Bugünkü !utva:
l\aıı dilli

rasa'..ı ıı:siııdrn

TELEFON,

alı n 

mı ş tı •.

Dün

r lızg-:ir nı ü tdı.ı v ıil

H .ır;ırc t bıı ''aba lı

IDAR~: l Ş LERI

yedide •14,, dür.

ıs

yıl

5 inci

3872.

lı .ıı· 1 açıktT.

-.

.\~

25

on~

1202

ı s.

esti ,

Bu fie.:c n. •giır haf r, Lodos
c. C(Lktir,

PERŞ EMBE

YAZ! IŞLES!

1473

AKŞAMLARI

** *

Liman şirketi de
buna sebep
oluyor
Bir tacirin ehf!mmiyet verilmek l.hım gelen
fikirleri
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maaş layihası

Yeni

49;6,25 Dabiji 93,50; Al tın839,5
Anadolu 23,65; Rumeli 8,30
Tramvay 74,50; Düyu n 206.75
i ş bankasından alıııını}tir. . . .
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İngi liz 990,25; l rank l,'l,54;
Liret 9,35; İsı·içrc 2,54,25; Dolar
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Muallimler ancak 55
lira alacaklar ve bundan şikayet ediyorlar.
'

İlk mektep muallimleri, Muallim Birliği merkezinde bir içtima aktederek yeni memurin maaş kanununun kabulinden sonra
basıl olacak vaziyeti tetkik etmiştir. Verilen neticeye nazaran,
yeni maaş lıiyıhası İlk mektep muallimlerinin lehinde değildir.
ve yeni layihaya göre alacakları maaş ancak 55 liradan ibaret
olacaktır. Evelce muteber olan muallim kıdem zammı da yeni
maaş layihası ile kalkmaktadır.
İçtimada bu neticeler tesbit edildikten sonra, alakadar zevat
ve mekaınata müracaat edilmesine karar verilmiş, bu hususta
teşebbüsat icrası heyeti idareye havale olunmuştur.
Heyeti idare, Maarif müdürü ile eminini ziyaret edecekler,
ayni zamanda teşebbüsat icrası için Ankaradaki muallimlere de
müracaat edilecektir.
Maarif vekaletinin, şimdi kaldırılan kıdem zamları yerini
tutmak ve muallimlerin maaşlarını arttırmak için yeni bir
layiha hazırladığı de söylenmektedir.
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bir tacirle hayat pahalılığı hakkında konuşuyorduk. Birdenbire sözümüzü keserek dedi ki:
- Hayatı yüzde yirmi nisbetinde ucuzlatmak istiyor
musunuz? Her şeyden eve!
liman şirketini kaldırınız. Hiç
olmazsa tarifelerini indiriniz
ve muamelatını tesri ediniz.
Bu şirketiıı bu sene tevzi ettiği kazanş miktarı 130 bin
[Mabadi üçüncü sahifede]
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Kahraman ağa bu parayı
verecek mi vermiyecek mi?
Cevabını

yarın

gebu sütunda bulacaksınız.
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Çocuk bayramı alh
eün daha
devam
edecek ı
re olmllfbır. Burada Şehir
Bandosunun iştiraki ile mükemmel bir müsamere verilmiş, Selim Sırrı Bey çocuklarla beraber zeybek oyunu
oynamış
ve bilhassa
çocuklar tarafından temsil
edilen «Dayak» ismindeki piyes pek çok alkışlanmıştır.
Saraybumu parkında, Bakır
köyünde, Üsküdarda muhtelif
müsamereler verilmiş, çocuklar

İkinei lılecit zamanında ....

