecelerde de y1"ktarafından aranmaktadırlar.
kadar İstanbul Kros Kontri
(kara bütçesi)
295,000
sekce maaşlardan 25 er, orta
Rırakılan çocuk
a • •r
53,600,000
birincisi ve ikincisi üçüncüsü,
maaşlılardan 10, en ufak maCihangirde Tavuk çıkmaz
"
.. f.•.
t . 1 7,175,000
dördüncüsü, besincisi unvanile
aşlardan da beşer lira ıenzilaf
yokuşunda bir yangın arsasına
,,
,. deniz ..
6,000,000
birer madalye verilecektir.
yapılm~tır.
İmalatı Harbiye
4,800,000
dün, gece ilç giinliik bir .kız
4 - H r kulubü ilk bitiren
Ufak memurlar hemen heHarita M. U.
703,000
çocuğu bırakılmıştır. Nevzadın
baş idmancısına puvanı mec•
men hiç kazanmamakta, hatta
ismi Emine, babasının adı Hükümetçe mesarif 220,297,268 11uu en az olan kulübe de
bazılannın derecelerine görı;
Mustafa konulmuş, darülacelira olarak teklif edılmiş isede
hali hazır maaşlarından daha ı
İstanbul 929 Kros Kontri bi·
zeye gönderilmiştir.
' bütçe encümeni bunu 218 milaz almalan lazım geldiğinden
rincisi unvanile bir kupa ve·
yon 529 bin 980 lira olarak
mağdur olmamaları ve mük~lcrkez<le bir hadise
rilecektir.
tesep hakların n
uhafazası
kabul etmiştir. Varidat yekünu
Anadoluhisarında 7 numaB - Her kulüp istediği kaiçin Barem :ay iba ına madde
da o nisbette olduğundan bütralı evde oturan Cahit efendi
dar
müsabıkla yarışa iştirak
ko~ulmuştur.
bir mesele hakkında malümaçe tamamen tevzin edilmiştir.
Ali mektep meı.unları meedebilir. Ancak beşten az
tına müracaat edilmek üzere
muriyete kabul c dil irken
H. Yekitinıiz bu sahah müsabıkla iştirak eden kulüça "
fakat tanzim edilen
doğrudan doğruya on üçüncü
bün idmancıları müsabakanın
rapon. . o e merkezde polis
geldi
dereceye alınacaklardır. Mütemt ı. ,. ...-.ı tahkir etmiştir.
umumi neticesinde birinciden
( 1 inci sahifeden mabat J
kaitlere gclıncc bunlann m:ıaş
Saı "L .. ;:ınan Cahit efendi
beşinciye kadar müsabakayı
larından kesilmekte olan uı
dı;st cdilr.ıiştir.
kazandıkları t
ir e erecevali vekili, kolordu koman aon iki ve eytam v cramild
sine göre madalya alır. Müsa·
' nı, Hariciye memuru ve sealınan
yüzde beşler te'll
bakanın takım kıaınına girfaret mE murlrında bazıları ile
cdilmiyıcrek bu suretle bı ...mek için beş ve ya beşten
Ali RcFıi B. irtihal etti
mübadele komsiyonu azası ve
larda terfik edilmiş bulunafazla mt:sabıkla iştirak etmek
caklardır.
D.:rül fünun
şehr:mizde bulunau meb'us·
1
ş:.r!:tır .
Tasarruf eden Vckli.letlcr
ıııüd rri~ erin
!ardan bazı zevat, asker polis
6 - MJsabıklar on iki ııi
olursa gelecek s e MC1:tıse
den re verrih
ve zabıtı;.i belediye memurları
sım cum:ı gıınü saat 9,30 da
teklif etmek
artıle azami
• istik bal
mer:ısinıinde hı:.zı~
Al RMat Bin
Galatasaray kulübünde lopladereceye lredar tatbık edebulunnıu !ardır.
;rt'. ki ett"gı
ı. c:akl.~ dır.
b 1t.cclu !'.,
Tevfik RüQtli bey i~tikbale
tcü~h .. e
7 - Beşten az ve ya beş
Bu a • ri haddm tatbiki
gelenlerin
elir
sıktıktan
sonraalı ..nış . IV!er
ve ziyade sur tae müsabakaya
. "n b ıt } lı <; ouçuk m (
Müfrezeleri seliimlam - badeı;.ok
iştirak edecek k lıiplerin müküsur a ıı · v , um dır
hu i, rııyere k n tınıda beki sabaka
gününe kadar h r un
tı. f JC )
r·
yeıı ıstimbota rakip olmur tur.
nun krn:r için agn:ıma on k ımıntaka rıerke 'ille tal r ren
n , , mu t.
Tevfik Riiı;t l •yin beraberu ~L
C i;; f.'":'C h lr
r.uracaat
ve ih arı ke:
et
di. kr" k, ap- .l'i /{"'"' fi.
rinde r fika~ı hanım iıe Rir k t, ,ud • zid· d a
etmeler· lazımdır.
lan viıcı c getirm ~ kiymetlı
s
h
Cur.:ıhur katib · umumis;
y
lelsizligi ı "le u!. .. ı ıslL •
!:. r ı t idi. I ramızd •n ay ..T evfık B. ve kalemi Mahsus
) apılaca . t. ..as verg: u 1 ,;
ır. • biıyı.
bir ziya teşkil
müdürü ve Şifre müdilr!i buküsurat vahıde ib.,.g cdi . k
der. C nazesi bu üe sa t
«Deyli Eksperes» gazetesinin
lunmaktadır.
silretiL bu lıeş bu :uk mı.yon
14 te Sult;.nahmet civarır.da
verdiği ınalümata ğöre EfgaCevat Paşa heyete bugün
Fuat paşa türbes: sokağında
1 ra temin edilecel;tır . Barem
nistanda Mangal kabilesi reisi
şehrimizden iltihak edecektir.
kain hanesinden
kaldırılıp
l:.yıha&ile karşılığı olan layiha
Şah Nurun hemşiresi kendi taMerkezefcndide
gömülecektir.
Münir Bey Cinevrede heyda Heyeti vekilcdc müzakere
raflarlariyle Baha Sakaya hü·
Ailesı efradına beyanı taziyet
etle buluşacaktır. ·Heyeti muedilmiştir.
eum için Kabil üzerine yürü
ederiz.
rahhasamız
Ankaradan hareMaliye vekili Saraç oğlu
mcktedir. Efgan Sıpahisi unva•
keli esnasında parlak bir resmi
Şükrü B. layiha hakkında u
nını almış olan bir kadın, bun•
teşyi yapılmıştır.
yeni beyanatta bulunmuştu.-: 1
dan evvel teşkil ettiği bir ordu
Başvekil İsmet, Meclis Reisi
« - Üç gündenberi Heyeti
ile mangal kabilesi arazisine
Kazım Paşalar ile Vekiller
girmek teşebbüsünde bulunan
vekile içtimalarında, lıa:;;ırl dı
hazır bulunmuşlardır.
İtal;,-a
sefiri
yarın
Romaya
Baha Suka kıtaatını mağlüp
ğımız Barem lay:ha~ı müzakegideccktiı·. Sefir, hüki.meti taTevfik Rüştü bey bugün
etmiştir.
re edilerek kabul olundu.
rdıııdan davet edilmiştir.
muvasalatını
müteakıp
bir
Sabık Celalabat Valisi olup
Perşembeye meclise sevkediMumaileyh orada M. müsolini muharririmize demiştir ki:
bundan bir müddet eve! Ef•
lectğini tahmin ediyorum. Bu
ile gôriişecek ve Hariciye ve-Tahdidi leslihat konferan- ganıstan emirliğini elde etmek
layiha ile memurinin terfihi ' kilimiz ile M. Müsolini müliisında
müdafaa edeceğimiz
için uğraştıktan sonra Hindis•
mümkün mertebe temin edilkatım ihzar edecektir.
noktai nazar geçen senekinin
tana iltica elmiş olan Ali Ah•
miş bulunacaktır.
aynidir.
met Han, hududu geçerek
·r~ lehe hirligindc
Avdette Rumanyaya .uğra
Emanullah Han:ı iltihak et•
İzınirde bir gencin
Milli Türk Talebe birliğin
yacağım, oradan doğru lstanmiştir
den: 1;2 Nisan cuma günü Türk bul tarikile Ankaraya dönece- 1
intiharı!.
1
~~·---------~~~ocağı lstanbul merkesinde konPolo
ı na ha ,.a naklivatı
Ötedenberi kaynanası ve
ğim.
•
gre
toplanacağından
aza
cemiVarşovada
çıkan
Gazc•
ailesi ile geçinememekte olan
Yunanistan ile müzakeratı
yet murahhasl~rının teşrifleri.
ta Haııtbava gazetesi Lot
25 yaşlarında ve Nepil bey
mız ameli bir safhadadır, ümit
nam tayyare
şirketini J1
isminde bir genç , lzmirde
ederim ki yakında intaç ediı\1111,111\'ada
buhran
.
.
faaziyeti
hakkında
tafsilat
kendini öldürınüştiir.
lecektır.»
Berin, 9 (A.A.) - Rayhiş
yeriyor.
Bu
tafsi.lata
göre
ge•
İzmir fabrikalarının birinde
Tevfik Rüştü bey bugün 2,5
ta~daki Demokrat grubu Raçeu Şubatta 66000 kilometro'
tesviyecilik etmekte olan Neta hareket edecektir.
yhiştag
gnıpl<ırının
mali
mü303
uçuç yapılmış ve hu
bil bey, ayni zamanda oraca
~lanıl
bır
ınüderris
içinde
402 yolcu ve 150vv
tahassı iarınııı bütçeye ve bümaruf bir boksörmüş .
yük bir koalisyon teşkiline
Hamburg darülfünunu mükilolukeşya nakledilmiştir.
Evinin tenha bir odasında
rnuleaUik
tekliflerinin
ana
M.
V
cyderrisi
maruf
profesör
Şenayi dik.!:attir ki şubat
tabancayı tam kalbine sıkan
hatlarının
tasvip
etmiştir.
ayında
Polonya gibi soğuk ·.e
gant
bugün
şehrimize
gelecek
nebi! B. son bir gayretle diGurup
bu
program
esasına
karlı bir memlekette şiınendı•
ğer odaya atılmış ve orada
ve doktorlar tarafından istiknakliyati
durmu~ olduğu bİ~
bal
edilecektir.
Mumaileyh
müstenit
bir
büyük
koalisyon
1
ailesinin ve henüz kırk günsırada
havai
münakalat ıne"
lük çocuğunun gözler~ feryal •
vl° de getiriimesi iç.in mükaşehrimizde firengi hakkında
·
d e dut'
lemeve girişmeğc komitesini
bir kaç mühim konfr;rns vere- · cut program d aıresin
!arı karşısında yere y~varlaıup
can vermiştir.
m ' ,· ~lı.• :~tir.
ccktir.

