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Si111itçileı·i11 1h1·.ika.ı·ı
Bunların pisliğine ve ihtikarına
mani tedbirler alınıyor

j

Bizde operet teş
kili mümkün
müdür
Emanetin bir oper~t teşkili
çin hazırlıklar yaptığı malümdur. Haber aldığımıza göre,
bu te.şebbüa konservatuvarda
Ye diğer musiki mehafilinde
lıayretle karşılanmışbr. Alakadarlar bunu imkansız görtııekte ve esbabı mucibe olarak ,anları söylemektedirler:
• - Bizim musikimiz buğün
kU şeklinde operete gelemez.
1'Urk musikisi melankolik bir
nıusikidir. Bununla doğrudan
doğruya bir opera teşkiline
)'ilrürsek daha doğru hareket
etmiş oluruz.
Bir operet teşkili hilahan
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Bir çok karile rimiz in de
resmini göriir
görmez tam-
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Beyoğlunda Y eniçarşıda ikamet eden Yunanlı « 55 " yaşlarında

re bu kadın
maruf sinema
yıldızı
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Yerli mallarına dair açtı
müsabakaya gelen cevaplan üçüncü sahifemizde
ğımız

Malüm olduğu üzere Meksikada elyevm şiddetli bir ihtilal vardır.
Şimdiye kadar asileri her
tarafta tedibe muvaffak olan
Meksika hükümeti ilk zamanlarda hudutlan kapamıştı. Bu

İıeşre başladık.

Bu müsabakaya bütün münevver gençlik, memleketimizin ticaret, iktisat işleri ile
meşgul olanlar ve yerli malı
satanlar memnuniyetle iştira
ke ba lamışlardır.
Bazı karilerimiz, bu müsabakaya iştirak için mutlak
fotograf gönder.nek lazım
olup olmadığıııı bizden soruyorlar. Müsabakamız ıçın
fo~ograf göndermek mecburi
değildir. Yazı ve fikirlerinin
resimleri ile birlikte çıkma sıııı istiyenlcr
gönderirler,
iste~iyenler göndermezler.
Bir de karilerimizin cevap·
larıııı on beş satırda hülasaya çalışmaları, kağıdın yalnız
bir tarafına yazmaları ve
zarfın üzerine <c müsabakaya
ait » kaydını koymaları la-

sırada Meksikanın payitahtın

da bulunan meşhur tayyareci
Lindberg de Aınerikaya dönememişti.

Vaziyet iyileştiğinden Meksika hükümeti
Lindbergın
seyahatine müsade etmiş ve
Liııdberg
tayyare ile yola
çıkmışbr. O gün bugün kendisinden
haber
alınama
mıştır. Şiddetli endişeler vardır.

aın-

zımdır.

M. V cygant gidiyor

wc.Lm.ilmi-

Bir kaç gündenberi ş hriı mizde bulunan maruf emra·ı
akliye ve ruhiye mutehas.~ıs
rinde profesör Veygant b , n
avrup a avdet edecekti~.

aşla-
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Lindberg

Köprüdeki para kulübeleri
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yacakları ü:ı:e

Fakat
tam
bu
sırada
merkeze,
Fenerde Apti su
başı mahallesinde oturan Kosti Aııderya isminde bir adam
gelmiş ve Hüsnü efendiyi bir
kenara çekerek «Nikolakiyı
serbest
bırakmak
şartile»
kendisine mühim bir para
~klif etmi tir. Husnü efendi
bu adam hakkında da üçüncü
bir zabıt varakası tanzim etmiş ve bu adamları polıse
teslim eylemiştir.

fak at neB ır. k ız ba basın- l Uctu,
'
el
.,
. re e o ldugu

Dolara sesini

ıı~nıl11la

\ au\ l',_,.,.,.,

it i

1 milyon

ll!•len salırl ıı·ı 11!<11) tıllll' .ıııliıı·
l·'ruıış:uım

1
'

varakası yapılmıştır.

Müsabakamız

dan namus da-

edilmiyecekmiş

varakası

Ahmet ve Muzaffer efediler
isminde iki memur bu inşaatı
mer.etmek için gittikleri zaman
Nikolaki isminde bir kalfa
bunlara (5) er lira rüşvet
teklif etmiş, memur efendiler
derhal bir zabıt varakası tanzim ederek Nikolaki hakkında
muamele yapılmak üzere baş
memur muavini Hüsnü beye

1

11d uıa.,1111111 lı ·ııı.PıııPıl;•r 111i'?
I·, ı,aı ı Iılaıııııa' 11111.. hiz siı.ı•
lıah<•r 'erı>llııı. 'tın il.i rorııl,
tleJı. t•tli lıiı' eiııaH•I il.-ı <'lmi ... lı·ı·dİr. llNıı dt• ~ıfı1t•.ıııı111iıl.-ıı!

polis<• lı ıht r
:erınişlı•ı", poli.., !f Plıııis,

3,5.3

Trakya Türkleri ve
Rumlar mübadele

za ~

yaptırmıya başlamıştır.

Yani, kızı tarafından
vaki olan şikayet üzerine Ga: IPI.lifin ı.aınıl olıı111hı1111
latasaray polis merkezince
' l1iıl,I,1111la lıir ıal.ıın lıatevkif edilmiştir.
lll'l'leı· 11P5rPlmi::-kı·ıllı·.
Yaninin « 131• ya:;ıııdaki kı
lhmıııı üı.1•1·iııt• ıw~rt•
' zııun şikayeti, pederi tarafın
ılil<-ıı ı·eo..,1111
lıiı· 1 •lıliıl.
dan bikrinin cebren iz:ıle edillııı lıalıı•ı·ll•l'i lll'l'li 1 .ıl'diğinden ibarettir.
i~ t•ılı• h•I,zip ı•l 111\'ldı• ,.,.
Kız bu sözleri, polis merhu lııı"ı"'l:ı lıir iıııa lıilı•
kezinde pederinin yüzüne kar'ald olmnılı!jıııı hilıliı· şı da şöylemiştir.
nll'kfl'ıtir.
Yaninin ifadesi alınmış kı
zile muvaceheden sonra evrakı adliyeye verilmiştir.
Yani, Lokantacı Torna isminde birinin kefaletile serbest bırakılmıştır.
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hakkında

ı vermişlerdir.

tadır.
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Kuruş

400

harita dairesi
müdüril Necip
B. vefat et miştir.
Çok
değerli
bir
mütehassıs olan ve uzun
seııelerdenbe - ••İİİİİİİİııııİİııllllııİ
ri bu mevkii
"J'alc'ıl il.
işgal eden Necip beyin irt hali derin oir
teessür doğuı il. uştur. Harita
dairesini elyevrn mühendis
1'alit B. vekaleten ıdare et mektedir. Mumaileyhin asale ten tayinine intiza~ olunmak -

kararlara. itiraz etmektedirler.
Evelki gün En.anete mtıracaat
ederek mütalaalarım bildirmişler ve bu mukarreratın
refini istemişlerdir.
Emanet, ittihaz olunan mukarreratın
hesaba müsteıııt
olduğunu, mahaza tahriri şe
kilde esbabı mucibe serdederlerse bunun da nazarı dikkate
alınacağını bildirmi§tir.
Simitçiler bu şerait dahilinde
fırınlarını
kapamıya
m !cbur kalacaklarını sölemektedirler.

ayakla
sözleri bu meyan-

ıçın

tanzim edilen
bir adamı kurtarmak
ıçın
başka biri gelerek rüşvet
llıi~ııt•l teklif eclilenlrrde11 llıısıııi il. ıır
teklif etmiş,
rıi§vel tekl(f l0 cil'lılerdı·ıı .\'i/;u/ci/;;
11e bu teklif Hüsnü bey muameleyi yap!er birbirini takip ederek zinmakta
iken Nikoliiki merkeze
cirleme bir hal almıştır.
gelmiş
ve bu sefer de Hüsnü
Balık pazarında Vasilaki, 1
beyle Nazmı efendi Lminde
isminde bir adam, dükkanına
bir memura « 1O» ar lira rüş
kafes tamiri yaptırmak üzere 1 vet teklif etnı~tir. Bu rüşvet
bir ruhsatiye almış, fakat esas- teklifi için de ayrı bir zabıt
lı tarzda bir zemin inşaatı

Harita müdürü
öldü

Simitlerden dö\ külen susamların tekrar kul-

rüşvet

verdiği
bıt
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ı
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Dün, Eminöbelediye
merkezinde
bir hadise ol-

nn

6- ncı sahifemizde-.

artmaktadır.

iki

1l<·psi de tt•\rkif edildi

1

.. tıtunu, Dünya ~üunu,
hober!Pri, Karil..atiir.

Sinc,au
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•
iki çocuk insanı şaşırtacak derecede müthiş bir cinayet yaptılar
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nvuç kül,
; için? Serseriliı;imin haİıral:ırı.
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ledaa Feva. Çarya pa-

120
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.. ıarihi, :\lii .. aha'L.uın:t.ın
c·e ·~tpları.

muş,
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\ ui,arıtla
ll'rdl'n yaıı

\·e-

5 -nci sahifemizde:

Emanet bunlara kat'i surette
nihayet vermeyi kararlaştır
makta beraber ihtikar meselesi
hakkında da birkaç gün evel
şu mukarreratı ittihaz etmiştir:
1. Simitlerin 15 tanesi 1 kilo gelecek, tanesi asgari 60
gram olac:ıktır.
ne •ı. rı ,ı/ı.ı•cır bıı <• 1
2. Ekstra-Ekstra undan yatııusıkimizde yapılacak tadilat ı pılacak simitlerin fiatı eskisi
ve husule gelecek tekemmül ' gibi 100 para olacaktır.
Ekmekçi'er ve ~inıitçi!er bu
ile mevzuu bahsolabilir. ,.

80

!J-nc.ii
Cnnorı

,

yoğrulduğu
da sayılabilir.

25
50

h:ıLı·deri,

!-iaır~.

hakkında h~lk ·arasında devran
eden şayialar
gün geçtikçe

(:ört'<'t·l l<·rj

Pttlİ!"

tarzı

lanıldığı,
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4 - ncü sahifemizde:

başka bunların

«

lrı

l - nci sahifemizde:

F'akai itirazlar }Jaslatlı
·'

Si mitçilerin
ihtikiin ymi bir
mesele değil
dir. Tanesi 100
paraya satılan
simitler küçüle
küçüle son günlerde birer bilezik şeklini almışbr. Bundan

.Riiş,ret tel~ Ji f ecl~11 l<~1·!
Birbirlerini kurtarmak isfiyen
Rumların marifetleri

MÜNDERİCAT

hulm~lr•~rl11"

~yal larırın terfii esv kı'a ı para kulübelerin ıı
r ·, bir takım ahşap
bara '1r yapı m ve asıl kulübe r ı ın projeler ihzarına
başlanılmıştı. Ha·rnhr n m ;;-it
gltın ın 1 y.iz.ind '1 rimdiye
k~d r tehir edilen i ı< ata
birka\. gii•ıe kadar ba !anacaktır. Yeni kuliibclcr beton
olacak ve zarif bir şekilde

Cc h"ıl B.
İş bankası U.
Avrupadan avdet
karaya gitmiştir.