'

her yerde (5) kurut

Çocıık bayramı

mıinasebelile yapılan nıerast111 ıte11

birkaç
Çocuk bayramı, dün yazdı
fımız gibi, merasimi mahsusa
.le tes'it edilmiş, saat 12 de
Taksimden hareket eden 4050 kafilelik çocuk heyeti yolda
"yaşasın çocuklar,, diye tazehürat yaparak C.H.F. sının
önüne gitmişlerdir.
Orada Cevdet Kerim B.
bir nutuk irat ederek çocukları alkışlamıştır.
Bir kısım çocuklar

da ellerinde (Çocuklara mahsus bahçe, temiz hava, yalnız yatmak,

iııli/Ja

bol gıda, banyo ve anne sütü,
öpülmemek istiyoruz ) yazılı
lavhalar olduğu halde dolaşıyorlardı.

Dün Türk ocağı da merasimi mahsusa ile çocuk heyetine teslim edilmiştir.' Bu heyeti idare Reisicümhur hazretleri ile diğer erkana tazimat
te,lgrafları çekmişlerdir.

Dünk_ü müsamerelerin en
güzel ve eğlencelisi T epebaşı
Tiyatrosunda verilen müsame-

çocuk idare heyeti, dün Türk milletine hitaben
şu beyannameyi neşretmiştir.
Büyük Türk milleti:
Bu hafta "Çocuk haftası,,
Türk ocağını bize teslim ettiler. Bugün hayatımızın en
mes'ut günüdür. Bizim hak larımızı tanıdığınız için hepi nize teşekkür ederiz.
Bizim bir çok dertlerimiz
var. Aç çocuklar, hasta çocuklar kalbimizin acısıdır. Bu bir
hafta içinde size bu dertlerimizi anlatacağız. Bu hakların
müdafaasını size birakacağız.
Yardımı bizden) esirgemiyeceğiniz ümit ederiz.
Türkocağı Çocuklar
idare heyeti
Çocuk haftası yalnız İstan
bulda değil, memleketin her
yerinde merasimle tes'it edilmiş, bilhassa Ankaradaki müsamere pek parlak olmuştur.
Reisicümhur Hazretleri An
kara palasta verilen müsamereyi teşrif buyurmuşlardır.
Çocuk bayramı altı gün
daha devam edecektir. Bugün
Ocakta doktor Ali Şükrü B.
tarafından konferans
verile[Mabadi 2 inci sahifede)
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Bir ermeni taciri Emanet, halka taksitle ev yaptı-:
mühim açık
rılmasını temine çalışacak
verdi
Aldığımız

maliıınata

göre
Mercimekyan isminde maruf
bi11 ermeni taciri mühim bir
açık vererek iflas etmiştir.
Mercimekyanın açığı derecesi kat'ı surette tesbit edilmemiş ise de bu açığın 600 bin
liayı tecavüz ettiği piyasada
kuvvetle şayidir, Merclmekyan
iflas ettilCten sonra, bazı yerlere depo ettiği ve gizlediği
eşyayı el altından satmıya teşebbüs eylediği alakadarlara
ihbar edilmiş ve derhal tahkil\lııaz::: aııı ccıddell'l'iıı efrajwa kıiçııclik cp/er yapılıyor
kata başlanmıştır. Bu ihbar
Son zamanlarda İstanbul şehri vaziyetini de~iştirmiye baştahakkuk ettiği takdirde Mer1.tmıştır, Evelce hudutları vasi olan şehirdeki kesafet şimdi
cimekyanın hileli iflasına hükmgittikçe dar bir sahada toplanmakta, şehrin ticari merkezi
etmek zaruri olacaktır.
etı·afına doğru gelmektedir. Ahşap evler yerine de büyük
'Efen dinin hiddeti
apartımanlar kaim olmıya başlamıştır.
Üsküdarda • Giilfem Hatun
Yakın bir atide Edirnekapı , Eyüp gibi mahallelerin pek ziyade
m.:hallesinde oturan Naim
rağbet kazanacağı anlaşılmaktadır.
efendi büyük babasına bakİstihbaratımıza nazaran, bu vaziyet Şehremanetiniıı nazarı
mak iizere yanına aldığı Ayşe
dikkatini celbetmiş ve bazı tedbirler ittihazı düşünülmiye
hanı :a oğlu · Aliyi dövmüş,
başlanılmıştır.
-ı:.ı5pa ile' ikisini de başlarından
yara n r~ ! ... ır.
Fatih, Aksaray ve saire gibi ileride rağbet bul.acafı anla•
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Müsa a a

_e ... ·yerli mallar ucuz-; 1,emiz
ve sag~ lam ol·malı<lır

Heı·

çocw) n
kendi anıı ·si en zirmelldlr. lle5"
bPbeye kendi
aııncs i
meme verID(•l!<lir. llilkatd olfan ç~
cuıfa anıwsiııin memele rinde besleneceği en tabii ve en l'aideli gıdayı
hazu·huııı~Lıı·.