kiicük memurv.1ziyeti

(

ihtiyar

lapıta
ıİnat

~~tiril

ar
b
1
llı:ıı
ilster

~h~I

·r uful

0

)

•

vern7.ryor
Yen
Pnl
,.. ılm

Ddhı,9
tcşn mc

( AA. )
• · ._, bomba
ı badi si h~kkmdaki
tahkikatına faal yeti
devam
etmektedir.
İkı maznun on beş güne
kadar yeniden isticvap edilecektir. Bu maznunlar, beyannatta
bulunmaktan imtina
gönderilmiş
ve yalrıız dün
olan risalenin
hattı hareketlerini izah eylediğini söylemektedirler. Polis
maznunlardan biri~;nin geçen kiinımuevclc!c Lahkre de öldürü!müş olan polis amiri Saundersiu katlinde methaldar olduğundan

şüphelenmektedir.

Bor.ıba!.ı.rm

tesirile yaralanmış olan zevatın sıhhi vaziyetlcrindeki salah memnuniyet
verecek bir surette terakki
etmel:tedir.
Bulgar Kralı
Berlin, 9 (A.A.) Bulgar
K.-...lı Boris Reisicumhur «Hindenburg» u ziyaret etmiştir.
Mülakat takriben üç çeyrek
s:ıat ı!evam eylemiştir.

I' ühada telsiz

kalarının zabı~adan sorulması

Havana, 9 (A.A.)- Kübada Tiskormiyada Avrupa ve
cenubi Amerika ile doğrudan
~oğruya muhabere edilebile·
cck dereccd~ kuvvetli bir telsız istasyonu yapılmaktadır.
İnşaatın g-clccck ay bitmesi

na karar verdi.

muhtcıncldir.

j

3iı~ facia
Bu sabah bir

Encümen tadil
ve famanen
tevzin etti.

1 İstanbul

Efgan a aziyet
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sefiri Romaya gidiyor
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I HATI.RALARI
V c). l~ ~ Je tı Bır ecz~ne hakkındakı karar 1
( ~01< içeı·liyoı~dum