.ı

Orman

gitti

M: CelMI

etmiş

3.
ve A ..

yangını

Kemerburğaz
nahiyesinda
çiftliğinde
orman
yangıııı çıkmış ve 900 dönüm

Ergene
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azır o ma ı
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Bu fener, rekzedileli
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ın~nuştır.
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Atina, 13- Paristen bildirildiğine göre Jencral Goro
bir gazete muhabiri tarafından
kendisine vuku bulan bir suale cevaben şimdilik harp
ihtimali mevcut olmadığını,
fakat eğ...r bir müstakbel harp
ed m zse harbe tamaa
ulunmak lazım
g

1

laı laıı
cc-\ ahı

ıvısan

Son Saat
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l
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, 13 Sobranyada
1:. esinin müzakereb. çok hatipler
r tlı asker yerimecburi biz
t " .iline mü·
husJ .ı ~ lazım
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kaç .~uııc 1 adr ikınal
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uın't edildiği
gifıi hir ko :-n !ıl tcnıin
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bulu'lmasmı

l lep etmişlerdir.
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Bı ri tan · Arnavutluk

Atina, 13 - ltalyanın tavı:--utu ile Bulgaristan ile
Arnavutluk arasında bir an1
la a teminine çalışılmakta
olduğ bildinlmektedir.

..............ni tan ve
k-ç"' it• lif
A ·

1 L

13 -
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Tra
sene

da bu
kuzuı ve
damızlık az ..
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't' ılanıızlıl, lw. 1111 tl'lı• l'al ıııın llHlilll'sı•l' yü.ı:ıl<' HO
ııi"'ll"l ini lııılılııfin anla~ıl
nw•l ır. Hu ıııı•,·... hııılı-, ueı;cn

sl'ıwlt•rp

nisıwteu

Trakyatlaıı ku.ı:u ııırıvare
ılatının azlıi)ı

hu

~eheplcn

ill'ri U<'I ıı.<'kl l't lir.
Tral,) alı d.ıı ıı:ı:lık~ıl:ır,
son !Jıııılı·rıl<• İlıııir ve
fol\ .ılislntl"n d:ııııul I· ı,o
} un lt"lari)dl<ı nıeşnul
huhınınal laılırlar

ra
yapanlar
Pangaltıda

oturan

nıusevi İ al·ın hant.><>İle

·r

13alatta
J~ir.:. rayın
da rt1anto ve İlya7arın
hancl rind dün ı tüsl·irat İnh· ır nıenıur
ları tar, fından taharriyat )ap lnuş,
üç
hakır rakı kazanı bir
çok cihre ve bir haylı
n kı nıü. adere edilerek kaçakçılar ı\ltiddei un:tun1ili~e tô.li111
cd i 1111 İştir.

se

a
Sabık

Durup duru,-ken
( ~iııa )'et.
nasıl ihdas
edilir?
Kadın yüzünden
Son günlerde, şehrimiz ce·
iki erkek
za mahkemelerinden birinde
garip
bir hadise
vuruldu
Mahkemenin o gün rü'yet ede-

ikinci
şube müdürü
,
dava actı

____

Polis ikinci şube müdürü
iken Erzurum polis müdürlüğüne tayin edilen Faik bey
bir istida ile müddei umumiliğe müracaat etmiş Glavani
şokağında Berlin oteli sahibi
lngiliz tabaasından madall\
Siza aleyhinde bir iftira da-

olmuştur.

vası açmıştır.

Faik bey, bu kadının hilafı hakikat ihbarı neticesi olarak açığa çıkarılıp mahkemeye
sevkolunduğunu ve bir buçuk
sene açıkta kaldığını, binnetice beract ettiğini, bu yüzden
(1 O) hın lira zararının tediyesile. k nuı. n cezasının tayinini
ist m ktedi .

Z"'~~~un eyyahı

çarpan Ni

O

Sah ' !ı
Yank cilerden
Yunanlı N o dün, Ay ofya
ıda otomobil
binen
me d
Am r''·alı f is Ceymis ismiıı
d
yalı. 1:. • k
n yanı ~
sokı:.
k (15000) dolarlık bir 1
bani çeki i para cüzdanını,
(200) lnğı iz 1ral • nır kı mık·
tiycsini Çili'. mış ise de cürmü
meş ut hal:nd
yakalanmıştır.
Yankesicinin cebinden çal 1 dıgi cüzdan ile paralar çıka ı rılmı , sahibine iade edilmiştir.
Yuna -ılı
müddei umu dilm tir.
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Dün gece, Galatada Rıhtım
ceği davaların müddei
ve
caddesinde bir kavga olmuş,
müddei aleyhlerinin isimleri
bir kişi ağır surette, bir kişi de
yazılı olup salonun kapısında
hafifçe yaralanmıştır.
asılı duran listenin başında
Rıhtım
caddesi üzerinde • bir çok kimseler toplanmıştır.
Settann kahvesinde oturan
Bunlardan biri, listenin arTatar Sabri ile Arap Ahmet
kasını da okumak için elile
ve kahveci çırağı Nusret,
tutmuş, bunu gören mübaşir,
kemer altı
sak inlerinden
"Vay, listeyi adam akıllı nebir kadına aşık olmuşlar,
ye okumıyarak elle tutuyorsu•
bu kadını paylaşmamak yünuz,, itab' e müdahalede bu:ı:ünden birbirlerini biça!Jamışlunmuştur.
lardır.
Ort da mesele yokkem,
Kavga pek ·şiddetli olmuş,
mübaşirin müdaha! .. sine sinirTat r Sabri kahveci çırağı
lenen bir zat işe kanşmış,
Nüsreti ka ğından
Arap
« Listenin ters tarafı, kağıdı
Ahmet te Tatar Sabriyi beş
tutmadan na~ 1 okunur?»
yerinden ağır surette yaralaDiye sorarken listenin ucu
mıştır.
b:r az yırtılmıştrr.
Sabri ifade e g:ıyrbıu deBu müd~haleye içerliyen
dir bır hald hast
ye n kmuba ir, soluğu, o sırada
led iş, Nusr ay;:ıkt tedavi
muhakeme İlt' meşgul bulunan
altına almmı , Arap Ahmet
heyeti hiikimerun huzurunda
yak lanmıştır.
alını ve:
«- Efendim mahkeme teAnbara dü en...
cavüze uğradı, listeyi yırttıÜç gün evvel Galata nhtı
lar» demiştir.
ırurda bağlı bulunan bir vaHeyet, derhal, rü'yet ettiği
purun anbanna Haran oğlu
mu akemeyi durdurarak, müNecip isminde Kelltitli bir
başirin haber verdiği cürmü
adam düşmüş, agırca yaralanmeşhutla ~ lakadar olmuş, ormıştı. c~rahpaşa hastanesine
tada kast gorülmeyince muhakaldınl.ın Necip dün akşam
k eye d
m c.dilı:::'. .ir
olre · r.
!' E.
yana
G 1 HC . B. i y 1 1
ı
h.
en
ya

M

gını::

a yı: os!avya
b'r ok mesai
Yanan
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kab ..·-

Vaşington,

13 ( AA. ) -

Kongre pazartesi günü fev-

1 ki.iade surette !çtimaa

yac.ık, beynelmilel mali,
muameleler~ mütaallik

başlı

akit
yeni
ede-

ı•il, ',. ırıi'mll'y} it. ol:ıiaılıl.-j
larııı.ı 1 ıildlll'ılt•ı ·• o 1AI• 1 k: .ıun J; yihalar 'le iştigal
nı ııı
l•ııııl. r
ıtouı·111tan , cektir.
cl•·ııı·u .• aifl'll'riıı•· l<'"'liııı
Esha~ bo= nın vaziyeti
' Pc1i: · t f, 1 <'1 ıJİı'.
h. J;kıııda bir anket parlamankr y<ıpıkıası 1 hinde ku~-vetli
bir cc:rey. n vardır
kt~dına.

Bir

üç

nazırları
(.t.
1
Berl;n, 13 [A.A.) - Reisicumhur mareşal Hindenburg,
lın ri.1 ,; .. ..-Lıc·. \!' c dd.es!ndc
fon Gerardı adliye, Steger otur ı I '.ıl. u
im ilt' kan~ı
Ş~ rif ı..'' r • giz' i randevu
valdı mün k.ılat ve J\ıT. Virti
<'\ • ..,c Ç< • , : !er, .ıhlaki polis
meşgul eyaletler nazırlıklarına
b· nn h;;.b r :ı 1 nca e'lrh içını
tayin etmiştir.
nr ' , \
Nazik ism"nde
r:e~~·r. ~" c· i edi:rn asiler
geııc bir
t , .. .ı.. Ahmc-t,
M h ı , 1.:ı (A.A ) - HüH:?!ilc• !fam a•. cLt. en..; ,
l - ' 1 " eti ri • me-ısup 10
bti .. '1
.
kada · ··:vari • u?,"alt._, yolunda
Kayser.oe gcGe tıcar t mekt
a ·h CU'Tl c re!. bunlarK y ide .. a ıl ı C!eva ı
d- ı 1 ~ 'ni c r etıruşlerdir.
edılm ' üz r < Ak
n ti a ·c•
l' il
G ı 'c ~ gelmiştir.
Aoı!e 1 al
ı ikri hareketi·
mc· eb·" n ım
-ı · bir ti·
carck mektebi çılmı. ve de. ne n ı o !tl ı. için köprüleri
tahri,ı c tmc' tedlı-.
hal 11 "ktebe yet : b · k~y·
dolun 'l ştu•·
B.r maue kuyusu .. daki iştial
M.. r ')ya, 1 '{ (A.A.)-Gardan
Ek~. ·es .tarıLsinde tadilat
da b maden kuyusunda vuMny tan ı~: :..rc:ı Avrupa
ku b an işt'al ııet'cesinde iki
n·tmlckct!eri 2.ra~:'1da işliy_'l
arr. • ol - • bir kişi de yaeksp:e~!c:in
v::kti hareket
ralw
r
. . d e b azı ta(lilı iit ya
t ar.·ı eıcrın
Fer.ı ye-Husya gümruk rtratı
o !a~aktı.-.
!\'.o~ ;ova, 13 { A. A. ) Fcnlıi.ndiya körfezinde gümrük
lr!ı .. aı
mür;;kabası hah.kında F enlıin·
28 inci mrktep mualiimlcdiya ile Rusya arasında akı
rinc!erı Arif f,yıl Beyin rcf;.
ol:ınan mukavelt' imza edil-

·ele!

Yen·

im n

n

kası

etmiştir.
Ccn.-. .. r~i Samaty•dan traldır;
lara)( S!!!-.k.ır.c~l<l ;ı!le ır:~.ı.
b~:-ine d:.!~--!?!~~~kii:-.

HP!l."'1

v~!11ı

••

•
ınış.ır.

Bulgar

kralı

Münihte

M[l;,ib, 13 lt'\.A)- Bulgar
•
• •
1·rp~ı l ..ıor.a. 1il.':"":ı . ..:ıe
ge 1rnıştır.

il

'

)!

ka
gün
r
T re
mektebi talc es· d .ı F ık t..
isminde b:r , nç y
t.ı
bağlamış,
k di ini deni e
atarak ölmkltü.
atlı blr
Bu gene M rf
hanım kızı sevİJOrmuş; sc.v·
gilisinin
öli.ımünü
isit;niş.
Bundan müteessir olmuş,
intihar etmiş; denildi. Bugüne
kadar yapılan tahkikat göste·
riya~ ki İnlihann hakiki sebebi bıı defildir. Ve Münire
hanım ölmedikten başka inti·
har günü g nç çocukla görüş
müştür bile. Gine tahkikatın
verdiği neticeler, Faik efendinin Münire hanıma yazdıgı
bır ~k mektubunu me}'dana
çıkarmıştır.