Yerli mallanmwn her tarafta kolaylılda rağbet bulmasını hangi çarder, ne gibi tedbirler temin edebilir?
Karilerimize sorduğuınıu bu
suale gelen cevaplan tari.h
sırasile neşrediyoruz.

En ameli, en isabetli tavsiyelerde bulunan karllerfmizin
arasında, cevapların nqrf bittikten sonra, bir kur'a çekilecek ve
kendilerine, sırf
yerli malından olmak üzere
münasip hediyeler vereceğiz.
Bugün de gelen mektuplan

Her anne tabiatın bu
ulvi arzusunu benimse mı·ldı• yavrusuna en asil
vazifesini yapmt!j oluı·.
~:oeujjunun hayalını kuruyu{) sılıhalla büyüme dercediyonız.
sini, sağlam ve zind;! ye-42tişmesini
lemin etler.
Yerli
mal
kull11nmak luı
JUaalesef birçok anneleı·
yoktan sebeplerle yavru- nımktrımız için zevk olnuılı
1 - Mallanlarına men1e vermekten
'inwn himayeçeldnirlcr. Hu annenin
sini deruhte
ucrel,; kt•ndine, gerek çobuyuran zevacujjıına bilhassa ınenıle·
tı aliye, baş
kelinı! l!jletliiJI bir ihanetlıca yerli maltir. Kadın yavrusunu ('llllarımızın nezirm••riıl, süt nine uibi
lerden ibaret
yabancı kucaklara, emzik
olduğuna dair
gibi hayvan sülüne bırali
ve en ufak
malda seflrnlini kavlıet
.
Fevzi Bey
cemiyet ve
miş çoı~ujjuıııı ellle ölüme

.
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nün y••rini hiç biı' t>CY tutamaz. E.• eJ, , in<>k, keı:I
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ha~kadu·. Hunların kuhi·
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lıanui hir süt .;ocul-ta bir
ı:ok hiinycvi ha ·ııılıldar,
ı:· CU!!Ull cılız, soluk, lıPt'
hastalı(ja müstait lıiı• bünyede Jrnlnıasıııa sphep

olur, l.:emikl hasla lıklıı rı,

mide, hal'sak

lıastalıl.ları,

l•usınalaı', lılrçoJ,; Iıaziın •
siziil,ler lek vin edeı·. Ço-

cul,; <;ok defa ölllr. ya-:;arsa da alil, hastalıklı ya~ar.
l\.ii<;i.ik t:ocuklarda görü·
ll'rı <ilüıul('l'İll hemen onda dokuzu hatta daha
fazlası anne süt ile hesleıı
miyeıılel'deıliı·. HtW kadı·
nıa sütü kendi çocuijuııa
yarıyncak
bir tcrkitllC
ayrı hiı· hususiyet arz" d••I'. Çocuuunu Y<' nıPn1lekt•t!ni ~.;e,·cn lwr J,;ulın
çocu{Junu kendi sülilc

bestem<' lid iı·.

n.