Cen1al .Hüsnü B.
vekıl oldu

5

haksız cıkt

Soı1

İKİ
~
safha ~-~
~AFADAR

Türk-Yunan
müzakeratı ve
gayri mübadiller

,
ı
nci
Son teklifatımız üzerine
Eczaneler nizan1nafeCemal Hüsnü B. maarif vekA·
Atina hükümeti Yunan sefiri·
lan
. ıetine tayin edilmiş ir. Mu- 1 n1csine nuıhalif hare- r
ne talimat ğöndermiş olduğun
tuz•
llıaıleyhin yerine mübadele koketinden dolayı Kadı- 1
dan
Ankara müzakeratına
übti
llıisyonu riyasetine İstanbul j
köv sulh ceza n1ahkc-242-,)(uharriri: idris Jlıılıtefi yeniden başlanmaktadır.
llıeb'usu Tevfik Kamil ve ya
blii
•
Tevfik Rüştü B. Cenevreye
eczanesının
Bordur meb'usu Mıstafa Şeref 1 n1esınce
Ya~ cl'<'ntlim Yay .• Sen
ııiisl Priı·i ııı. Bütün anal'orgideceğinden
Yunan sefirile
~eylerden biri namzet göstc- j seddine karar verilen ın i.,iıı sfi) liy<'lı. Sı•n ıni - larını J;ooıiscre anlata müzakeratı, Maliye vekili Satin·
lilııı ktedir.
sin ajjız aı·.ııı.
yıın da ..
Davit Behor efendi hu
racoğlu Şükrü B. idare edeGn Ankarada Hilaliahmer • karara DeYlet Surası
llt-ril'iıı lrnıılı ııozll'ri fal
Her gibi suratıııa hakcektir.
kongresi toplanmış , bazı
irintaşı ııtlıi :u:ılılı. Topuz yilıııı.
nezdinde
itiraz
etnıis
Bu defaki müzakeratın - emllıukarrerat ittihaz etmıştir. Bu
ve•
• Koıııisı·riıı odasına {)İl'•
)·<'n anın· !Jİhi:
lak meselelerinin toptan tasfitir. Ahiren Devlet St~ilıeyanda kurak saheye yeni,
'san
- ,.l'! ..
ıli!)iıııiz zaıııaıı i<;f'risi pek
yesi lehindeki teklifimizi Atina
~en muavenet için 250,000 rası bu itirazı tetkil·
ek·
Bi: l' ha(jırdı. l laıınıa J,alahalıl•lı . .\ııcak )·ı haıwı
hükumeti de esas itibarile kaııta tahsisat verilmistir.
ılaıı hiı· ılı• so~ h•ıılyorsun
~·oı,tu. Olanların lopu da
ve
teşkilat
e<;asne
bul ettiğinden· bir itilafa münDün Hayvan borsası heyeti
ara
ha .. ~l·ni L'ıh•ıısiz.. SPııi
ı ıolis iti i.
kanununun
<<
2r.
ıı
ıı;cı
cer olacağı kuvvetle ümit edilk idare intihabı yapılmış,
den
lıaytlııt.. SPııl lıır"ilZ .. Hof\Olllispı• ht•ni !JÜl'Ülll'C,
n1addesi mucibince ecmektedir. Aksi takdirde, hüdas.tplarclan kara Mustafa zaar•
l:ııulırıl'ı s<•ııi!.
yanııulal i
ahııs
suratlı
kümetimiz serbestii hareketini
e Ahmet, celeplerden Burzanenin t~krar küsa'yel:
\"ay aııa.,:ııı!. l"laıınıa lıı•ril'ı• sonlu:
istimal ve en kat'i tedabiri it~ettin beyler intihao edil- dına ınü aade etıni~İir. <lan <'tll'fl izlili, lıayduthıl;,
tlı ,.~, .. -!
ılıp
•
. lerdır.
tihaz edecektir.
de
lııı'. ı.l ık,
dolaıulıl'll'llık
lkn, lı<'ril'i hiı· ııı:wta Fakat,
itiraz
ile
küVaziyetin bu şekli almasıu
üzel san'atlar birliğinct:
iben
ı•ıkıı kı•rnlisi... Ya\ uz hll'·
Yal
alaı-ak diye lwklPrk<'ıı, ,
şat kararı arasındal·i
Gazi abidesinin etrafına
dan ve Yunanlıların yola gelir
iha·
!Jl'llİ!j oııııızlarıııı ıwre gesız "'' salıilıini ha~tırır
~ılacak bahçe ve diğer tez·
zan1anda da eczaneler
gibi olmasından gayrimüba f'Pll\ ihlllt'<I ya!) IJİhİ suyun
re ıı.- dt•s<~ hf'ğmıirsiuiz'!
11nat için bir proje vücude
tahdit edilnıis•
ve hu
dillerimiz memnun görünmeküst iiıw ı·ıkıvordu.
Hu piç kurusıı, dPıll,
• •
l~tirilmiştir.
tedirler. Gayrimübadiller, bu
eczane
tahdide tabi
Ua\jıı·ııı ı;ai)ıı·ıııası, ı,ülıiz<• anafor vernıck isle aro reisliğine, muhtelit
vaziyeti, hükümetimizin, Yul'iiı· l'lllH'Sİ velmİYOl'lllllS
nwıli. HPn de yakala~ ıp
tutulınuşhır.
..
.
. hakem mahkemesi umumi
nanlıların mütemadiyen uzayıp
1
nilıi kolıınıtlaıı yapı:;;tı:
!Jl'liı•diıu.
1:tııı Emin Ali B.in namzet
Bu vazivette ' Devlet
giden sürünceme siyasetleri
ciye
- \"omos o l;omist>ı•ya!.
Hıı :-;iizl<'r iizt'!'İllfl yal Osterilmesi karargir olmuştur.
Şurasının kararı üzek:ı.rşısında ittihazına başladığı
ntrf Qeçenlerde vefat eden Şey·
))p li.. \ aııi haydi hakaııız f,omis<'r dı•ğil, odada
tedabir
neticesi addetmektedir.
rine,
DaYİt
Behor
!ııu
koıııisl'rlijjP,
polis
lıulnııaıı
lıiiliiıı polislf'r
lıuletibba
Nafiz paşanın
Komisyonun nakli
efendinin
eczanesını
llH't'l,l'ZİIH' !Jİıliyorıız ...
hir :ıjjıztlaıı lıa!)ırdılar:
lıirlenerek ölümüne sebebiMuhtelit Mübadele komisJkdi. llatldiıı"il' s<'siui
- \'ay ı•tlPpsiz vay •• Hıı
açip açanııyacağı te! verildi!;ri iddia edilmiş ve
yonunun Yunanistana n a k li
ı;ıl,art. lladdıııs•• 11ık dı'..
ili' ı•fır<'l!. Sı•ıı polise aııa
:Set dün mezardan çıkarıreddüdü nıucip olnıu~
kararı, hünüz kuvvede bulunHPııim Pll<'ı'iııt ı,anı ak morğa gönderilmiştir.
.for 't•rnwzsiıı ha .. Sinı<li
sa da bilcihere nıesele
ııozları, lu•ı·ifin pcnı;ı•ll•ri
artta limanımıza 523 vapur
ha~ıııa nı•lı•<'<'klPl'İ ıİiir d<' maktan ileri gidememiştir.
hallcdiln1istir.
Sıhhivc
Evvela, nakil için Ankara
tlf' kohımıı lııllu ,.c sül•gelmiştir.
:ıl,ıllaıı.
ve Atinadan beklenen tahsisat
nıüdürü 'ı)lı husus'ta him pfıldiiııı yol.ı düzül<:yr sefa1n bu sene yeniden
gelmemiştir.
Sonra, nakil kaüç vapur satın alacaktır.
dül,. Polb llH'I'k<'ziııı• gidenıi~tir ki :
rarı, Yuannlıların hiç le işlerine
ıcareti bahriye Müdüriyedi~·oı·dıık.
ika·
- Açanıaz. Zira DeYbuhranı
gelmemiştir.
il'iııulpn·.
tirak ı. lince tanzim edilmekte
let
Şurasının
kararı
Onlar İngiliz Sefareti karkarşı
az "111 Limanlar talimatnamesi
~ı·ıı dur .. l>iyortluııı.
şısında işgal ettikleri ve İs
ınahkemenın hi.ikınüne
edi.lnı.iştir.
ulü·
l\.oıııis<'I'<' lı<'(l"iİllİ siiyli Umumi harpten sonra Ponaf Bankası bu sene
tanbuldaki Yunanlılarla maaittir.
y<'<'<'ftim. llı•rııiiıı lwııdl'n
lonya şehirlerinde ve bilhassa
2,104 lıra Ur etmiştir
alesef birçok Rumların bir
Eczanelerin tahdidi
aııaroı· limı.ııata · i<:lifjiııi
Varşovada nufus ehemmiyetli
arana yuzde ·13,60 nis·
nevi
mera edinikleri binayı
hiı•
hir aıılalaı·a!Jıın. O
surette çoğalmıya başladığın
bir kanun ile yapılnı
evziat yapılacaktır.
kolay kolay terketmek arzuzaman Uilriirsiiıı.
dan mesken buhranı çıkmıştır.
ıstır.
l3iııaenalevh
Detoplanan fütbol heyeti
sunda görünmemektedirler.
•
Ü~ lı• ya... llf'ril' hı•ııi
Buna çare bulmak üzere Var~ ın· ttebid .. i, yann Galatay}et
Şurasının kararı
Halbuki, senelerdenberi egir·
ııol is ml'rkt•ziıw !Ji'ıl i'ı ril iişova tasarruf sandığı erkanın
aı balosu olduğundan G.ı
lim
şerait içinde inliyen Garbi
tahdit ile hiç alakadar !)fı zaıııaıı l\im bilir 11<' yaeşten
dan biri şu tedbiri teklif etilray - Beşiktaş maçının
Trakya Türklerinin, bir az da
tmek
o.lı11adığını · zannedemiştir:
laııl:ıı· yıımıırllıya<•ak, 11ısanda
icrasına karar
olsa, huzurlarının iadesi için
Ev in ası için bir anonim
rırn. ıı
suh', nizama rian•tsizlik
iştir.
i ııişirket
teşkil
e d i lmeli ve komisyonun bir an eve! YunaPli i, yol, hilııll'm ne yaıı0 da
nistana nakli lazımdır.
il li iflas meselesinden do- J) ) ·ı
!
.
bu
şirket
eshamının her
layı tevkii edilen ikraz
a .;:tı o \'C e 11ıyetnanıe 1ı <liyı· ıııaı·tanıllar alaral,
opla·
sınıf halk
tarafından alın·
Yazı makinesi ticarethaneIH'llİ
h•J,Pll'llll'I, İsLİyl' •
sesi sahibi Nuri B.
J3avran11 öldürdüler
lerinde taliplere makine ile
masını temin için şehri küçük
(lıceza
mahkemesine
tevdi
Kal-;.ycı Ali, İsmail, Selabeş
yazı cgretm.kte olan muallimtaksitlere bağlanmalıdır. Beher
lkn,
ı,0111 İsl'l'P süy li ycilırıi
tir.
nikli
Hasan, Kör Bekir ismin·
kaya
lerin ehliyetname sahibi olmaeshamın itibari kıymeti 100
ı•pıJ i111 sozlt'l'İ, ıliil,ı•ı•P!jim
de dört genç hovarda evelki
ınü
~Pİsane dolmuştur. Elyevm
ları lüzumu alakadarana teb!iğ
zloti
(tahminen
23
T.
lirası)
t!Pı·l
ll'l'İ
ıı:ilıııiıııd<'
lasarlı
r ıin
tfııpishanede 48 i kadm
gün, izmirde bir umumhaneye
olacaktır.
ı edilmiştir. Ehliyetnamesi olmı
ya lasıırlıya IU('l'l<l'zin (i.
riren
<ıh üzere 753 mahpus vargidip eğlenmiye başlamışlar,
ı
Tediyat bütün posta şubeleyan!ar daktilo göstermekten
ııünı• !Jclılik. PallH"an su·;yet
rine ~apılabileceğinden kolaylığı bu sırada Bayram isminde
men cdilecklerdir.
ratlı ııolis kolumu lııı•aktı.
diğer bir genç hovarda gelip
'1ı,at dersleri iç!n Avrupa
mucıp olacaktır . Bu şirketin
l.'a
ku
1
sıı·tı ıııa
k
ıı \'H~ll 1 1
d;ın celbi takarrür eden
Sı.ıer.ı.t \T
atı-olar 1
hisse senetleri bir ikramiyeye içeriye girerek Nezihe isimli
lıir yıınırııl, imlirı•rı•k daassısl:ırdan M. ve Madam
bir kadınla kon~mıya başla
iştirak hakkını verecek ve ikirı•tl<'ıı
i<'<'l'İ
sol.:lıı.
lesinin ~at şehrimize gelmişlerdir.
FERAH SiNE~ ADA
mış ve araya kıskançlık gir•
ramiyeyi kazananlar inşa ediEfga·
El
imde
l.::l\·aııozl;ı r
YI'
lecek evlerden birinde ikamet miştir.
ŞEHRAZAT 12 kısım ayrıca
~irazlar komisyonu, Cemireisi
))('I imde bardak kl'lllf'ri
eyliyecektir.
Önce ağız
kavgası yüz
Ytti akvama gönderdiği, ı Dünyanın en meşhur hokkabaz,
di ta·
az <lalıa iki hasamaklı ta-::;
Bu
usul
sayesinde
üç
sene
göstermiş,
arkasından
da bı
tlik raporunda İımit körMELİDİS. Matine: 15
a hü·
nıt•rdh·t·ıı ıizı•ı•ine J,apakzarfında 108 milyon zloti yani
çaklar çekilince Bayramın
Çnta!ca sahillerine
yürii
laııı yııı·dunı.
takriben 25 milyon lira topbağırsaktan dıtanya
dökülKadıköy Mısırlıoğlu tiyatrosunda
un va•
harp gemilerinin gir(lene
sı•sinıi
ı~ıı.aı·ıua
lanabilecektir.
Bu
meblağla
müştür. Katillerden üçü yaka·
bu akşam AŞK KURBANI
, bun•
dıııı.
l•'akal
ni'ızl~riındc:
mümanaat edilmesinceman
15,500
odalık evler
lanmış
sade Kalaycı Ali
komedi dram 3 perde
ordıı
- Dl'n sana hirazdaıı
d:tmekte im~.
inşa edilebilecektir.
kaçmıştır.
zisine
lunan
1
cı, I(utucu, Tezgahçı,
çar olacaklarından bu f nıuhasebesinde; pıya
ağlüp
hususta hiç bir nıes'u
1 Tornacı, Parnıaklıkçı,
sada nıaruf iki nıües
i olup
Sepetçi, Cihicı esnafı li _·el kabul eJenıive sesei ti.iccarive 111uha•
1 Ef•
nın ı\larangozlar ceıni- ceğiınizi chen1111İ)~etle
sebeciliğinde
bulunetmek
!
yetine
nıcchuri
kaytindis·
ilan ederiz.
duın. 1'1üsait şeraitle
lcJırımsız
B i r isim
i Ah·
Ian hakkında bir a\'
taşraya
gidcriın.
meselesi
çer ek hı ., b i r sok.ak
İş arıyorum
ınühlet
yerilmiştir.
E-k et•
bir asinaGürüyoruın ki )~unı
Dain1i nıuhasip istih'· ·'«taslı
)'eni
harflerle gayet
velcc
cen1ivetin1İze
ınu
: ıc B"'sikelihisannın adı uzun
dan1ına liizuın görül,1. Y:.ızı\'or
..
.
seri Ye hatasız olarak
1
!ivatı
kay
yc
t
esnafınıızın
' 1111 f'abı-ikasının
zan1andanbcri kinıse
n1iyen mücs~esatın güyazı ınakinelerinde çaGazc•
kaytlarını
tecdit
ve
· ~ındaki l\l:sırlıoğ- nin nazarı dikkatini
nün nıuayyen saatleLot
Jışıncık istiyorun1.
.ı ,• v
• 1
daha kaytlarını yap ı
'oırru
gıt en socelbetnıedi. Bu n1ahalini J1
.o
rinde
n1uhascbesini
Karagünıri.ik, Kabal
'.ı
lan, k ışın lin ismi Fatih hi~arına tırnıaınış esnafın da
afsilnt ·ıı .. ıuınııı
kulak San1i sokağı ~:! tedvir ederiın İş arı
e ge•
1 dan, yazın toztepdil
edilebilir
kanaderhal
kaytlarını
yapetro• 11
§ ı:-ı yaş!lıdayın1, pas- yorun1.
Alakada- tırmak üzere ceıniye
bu ni_ :.il, Ve L.ozokluktan atinde,., im.
Haydarpaşa : Rasinı
1sooO ''t'111 tz hır hale gel- ranın nazarı dikkatini tin1izc ınüracaatlarını tacılık, haden1elik, tahpaşa mahallesi, Yeldesildarlık yapar ve ay' tı· B
ir.
celbederim.
S.R.
1-~triı
u işlek yolda
rica ederiz. Aksi tak şubnt
da on beş liraya çalı- ği rnieni caddesi ı< 37 »
tJ
1
•
(
te
voktur.
•
k ·c
dirde zabıtai belediye
~ l'
şırın1.
Esnaf
kaydı
No. Y orgi Kadinopulo
~<l.~.ıyenin
nazarı
endi•
nıeınurlan
tarafından
Son Saat kari sütu 1"1arangozlar cemi apartın1anı Ne. ıı 4 ı>
u bit
~ıni cclbederim. »
ıne\1"'
yapılacak
teftişat
vetinden:
nu vasıtasile Vitali.
F~hri
dur·
• l\iarangoz, Doğran1a- neticesinde cezaya du§ 1'laliye ve banka
4