Samımi

bir lisar. a yazılan
bu mektup, genç çocu~n
Münire har. mı şiddetli bir
his! srvdıgini göstcr.me'kte·
dir. Müııtehır, Yavuz zabitıı.
nmda Sami beyin oğ' dur
Faık
efn İ'l:
;mi

T aymis ve vatandaşlı~ kanunu

' ·ra

ı ı·

te i
.\:-J.t. - ,;ı·: B'i . ·üF .\lillct
nıccl isi kararı ile « ı "
1-.fınunusani " 1 12 ı "dan
itibaren
l'ürki ·edt
doğaca!· ccı hi çocuklarının ·riir.: tabiiye• tinde addcdilcccgi haberi tahal 1 uk eder e
hundan bir çok itira..o:
!arın doğnıa-;ı bc.klenn1ek lazıındır. Zira
·rlirki, ede kısa bir
nıüddet bulunacak cc ..
nebiler Kın
hüvük
nıl·ı)kihit t·e,·elliit ~de1
hilir.
<T,

1

J

o ya,
b. ra v d
...
tll'
veda
edemed
bizz
b ·r
~ d n.1 ıı
go. recek
1.d cektir.
ve ı - fini takc.i

r

d. .

.1t

a 1 sin

bir , • • h
d
icini o;oy'em l t_dir.
o·· ı t • vasıtas L çocuatıl •
yerin
,
aran • , ~'i ğmı
b. ladıı.;ı
I
iplt' büv' .b. ta parçası bulunmuştur. Faka cesedt' tes:ıdüf

vu-

IYelL ı yangın e asında
ya ? ö n ve bu ol ·mü şüp
hclı f. ör.ilen Kemahlı Hasan
a,, .1111 mu 1 1:.nesine ait Morg
rapcı-u Adliyeye verilmiştir.
Rapor, l .ı an ağanın feci surette boğulup öldürüldüğünü
tespıt etmiştir. Dün akşam
Mehmet isminde biri, zabıtaca
mühürlenen cinayet odasına
hırsızlık için
girmiş, fakat

Ciksalim
ma,
hallesinde .. ,

Beyoğ!u:ıda oturan Kemaliyeli
Hafııl dün gece H~'..öy
edilmemiştir
de Çıksal:m
mahallesinde
Diğer tarnftan zabıta taraHasibe ve Nimet hanımların
fından ifadesi alınan Münire
evine
tecavüz etmiş, her iki
hanım, had,se haklnnda şunları söylemiştir:
1 kadını dövdiiğü gibi bıçak
- O gün vapura binmek üzere ta teşhir etmist!r. Üzerinde
Sirkeciye giderken Faik efen- bıçaktan maada bir de tabanca
bulunan mfıtecaviz yakalandiye tesadüf ettim; hatta ses·
mıştır.
lendim; döndü selam \'erdi.
gitti.
Çarpılan balıkç
Sonra B~ylebeyi ~apurunda
Galatad:ı Yanıkkapı caddegördüm, ben'ınle hfr konuş
sinden
geçmekte olan 2328
ın.ıdı, hatta yamın çagı • .ıcak·
numaralı otcmobil balıkçı Yutım ı;rclmez de mahcup olurum
divc çagırmadım. Beyler be- ' v na çarpmıştır. Yu.,. n başın
dan yaralanJP.·s, şoför Kemal
y'nc çıktı.-,. O da oraya çıl
yak
anm tır.
tı. Benimle- görüv Lılı sonra
lhn
gümüş
ben eve gittim; ertesi günü '
Taksimd Hüseyin ağa mapaltosa ile b:r m ktubunu del 1 'nd 't ran R
ni ı· er.-rı-.da ba!c!t l;, nı h.
mtiltebe; . ı'
r ıden
Vı
C'V ne
1 ı
g. mı~,

an ınz cı~a,
ran ydi?
I:. \ iki

r:ıl

a

,

ı.

y

Vilayet umum meclisi bugün
öğleden sonra içtima edecektir. Müddeti 15 gün temdit
edilen meclisin Adalarda bir
lise açılması lehindeki temenr.isi, Vilayetçe Maarif vekaletine arzedilmiştir. Yeni idarei
hususive bütçesinin müzakeres. p , temdit edilen müddet
zarf ıda intaç tdilecektir.

Emniyeti umumiye müdürü ve
~ali:) müteha·sısı
Emniyeti Umumiye müdürü
Rifat beyle Avusturyalı polis
mütchas~ .nın bugün şehri
mize g lmeleri beklenmektedir.

Bir

doğum

kparta meb'usu Hakim Rıza
bev; c
• 1 m bir evladı
dlı
N vzada
muvaffnuz

k

gümiı'l

iŞ

•• ••

um

sandalcı

nocu N _.m
ec Su tan Ah-

Y ı.ru

:"lenin
üst <:! ld tepede Manolun ba ,.
çıv. '1 kulüb inoe vııku bul n
ya _.,., ı. l etf iye dradı tarafın
ı darı söndürüldüğü sırada kulübede henüz kaynar bir halde
kaçak bir r •ı kazanından
at 'n zühür ettigi görülmüş
zabıta
1\ ııol f., kkında tahkika b '
•

yakalanmıştır.

hi

ısınınde

aı

bırinin

M

teca..,,ı.;z;,ın

maruz k;tl
b•.
çak çekilerek ölilmle tehdıt
edilmiştir. Fethi yakalunmış ı.r.

Kıran

H

Zavallı

öldü

İki gün t'Vel Kadıkoy va•
purundan acele ile çıkmak istiyen Keleş oğlu Murat İs·
minde birisi vapur ~le iskele
arasına düşmüş, ezilmişti. Murat dün akşam ölmüştür. Zabıta
tababdincc gösterilen
!üzıım üzerine cesedi MfJr"a
nakledilmiştir.
"

a
l

i

otom

~i.şantaşınd .. 15 inci mektep
talebesinden 11 ya~.nda .Sü
leymana num rası meçhul bir
otomobil çar m ş .Su' ymanın
sağ ay gı kırılmıştır.

hmet
H an,

1
j

Dl

C.

ı

dövmüş

ktrmt İ

m yüzunden

iui kapıd kantar memu·
ru rayyar efendi ile Arif is·
m.'ndc bi şahıs arÜında ka•
dın yüzünden bir kavga ç km
neticede Arif, Tayy
efcr dı,; muhtelif yerlerinden
yaralamıştır.

~v yandı
Dün gece, Aksarayda Ha·
sekide Nevbahar mahallesin·
de Ihsan beyin mutasarrıf ve
komiser muavini İbrahim Eteın
· efendinin mukim old;::ğu evden
yangııı
çık nış, ev tamamen

Bir

-}'anm:şt:r.

r.

Yar
hk'
' l
tıad

leb.
s

1

lar
l~Ji
~Ur

k

re

btr
ett
a.tri

(S

bin

:::ıon :::ıaa~

./~®.llil@ırnmıın~ li~inı

A<~ eı 1·el lı ltl ı·
{_,

en

ve
eri
mda
mda
ıştır.

arelile
aşir,

nersubu-

ucu
iyen
rada

İran hududunda

ikat

Oe~amdadır
maznunlar
ti/attan meı
dileceklerdir.
.

:tahrikat mı yapı-

l ''"n~:;: ;::ıe,; ' "-

drıyc H. ve riif ·kası haklarındaki tahkikatın ilk
· ı ııetıcelcnmiş, maznun'ekr r ihtilıittan ın_nedil
t
Maznunların isticvaba··
Vı. ın ba !anacaktır.
, kikat neticesinde, Heybetiadadaki sabık Çarkçı
liebin:ıı hükumde ait olsabit olmuştur, bina
rda11 ıstird:ıt edilecektir.
"kaliahm r, bu ay içind~
1: k sahaya (400 ,000)
~. buı; ay sevkedecektir.
çıka Ayan reısı M. Mant,t,
e tım ze gelmış ,
Be.çika m 0 nasebatı
b~-~ır -kat
daha inkişafını

ttiği

mürmü
• orıiha-

yana

zaen
ıün

keıı

i bir
ia
mü-

org
iştir.

suğü nü
şam

ıtaca
asına

akat

ve
dürü
polis
chrick-

Rıza
lii.dı

ada
affa-

zı albndn can v e r en
lai belediye memuru Sertf. n"n ailesine Emanet
rları (1000) lira kadar

~e

·

teşkil ta ait kadrolar

edilmiştir.
il haric ·e müsteşarı M.
l'andi Tirana gitmiştir.
ıst 1da M. Suitaliskinin
tiyasetinde yeni bir kabiteş kkülü
muhtemel
~Yor.

latla iktisadi nıünasebal
te,isi maksadile bir müdr Moskovada
bulunan
2 heyeti Londraya hare!ıniştir.

erika

gemilerinde içki

llıenedilccektir.

ka 1 ı . meti ·yeni Pa~a ı
ü fımetini tasdik
'11; tir.
j~ın havalisinde şekavet
,YaPan Kozalaklı Mehmet
tde id:ım edilmiştir.
tihtdit mubadele komis~()nu re ;i M. Rivas, M.
~elosun ricası üzerine,
l)ıetiıniz nezdinde muallak
"lin halli için tavas~utta
cağına dair Atinad .. n
~ haberlerin doğru olmasöylemiş ve
larafeybhü nü niyeti sayesinde
.en. .İlilat elde edileceği
nı ızhar el miştir
!t Pş. Hz. iadei afiyet
er:ııiş ve dün köşklerinden
~lardıl'.
,
~tsinde çıl an Halk gazetesi sahibi Rasim, Doğru
~bi Ata Çelebi ve muti Veii~ B.ler mahalli zaİ ~sticvap edilmişlerdir.
~n komünistlikle aliika~~duğu söyleniyor.
, tiye Vckilimiz, Belgrat'iıı geçerken mahalli matbeyanatında, Türk emait mcs:ıilin hallini
~
İp
1 Tüddyc -Yügoslavya
"'a ticaret ve dostluk
~dd'!rİ akdine mani kal&ını ö; 1 emiş ve Mos.ı

~isab111 mcmımnivctlc

'ıi J,:aydct,ıni tir. ·
,1 V i&; • s ve tıtld batıca
1

layiha B.M.M. heytti
ı;c1ilm. tir. Yeni
<ı icra :ı hapisle tazvik
1
11.ı ' bıt cd ilın mı~ . r. ve
il·
mer ıycte gınnı-e
illa pus olanlar derhal
edil <'t h.t.ı-.
'Tiu -.ıbil, kanunda
U t
ı·d dcyııctmesi~~k. y
da başka müon ı ardır.
'
' ti ı n•aınun Ebülkay rm. ınıılıakcm~sine
ıJ

iska~k
~ar

nden

''.Ilı kı,.r.

4t cdcı:ı scfirı
• fi.. dı beyin kerime~ ~az !li, ~chrimize getit

Hasin·
.f ve

Eteın

t den
men

!Yor: ı\lerkezi Batunı
olan küçük Acaristan
s<n 'et hülnlnıcti Efo-an isv~ nı nıiinasebc~
"'
tile hüvük
. bir lıcvecan
.
ic:;iııdtdir. Zira ger k
İran ve gerek Efganda, son teceddüt hareketleri. nuf usu « , ıu ıı
hin ıniis üı ıanı ge1,.·111iyen hu nıcnılckttte
nıenınuni ·eto.;İzlik

.ı-

Yandırnııştır.