şılan

C• mal ZPl,i

mahallerdeki 20-40 metrelik caddeler üzerinde yapı lan evlerin 2-3 katı geçemediği, hatta bazı mahallerde bu
muazzam caddelere birer katlı evler inşa edildiği görül !DÜŞ, bunun üzerinedir ki tedbirler ittihazı zaruri görülmüş
tür. Haber aldığımıza nazaran, Emanet, bazı Türk ve
ecnebi
şirketlerle
temasa
girişerek buralarda taksitle ve
yeknaaak evler inşasıııı temine çalışacaktır. Buişi deruhte
etmiye talip şirketler mevcut
olduğu ve emanete müracaat
edecekleri de söylenmektedir.
Bu mtınuebetle alakadar bir
zat bize demiştir ki:
- Yangın yerlerine yapılan
evi~r pek küçük ve laşcy mesa!,esiudedir. Bugiin en büyük
c ~r!tlelerde bile arsa fiatları
5-·> lirayı geçmemektedir.
A~a sahiplerinden vergilerini
"'"nn!yeııler de çoktur. Emanet
~a eboiye inşasını temin
edeme~ açılan yeni biiyük
t.:t~lcn raitmen şehir l:arap
.C:r halde kafacaktır.

Nisan Z;">

fabrikalardan birer liste iste·•
meli ve ne gibi mallar yapabildiğimizi evvela konferans
ve beyannamelerle halkımıza
anlatmalı,
malıdır.

mallanmızı

tanıt

eşya müstahsillerimize icabında mali müesseselerimizin yardımlan temin edil-

2- Milli

meli ve bilumum milli mamulat ve masnuatımız hükumetçe
tahsis edilecek bir çatı altın
da teşhir edilmelidir.
3- Avrupa malı emsallerine nazaran milli mamulatımız
kemmiyetten şimdilik daha
dün bir derecede olsa bile
hiikumet müessesatı mutlaka
mallarımızı istihlak
etmek
suretile halkımıza rehper olmalı, yerli mukabilleri bulundukça Avrupa malı sarfedilmemesini bir kanunla teyit
etmelidir.
4 - Yuvalanmızın iktisadi
reisi vaziyetinde bulunan hanımlarımız arasında milli mamulatımızı kullanmak bir zevk
ve moda haline getirilmelidir.
5 - Yerli malı ilanlannın
ücretleri hususi bir tenzilata
tabi olmalıdır.
Kütahya azın Çini fabrikası
İstanbul acentesi
M. Fevzi

-43Yerli nıallarından yeni
biı: moda ihdes etmeli
1 - Ucuzluk. Yerli mallarının ucuzluğ-ımu

temin etmek
için bu gibi ecnebi mallarına
ağır ı;imrük resmi konmalı.
2 - Mete.ne t ve n e f aset.
Hükiımet a§ir güiıiriik resmi
ile yerli sanayii mu bafaza
edince, sanayi erbabımıza düşen vazife de, elde ettikleri
ka~ı sefihane sarfetmek değil,
imalatı daima tekemmül ettirerek istibsalatı ecnebi mallar
derecesine çıkarmaktır. Müş
teri verdiği paranın mukabilini
aldığına kani olmalıdır.
3 - Moda: Türkler için
sırf yerli mallarından yapıla bilecek ve cihan moda çerçevesi dahiline de girebilecek
sade ve zarif bir moda ihdas
edilmelidir.
4 - Takdir: Türk modası
mucibince sırf yerli mallarile
giyinen ve yerli malı kullanan
hanım ve beyler müstesna
balolarda ve kabilse gazete !erde resimlerile birlikte ilan
ve takdir edilmelidir. İnsan
kendisinden takdirle bahsedilmek ve hu suretle şöhret
bulmak caı;\!Jesinden kendini
şimdiye kadar kurtaramamıştır
ve kurtara:r.ıyacaktır.
Tekrar ediyorum; yerli malı ucuz olma!:, müş:eriye pa-

rasının mukabili olarak temiz
mal verilmeli, ecnebi mallannın istimalini milli moda ile
baltalamalı ve yerli malı kullananları takdir etmeli. Bu iş
te ıanayt erbabının, patronlarm, ıabcılann, gazetecllerfn
ve nihayet her tlirkün ayrı ay·
n vazifeleri vardır. EibirliJlfle

çalışalım.