JJeıırleıı (ttl(~foı· llt~l ·e l-ı:o1J(Lr

~l1k/(1rıııı s~_J ·lı) ·eceklim.
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Giizellikle.
c~irkiıılik
~

- Gazetelerden biri de
alay için bir çirkinlik müsabakası açmış, ne dersin?
- Vallahi asiıim. müsaba·
kanın en tatlı ve en hayırlı·
smı bizim « Son Saat » açb.
-Orası öyle! Fakat ben sanı
şimdi Vakit gazetesinin açtığı
çirkinlik müsabakası hakkın
daki fikrini soruyoum, buna
ne dersin?
- Bence çirkinlik, güzellik, ölçüye sayıya gelir şey
diğildir.

Netekim, demin yolda yanı
geçen genç kadına,
ağzının suyu aktığı halde bana vız geldi. Gene mesela bu
gün Avrupa güzellik müsabakasını kazanan M. Eliza Simon dururken
A vrupadaki
kibar delikanlılar hala •-Jozefin Bekr» bacının ateşi aşkıyla
mızdan

yanıp tutuşuyorlar.

Sonra gene mesela kadın
vardır ki, «Vakıt» tehi «toplu
iğne» gibi kara kaşlı, kara
gözlü, etine dolğun, esmer
güzeli erkeği beyenır ve kadın vardır ki, meşhur Roman·
cılarımızdan
« Reşat Nuri ''

gibi kumral ince yapılı, fid3n
boylulardan hoşlanır.
Onun için güzellik, çirkinlik meselesi katiyyen tek ölçü,
tek kantar meselesi olamaz.
- Şu halde sana başka bir
şey sorayı~: İstanbuldaki Türk
kadınlarından gayn kadınlar
arasmda bir giizellik müsabakası açılsa idi acaba birinciliği ~anği kadınlar alırdı?

- Hal bak, bu da bir mesele işte!
sakin o da her kesin ayrı ayn
ayrı telekki ve zevkine tabi·
dir.
- Pek ala, sence bunlardan en güzeli hangisidir?
- Bence en güzeli, en güzel Türkçe konuşanıdır.
- Ya en çirkini?
- Kadının telekki ve zevk
itibarile en güzeline belki
aklım erer ama en çirkinini
anlamam. Zira tıpkı, ateşle su
gibi kadınla çirkinlik bir arada
olamaz. En çirkin zannedilen
bir kadın bile isterse kendisini her hangi bir erkeğe dünya güzeli diye yutturabilir.
Binaenaley kadında olsun,
erkekte olsun, güzellikle çirkinlik muz gibidir, ne niyete
isterseniz yiyebilirsiniz.

**
Karilerim ize
Altında sarih adres
ve ısını bulunn11_) an,
kağıdın yalnız hir ta-

.

rafına .yazılınıvan nıek-

tuplar m::ıalesef ne~re<1 ileınİYccektir. K.ariierimızın nıektuplannı
kısa cün1lelerle ıniiın
ki.in ınertebc n1lıhtasar
vazıııalarını ehenın1i
~'etle rica ederiz .

*

Zayi

E

ki:;;ehir
askerlik
)ubesinden aldığını ter·
his teskeren11 kaybettiın. Yeuisini alacağıın
hükmü yoktur.
313 tevellütlü
~lehnıet H-.fit

1

Sahife

4

11

Son Saat

i

ili Asya üzerinde hakiki ?ir ka- 1

1

Genclerimiz
bir
,
cemiyet teşkil ı
ediyorlar

•

lş1e

mevdan.!..
•'

İstanbul

K<ıleJ ·e ltrıpcıııı11 lıaş111ı1::,a ft(l) ·ızctr stt t!Ölt"11ıe/ı, ,/\(Jflt)
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ve pek hunri''jdinii'er, tanı on heş bolraza
ô
gün Rusçuğu tazyik zune bir nıücadele
ettikten sonra itirafı baslamıstı.
. . Her rioıt
aczetınek
ı lırarında gibi
l u çekiliş te,
kalnıı.)ardı. O, nıetin
Vidinlilerin nıetanctini
kale. kaya gibi sağ sarstığından ve l(uslam bir azn1ile uğra çukluların cüreti ise
şan Bayraktarın kavi
- zafer neşesile - biliradesi altında naka- akis ziyadeleştiğinden
bili işgal bir şel-il Kadıkö_: yolu üzerinde
almıştı. Vidinliler coş
başlı yan
boğuşnıa
kun bir nehir gibi Pazvan oğlu takınıı
mevce mevce saldır nın tanıan1ile aleyhindıkça,
Bayraktarın
de idi. Bir Rusçuklu
irade ve idaresinde beş Vidinliyi hırpalı-·
vıkılmaz bir set salayabiliyordu. Bu ıne
beti görmüşlerdi. O yanda l\lolla İdrisle
sırada diğer taraflara
Bayraktar yüz yüze
·da saldırmak zarureti- geldi. İkisi de ınüte
ni hisseden f>azvan oğ hevvir ve müteheylu, bir huruç hareketile yiçti. Fakat l\lollanın
avenesının
inhizamı
heyecanı, clenıi inhitamına mahal kalnıa
zam ile nıüterafık
mak için ricat emri olduğu için iradeşiken,
gönderdi. Ve Rusçuğu Bayraktarın teheyyümüdafilerine bıraktır cü ise nisbeten ınute
dı. Kaleye hücum etdildi.
mek, rakip saydığı
Biri Tersenkli oğlu
Tersenkli oğlunu inin- nun, diveri Vidin hade sıkıştırmak zevki kiminin sağ kolu sayı
bu haydut zadeye kafi lan iki kabadayı kar-

nıallan

teessüs etroek
üzeredir. Bu ceıniyet,

1

şılaşır

Bayraktar Vidinlile- l\1olla gürledi :
rin çekilişini sadece
(Mabadi var)
temaşa etmek istiyordu. Lakin arkadaşla 1 Gönende insafSi~ karından
köse Ahmet, tiller ve şüp!.eli ölünıler 1
Gönenden yazılıyor:
:
ricatin başladığını göBundan on gün eve! Tuzakçı \
rür görınez hemen nahiyesinin
Yenişehir mahalgeldi :
lesinde fakir bir aileye men- Olmıya ki - dedi - sup olan Ayşe ismindeki genç 1
seyirci kalasın.
Bu bir kadını, aynı köyden Acem
peşine

j

ayni reyi tekrar ettiklerinden
Bayraktar,
Rusçuk müdafilerine
takip en1ri vermiye
n1ecbur kaldı. Şinıdi,
kaçanlarla kovalıvan
lar arasında boğaz

Konferans
İstiklal lisesi ınüdürlügün
den: Darülfünun müderrislerinden konferans salonuı;da
çarşamba günü akşam saat
20 de cağrafiya hakkınd:ı bir
konferans Vt"rilecektir. Herkes gelebilir.

Lakin bizim Erzurumlu bir İbrahim hakkı
efendimiz var. Senin
Darvininden çok evel
yaşamış ve ölınüştür.
Onun «Marifetname» sinde istihaleye dair
uzun bir fasıl vardır.
İbrahirrı Ef. işte o fasılda, insana en yakın
o!arak ınayınunu gös-

vae~~"

Kılından, kuyruğun

dan nıa'da bütün azası
ve içi dışı insana
benzediği için o hayvancağızla biziın aramızda sıkı fıkı akrah<1.,.1ık buluyor. Yalnız
ıbrahin1 Hakkı mı ya?
Kınalı zade Ali efendi
de «Ahlakı Alai» sinde
hu fikri ileri siirÜ!'Of.

serisi:

HENDESE
Birinci kitap 10 kuruı
İkinci
«
7,S «
Üçüncü «
7,S «

JEOLOJİ
10

kuruş

10

kuruş

FİzYOLOJİ

Hayvanat
12

kuruş

vcı~alctiııcc
nıuallinılerden ınü

lllaarit

zımdı.

Bir

Süzin!n evinde
yalnız
bulunacağını
tahmin
I ettiği bir saatte bütün cesaret
ve metanetini topladı, şapkasını. kafasına sıkıca bast:rdı. Kapısıı:ı
çaldı.
Hizmetçisinin
marn olmasına aldırmadan
küçük salona girdi. Süzi şez
lonğun üzerine uzanmış bir
moda gazetesini gözden geçiriyordu. Yavaşca başini kaldırdı.