Hatta

.

hun.aı·,

cıvaı·

İran kahi!ekrini JS\r'1.na bile teşvil- ctinis•
~ttiğini söylemiştir.
ilarif Cemiyeti, Vilayetten ' Ye hizzat sihiha sanla~~5000) liralık muavenet
rak hudut civarında
inde bulunmuştur.
bazı ınu vaffakivet el'hn bir apartımanın en-

nıda bulunmuşlardır.
et odasında yapılan

ırttı-

1

il.da

efrır ı.ecektir.

~k~ ta~m~. 7ehirı!e 40
ıı.,lh
ıı .a~tında. ~:ılmış
~io sı1 ıs.ıla etmıştır.

tc yükselmektedir.

de etıni~lerdir.

Adana belebiye
reisi temiz cıktı
,
Adanadan bildirildiginc göre Adana
belediye
reısı
Turhan Cama! bey hakkında,
şahsi menfaat temin ettiği
iddiası serdedilmesi
üzerine
müfettişler tarafından yapılan

tahkikat hiç bir netice vermemiştir. Bu zat, fırka namı
na ahiren ilan edilen belediye namzetleri arasına itha 1
edilmiştir.

M. Diyaman oplos
(!eliyor
Muh eli Mübadele komısyo
nundaki Yunan Başmurahhası
M. Diyamandoplos, bugün Atinadan şehrimize muvasalat
edecektir. Yunan Sefirine son
talimatı hamil olduğu bildirilen M. Diyamandoplos, Ankaraya gidecektir.

8500 kutu
bozuk konserve
ele gecti
,
Enıanet,

pİYasada

bozuk konscrYeler satı ı l t ı!?:ını ha 1)er a ı ara 1
,;:
''
tef t i~a ta başlan1ıştı.
j lk tefti:;tc tanı 1<~:Juuıı
kutu bozuk konserve
bulunnuıştur.

~Bunlar

isıninde
bir
aittir. Zabıtai

adanıa

Ba ı ı 1cpazarııı<l a <<n'I"ına))

bclt>di ve
nıenıurları bu konserveleri bir yerde nıü
hiidenıişlcniir. Bugün

bunlar <;İYİ ile hid-:a~·
Yerinden
delindikten
~onnt dl'nize atıılarak
in11la cdilcccktü·.
l~ozul- l·oı)st't 'eler in
kapak tarafları )İ~tne
kte ye ınuhıv'.t~cp bir
sekil alnıaktadır. ·reftis esnası nd< tesadüf
c.di!en bütün bozuk
koııservder iınha cdi!cc lctir.
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Beyoğ!unda oturan
miı • c bir Rum nüfus

elmiş

,Mina istczkcrl!sini tahrif etmi•, fakat yakalanm•şlır.
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Yerli mallarımızın her tr.rafta kolavlıkl~ rağbet bulmasını hangi çareler, ne gibi
tedbirler temin edebilir?
sorduğumuz
Karilerim ize
hu suale gelen cevapları tarih • ırasile neşrediyo rw:.
En anıeii, en isabetli tav~:
yclerdc bulunan karilerimiz

ı~al·l ı

is! ı
~

••

amız

1

E11

3

•af

2 - Türk müstahsillerin muvakkat bir müddet vergiden
affederek yerli malların ucuz
ve eyi olmasına imkan vermelidir.
B~!ktaş: Tuz babada tabaksokağında No. 6 A. Vecdi

Oyle görünüyor
İstanbulda dilenciliktir f
Şehremaneti,

iki buçuk ay
eve! dilencilerle ciddi bir
mücadele açmış, dilenciliği
menetmek için bir teşkilat
vücuda getirmişti. Bu teşkilat
ta iki polis, iki zabıtai belediye memuru, iki de sivil memur
çalışmaktadır. Şimdiye kadar
« 1400 » küsur dilenci toplanmıştır.

-
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Sen çocuk sever misin?
Sever misin de laf mı?
Çocuğa bayılırım yahu! Bak,
mesela şu annesinin kucağın·
da mışıl mışıl uyuyan Sarı
toraman kadar güzel, sevimli
bir yavrucak.
Hani annesinin bir şey söylemiyecegini bilsem, gider
onun ipek saçlarını okşıyarak
biraz severdim.
- Kimin varsa Allah bağışlasın. Cidden çok sevimli
bir yavru ...
- O daha bir şey değil;
bizim komşulardan birinin beş
yaşında bir oğlu var, eh işte,
kırk bir buçuk maşallah, yaradan öyle özenmiş yaratmıs
ki, görsen şaşarsın. Babası
bile severken:
- Ulan çapkın diyor, gö·
reyim seni, büyük delikanlı ol
da şu talisiz, çilekeş babanın

Dilencilerle mücadele rıek
En mühim cihet, ihtikara müşkül olmaktadır. Evvela
arasında,
cevapların
neşri
rr:ani olrnakfır
bunların sevkı için nakil vası
bittikten sonra, bir k\!r'a çeHer i~te program, sırrı mutası yoktur.
vaffakiyettir. Mücadele iktisal:ecek ve kendilerine, sırf
Dilenciler şimdilik bir neyerli malından olmak özere
di ve seciyevidir. Bunda silah
zafet otomobili ile nakledilmiinasip h•!diyeler vereceğiz.
milietin seviyesi, siyaset, basimektedir. Yakalanan dilenci·
Bugün de, son gelen mekret ve ahlakidir. Sürat ve
!er doğruca
Darülacezeye
tupları derced"yoruz:
kııtiyet her meselede kabili
götürülmekte, oradan taşralı
Teşebbüs
kolay
tatbik
olamaz
-7lar memleketlerine, sakat olPabrikalara ue Hükumete 1 takıp ve intıc güçtür. Bina - mıyanlar mahkemeye sevkedilena.eyh:
düşen yaz.İ)-:'.ler var•..
mektedir.
Yerli malla1 - Resmı
Sakatlar ile mahkemece
·nnızın inkişa
müessese 1er,
Darülacezede ikamete mahfına ameli çamektepler yer•
kum edilenlerden müddetlereler:
rini bitirenler çıkmak istedikli malı kullan•
intikamını insafsız kadınlardan
1 Millı
leri zaman dilenmiyeceklerine
maya mecbur
al l
dair kefalet vermiye ve orafabril<a!ar, r.a·-ı oim lıdır.
- Demek o kadar güzel?
daki
iaşe
ücretlerini
ödemiye
- Ne ~yliyorson, öyle bir
kın çogunu n•- ı
2 - Prop::
mecbur
edilmektedirler.
kaş
göz, öylebir
ağız
zan dikkate 1gandaya ehem:Dilenciliği menetme teşki
burun,
ôylc
bir
şirinlik
alarak her tayet verilmelilatında çalışan memurlar, bir , var ki büyüdüğü zaman hiç
/', rrı,Jı•wı, bakanın bütdir.
tl'fııil X111ıı:i H. \
dilencinin yol kenarında otuşüphesiz çok kadınlar, karşı
Ser 1 IJ.
çesine
göre
3 - Yerli m.ılların kifayesi
rarak
kimseyi
izaç
etmeden
sında d pençe duracaklardır.
alabileceği gıyime ait eşyayı liçin teşebbüsatı himaye, tesigünde kaç kuruş kazanabile- Oğlan çocuğu mu çok
temin etmeli. Bugün Emin ösah teşvik etmeli mensucatı
ceğini merak ve bunu tecrübe
seversin, kız çocuğu mu?
nünde camekanda teşhir edi- sıkı bir konturola tabi tutmaetmişlerdir.
- Çocuk değil mi, bence
leıı ve İngiliı kumaşlarında:ı
lıdır.
Memurlar
bir
gün
bir
dilende birdir. Faraza dün
ikisi
daha temiz ve sağlam olarak
4 - En son ve en mühim
paraları
cinin
üzerindeki
ı pau:dıyan Hereke kumaşları
cihet ise bilhassa ve bilhassa
aldıktan
sonra
,
kendisini
bizi, «Kedi ciyere bakar» giihtikara mani olmaktır. Arzın
Galatada Kemeraltının tenha
bi bir vaziyete sokuyor.
az, talebin çok olması ihtikara
bir yerine oturtmuşlar ve bir
2-Y erli malların sürümünü
ve bu da gayenin iflasına setemin için fabrika sahipleri
b
saat
sonra üzerini aradıkları
k
ep olur..
.
b ir1eşere k Istanbulun en İş1e
zaman tam 43 kuruş bulmuş Kadıköy diş doktoru
yerlerinde ve Türkiyenin büCemil Niyazi
!ardır.
yük vilayetlerinde satış merDerdest edildikleri zaman,
kezler· yapmalı.
-10 Darülacezeye sevkedilmeme 3 - Propaganda ve reklam
Bütün münevverler ve
ı
leri için memurlara 2 liradan 1O
vasıtalarının hepsini kullan- mektepliler seferber olmalı
liraya kadar rüşvet teklif eden
malı.
1 - B. M. M. heyeti müh4- Hükumetin himayesi ve teremesi her kese örnek ol- dilenciler de bulunmaktadır.
Bunl,udan birincisinin üzeri
bütün devlet teşkilat ihtiyacının mak üzere yerli malı giymearanılmış, o günkü kazancının
yerli mallardan temini lazım- ~idir.
tramvayda yan yana gördüğü·
(13) lira olduğu görülmüştür.
dır.
İstanbul İmam ve hamüz biri kız, biri oğlan iki
2 - Bütün mekteplilere yertip mtktebi tarih ve
kardeşten
hangisi birbirine
li malı giymelerini mecburi
coğrafya muallimi
İkisi de birtercih
edilebilirdi?
kılmalıdır.
Abdurrahman Şeref
birinden güzel birer nur topı•
3 - Biitün münevverlerimiz
-8idi. Galiba yanlarında ki tazeahaliye yerli malı giymeleri
Yabancı malı giyenleri
de dadıları idi.
1
cezalandırmak lazımdır milli ve vatani bir vazife ol- zı
- İhtimal, her halde müduğunu öğre mek için seferDüşüncemi, yazım kısa ol- ·
reffeh, kibar bir ailenin çober haline gelmelidirler.
sun diye iki madde ile arzecuklarına benziyorlardı.
diyorum:
4 - Avrupa mamulat ve
- Lakin azizim böyle güzel
Merkezi umumisi Edirnedc
1- Halk henüz
iktisadi
mensucatını kullanmak için,
nur topu gibi, tertemiz aile
bulunan Garbi Trakyalılar
harbi bilmiyor, bilenler de şıkçocuklarını
her kes sever.
ancak otuz yaşından yukarı
Cemiyetinin İstanbul murahlığı feda etmiyor. Başta bübale şu geçen
Marifet,
olan hanım efendiler serbest
hası Hamdi B.
cuma günli
yükler olmak üzere, Halk fırkılıksız,
kıyafetsiz,
yalın
kası, gençlik ve bilhassa ga- bırakılmalı ve otuz yaşından Edirneye gitmiştir.
ayak , başı kabak , sıska ,
aşağı olanlara Avı .ıpa malları
zetcler harice giden paramızla
Mumaileyh, cemiyet heyeti
perişan, sefil, sergeri:lan çocuk
nı
memnu
kılmalıdır.
fena neticeleri her kese anlatidaresinin akdine lüzum görgibi biçareleri sevmeli!
Ankara Çenkel han
düğü fevkalade içtimada itti-Aman bırak sen de onun
mıılı Çinde olduğu gibi yabancı
Bulgurlu oğlu
malı giyen kafasızları cezalanhaz edilecek mukarrerat üzenesi sevilir?
dırmalıdır.
Salih
- Onun neresi mi sevilir?
rine bazı temenniyatta bulunAsıl
hüner öylesini sevmektir.
mak üzere avdetinde Anka1
Asıl
sevilmiye, okşanmıya,
raya gidecektir.
layık olan odur. Sevginin belHamdi B. bugün ve ya yarın
adını bile kimseden işitme
ki,
yanın
Edirneden avdet edecektir.
miş
olan o zaval!ıda ana yok,
J
., •
•'
Cemiyet, Garbi Trakyadaki
'
uegıştı.
hı~ım akraba yok ..
Türklerin emlak ve arazı üzeŞimdi cna ozatı!a k ufak
Son Jcrccc !;'İddetli rindeki iade, müterakim icaHükumetten ,111üzayede ile
şefkat ve muhabbet eli bilsen
' mal alanların taksit borçlarını
sağnaklardan
sonra bedelleri ve tazminata ait hıik ki onu ne k.ıdar s"vincıırir.
kolaylıkla verel:ıilmcleri için
. t.aJas okyanosu sahil- larıııın son safhaya girmekte
Acaba, bir çocuk iç·n, dünbazı teshiliıt gösterilmesi te.olduğu an!k~ .lan Ankara JllÜyada
kimsesızlıkteıı, yctirelik·,i, ~ündi (le, şid<lcdi zake•ab esnasında vikayesi
karrür etmiştir.
ten d:ıha hazin, daha acı ne
Bu tcshiliit meyanında ikinci J;>ir sıcak dalgasının
için teşebbüsata karar verı:ıi v:.rdır? Vatanın sureta bik<:s
taksitlerin bir buçuk sene
tir.
tesi rinc
ınaruzdur.
olan bu yauuları iıi:ıiın hepisonra tahsil edilmesi gibi
'fcrnıonı<. tre
hi
rdenmizin müşterclı: yavnıl<!rmız
müh;m bir madde de vardır.
elemektir.
hi rc sJfır üstü (:Jıı) a
Onun iç.in annelerinin kubeş hı~~ı~
rıdanu~. • T(.'\' ) 'orkta
1 caklarıııda, babalarının dizleH.ıs: n ,\hnkt, Sezaı, 1
bir
c;ol
kiıJı -eleri
rinde ve türlü nazu naim
H<ı.
an
lf
üsevin,
'feY•
icinde
büyüyen nur topu 1ıibi
•rfıne
ı·aı·,pı
1ıstır.
13u
,--.
.,
Zabıtai ahi; lıiye memurları
•
yüzden be:-; kisi ö 1n1üs- fik, 1 'uri isn1inde be.- vaun1 :ra karşı b:::;led..1]in
tarafından Taksim civarında
' ~ulıabhetin bır .kısmını da
iü:·. • re, ·yo;·I·ta iı;- 1 r,..,Jz
dün ınüddei 1 b CYlKl
gizli ran-ievu hanesi tutan
•• • ki msesız
• çoc•ı"'-1 ara ,,....L-madam Eleni, Fatma hanım
unnınıiliğc
te-;liın
eti"!
ret l<i sana hakiki çocuk r.ıu
sıınlar !'.>ıcaktan ölürve madam Marinin hanelerinhı'bb.
öiyey ım.
nıislenlir.
krken
Kor()rc1do
vilade teftişat yapılmış yakalanan '
- İyi ki heni iltaz ctt:n.
i~ıınh•r AYasof,·a
'-el i ııdc de ~·ok )İl!detl i
. Ye Övlc ise 23 Nisan çoc,ık k.fve si kasız fahişeler emr3zı zühhir kar fırtınası hü- Eıııinöııundc nıuhtelif ta~ına lıazırbnalım !
revi ye muayenesine göı dcl"\ dl'rİ '>OYın u lan lır.
ki"ı ıı üril\·ordu.
rilmiştir .
•
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Hükumetten batemenniyatta
bulunulacak