Kadıköy1ü

Seyfi

-44Millet bu meM:lede de ilhamını 011zlden alac11kiır
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enı~~ os Sulh için
Ayan ıntıhabı
Silahları

neticesini
izah
vor
edl7..,

faz-
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aş a çare
yok mu J

Atina, 23 - M. Venizelos
ayan intihabatııun neticelerini
gazetecilere izah ederek bu
netayicin programı say, me _
sai ve sulholan hükümetin
ieraatını takviye edeceğini
söylemiştir.
Ayan meclisi mayıs sonlarında içtima edecek ve en
galip ihtimal olarak esbak
B'aşvekil M. Zaimis riyasete
intihap olunacaktır.

Atina, 22 -

Romadan

biı-

dirildiğine göre İtalya parla-

mentosunun resmi kUşadında
Kral tarafından irat ed'ılen
iftltahi nutukta tahdfdi teslihattan bahsedilirken sulhu
temin çaresinin ancak teslibatı ·tezyitten ibaret olduğu
beyan edilmiştir.

kıyam
mı çıkh?

Puankare kazaya ·Rusyada

dimağını

nurlandıran

bü··
yük Gazisini,
şimdiye kadar
yapılan bütün
cidallerde olduğu gibi, bun·
H.eııı:i B.
da da başta
görmek arzusundadır. Onun
yüksek dehasından ilham alan
bu millet, iktisadi hayatının
inkişafına da amil ve müessir
olacak prensiplerine, düsturlc.nna sabırsızlıkla intizar etmf;ktedir.
Şimdiye kadar kazaııılan
muzafferiyetlere imtisalen iktitisadi cidalin de muvaffakiyetle
neticeleneceğine o zaman bütün millet emin olabilir.
Ankara: Ziraat bankası
muhavere servisinde·
H. Remzi

.

Kanlıcada Ali ticaret
mek fe bi fa le be sin den

Nacil beye:
Mektubunuzu aldık, yerli
mallannın tamimi için fikirlerinizi manzum olarak değil ,
mensur olarak yazıp gönderiniz ki neşredelim .

Çocuk bayramı altı
$?Ün daha devam
edecek
( 1 inci sahifeden mabat ]
ceklir.
İlk mektepler bugün de tatildir.

.

Türk Oc:ığının bir haftalık küçük reisi, dün bazı
refiklerile makamatı ziyaret
etmiştir. Polis
M. Şerif B.
tarafından kendilerine ~eker
ikram edilmiştir.
Vali Muhittin B. İstanbul
Türk ocağının sabık re isi
sıfatile, ocağın küçük reisini,
halefim, diye yadetmektedir.

Baroda

İntihabat bugün,

reisler tamamen
değişiyor
Yeni Baro intihbbatı, bugün
öğleden sonra icra edilecektir.
Yeni idare meclisine intihap
edilmek üzere tesbit edilen
namzet listesini neşrediyoruz:
Birinci reis - Halil Hilmi B.
İkinci reis- Meki Hikmet B.
Aza: Ali Galip, Asım, Esat
Muhlis, Ömer Faruki, Haşım
Rafet, Hamdi Halim, Hüseyin
Kazim, İsmail Şevket, Münip
ve Nazım İzzet B. ler.
Bu namzetlerin intihapları
na muhakkak nazarile bakıl
maktadtr.

Zeplın

Atına,

22 - Paristen bildi-

rildiğine göre, Rusyanın bir
çok şehirlerinde kıyam vaki
olduğunu Paris gazeteleri yaz-

-=------banka memurunu·n tevkifi

maktadırlar.

uçtu

ÜÇ

Friedriehshafen, 23 (A.A.)Graf Zeplin Akdenizde ikinci
bir sefer icra etmek üzere
suat 13,32 de hareket etmiştir.

Paris, 23 (A.A.)-:- 10 milyon frank ihtilas etmekle maznun üç banka memuru tevkif
edilmiştir.

•

Intilıarlar!

.Kimdir bu?