- Rica eberim beyefendi,
dedi, dedi, müsaadeniz buraya girmeğe ne hakkınız
var.
Andre erişmek istediği ga
ye uğrunda her fedakarlığı
göze almış bir adam tavrile
ilerledi,
boğazı
kuruyarak
cevap verdi :
- On beş göndür bana
çektirdiğiniz
ıztırabı
anlatmaya geldim ..
Andre bunları söylerken

rekkcp bir heyete
tPlif Pttirilnıistir.
1\lüracaac ınahalleri:
DE\'LET l\IA Tl31\ASI
satış

yeri
~ _ ---------J)iş

tabipk:ri
tind •n:

ceıniyc

Nisanın 12 inci cuma günü

kongra ektedileceğinden umum aza arkadaşlarımızın
saat 10 da cemiyet merkezine
teşrifleri rica olunur.
-

1

akşam

şezlonğun

yanındaki

üstüne çökmüştü.
Süz inin
yuzu

halının

gittikçe
asabi

ciddileşiyor, dudakları
1 asabi kıpırdıyordu.

EK 1ELiN son ibdai

o p ERA__Sinemasında

i'

yavaş kaymıştı.

BÜYÜK SÜVARE olara üç aydan beri Avrupada
mütemadiyen göst ·rilmekte olan

CG~ 1fütfilll
( ı

i1

lösvö Albert )

gayet şen, zarif ve eğlenceli bir filim .
METRE DOTEL ALBERT rolünde ADOLF MANJU
LUKANI KIRALI rolünde FTER KÖHLER

o, in anla

Vahan,

J

elkitapları

HA YA T F JR T JNA LA R J

ha~'

arasında bir de
oncsnasıı yardır, diyor!

terivor.

Talebe

nıü"'anıercsi

van
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1

Or amektepler için

.KEJl~UK vıı:;ıl:.L

.ı-\nc:ak

~ M~~ffi!RI
I M.TURfWl
•

Bt

Andre Mirava Fransız sinema aktörlerinin meşhurların
dandı. Süzi Deroz da Parisin
en güzel kadınlarından biri
idi.
Andre on beş günden beri 1
Süziyi seviyordu. Peki sevdi de
ne oldu?
ı
İşte biz de bunu aıılata~ağız.
Andre boş vakit buldukça
Süzinin olduğu yerlere gidiyor
onu bin bir tatlı sözle kandır
mıya, yola getirmiye· çalışı
yordu. ·
Süzi de bu aşka pek yabancı durmuyordu. Fakat Andreye lüzumundan fazla da
yüz vermiyordu. Çünkü eçici
bir sevdanın, muvakkat bir
ihtirasın
k •rbanı olmaktan
korku)•ordu .
Fakat Andre kadınlardan
~diye kııdar böyle bir mukavemete rasgelınedi!Ti için
hiddetten çıldıracak bir hale
gelmişti .. Evet, Siizi belki de
aşkta Napolyonun Jaazariyesini takip ediyordu. SeYılebilmek kaçmakla olur.
O halde bu sevkelceyşi suya
düşürE:cek tertibat almak la-

Gene adam ellerini Süzinin
dizlerine doğru uzatmış, göz1 leri sabit bakışlarla sevgilisiMümessilleri
1
nin yüzüne dikilmiş, baştan
DOLORES KOSTELLO - BETİ BLAYT - V ARNER OLANT
aşağı bütün hali, tavrı:
MALKOM MAK GREGOR muazzam süperfilm
- Bana acıyın!
Diyor gibiydi. Uzun bir
1
müddet öyle kaldı. Sonra bir~
.
den sık ve siyah kirpiklerinin
arasında iki damla yaş parlamış, esmer yanaklarının üzerinden aşağı doğru yavaş

şerir ilıı lıı

Mustafa isimli bir
çoban Mehmd boğazından
1 cesmiş ve öldürmüşlerdir .
düşm~k gerek~ Ta ki
Mesele hakkında şiddetle
bizinı topraklara bir
takibat yapılıyor. Son günler·
dahi adım atmıya töv- de Gönende baıı şüpheli öbe etsinler.
lUmler görülmesi de bu cinaKodamanlardan Peh- ı yete fazla eherumiyet atfettirlh·anla Boşnak a6-a da 1 mektedir.

haranıilerin

1

322 liler
Hasköy askerlik şubesinden:
322 doğumlular IS nisan 929
da sevk olunacaklarından mürettebata dahil olup olmadıklannı anlamak üzere şubemize mensup bu doğumlutarın
yevmi mezkiırda müracaatları.
Bedeli nakti verece kler;n de
15 nisana kadar bedellerini
yatırmaları ilan olunur.
.

!'

halkımıza

Qbn muht.-rem

Gülhane hastanesinin sekizinci tıbbi müsameresi icra
edilmiştir. Doktorlarımız bu
müsamerede muhtelif t ı bb"
vak'alardan bahsetmişlerdir.

karşılaşmaz

PUDOVKi1'1

g zel teınaşalara bahi ker

olacaktır.

Gülhanc

ı

filmi, maestro Jak Lemişin ı
tahtı idaresinde büyük bir
1
senfonik orkestrasının
istirakile

kollannıa »

(;()z va
. .-' ,larıııııı 1 uv 'ci İ

Frcııısı:
lıikıiye:;i

1

(Asya üzerinde bir
kas ıra}

cenıivcti

~

gelmişti.

•V·

~luallinıler i

kendisine nıahsus bir
rozet ) aptın cak •ve
cenıivetc ıri rccek her
o
kes yakasında
hu rozetten taşıy:ıcaktır.
Cen1ivete he kes bila
ücret girebilecı;ği gibi
rozetler de ccınivet
tarafından arzu edenlere nıcccanen verilecektir.
l\lanıafi, gerek cemiyete girebilnıek ve
gerek rozet alınak
ıçın ilk şart,
verli
nıalı ku l!annııva
. ahtetnıck ve bu husus~a
herkesi teşvik etn~ek

ı

leri gösteren, f?us

\"e Talebe birlikler· 1in
teşYik ve teşebbüsü 'le
İstanbulda hir « Yerli

1
·.'

•

sırgayı andıran cengız ahfadının istiklalleri uğurunda
yakmış oldukları mücadele-

gene söze

karıstı:
- Ananası
bilirinı
an1a Nesnası İşitınişli
ğim yok. Bu ne çeşit
şev?

:_ Acele etıne de dinle, sırası gelince onu
da öğrenirsin. Evet
hanıınlar,
ney çalıp
fır fır dönen n1evlevi
dervişleri
yok nlu?
Onların birine Celalettini Runıi
derler,
yanıan bir şairdir. O

büvük adaı 1 da, ıncs
ne\•i'iinin birkaç verinde insanlar n 1aY"anlıktan g ~ek
güııl·ü !5cl:
e <r rdiklerini
•
söylüyo ·.'Demek ki bu
gibi şeyleri biziın ulenıanuz da düşünınüş,
anlanıış ve anlatmıştır.
l\iikrohi, bahse alakasını göstermek için
sordu:
- Dedenizin mayın-

bu

unluğ·una
inannııştır?
- Beniın

cenabınız

fikrin1in
ehemmiyeti yok. Ben
ulenıadan deP.ili 111. Kel

Bu manzara Süzinin bılbini
yerinden oynattı. Ruhunu kaynattı. Şimdiye
kadar kendi
için ağlamış bir adam hatırla
mıyordu. Birden sanki başka
ir kadın oluverdi. Zevk ve
heyecan titremeleri arasında
kollanru Andreye uzattı. Onu
kuca • da addı s ctı ..
>f

Ertesi güıı ııabahtan akşa
.ma kadar A.ndreyi düşündU.
K n<üsine sevdada yeni bir
kafasıııa siınsir
•
takınak istjven

tarak

kendini bilo1ezler gibi biJgiç!ik
davasına da
·aJknıa n.
Haddiıni
bilir ·n1, zaten şu !'>öyJedikleimi de Langa
meyha en·nde, arifler
mecli inde dinliye dinliye öğrendim. O dediğiın meyhanelere bir
çok değerli adan1!ar
gelir. Zavallılar, alim
"

olduklarına, yığın yı
~ın k tap okudukları
na pişmandırlar. O
sebeple ağızları çarpı
lıncıya kadar içerler
0

Nisırıı

ufuk açan bu genç sevilııı1
ne kadar layıktı. Asrııııtı
böyle bütün benliği,
samimiyetile sevenler ne aı.
iki aşık yirmi gün ilahi b~
sarhoşluk içinde yaşadılıl'
Andre her zaman kalbinde'
taşan coşkun hislerini zaptı'
demiyor, ağlıyordu.
fi.
Bir defa Süzi üç gün .
üste Andreyi göremedi. Par!~
iki saatlik bir studyoda filİI'
çeviriyordu.
~
Ansızın aldm:ı. esti, keO
kendine:
- Ne olur, dedi, bir tl-f
mobile atlar Andriyi görıııiıl
giderim ..

biit

Akşam karanlığı ağı~ t~
ortalığı kaplarken genç ltJı'