Taksitle hüku- i Muhakkak düntabiati
mette mal
alanlar

\'.akalanan

Tef i edilen
umu.mi evler
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Ediaııeye

oğlıı

da
bir
()

ınühiı11

kuvvet sevketti.
ıne. ·anda
Hezargırat
a:anı Bayraktar ,\lustaf a ağanın da, kfthyası köse 1\hınct kunıandasile Edirne\'e ü~·
bin süvari gönderdiv·i
p·örüldü.
~luhtereın
kari, Ba_Yraktarın nasıi bir iktidar kazandığına şu icnıaliınizle

ele bir hükünı Yerebilir.
Biz Bayraktar ile
Edirne Yak'asının hitanıından. üçüncü Seliınin <."tyanlara karşı
inhizanıı kabul ederek
Apturrahnıan paşayı
geri
çağınnasından

sonra karşılnşacağız,
ye kendisile Hezargı
rattaki
konağında
ınülaki olacağız.

Bu konak, filhakika,
Rusçuk üyanının kaşa si gib~ nıuhteşeın
de ildir. Istanbul sarayJ;:ırı nünıune tutulaı-ak

yapılnıanııştır.

F- kat o

kasabanın

en
güzel
Ye en büyük
bina ıdır. Yapılışı gibi
tefı·işatı da tanı 'rürk
t~rıındadır.
Atı-anın
oturduğu salon,
üç

uzun cdiri ihtiva ediyor. Duvarlarda yalnız ayı, ceylan, geyik
derileri asılı bulunuyor, Ye bu derilerin
aralarında vücuda getirilen silfth arnıaları
cazip birer tablo tesiri
yapıyor. O deriler bizzat Bayraktarın avla(lığı hayvanlara aittir.
ve o silahlar gene binnefis
Bayraktarın
nıuhtelif harp sahnelerinde kullandığı cslihadır. Bayraktar, eın
salü akranı olan diğer
<1yan gibi, odadan girilince sola düşen sedirin baş tarafında oturu_) or, altında iri bir
ayı postu, üstünde sa-

nıur

kürk

vard ı r.

kı:;;ı, oturuşu,

Ra-

l·onuşu

•

HATJRALMı·

Biı· (·et f(~ l)tı l 111 tışltı J ıı
~

/6

ı:velki

gün, birinci ceza
mahkemesinde oir dava dinlerken tebligat müdürü Mustafa beyin yanına gt•nç bir
adam glerek yavaşca saatini
ve kordonunu çarpmış, kala·
balığın arasına karışarah kaçmak istemiştir.
F ak.ıi hu sırada Mustafa
bey saaliniıı çalındığının far-

alevlenmişti~.

Nısan

Serser)fl&luılıı _

_,

çarptılar!

Kutuplar kime aittir? Bir
zamanlar epey hararetli bahislere sebep olan bu mesele,
Amerikalı
tayyareci Birdin,
cenubi kutuba yaptığı son
seyahat münasebetile tekrar

lle r<JI <>'• ·ıı<ıııııslır,
·'

1 :)

Tepligat müdürünün saatini

alttir; üc,
devlet iddiaya
cikti
,

111 es(~ lesi

·rersenkli

.:>aat

~on

•

/i'ı t('(( il

!Jerl(L Cll

/..·(ı /ıve fJiş,.re('ek.
/(i fi·ı t (l('(llt! ! il l
(

-21:; __ Jfuluı ı·ı·iri: idris Jfulıtıfİ
t!l•ı·il' PfPıHli Lalı'·"~ i pi-

j

H<ıi:·ılıııı. Olmazsa ı•11

_

~irlyoı· '<' lwıı ııwylı:uw- • allı fıııcan l•nln·ı· zh•'P
IPri alu;ı lliil.kılıılarıııı !J<'- 1 <"imi:; olur ız. Eijeı· ol'uı"
Z<'rek btiyı·ıı ıııii)lt>ı·ikı·e 1 :-.a p:ıı·a I,n·aı·:z.
daOıtıyoı·ılııııı.
l :,eı·il' ef<•rnll faı.la Jıİ~
kına varmış, ıandarma vasıta·
l·:,<'kP aıılatı.w;-lıııı. l!ıı
''"Y sormadan l>all\ eıeı
sile bu yankesiciyi yakalatmış
( llol,a ) deııilı•ıı ~ <'!' .ıyııi
pi.-irıli. On allı fiıw.ıııııı
1
tır.
zaııımula haltın '\İ)il<·ı·
l'\ ·n·lü s<'ldzini al«lıııı. Jı• '
ıııalıallt'si i!li. On lwtol«'n
ııulan ı;ıki.ım.
Yankesicinin >aiııkalı güru·
fazla
yosma
C\'lt•ri,
IPI\
!.ı-.ından sürmeli Ker:ıal olduğu 1
:\<>rt•ye ıııi 11itliyor1Juııı·'
kal üzı'rin<I · kapıl:ınııı
\'osmalaı· yın asıııa!
anlaşd.mştır. Cü~üm mahkeme
ııınızıııı < 0 ı11ltkniıı iizt>rine
Öııiinw iJI, •'ıkan fııı'
J dahilinde yapıldığı için derhal 1 aı•ıı11slaı·ılı.
Ht>n <'alısır
- tıuılıll'
..
..
"'
e\·iııiıı ·ı.aııısııuJoı•
' muhakemesi yapılmış ve ;~ ay k<'n lııııılaı·:ıı iiniiıul<'Jl
hap~ine karar verilmiştir.
j ıwı:lyoi' Y<' ıwada sıraıla {Jİf'(liııı. Sl'klz J,all\"<')'İ sC'
kiz yosmaya da!jıllıııı.
ıla i~·ı·riyı' hiı· flli'<'rek ha- nııııları afin•tll• j('fıl·
Hu gün
t ı ı· sonl yoı·ılunı.
' Ht•ılaYaılır . .\nea'k i<'lildl'~
Hir !JIİll hat ll'llllil ilk '
...
1
ALHAM~A SiNEMASINDA
sonra
fiueanlaı'ı taha0·1
ıı:ızarıla
wıı·ip
IJİhi
!J<'kn
CENGiZ EVLATLAR!
Jıir l'ildr ı•sl i.
lPrsiıttı Imııatın. Ben y~·
(Asya üzerinde bir kasırga)
~pı•if t•fpmfiy<' dt'diııı f\İ:
1'1111 saat(' liiıclar uelil' 1
filim bütün seanslarda hm- ı
1
- Yahu, hüylt' ııi"ıııcl<' sizin falınıza lıalmı·ııu ..
ca hınc dolu bir salonda gös·
J>alua~·ı ı;aklınız yıı!·•
terilmeğ·e devam edilecektir. ~ 1 lw'i 011 fiıwaıı lmln-ı• :-alı-