Bir berbe,. boğa- 1 Denizde kalarak
iını kesti, bir ! çürümüş bir
adın da ...
e t b tundu
Bugün saat 9,30 da, Ahırkapı sahillerinde bir erkek
naşı bulunmuştur. Hüviyetini
tahkik etmek imkanı bulunamıyan bu cesedin uzun müddet denizde kaldığı anlaşılmıştır .
Ceset çürümüştür. Teşhis
etmek kabil değildir. Meselenin cinayet mi, intihar mı, kaza mı olduğu ve cesedin ancak
zabıta tahkikatile anlaşılacak

Son yirmi dört saatte iki
intihar vak'ası daha kaydedilmiştir.

Aksarayda bir kadın kuyuya atılarak kendini öldürmek
istemiş,
Pangaltıda da
bir
berller ustura ile boğazını
keserek kendini öldürmüştür.
Aksarayda intihar eden
kadın «16» yaşında Fatma
isminde bir gençtir. İbrahim
ismindeki ağabeyi, Fatmaya:

- Artık senden bıktım,
diye bağırmış, 0 da bundan
müteessir olarak kendisini kuyuya atmıştır. Fatma ümitsiz
bir halde hastaneye kaldın!mıştır.
Pangaltıdaki intihara gelince, bu cidden fecidir.

tır Keyfiyetten

müddei umumilik ve zab•ta tababeti haberdar edilmiştir.

Kahve, şeker hırsız!rı

Yirmi beş yaşında olmasına
rağmen hayattan - kim bilir
niçin- usanç getirmiş olan Meh- ·
met Ziver isminde bir berber ı
ustura ile boğazını kesmiş ve
tüyler ürpertici bir şekilde
hayatına nihayet vermiştir.
Mehmet Ziver efendi bıraktığı mektupta ölümünde kimsbeilndi? d~h!ü tesiri olmadığını
• ırmıştır.

iskambil oynark en vuruş t u lar

Beyoğlunda Çeşme sokağında. Velinin kahvesinde is:
~am~ıl oynamakta olan Zekı

ile Zıya arasında kavga çıkmış
Zeki sustalı çakı ile Ziyayi
sol bacağından yaralıyarak
firar etmiştir. Mecruh hastaneye kaldırılmıştır;

Kavgaya polis müdahale edince
Samatyada Keresteci sokağında oturan Hikmet ve ihsan
Pan2yot isminde
efeneiler,
birisile kavga ederlerken araya polis komiser muavını
Faik efendi girmiştir.
Bu müdahaleden sinirlenen
kavgacılar muavini tahkir et·
t:k!erinden yakalanmışlardır.

b ır
·
__ı
• k ..
··
aemır opru

lalaştırmaktan

Yerli mallannın tanıimi bugün iktisadi hayabmwn en
mühim bir meııelesi olmuttur.
Bunu erkim hükümetle birlikte bütün millet idrak eh:ıek
tedir.
ugramadı
Tnrk milleti; kendisine h1
Paris,. 22 (A.A.) - M. Pu' a~arenın Lore~de b!r otom~yat, istik!Al ve
bıl . kazasına ugradıgma daır
medeniyet
şayı olan haber tamamen
bahşeden, lisaasılsızdır.
•
nını,

Mıuazzam

Üsküdarda İhsaniyede bakkal Hasının dükkanına dWı
gece hırsız girmiş, çekmece·
deki parala_rla şeker ve kahve
çalınmıştır.
Şüphe
üzerine
Lutfil ve babası Mustafa yakalanmıştır.

yemişte

Periklinin çöğen
çuvallarını çalan Mustafa, O,_
küdarda sergici İbrahimin lera:.:ilerini çalan kör Mustafa,
bir haftadır aranmakta olan
halı hırısızı sabıkalı Salim yak al anmış lar d ır.

cebren kaçırmak istemiş

k eeı.d e s a lkı m sovu
.... tt e
kahveci İsmail kahvesindeki
garson Makbule ve Zeynebi
dün gece evlerine götürürken
önlerine cambaz Halit çıkmış,
kızları zorla almak istemiş,
muvaffak olamayınca İsmaili
taşla başından ve gözünden
yaralamıştır.

s·

ır

Bir kadın otomobil altında

Kumkapı l'Jişaneac!:;da 39
numaralı evde oturan 17 yaşm
da Adalet hanım dün gece
Beyazıtta

6335

numaralı

oto-

mobilin altında kalmış, aj'ır
surette yaralanarak haalaneye
kaklınlDUfbr.
Şoför lsmail
Hakkı yakalanmıştır.