Stutyodan içeri giriyordu.
Bir müddet, kuvvetli pr'
jektör ziyaları, iğri biif
dekorlar ve kulakları ~

hayknşmalar arasında şaşı~

Sonra köşede mehtaplı
geceyi gösteren dekor öııill"
de sevgilisini farketti.
._.v
Andre sahne müdüruı·
konuşuyordu :
- Bu mesele, diyordu, Jıl'
nim için pek kolay.. y alf
siz şu gürültüyü susturunuı~
Çan çaldı. Koca stodyo r
rım dakika içinde bir me~~
!ık kadar sakinleşti . YaJll'
filim, çeken makinanın mutii'
rit tıkırtısı işidiliyordu. Aıı~
yavaş yavaş yükselen •·
karşı diz çökmüş • göz!
meçhul ufuklara dikmiş .
teessiirlü bir vaziyet almışb'
Sah'le müdürü teneke
runun içinden :
- Bravo.. Çok güzel, ııı
kemmel!
Diye bağrıyordu.
Yarım dakika sükut ve
nız filim makinesinin tıkırd
Sonra sahne müdürünün
tekrar işidildi;
.J
-

b

Şimdi azıcık ağlayuu-:

Bu emir verilir ve · ez
drenin sık \•e siyah kirp'/
arasında iki damla yaş p
mış,
yavaş yavaş esmer
na!Jarı üstünden aşağı d
kayıp gitmişti.
Süzi biı· an

sallandı,

olduğu y
kendisini kayb

gibi oldu.
Andrenin bu göz yaŞ
tıpkı kendi dizinin dibi
yuvarlanankilerin ayniydi. '
mi gündiir bu sahte göz
!arı için mi kalbini, ruhıl
bütün benliğini vermişti.
Üykuda gezen bir h~
gibi şuursuz döndü .
Katılaşmış bacakları ma
!arı bügülmeden adım atı
du. Tam kapıdan çıka'
sırada sahne müdürünün
gene kulağına çalındı.
- Bravo Andre, diyo
çok büyük sanatkar m i
!ar hakiki hayatta bile
bu kadar samimiyetle ağ!
Süzi ihtiyarsı<: başını
rip Laktı. Sahne bitmiş, ~
durr.ıuş, Andre sigarası a
ela,
mu·raffakiyet n.ef'
yüzü gi.'lüycr, gözleri parl1
tlu.

ve bovuı a
hikôse.ler

a

s
b
t

al

!ı

h

tt

1

hu ~

söylet!~
Bunların içinde bJ tıt
inatçılar vardır ki
~t
bahsi ispat için V
tradan kalkar Edi(l
o
'
·~
kapısına kadar gı
Evinden on, on ı,eş1'
tap alarak gene ıt
haneye döner, hasJl.,ı
o suretle galebe ~
Biz de camide ~~
nasihat dinliyeceğ•
ze orada bu ıe~
dinletiz, halimizçe
f ade ederiz.
.J
Mabadi ~.

son saat.

11 Nisın

adın,

~evilın-.f

\srınııı~

ea1ıife !')

Sinema, Dünya

. bii!Ü'
ı,
dı
' ne aı

şu

--

Kar;/aıtiirler

ilahi b~

aşadılıt·

albiıldıf
i zapte'
gu··n üıl
...
• Par1'"

~a fili~

keP~

·

ı,

bir oır
·~

görıtll
•

g~:'

Azizi nı ....--;--::=""':?.:='
isterseniz, sizin
hanımın bir az
l çenesi düşük!.
~
-- Hakkın
var.
Geçen
1 gün eline gramofon iğne
si battı . O gündenberi de
gramofona aşılandı, çenesi
-

doğrusunu

(••~

nç kadı'
ordu.
etli P~
· biiS'

rı ~
şaşı~
taplı

or öııil#'

ordıı,. ~
•. yalı>'
runuı~

Hangi
gözler

Hangi
lla dz
özleri
izi cıl,
r tı r

baştan

benliği

çileden

niz titrer?

çıkarır?

Bir çift göz, bir çift ~adın
genç kız gözü kadar ınsanı
baştan çıkaran, çıldırtan ne
vardır kf ...
Kadın
gözlerinde bütün
V\icut cazibesini, ruh ve ahlak kuvvetini, kudretini taşır.
l<adın, güzel kadın demek göz
d mektir.
Bunu böyle düşünen bir

..
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yaşrr;,I
esmer
ağı do

öz yaşl
n dibi
niydi. 'I
göz Y
rubU
işti.

bir h

J h•ro·ı'i11
..,
bir 111odu

bir.ız

fakir tarafından tutalım. Ne yaparsınız. İnsan her vakit et
Yiyemez. Ya parası ve ya
zamanı olmaz. Bu vaziyet
karşısında aç kalınak ta
olnııyacağın:ıan çoluk çocuğa
Yemek hazırlamak için kolları sıvar ~e mr.tbağa giderek mevcut erzak.'l bir göz
Bugün i-i

Ucttz rop!
Buuün i~i lll'tıt. · ıaı·a fından lull uk.
faanıalilı
ucııc keıuliıuizi moılaııııı

.dr.::::11'
ı:eıııberiııdrııı dı:::wı ı;ıka
= racak
dt•ıJilit..
llı•ı·J,c,.,
İJH~ldi,

-.·c,._. •,
·
7

Dün akş:ımdıı;ı kalma beş
altl avuç ve tel dulapta
se · on yu:n·ırt:ıdan başka
bir eyımız yok. Yağ, un,
tuz pirinç gibi nesnelerimiz
alii küllü hal var.
Şimdi bu on yu:nu~.ı ve
i;ç beş havuda size çorLasındıµı tatlısına kadar yt: ":le!,
hazırlıyacağım.

Havuç varya. Bundan da
11
dis bir terbiyeli havuç
~~llleği yaparım.
k Bakınız nasıl! Havuçlan
b~zırım. Uzunluğuna keser,
tereyağla kaynar suda
1/~~
liltırim. Sonra suyunu SÜ·
~~ın. Diğer taraftan küçük
ır ·kaşık unu yarım kaşık
h,;:.d
ka vurup meyanesını
.•
., G a
..l!tiririm.
ı._ Bu ıneyr..nevi tuzlar, suklldıra·, haf:f ateş üstüne
o'i'r-'- ..
.
~ ~: «K uç yınnl!na sarı~ını
ka 1 ııave ederek yedirinclye
h. tıar tahta kaşıkla karışh
" ı:ıı.
\la~cnra da i~ine havuçları
\ıı. · • on dakıka ateşte tut \'c indiririm, İ~te te:rbi-

f,l'('IJ

ama kese i ıeıııı•z. Blı) le

ohııakle lu'ı·ıılıeı· hııuim
ıul'lrosu
ilP 120 nra sııula hıısma, yüııHi, ınar

c;o

kit.l'I iiyh• 11fıİel kııma: !ar var ki o ı•aıııııı ipt•k lill'rdPn hile hasloıı. Uıııı

laı·tlan ınada hıı !ıuslt•rıli
(ıiıııiz nihi hiı· l'OJI, PUPI'
rı•nııini dt' 11iizı•I
intihap
tıdı>r .. eni1. sizıı ıwk yakı~ıı·.

\alm: \"tiı'cl.: n• dP\"rik.

( :oı hc.1

S<·hz('

Ju·eıı salt•ıı,

:-;ullaıı
kı·Pıı
daıııuı·ılaıı
roıı yapaıııat.. c;iiııiil islPı'

••

&ezdirİrİ7.

Tabii evde ekmek var
İnce, çok ince dilim leri
tteşte nar gibi kızarttıktan
•onra üstüne bir az Tereyatı si.irerim sonra ufak par·
Çalara keserek çorba kase•iııe korum. Üstüne haşla
dığını havucun suyundan
ltor, bir yumurta ile terbiye
hparak onünüze getiririm.

1

şında
olması
lazım geldiği

ni sordu. Sen
biliyor musun.
- Kadın mı, erkek mi ?
söylemeyince bilemem.
çok

Allaha
ki
yalnız
soba
borusu düştü.
Ya ev yıkılsa
idi.. Ben altında kalsaydım ...

Kıııııa~ııulan fiyon11alı.
l(ol: Uzun H! hojjmalı.

Ucl: Lüslildi.
El<'I<: l'aslalı

malı.

!ltı !Jlizı•I

Y•~

lııı·

-

şükür

1

Hikaye

) I

ki .

r-

- Hoca ba·
na 1880 sene· b~--.:1'1'~
sinde doğan
bir
adamın
şımdi kaç ya-

~...:?ı

göz tehlikesine karşı kendilerine güvenenleri intihap etmiş.
todyo l
1 - Hangi gözler karşısında
ir me~
erkeklik benliğiniz titrer. Han• yalı>
gi kadın gözleri sizi çıldırtır?
ın mu~
Sualini sorarak yüzlerce
u. Aıı ~
güzel gözlü kadın resmi neşr
len ';ı
. etmiş.
Bu müsabakada ortadaki
~öz\~
köpekli kadının gözleri insan
ış. v
almıştı• Fransız mecmuası
dünyanın
çılbırtmakta birinci altındaki
her
tarafında
vücut
güzelliği
ikinci
gelmiş.
Resimlerine
neke
tııüsabakası yapılırken bu (çıl
bile insanın titremeden bakadınan
gözler
)
müsabakası
madığı bu güzel mahluklarla
- el, il'
açmış ve bu müsabakanın jüri
karşılaşacak olan mesut mu
heyetine de kadınlara karşı ~~itii3:=:;:=:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; yoksa betbaht mı olur.. orat.hammül kuvveti en fazla, yani
sını Allah bilir.
(

- Beyefendi!
Tas kebabını
nasıl buldunuz.
- Çok zorlukla ...
Bereket versin cebimdeki
pertevsize.

-v{ ,

karşısın

da erkeklik

ı

düştü.

İki evlilik! ..