Tayyareci Birt bu seyahate başlarken İngiltere Ameri·
kaya bir nota vermiş. Amerikan kaşiflerine İngiliz mal(amatı tarafından her tür'ü ko·
!aylığın gös,erileceği bildiri!·
mek suretile buraların İngil
tereye ait olduğu zımnen anla-

su,
. eskisi ,.,o-ihi !evendanedir, safiyanedir, saıniınancdir.
Ancak
libas itibarile degi:;.nıistir. Artık o: sa \aktaı~ sıknıa ye· ,:elek
istenilmiştir.
gıyen, beline kı~mızı tılmak
Amerika bu noktaya cevap
ı
1
b
vererek
itiraza hazırlanmakta
1
{U:;;a.: saran.
aşına
iken ortaya şimdi Arjaniin hüırelişi ~.dizel bir şey
~
"
kümeti de çıkmış, J·utuplarda
geçiren i\lustafa de- hakkı olduğu iddiasına kal·
gildir. İngiliz çuhasın kışmıştır.
İşin garıbi şudur ki bugün
dan şalvar, l:.lhuri şal,
bu buz deryalarına sahip çı
yarını Sclinıi kavuk,
kan devletlerin buralarda tek
ınurassa hançer ta~·~'an bir polisi yoktur.
Bundan anlaşılıyor ki insanenikonu şık bir ağadır.
Parn1aldarında
bir lar, hala (Küllü da hilün yenfa) 1.
düsturunu elden bırakmak is)1 ik lıiı: hir t-.<'~
kazaıı- · l\ahY<' tch·esl ile yosııı~'
kaç elnıas yüzük, .vanı temiyorlar.
········•••7""'7••···········~' dıı)ııııız yoL.
Iarııı falına halme:ıkl ıuı:
başında gene elnıasHi\jer sekiz fiıı<'anı ıl~
ıı: ı·ııvı··ıt;:;ııı,L·:E"ılK.:; ııı lı ARTUR ŞNiTS~ER, - Bo!Jı·u .. Fal,at ıu• yalarla nıüzevyen enfive
palıııı.
Jıa:ka hiı· l'YI' nyııi surl'l'
.
E M A S 1N I N
!:!
· ( FRE~VILD ) ın
1
llı•ıı hir ('are düsiiııle <laj)ıllım.
kutusu parlan1aktadır. ı T rt'Sİ Ntt'•
·
d"'
t
f'l'
..
ı=
meşhur
eserinden
muktebes
•
•
ııl
e ıp e ıgı or ı ım mu· ,
j d i'ı lll .
Onlara da tahil a''
Kıvafet
nıeselesinin
,,asıl'!
sabakasına iştirak etmek içi? I' /hff fil.S kası r~·rıl o rı
leııhllıle hulunduııı. J.';ılJ
HANRİ BATAYIN şa~eserı ili /
. '
1ı - Hizim kaı: fincaııııııız . hakııınk
ha .vatta olduo<ru o<rİ bi
·ıı · ı· llİf iuı?
~AJiillRE 1 .'."~m~ssHle~i: EVLiN HORT • \·ar·!
tarihte de rolü vardır. 1. ÇJILGKN
• .(' {Jl~/; I', .
iZ J flit
filmi için alınan 2 numaralı §! onumuzdekı Perşembe akşamı
On altı.
Bu rol vüzündendiı· ki
~iletin mu~~fa.za edilmesi J il /./ İ A sİll<'t1/r1sı11r/o Jll - - Sı•ıı ko('a Jbt•i ·tl' ı· lı· tein~ ·i il<' istildınl ı,c~.fı''
--~ Y<' pi:;;iı· n' on
edebi vat dahi, kıvaf ete 1 lazım geldıgını muhterem § .:::::::::.
lı fiıı •' - ' r li[li 1 lcveresiııi i:;;ilıtJll
· ahaliye hatırlatırız. JAN AN- i
Y<'
r l r<' i<ı h kı.lıriit'll
ait haylı güzel sözler, : JELLO, EMMİ LİN, ve SÜ- ~;L':ıı:1ın:ı 1 rı~rıı;ı ıııı.ınııurıııııımmıuıııııı·ınııa11 ~11uı:.ııı :, ıtı'll'·ur•,,., na koy.
.gör ... ı·· ı.
. ·<' yap:w ksuı'!
nükteler kazannıı~tır: I~ Zİ VERNON tarafından bir
ŞEZ~DEBAŞI
}
- ~Pıw lılzıııı. 8t1>tt· ,·aBıı t 1 ıYt ı li
ı
'< Bir mi~afir, kıyafe- - sureti mükemmelede ekrana · HIL L Sınemasında; dan l•alıYP ·
1.
ıdi
)O
(
·uf(
: adapta edilen bu eser önüıı ün bu gece
"'
tine göre istikbal, zemüzdeki Çarşamba akşamın· ·ıl'E
IVATRO VADYETE " - il İ<; lı< l: Hl ktUIH' •' kl l,
kflsına
ve irfanına ' dan itibaren gö$terilecektir. ~ .ı n . • .• , .. •. n.
sal ılır un'!
--.-=...,,.-"!'!"""!!!!'~""'!"""!!"""'~---==.,,,,..göre teşyi olunur » ~· ÇILGIN BAKiRE den sonra ~ J m~vsuııın üç nlımı bırden f
filimler şudıu: !lJ i DUZT BAN ve BASTIBA- ,= Yerlı
a
neno.n
derler ki pek doğru "11'1 gösterilecek
No 3 BEL HELEN
~ J . CAK tarafından
1
dur. Bir acenı şairi de:
1~ 1 ~Al{ İ
çalınan
pullô
·ıı~ı~ııı~
ıı.',~ıi,,
~~R~~~~ıı
,q,~k~I
ÇIR"dı~:E
b~Al\lhA
taammümü
« Hiç elbisesi olmıyan
ger ır şa eser:
,.
, , l.
il
J l
11
1
1
Ev
•eiki
gün
13eyoğ1
rBugün
•
FIRTINALAR ARASINDA
1
er ına. ~rın
bir insan, içinde hiç
.M.AJlfR.
~inemasmd1
STANLEY
Afrikada
~
lanılnıası
ıçın hnıkı- p tanesinde ınckttır
İnsan bulunnııvnn elgayet dramatik bir eser
Büyük seyahat fi mi
" ınızda başlıyan intibaIG>.b ·l etınekle nıes<tııl
biseden daha "ividir »
'l" 1
!<oıni~ şehir .. TOMB~LLU
hın
günden
güne olan basn1eınur I\:en1:1
nıeal indeki
beytile
I~~A~L efenaı heyetı temeserleri
görülnıive
Fransız ed'hinin fikriMümessilleri: JEN JÜGO,
sılıyesı tarafından DERE
J, 1
·'- . J t b- l bevin . önünden ,·!
VİLLİ FRI·ç
BEYİ· o
d
)LlŞ annıışdı.
s. anf u.
. peret 4 per e
.. ll .
h
ni daha beliğ surette
içi.ndt· aııu kiisur liralı~
lıaveten, HAROLD LOİYD
Madmazet TOTO bale hey· ;, nnı nye
eyetı te tı- •
ifade etnıiştir j ı J.
ile BEBE DANYELS in
e eti tarafından varyete numa· l sivesinden
Aptülhak pul bulunan deftc1
kahkahalı bir komedisi
~ raları. Duhuliye 27 kuruş
· ·
]
Mabadi var
ıneçhul hir şahıs tarıı'
------m:ı-11Z111alli
Hakkı
bey,
1en1en
[1] Bu çok güzel beytin as·
baştan
aşağı
yerli f ından çahnnııştll'.
lı şudur:
n1alı ~iyindit!i gibi hu
Pul defterinin· ~ı•1
«Merdi ki caıne nedaret be
cereyan bir çok halk bir surette gözle J;:ıı'
ittifak,. "Bihter zi camei ki
dero hiç mert nist,.
ve nıeınurlarınıız ara- arasında
asırılnı:ı!ôl
sında
taaınnıünı et)ayanı dikkat görPI
İki tarafta:ı kabahatli
~
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YILAN KADI '

«

nıektedir.

Evelki gün Şişli • Maslak yo·
!unda otomobili ile mühendis
Fuat beyi çiğneyen ve ö:ümü·
ne sebep olan Y ordan müddei
umumil:ğe teslim edilmiştir.
Tahkikata nazaren Y ordan
bu numarasız otomobille ispirto kaçakçırmıya gittiği zannı
basil olmaktadır.

~ MUHAffı!Rf
I M.TU~Hlu~
•

zabıt:ıç

tahkil ·ata
tjr.

b~ . laıııl nı•~

J~ineına Ye ~atı~t)la

!Jant ll u I İın sa I 011

ı ı
Bu gece meddah SÜR

1

-178Cenahınız,
Hurreın ' peden tırnağa kadar
uyudukatan sonra ba- süzdü. Sakin b:r sesle:
na sanki naınahrenı
1-Ianınıların vanın
olın uşsunuzdur. Zorla
da -dedi- da yak yeınek
eviınde
hastabakıcı
istcnıiyorsan dt:fol git.
olacaksın.
Caddeyi Pezevenl·lerin en bütutarsan bil ki nıu yük vaıifesi yeri 1de
nasiptir.
susnıa:.'I biln1ektir!
i\1ünıeyiz, nıını mını
Vahan
A<ılanvaıı,
göılerini büsbütün kü- defaat ile tas»ih ;aiı>içülttü, ey sahibini le- , nıiz vcçhile, tecrüh~·d!d"

düğünden

bir tcllc1l idi. ~hiıne izin. bakı, ı <laki ciddiyeti, sesinde ih izaz
edt n nıetaneti intd i
çarçahıtk anladı. l(üçük bir ınukahelenin
fena neticeler · teYlit
edeceğini Yazıhan

.~

dü. l)ayal· ,·t·n1e,k, o
n1eufur san',itın Je,·azııuın<lan n1·ıdut olsa
..ile kej>fiyetten kon1.uların Ye nihayet polisin . haberdaı· olnıası
nabo3 idi. J{arakola
nitnıek ,
her sevden
.....
c ~·d h:ı ldızla rla ,·eö·cn,...,
'):

1

gii:·-

~

!erin nıua_' n ye st:' l· ·ı i 'ntaç ( d~ce" Ye
) ı ur tle de J1a üf te

i ı:c
har.ı alık
ı ·· .t ril re yüksek fiatla arzoJunan nıeta1· r ı l·ıyıneti ~fıra
düşeçekti. \'ah~n l~f.
zeki hir İş .adanıı zihniyetile bütün bu ihtiına:lleri
Ye l1ele bir
a rbedc
yiiz .., ndcn o
geceye ait hesabın da
herh~l va
olabilnıcsi
inıktınını
düsündü .
Yelkenleri suya· indirnıc·;ı ıntı\afık buldu:
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- () s"zü ki - <.ıed' biJQı 7Ji~Je
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wyJ

h~ğı layın.

zü }ıiiz ak,
aç.ık.
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BiziıJ1

yü-

alnıınız

Şurada doı;tça
güldük. eğlerı<lik, iste-

1

ayc la bil
rına

nanıü

burı

,ı

1
1

ait ol:i1 •
küçük ve pi& !ıücre),
giı· -r girnıez kar 01~ ,
• ıl
ya atıldı, çıplak ha~ .1 ,

1

1

yunıruklaınıya haŞ ~
dı.
O gece içİJl ;

ki hatınnız kı hülyalar kurn1tı~· ~
r~] ·ııı. İt>1C ben gidiyo- lı(saplar vürütnılıŞ .
şiındi na~ıl bir pe,~i'
runı. Geceniz size d ,
arkada~ınıza da ha)·r- ile karşılaşn1ıştı. 'l ~I
siz telh'ı 1. vaziyett!~
ol&un.
J(oca \lahan bu ve- biçin1sizliği <lüşÜı~'1~~·
d< ı .nıütec.kip süı·i.isünü 'çe kızi)'üi-, ve kıt.J ~
önüne 4at~ı. aşağıya ça da habire kaftı5'
indi.
J(endi odasına, yunıriıkluyordıı:
J
knd;nlann
rc.hatça
(Mahddi v~
lJ.l lll
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Servetin inzimamı ile coşitn
gençlik hisleri için tabiat ka·
nunlannda dizgin yoktur.
Bunun misali işte resmini
gördüğünüz genç ve güzel

.

.,

llll. '"''
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ıuı·

ı.uf ı\·t
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Aksi

şeytan!

Tahta

çatarak bağırdı:
- Ne o.. Böyle sabaha
kar ı mı gelirsifı?
...... N
baha karşı yahu.
S
a 1: r yok ..