Mehmet o gün sabah sabah
erkenden ve arı· daha balını
yemeden kahveye düşmüştü.
Suratındaki çizgiler mah murluktan ziyade uykusuz
geçen bir &!!cenin can sıkıcı
yorgunluğunu gösteriyordu.
Hayrola Mehmet Ef.
böyle sabah sabah düştün.
- Sorma birader..
Nerden de evlendim, evlilik başa
bela imiş. Bütün gece sabaha kadar hır gür.. Şafakla
kendimi kapıdan dışarı güç

lira''' ı... rnli ılik
ıı1ı•iı -.:tırlilı~ 'ıwıl Pdt'lıiliı·.
•
iiı· ıliirt

havuç

yemeğimiz

olur.
Bir de pilav

pişirdim

de

~erı 'orııl111al

mi

Küçük Pervinin annesi hasta idi. Doktor muayeneye
gelir.

iş tatlıya kalır.

1.,atlı
Buda kolay. Elimizde kalan yedi yumurtayı kırar ,
güzelce döver, içine bir
kaşık un ve bir çimdik
karbonat attıktan sonra
kızgın
atarım

içinde

.

yağa

kaşık

kaşık

Bir

kaşık

yağın

yassı

kadayifi gibi
kabarır. Sonra soğuk şeker
şcrnefoıe atarım.

Eğ.;!r var~~

sade kahve,
yoksa birer bardak su verir, afiyet olsun ck~im .
•bJıçıbaşı

Doktor - (göğsünü dinliyerek) Bir az öksürür müsünüz
hanımefendi!

Pervin:- Anne, sen yorulma! Senin yerine ben öksüreyim .
İki sarhoş arasında

- Böyle kiiskütük eve gidince karın bir şey demez mi?
- Hayır. Bir şey diyemez ..
- Ne iyi ...
- Çünkü dils'.zdir.

Billi

1

12 yeni filim

,Na ruf yıldız Av, rııpaya gel(vor

yapacak

Azizim.. eğer evlilikten
şikayet ediyorsan benim gibi
yap.
- Nasıl?
- Bir daha evlen.
- Ama yaptın ha ..
- Evet ben iki evliyim. iki
karımın
arasında bal
gibi
-

Hay Allah razı olsun
senden Ahmet efendi. Yarın·
dan tezi yok bir ikinci karı

::::::::::::::XXXXXXXXXXXXIII%IIIXX%XX::::::::::ıııllı aramıya çıkayım.
y~li

çok tanınan ve sevilen sinema yıldın (Lili
Damita) bundan bir müddet evel (Ronald Kalman) ile birlikte
(Tahlis) atlı bir filim yapmak üzere Amerikaya çağrılmıştı.
« Tahlis » ahiren ikmal edilerek piyasaya çıkanlmı~ ve
Amerikada iraesine başlanmıştır.
Amerikan sinema münekkitle.i filımi beğenmekle berabc.r
( Lili Damita ) nın rolünü biraz. yavan bulmuşlardır.
Münekkitlere nazaran Lili D ...mib: (Klara Bov) a benzemektedir. Daha hareketli, daha az ağır eseclerde san'atkii:r ÇCIK
daha fazla muvaffak olacaktır.
Lili Damita elycvm (Don Alvarado) ile birlikte yeni bir filim
yapmaktadır. Resmimiz bu eseri b!r sahnesini göderiyor.

attım.

ya~ıyorum.

ı•ohu IH'ı·f,ps

Fransızların

. . . . . . .....

Mehmet efendi Ahmet e·
fendinin tavsiyesi üzerine bir
ay sonra ikinci karıyı aldı.
İkisini de yatağa yatırdı. Ve
ikisinin arasına girerek yattı.
Gece yarısı iki kadın bir
oldular, zavallı Mehmet efendiyi bir temiz sopa çekerek
kapı dışarı ettiler.

.. .

.

.... .

.

- E., Aşkolsun sana Ahmet efendi. Sen benımle alay
mı ettin.
- Neye ..
- Derdim bir iken iki oldu. Sen bana iki karı al da
rahat edersin demedin mi?
- Dedim.
- Ben de öyle yaptım ve

ci3illi Dov) maruf Amerika
.ııema yıldızı, son filimlerinin
! ördüğü rağbet üzerine yeni
ve cazip teklifler karşısın de
kalmış, neticede eski müesses ~si (First National ) ile daha
y.iksek şerait altında beş sen !tik bir başka mukavele im:uJamıştır . ( Billi Dov ) bu
müddet zarfında ( 12 ) filim
yapacaktır.

senin tavsiyen mucibince ikisinin arasına yattım. Sabaha
kısmet olmadı, süpürge sopa·
sı ile kapı dışarı edildim.
- Ayol.. se11 Je ikisinin ara·
sinda ne diye yatarsın.
- Sen öyle dedin ya ..
- Ben ikisinin ortasında
rahatım dediınse koyunlarında

demedim. Kanının birine Aksarayda, birine de Sultanahmette ev tuttum. Kendimde
bu iki evin arasında ve Beyautta oturuyur ve böyle rahat ediyorum .

Aıncri:.anın meşhur

smem.ı.

yıldızlarından

(Korin Crifıt)
Avrupada bir seyahat icrasına
karar vermiştir. San'atkıirın
kocası ('!al ter Moroska) bu
hususta hazırlıklarda bulunmak
üzere daha eve! hareket etmiştir.

(Korin Grifit) ha.ııranda geri
dönecek ve «Tarla Çiçeği»
atlı bir filim yapacaktır.
Veni

tül-cenn,iş!

Bir n1adrabaz esnafla
bir 111üsteri
arasında:
•
- 13e adanı,
şu iiç
liralık şeye yedi buçuk
lira istcınive sı 1 alını
yor ınusun, sende hiç
vicdan Yok n1u? ,
- O da vardı efcndin1,
Yeni tükendi,
haftaya tazesini ...... :~:

dÖnmelerece~J.'.lJu bulunması, sonra,
ınüstahdeminin müesseseleri""
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Telefon:
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MÜSTAHZARAT: senelerin cilde
yapbğı hhribatı izale edip güzelliği
tezyit eder. Yarım asra karip bir müddetten beri imal olunan krem Pertevin
memaliki garbiyede bile emsalinin imaline muvaffakiyet hasıl olmamış müstahzarımızın mükemmeliyetine bürhanı kat'idir.
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Merkez acentası: Galata
köprü başında. :Beyoğlu 2362
Şube acenta51: Mahmudiye
hanı altında . İstanbul 2740
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ve her rıev i İn.:ı-iliz kumaş
ları İstanbul Eminönü Köprübaşı N., 15-16 Karakaş
elbise mağazasına bu ilanı
kesin miiracaat eiiniz.
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motora vazedilecek az müstamel bir makine
ile pverte aksamının cüz'i tamira•i aleni münakasaya konulmuştur. münakasa ve ibalat kanunundaki şeraiti haiz olan
taliplerin müdüriyetimizdeki şartname ve keşefniımesine i•tilii
husulünden sonra münakasa günü olan 20 - 4 - 929 cumartesi
günü saat 14 te depozito akçesile muhafaza müdüriyetindeki '
:ııomisyona müracaatları.

1

10,000 kilo Avrupa

Trabza~ rr.ınci postası
(KARADENİZ) vapuru 11
Nisan Perşembe al<şamı Galata rıhtımından hareketle
[Zonguldak, lnebolu, Sinop,
Samsun, ünye, Fatsa, Ordu,
Giresun, Trabzon, Rize] ye
gidecek ve dönüşte [ Of ,
Trabzon, Pulathane , Giresun, Ordu, Fatsa , Samsun,
Sinop ve İnebolu ) ya uğ
rayarak gelecektir.

İzınir sürat postası

kınnabı mübayaası.
Tiitün inhisarı umumi müdürlüğü:

( GÜLCEMAL ) vapuru
12 Nisan Cuma 14,30 da
Galata rıhtımından hareketle Cumartesi sabahı İZMİRE
gideccl<"ve Pazar 14,30 da
İzmirde" hareketle Pazartesi
sabahı gelecektir. \'apurda
mükemmel bir orkestra ve
cazbant mevcuttur.

. 5000 kilosu 15 Mayıs 929 ve 500 kilosu 15 Haziran 929
tarihinde Azapkapı anbarına teslim edilmek şartile 10,000
kilo Avrupa kınnabı pazarlık suretile alınacağından itaya talip
olanların nümuneyi görmek üzere her gün müracaatları ve yevmi münakasa olan l 7-nisaıi-929 tarihinde saat 10 30 da Galatada mübayaat komisyonunda . ·7,0 teminatı muvakkatelerile
bulunmaları.

vilayeti defterdarlığı :ıanıa·ı

3872

Anadolu sahilinde

,;.. '!- ·-·

VERESİYE

1- KREM PF.RTV:
2-PERTEV PODRASI:

Si..Tll1J.