(Luiza Snry) isminde olan
bu kız Amerika ıençliği için
tam manası ile bir af t olmuş
tur.
Barların payl şama 6
hu
kızı de 1 ikanlılar tak.im edemem ktedirler.
Bu kız. J<aç y ınd oldugnnu soran bir milyoner A e
lı gencine şu cevabı vermişti •
- Bir gecede içtig' ş mpanya ·adehlcrinin sayısı ~a
dar a ar yaşamışım. K ç ya•
şımda oldugumu siz hesap
edin.

C\·oğJıı

n1~ktıı~
1

· l(enııı
en
r liralı~
defte'
.,.
11S tal"

E t r R onun uz rinde rö :ı-ö
o
L ~ yalnız
müş tel eri orülmi.: b
c ket \
h tülde ya. ıl
etek! er i ar tbr.
Ete ıgın arkası yere d ğec ' 1, dar uzu dur.

ırılnı::ı" 1
rröriil'
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,abıt::ıC
anılnı 1 ~

Biraz fa.zla kuınaş
her .ı:an1an ı;ok şık
bir roptur. krep
saten, krep birnıaıı,
krep jrjettcn ~·ok
güzel olur. ı\ncak
İntihap
edilecek
ı nl ler
hir birine
Yaka: Soldan 1i-

lıücl' )
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jriı1 ~
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11lll~·
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t
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ştı. 1 ~;
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..tSU:. 11dfl1•
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e kıt

Jır

kafıt:>

u:

di

f

v.ııtl

ongalı

YC biçinıi

tropedir.
(iöğib:

I>li ka;>e
Keza pli

sırada odanın

saati sanki malıSus imiş gibi dıng ..
dıng .. dıng... tam üçü çaldı.

Etek:
k< .e.
Etek kenarları :
krodür.
l'ı>te nıodelde gö. tüldüğü gibi beli
tokalı ve ken1erli
bir jaket.
Kol: Bizon. ,.an
alt dar, üst geni:·.
A) ni renkten de
Yapılabilir.

~lisafir kahulü ,
ı11csire ve dı~ elhi~c._j olarak giyilir.

Müsad nizle bugün size bir
tatlıdan bahsedeyim.
Halkın ekserisi fakir ve
orta halli olduğu için evlerinde ekmek düşüncesi ile hiç
tatlı tarafına yana mazlar.
Maamafih insan her halde aç
kalmamak i in evine iyi kötü
Yasin efendi hiç kendini
bir masraf yapar. Bu masraf
arasından bugün değilse bile
bon::?adı. S ate dönerek:
ara sıra bir tatlıcı(, da çıkar.·
- Acanım.. Dedi. Saatin
Şimdi size iki tatlı tarif
bir olduğunu biliyoruz. Bunu
edeceğim. Bin kendi icadı- ı
bize iiç kere tckrarlamıya
mız olduğu için ism'ne (Son
ne 1 z;.ım var?
Saat tatlısı) dedik. Digeri de
hurma tatlısıdır. r akat bıldi
örtüncıye k dar su katıp kayğimiz hurma tatlısı değil.
natın:ı:. Sonr.ı suyunu üzüp
Soıt
tatJı ı
sogutunuz. Diğer taraftan bir
9 yumurta, yüz: d hem un,
az badem ve ya fındığı toz
yüz dirhem irmik yüz dirhem
ş keri ile bera' · r havanda
şeker alırsınız. Bıınlann hepsi
dovünüz Hunnalan incitmeşöyle böyle
altmış kuruşun
den çekirdeklerini çıkartınız.
içindedir.
içine
hazırladığınız
harcı
Evvela yumurtaları sarısını
doldurduktan
s onra
her
akı ile beraber köpürtünciye
kadar dövünüz. Sonra şekeri
birini çalkalanmış yumurta
ilave edip tekrar dovünüz.
sot.ra da galeta tozuna bulı
Öyle ki dövdükçe lop 1. lop!.
yarak yağda kızartıp s - uk
etsin. Daha sonra İrmik ve
tatlıya atınız. Üç dört dakıka
unu beraber içine koyarak
tatlıda kaldıktan sonra tabak( oturuncaya kadar ) hamur
lara istif edip üstüne artan
edip yoğurunuz. Tepsiye kotatlıy' dökünüz. Bakın ne nefis
yup fınna gönderiniz.
bir şey olur. Bu tatlı yağı
lurnıa tatlı~ı
ile beraber size elli altmış
kuru a mal olur.
Yarım okka hurma alınız,
(Ahçıbaşı)
tencereye koyunuz. Üzerini
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Sinema yıldızı Ester Ralston Amerikanın en şık giyineıı
kadınlarından biridir.
San'atkinn son zamanlarda yaptırdığı bir çay elbiseei bil·
·.-ıssa nazarı dikin.ti celhetmiş, herkes tarafından be,ienilmistir.

gıcır

'ca-

•r'

dı 1

dadı. Kansı uyandı. Kaşlarını

kızdır.

kı.lırh ~

nıesctll

şık

e
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giyinen k

Amerikan kadınları ve kız1an amerikalı erkeklerin, delikanlılann yalnız para kazanmak için, para hırsı için çahşbklarını,
kadınları
ihmal
ettiklerini ileri sürerek şika
Yasın efendi
bu akşam
yetlerde
bulunmaktadırlar .
evine sabaha karşı geldi. KaHalbuki işin iç yüzü hiç te
pıyı cebindeki anahtarla açtı.
böyle değildir.. Şikayet eden
Karısı dan
korktuğu
ıçın
Amerikalı kadınlar erkeklerini
ayak kaplannı çıkararak usul·
ve delikanlıları kendilerine ' ca yatak odasına yürüdü.
celbedecek derecede caribeye
malik olmıyanlardır. Para
kazanan, servet sahibi olan
gençlik ve erkeklik her yerde
ayni erkek ve ayni delikanlı

ordul11'
::l !

l'll

Amerikanın

j><t ~ la~a ınadığ;ı bu k:ızı delikanlılar
tal·siııı t•denıivorlar!..
"'
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<·rJ <~ği olduğu
si)yl~ıH'Il (~<Hl ( 'illH·ıt J İıııi st-"vİyor?
Con Cilbert
Hollivutta şah
si ve harekatı etrafında en
fazla dedikodu
yap an san'atkardır.

Bir çok yerlerde bir çok
ki
!er tarafından dünyanın en
guze.
erkeği
ola rak ilrri sürülen Con Cilbert
ıçın
. imdiye
kadar lsveçlili
sinema yıldızı
Greta Garboyu sevdiği, fakat onun tarafından mukabele go
diği söyleniyordu. Son posta
ile gelen Amerikan gazeteleri
san'atkiır hakkında çıkan yeni
b'r dedikodudan bah~etmek
tedirlcr.
Yazılanlara bakılırsa Con
Cilbert şimdi Vircina Çerril
isminde yeni bir sinema yıl
dızını
sevmekte ve bütün
boş vakitleriui onunla bera·
ber geçirmektedir.
Vircina Çerril koyu mavi
gözlü,
kumral saçlı, çok
güzel bir kadındır. Sinema
rejisörleri onun pek yakında

-

.

büyuk bir i>b et kazanaca•
ğını söylemektedirler.
Dere ttı · iz resim Con
Cilbert ve Vircına Ç€:rilli bir
arada österiyor.

llo tor

'C\z

Fireııgi, bels~ğukluğu, cilt
prostas, za1'l ten 1 ve kadın hastalıklarını en son usullerle az bir zamanda mu
ı?Slf şeraitle tedllVi eder.
Adres: Babıalı, cagalôğlu
yoku u köşe başı numara 43
Telefon: İstanbul 3899
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Mı'ı;;,ıil ı ıııaııı<'l-il, h11111Jı;u•alaı·, f,;ı-.alar

BİRASI
Çıt

ı tır

Her Yerde

satılıı·

Şerik aran 1\ ı)r
lstanbulun en işlek bir mahalfüde senelerdcnbl•i t sis
edilip çalışmakta , bulunan bir
müesseseye nltı bin lira bir
sermaye ile senevi iki bin yiız
lira temettü tem"n cd
•artile bir şerik aranıyor. Talıp
olup malumat almak · tı}1..!l
lerb Çakmakçılarda S bir
Safa hanında 41 num:ıralı ya%.ıhaneye her sabah saat on·
dan on altıya kadar r.ıürn<. ·
at cd· ir.

ı hıııt l

Burhaneddin

Ccrralıpcışa

hastanesi
operatörü ı
Muayenhane: Beyoğlu, Rus
sefarethanesi karşı ında 348
r.umaral Suriye ç.ırşısı apar·
ımanı 8 numarada. Telefon:
Bevo~lu 615.

d:n ha~ ıklrı
i e_'"im·: Doktor

CEMAL ZE/\1
Her türlü kaclı.ı ra ıatsız·
ciddi •urette redavi eder. Ş::hzadeb~· ıı~da F evZ:ye cadde;; 17 numara. Çarı<: •mb·ı giin!eri fuk:ıraya palıklarııu

r:ı.,ı. bakılır.

na

8 ay
75

1 yahut ;J

odalı,

.

.

<:<"•İ

küsk

ı

.

aı·anıvoı·. Halı-

•

Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde
l 1ıaçlarlnlZ 1 ihzar
ettiriniz:. Reçeteleriniz taze ede-

Ayvalık

Üsküdarhlara müjde ~~~u~a~~~" :ı~~

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

11

Mersın

K ()Sl

Mayıstadır

l'"l<,,..,.,A\Y"iım

postası

sürat

d
il
v

NAİM VAPURLARl

Q

Pos·rASI

Adnan

T arihitesisi:
Mjesdsk i: Dresdn r bank
A. Şaflıavenşer bank Ferayıı Nasiyonal bank fiir
pöyçland.
1
Merkezi : Berliı~; ub ·!eri: H ..mburg. lsta'lbul ı
~<Galaia ve İstanbul •>,

Nisn:-ım

Büyük ikramiye .r

günü 16da Galata rıbtınıınd~n
hareketle İzmirc ve Çar ·aır 1 ıa
günü İzmirden Ltan'J •a hare·
ket eder.
Galatada Gümrük kar~wı.nda
Site F ransez hanı'lda 12 ııu·
marada umumi aeentalığı.ıa
müracaat. Telefon Beyoglu:1041

"40,000., rıLira isabet eden '41431., numaralı biletin
parçaları: Eskişehir, Bafra. hmir, Bursa ve İstanbulda
satılmıştır.

"20,000., Lira isabet eden "19586,, numaralı biletin
parçaları: İstanbul, Tire, Akşehir: fzmirde satılmıştır.
"15,000,. Lira isabet eden "48,026., numaralı biletin
parçaları: İstanbul, Adana, Mersin, Zonguldak, İzmirde
satılmıştır.

lzıııir.

Gaala.a

hısnıı

telefon:

Bey:ı;. •ı·

24'/. '.;13, 684, 685
İslanbı•İ kısmı telefon :
İ>tanbul ~842, 2843.