1202

asliye üçüncü
hukuk dairesinden:
1
Emine Nazmiye H. tarafınmnıyef
ığı mÜ
Üğünden: 1 TAVİLZADE MUSTAFA
KİRALIK EV VE BAHÇE : Maltcpede istasyon cıvarında
da zevci Celaletµ.n efendi
Sıdıka hafize kanunların 25 haziran 927 tarih ve 19
ve biraderleri vapurları
Hat boyunda N. 7. İki bölüklü 6 odalı 8 dönüm bahçeli, bahaleyhine açılan boşanma da304 ikraz numaralı deyn senedi mucibince ve Sarıyerde Türbe '
çıvaa odaları, limonluk motör havuz çiçek ve meyve ağaçları
Muntazam Ayvalık postası
sokağında 88 numaralı bir hanenin terhini suretile Emniyet
vanLr. Senelik kirası 330 lira, müzayede 18 - Nisan - 1929 da , vasının yapılmakta olan tahkikatından
müddea aleyhin
sandığından istikraz eyledikleri üç yüz on beş liranın vadesinDcJterda•lıkta yııpılacaktır. (481)
ikametğahının meçhuliyetinden
de verilmediğiıı.:len dolayı borçluların istikraz esnasında tayın
'f- KİRALIK İÇİNDE TUGLA TOPRAGI BULUNAN TARnaşi alelusul ilanen tebligat
eyledikleri ikametgahlarına tebligat ifası için gönderilen ihbarvapnru
LA: Bal mumcu çiftligi dahilinde mandıra civarında 12 döifa kılındığı halde
davet
name nl rına mahallesi heyeti ihtiyariyesince mumaileyhima
Her Perş m e günü
nüm senelik
uhammen kirası 200 lira, müzayede 18 nisan
is anbuldan nar le
Sıdıka ve Nafize hanımların Sarılrnmışta K 8 emrinde
edilen .. 4., nisan perşemİ>e
1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. (473)
[Gelibolu , Çanakkale
saat on dörtte gel- , Fırka 15 Alay 3 Tabur 1 Bölük 3 Kumandanı Sülevman begunu
KiRALIK KUMSAL: Silahtarağa çiftliği müştemilatından 1
mediğinden pir güne mu- yin nezdinde bulunduklarına dair yazılan me ruhat üzerine
ve Körfez ] iskelelerine uğ
Çoban Çeşme derelerinde hasıl olan kumların bir sene müddetle
rayarak ( Ayvalık) a azimet
Sarıkamış, Samsun ve K;ırs kolordu kumandanlıkları ile bu
ameleye bakılmaksızm talep
ihr.:ıciyesi rn:izayedeye kunuldu, senelik kirası 120 1 radır.
hususta cereyan eden muhabere netıcesinde mumaileyh Siileyve ayni tarikle istanbula
veçhilc gıyap kararı bilittlhaz
Müzayede 18 nisan 1)29 da Defkrdarlıkta yapılaraktır. (471)
avdet edecektir.
yirmi
gün
müddetle
ilanen
man
bey
ile
mumailcyhima
Sıdıka
ve
Nafize
hanımların
halihalf- KiRALIK EV VE BAHÇE: Kartalda Pendikde Bağ
Mahalli mliracaat: Yemiş
tebliğ lüzumuna f:ırar verilzırdaki ikametğiihlarının meçhul bulunduğu anlaşılmış olduğundat caddesinde ·. 609, 15500 metre meyve ağaçlarını 2
Tavil
zade biraderlerine
ve tahkikat 30 msan salı güdan işbu ilan tarihinden İtibaren ( doksan bir gün ) zarfında
bahçıvan
evi~e
tavuk ve tavşan kümeslerini havuz ve
miiracaat. Telefon 221 O
nü saat 14 de birakılmış olsandık idaresine müracaat olunarak tesviyei deyn veya tecdidi
bostan kuyularını vesaireyi müştı:mil bahçesi varbır,
emakla vakti mezkiırde gelmemuamele edilınedigı takdirde mezkiır hanenin bılıııüzaycde r lllnıı_ _ _ _mil:zll_ _ __ .
nelik kirası 300 lira. müzayede 18 nisan 1929 da Defterdarlıkta yapılaşaktır.
Za, i
diği takf rde gıyap kararı musatılacağı ilan olunur .
ı
1
ıf SATILIK UDA: İstanbulda Çakmakcılarda daya hatun
Aaskerliktcn ihracımı müteber addolunarak gıyaben
-1
mahall !Sinde Büyük han orta sokakta No. 58, on altıda on
muameleye bakılacağı ilan :
sandığı müdürlüğiinden: beyyin G im.iş Suyu hastaneiki lusscsi, muhammen bedeli 600 lira defaten \'erilecektir.
sının rapuruna
müsteniden
olunur.
1 Emine Faika hanımın 14514 ikraz numaralı deyn senedi 1
Sabş pazarlık :>uretıyle 13 nisan 1929 da defterdarlıkta yapı·
gcşen sene (1928) kadıköy
Jaca.<tır. (38 J)
mahkemci Asl\.ye
rmcibince Emniyet
istikraz
mu- 1 alızıasker şubesinden \'erilen
'>- KİRA~.! · DÜKKAN: Cenberli taşta mülğa ;)ılaarif binabirinci ticaret dairesinden:
kahilinde sandık namına merkum bulunan Cağaloglunda kapalı
(Süleyman Hurşit - tevellüt
sı altında No. 108 - 114 seuelik ki!ası 80 lira, müzavede 18
Bozkurt vapuru miitesarrıfı
furun mahallesinde Molla fenari sokağında eski 6 mükerrer
1306) Uinydi Vi.'slkar1 lıay
Ni ı ı 192? da deft rdarlıkta yapılacaktır. (469)
•
Aziz ve Veysi beyler tarafın- ı cezri Kasınıpaşa yeni 28 numaralı mezkur hanenin bir kısmı
bulnııı5 ol'llakla hilkmü k~l
dan seyri sefain idaresi ve
90 diğer kısmı 52 arşın arsa üzerine mebni birin i ı • .ıın ahşap
m:ıdıgını ve yenisini çıkarta·
kaptan Hulusi bey aleyhine
üç kattan ibaret üçer oda, ikişer sofa bir mutfak bir kuyu
cağımı ilan ederim.
ikame olunan alacak davasıbir sarnıç, 38 arşın bahçe ve müştemilatı saireyi havi ikiye mün11111 esnayi tetkik verüyetinde
kasım lıir hanenin tamamı vadesi hitamında borcun vcrilmeme1
"ı'oıı "ıılffİıı ifdıı turifi·s
ikanıetgahı meçhul bulunan , sinden dolayı satılığa çıkarılarak 3905 lira bedel ile müşterisi
Kuruş
müddeaaleyhi mumaileh haknamına kat'i kararı çekilmiş iken bukerre yüzde on zam ile
6ıncı sahifede santimi
25
kında ilanen icra kılınan teblibaşka bir ınüçteri çıkarak müzayede bedelini 4296 liraya iblağ
C<
50
Sinci
gata rağmen yevmi muayyende
eylemiş olması cihetile mezkür hanen!n 13-4-929 tarihinde
KEŞİDELER HER A YJN tt İNDEDİR.
80
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isbatı vücut eylemediğinden
müsadif önümüzde ki Cumartesi günü tekrar son !'lÜzayedesi((
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200
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k.ınununun 298 inci maddesi ı olanların mezkur giin de nihayet saat on altıya kadar Sandık
400
BÜYÜK. İKRAMİYE
1 inci
mucibince lıakkıııda ittihaz
idaresinde hazır bu!unmaları ıüzumu ilan olunur.
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-- -----,
1
madl esi mucibince ilanen teb•
~DOK FOR
'41'
iıan muhttvi:yabnd dıkkat
oııı
'1ıakla beraber bıı l•usJsta
liğine
korar
\'erilmiş
ve
emri
ıra
1
i
Cerr
h
<>
a
H
t
ne
:
111
l!~
ncs\ıiİ)
t ka J' 1 ecll.mrz,
uıuh ılcemerin 18 m'.lyıs ll~9
Galatac a dol"uzh:ı. .e soıı
P ;{t ·rıyol..> i.l
ctıma..
: gür.ı saat 14tr ı a
kagında tom.• bırahan 'nd
ı'
Kq, ( Va:s .r.ıaıı tc ın:i- j .
.ti :ır c-l n
Gaz::t rılzd
kılı acagını ınuayen gii iı
e
nefis mczelc le
b ral: lr
ıü) id,.ır, ba iJ m c-.rah:ıt ,
btitün y zıl ..nn lı lcl.ı
al-' i n ;ıc ha alıkların ' 1
i. "n kıim n davetiye varak, ı
rıahfuzc' r.
Hra dlll,}c:;i 18 lwru~b .
,
hl »1';;i aşılan ya• ılır. Teıe. 1 i-1---'-~-- -, ------·ıı
ile salih:Zzikir giy.ıp karar .c d er.er ıneınnı.ıı
'
T .:..rı f
mesi karun ı mezkürun 142:.Oalacakla ır.
foıı!ı malumat verildiği tak- ı I
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d ·r<le tabii' cdılec lr n1 .ıt 1 ViJdyetler i;:in; S.: ,.k 1700
inci madde inin birinci fıkraılt.lm.laru biliih, rı rap rrı j
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Huayeııelıane: Beyotilun- 1 kı için: '). , 'ik 'llJOI), altı
mumaileyhın
iı.1gundan
aylık 1600, ü· aylık
Nümuncsı v c i,_ 100 :ıd.!t
ı nın n~ri tarihinin ferdasınd:ın
d:ı, Ağacamiinin ka· .ısı d
900 kuru•tur ·
muteber olmak üzere b r ay
T!"ldon B ;yo 'IU 5~4
tayyare ıar ~ kutusu İll'al etti. zarfında tarifatı kanuni;~ d'aI
rileceg nd-. :malr t,Jıp olan- l'!EE: -- - - - iıesinde mebhusu an kıirura
J).ıktilo!Yl·af • ı·ani or
ların 11 Nis n 929 per,emde
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•
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laf, •iın
'
Türkçe ve Fran•·ıçaya va- ,
günii
saat
15
te
pey
akçclenuını
mezkürun
405
ve
408
(:eııı
kıf bir Türk daktilograf ha(ı'iı eş
Akşam 18.3~
rinı hamilen piyango müdürnci maddeleri mucibince va12,18
)'atsı 20,~
ı >gie
nıma ihtiyaç ~·:p·dır. · Talipfodn
kıaları ikrar ve kabul etmi
lüğünde mülc.şekkil mübayaat
15,54
imsak
3,
İkindi
T. B. ruınuzile İstanbul 176
oıd olunacağı gibi b.r daha
misyonuna müracaatları ilan
numaralı posta kutusu adremuiı...!.<emeye kabul '!\1ıu.,miya:
Nes'ııl uıüdiir: Selim Rağıf
UY.
sine k.hriren müra..:aatları.
cağı ilan o::.ınur.
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