Deposu : lstanbul Tiitiin
Tdefon:
İstanbul 3227.
Bilumnm banka mua· ı·
melatı :cra
ve hususi
ı ı kasalar icv olunur. __
gümrüğü,

ALEMDAR ZADELE~ VAPURLAR!
Seri ve lüks i(aradeniz postası

Millet

1v7pN;~n

d

Çarşamba

Keres e münakasası

günü akşam saat 18 de
Sirkeci rıhtımından ( Zonguldak , İ:-ıebolu , Sinop ,
Samsun , Ordu , Gireson ,
Trabzon , Rize) ye azimet
ve ( Vakfıkebir , Görele)
iskelelerine de
uğrayarak
avdet edecektir.
Miiracaal mahalli; İst:ınbul
alık pazarı Yeniticaret han
Telefon : İstanbul 1154

'fütün inhisarı unıunıi ınüdürlü,~ündc:n:
13-4-929 tarihinde patıırlık suretile alınacağı ilan edilen 1500
metre mik'abı kerestenin ihalesi 18-4-929 perşenbe gününe
kaldığı ilan olunur.

- - - -•
DOKTOR FETH . .Bakteriyoloğu

$

ç

15 inci P1\ZAl~'fESİ

Hastane. i

y

postası

Bu keşided~ cem'an 3,900 numara kazanacaktı

Cerrahpaşa

b

Seri , lüks ve muntazam olan
vapuru

AYRICA: 20,000; 15,000; 12,000; 10,000 liralık
ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mükiıfat

ıı ıü<lürlüği.inhcıı:
Ecnebi anonim ve sermayesi eshaıııa münkasem . İr·
ketler hakkındaki 30 teşrini·
sani 330 tarihli Kanunun hükumlerine
tevfikan
tütün
ticaretile iştigal edilmek Uzere. tescil edilmiş • olan Belçika
tabiiyetini haiz (Fümaro tütün
ticareti anoim şirketi ) bu
kerre
müracaatla
tatili
faaliyete karar verdiğini ve
işlerinin tasfiyesine Galatada
büyük Tünel hanında 15 No ..
mukim Osman Sermet efendiyi memur eylediğini bil "r·
miş ve lazım olan vesaiki
stermiştir. Keyfiyet tetkik l dilerek muvafik görülmüş ölm la mezkur şirketle alaka•
dar bulunanların Osman S rmet efendiye ve· icabında İs·
' tanbul mıııtak.ısı licaret mü- '
dürliiğüne miiracaaflan liizümu ilan olunur.

·~
'=l
ve her nevi İngiliz kumqlan İstanbul Eminönü Köprübaşı Nu 15-16 Karakaş
elbise mağazasına bu ilim
kesin müracaat ediniz.

( Mahmut Şevlcet paşa )
vapuru 1 (i Nis:ın Salı 12 de
Galata nhtımından hareketle İzmir , Antalya , A!aiye ,
Mersine gidecek ve dönüşte
T aşucu , Anamor , Alaiyc ,
Antalya , İzmire uğrayarak
S!"elecektir.

1Z~IİR

l.iradtr

işleri unıuın

1

f~

Gelibolu için yalnız yolcu
alınır. Yük alınmaz.

ALTINCI BÜYÜK
keşide:

f-•7 ..

~l'l,iq,.JPri

luğa] uğrayacaktır.

şamba, göğüslük, şiringa lastiği,

4 üncü

sürat

"

C

Salı

yagv

\~

"~

[Marmara] vapuru 16 Nisan
17 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle [Gelibolu, Çanakkale, Küçük kuyu, Edremit, Burhaniye, Ayvalığ] a
gidecek ve dönüşte 'mezkur
iskelelerle birlikte { Altuno·

viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
tahlili 165 kuruştur.
.IS Balık
I Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde taze birinci morina
balık yağının kilolı,ık şi~eleri 90 kuruştur. Mağşuşiyetini ispat
edene bin lira var.

l>f'

Scyrisefain
Merkez acentası : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2362
Şube aeentası: Mahmudiye
hanı altında . İstanbul 27 40

.

Hal

1

ui"l

l\'ı ınıtJ

hüyük Ye deniz ı.cııarında olanı tı•rcilı <·ıliliı·.
fazla tafsilıll, kal'i flyal, · ıulinıldin'<t' folO\Jraf
Son Saat idarPsin<• << l•ü,;f,
ile• uiimlPril ,. » ).anlı
'
ınell<lir.

kuruş

-

!'-

ıni'ıınkün... olduğu lrnılar

sahile

vakın kiralık V(~ Ya salılıl, hiı•

v de ve

o

ı·~

Kiralık ye ya satılık köşk aranıyor
f<'(•ncr yolu il<• ıUall.epc arasında halu:e i<;inde

·ricarct

pp L

6

Anadolu sahilinde

-

ratör

VERESiYE

Haliç dahilinde Fenerle Balat arasında baştan kara olarak batmış "bir halde bulunan
Fener bahçe vapurunun halihazırile mukadder olan 850 lira peşin para ile satılma~ı i1; İ'l
24- 4 - 929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de müzayedesi mukar.rerdir. tvliplerin
yüzde yedibuçok hesabile teminat akçelerile Emvali metruke idaresinde müteşekkil ısatış
komisyonana müracaat.

., 12,000,, Lira kazanan ''33,052,. nur.1:ıra11 biletin par·
çaları: Uzunköprü, Konya, İstanbıılda satılmıştır. ....
"10,000,, Lira kazanan "30,733., numaralı biletin par·
çaları: Vize, İmroz, Erzurum, İzmir, İıitanbulda satılmıştır.

Cnuuni \lüdürlük

Aııh.ara

:. -

vilayeti cnı\'ali •netrukc 111üdüriycti ilanları

(içim sıkı!ı·
Iİ, koyu kırmızı kır;:ıvatlı de:yor!) D;yor; ve benden nasi·
likanlıya vuruluyorsun:ız ...
hat istcyorsunuı:.
.
'
.
Şayet metresim olmasaydı
Tereddüt etmeyiniz, Madam.
Köhne fikirlerden dirnagını
nız size şöyle
bir l avsiyede
ayıklayıp genç zenciye işaret
.bulunurdum:
edini7.... Bırakınız sizin için
- Beni seviniz!
yanıp tutuşan siyah abanoz vüDerdim.
eutlü
delikanlı içinin ate.1ini
Fakat iyice biliyorum ki, 1
koynunuzda söndürsün.
ben artık sizi doyuramıyorum.
Onun kalın dudakları ara Evet ben ve bu şehrin bütün 1
smdan dökülen sevda nağme
geçleri, sizi doyurmaz. Bütün ı lerile sarhoş olacağınızı şim
yetişmiş delikanlılar size az
diden temin ederim, Madam.
gelir, Madam.
Mamafi , zencinin sesi ve
Hatta, bana öyle geliyor ki
kokusile fazla sarhoş olup ta
Avrupada bile sizi mes'ı;t
kendinizden geçmeyiniz . Kaedecek bir bedel yoktur.
pıları eyice kilitlemeği ihmal
etmeyiniz.
Sizi tam ınanasile bahtiyar
edebilmek için beyaz ırkın
• •
Gece randevularınız sıkla
alız, kansız, çürük ve sıska
ş;yor. Artık saadet içinde
oğlanlan kafi değildir.
yüzüyorsunuz ... Fakat ne çare
Bahtiyar olmak için «Atlas
ki bu da uzun sürmiyor .
okyanusu » nu geçmeniz ve
Zenci aşıkınız gecenin biızbandut yarısı bir zencinin
rinde müthiş bir kıskançlık
vus!atile yanıp tutusmanız labuhranı geçiriyor . Ve buhran
zım, madam.
esnasında cebinden çıkardığı
Zenci delikanlıları beyaz
keskin ustura ile kar gibi
kadınları ısırmadan yutarlar,
beyaz gerdanı!Jızı ...
nuin olunuz: Hele, bilhassa,
.
• •
1, ıdııılar, sizin gibi sarışın ve
Korkunç bir çığlık ...
ıı rin olursa.
Kapılar kırılıyor ...
Vücudunuzun güzelliği uğru-'
Zenci balkondan atlıyor ...
na canını feda edecek Zenci
Ehali peşine düşmüş ...
delikanlıları yok mu samyorKalabalık
zenci mahallesunl'Z?
sine doğru koşmakta ... Küçük
"foksa, beyaz kadınlara a ık bir evin ön.inde, halk, deli
olan zencilerin Amerika halkı 1 hır devin yarılmış kafa tası
tarafından linç edildiğini bilgibi eyin İçine boşalıyor ...
miyor musunuz'?
Ve nihayet Zend aşıkınız
Kim bilir bu, nn nıüt 's, ne
yakal:ı!'ıyor, Madam.
Zenci fr :ınızı çırıl çıplak
heyecanlı bir 7.ık'a olaca ·•ır..
Hayalimde, sizi Aınenkada r soyuyorl:!r; sokak fenerlerinden biri in
pe · <: sallan·
örüyorum. Akş:ım akü bd~
dırıyorlar.
kondayiz. Arzın içinden yeşil
Abanozdan siyah bir heykel ı
bir meme gibi {·~kıran ormanı
gibi ufuklara balcan bu sevda
seyrediyorsunuz.
fedaisi işte böyl~ kurban 'giBu sırada, b ·r z nci tacırııı
diyor ....
oğlu balkonun dtı dan geçiyor.
Bı.. , Kam Rim
isminde
Bilmem can1nız ..1 !.;•k,ntısı ~
genç ve tüv.iııfı bir bc!csördür.
geçti mi?
Derhal s·ze :i, ı. r,İuyor.
Nakleden:
Sız de bu lıey.n ipek g5ı:ılekCclalettin Ekrem

1202

L

on

1929

\. _ _ _ _ _ _ _ J
Nııılıı=

l

YAZI İŞLERİ

ı;)

l

Kan, (Vasserman teamülü) ~drar, halgam l:erahat
tahlilleri ile hastalıkların
hususi aşıları yapılır. Telefonla malômat verildiği takdirde tahlil edilecek nıevat
aldırılarak bilahara raporu
takdim edilir.
Muayenehare: Beyoğlun
da, Ağacamüııin kat-şısında
Telefon Bcyoglu 534

.
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Kuruş

25
50
80
120
200
400
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Saat

İl.ln ınnhtevivatma d;kk:ıt

ollınmakla bcrabe.r hu huscst:ı
mcs'uliy. l halm! cı:lilme:.
1

Bartın ,. ıe rraı Postası ı
Gazetem"· Jc inti ar eden
l Elektirikle mücehhez muntazam
biitün ya=.lann hakb
ınnlıfuzdur.
kamaralar ve güğertc yolcu1
larına mahsus m:ıhf uz
,\bone ~arlları
mahall!ri havi
Vilayetler içi:!; Senelik 1700
vapuru
1 altı aylı 9 , üç aylık 500
kunıştur. Ecnebi memleket··
·
1[ı Nisan
ler için' Sen lik 3000, n!tı
aylık 1600, üç aylık
900 l:uruşltı~
günü saat 17 de Sir1:cci
15 Se ~ ter.ıin:ıdı
5 Zil!::ıdc 1~4/
hmından hareketle [ Ercgli,
daki'rn ~:ışm:ız
Zonguldak, Bartm , An •ra,
'l'al ı·i111
SİNGE
Kurucaşile, Cide ) iske' lerine
5,37 Ak am 18,3~
Giineş
••atlerini kuılaılı..!ız, azimet ve avdet edecektir.
12,18 Yatsı 20,1.,
pğle
Fazla tafsilat için Eminönü
lki..,di 15,54 !~.,s~k 3,5-'
Fenni gözlükler ıı her nev ı
Q o : İstanbnl köprü bal1ınd:ı 1 Rıhtım han 2 numaraya \niira~
l 'ı 11
.ııı ı D ı ı 1
caal. Tele fon: 5685

Ayd n
Pazartesi

j

,.ıh-

l

g
g
:ı:

b