Sofya, 22- Hariciye nazın
Buroi, parlamentonun harİ•
ciye encftmeninede,
Tuna
üzerinde bir demir köprij
yapılacağını,

nik

ve bunun Seli•
tarildle
Çekoslovakya

ve Romanyanm transit ticaretlerini
tishil
edeceğini
beyan etmiştir.

Beçe Saki
mağlôp oldu
Berlin, 22 (Hysusi) - Kral
Amanullah kıtaatının ve taraf·
tarlannın Kabile 40 kilometre
mesafede Beçe Saki kıtaatını
mağlup ettiği haber verilmektedir.

Sırp

ve Bulgarlar

Belgrat, 23, (A.A.) - Belgrat gazeteleri Yugosliıvya
hükumetinin 8 kanunsani vekayilnden sonra Yugoslavya•
dan kaçmış olan hırvat liderlerinden Pavellçin Mo.kedonyalılar komitesi tarafından kabulu münasebetile yapılan
nümayişler hakkında buigll'
hükumetinden izahat istemesi
için Sofya sefirine talimat
vermiştir.

Müddei umuminin vatana hi·
yanet cürmü ile maznun Pav•
liç hakkında takibatta bulu- ,
nulmasını talep ettiği rivayet
olunuyor.

T.

üştü

bey
Hindendurg
nezdinde

Berlin, 23 (A. A.) - Rei·
sieümbur mareşal Hindenburg
Türkiye hariciye vekıli Tevfik
Rüştü beyle reisciümhur ki·
tibi umumisi Tevfik beyi kabul
ederek kendilerile görüşmüş•
tür.

Kimya harbi
Cenevre, 23 (A. A.) - Tah•
didi teslihat komisyonu kimyee
vi harp meselesi hakkındaki
müzakereyi ~bitirmiş, muharebelerde kimya siliihma müracaat edilmesini mene matuf
Belçika teklifini mukavele projesine dahil etmlye karar vermiştir.

Yakalanan h!fSILlar!

1 Kızlal'ı

yapılacak

Leh murahhası teminata ve
her hangi bir müeyyideye istinat etmiyen böle bir faah!ıU
dün kafi olmıyacağını beyan
ettiğinden komisyon umumi
tabdipi testihat konfe?"ansı toplanıneıya kadar eserini ikmal
edeceğini taahhüt etmiştir.

Vaz'ıyet edilmiş

olan Yunan
evlerinden vergi

İzmirde mukabele bilmisil
suretile vaz'ıyet edilmiş olan
Yunan evlerinde oturanlardan
musakkafat vergisi tarbetmek
üzere lazım gelenlere emir
verilmiştir. Bu emir alakadarlar arasında endişeyi mucip
olmuştur. Çünkü maliye vekaletinden son gelen bir emirde,
Yunan evlerinin bili kaydü
şart ziraat bankasına devri
bildirilmektedir.
~~~------~~-·

Türklügü tahkir

Türklüğü
tahkir etmekle
maznun Anastas isminde bir
Rumun, bugün 1 inci ceza
mahkemesinde, muhakemesine
başlanmıştır.

Sahife

Son Saat

4

- BtrAvuçk//I
~

~ JiJ.·(l [/':::,
•

Eı1 ftııett_,

1

'Teklif ecliien

Serserlfr &imin __

HATJ1'ALMI

ha-ı

Eski harflerle
l1oca l1afif.ce ()'iilcli.L[ yalı. pr~j:ler telg·raf ve tahri_ _ _ _ _ _:ı_ b
I ve bır dusunce i rat yazzlmıyacak
r

Köse
(

Muharrı'rı': ·}1.TuRNAN

...

/J/eSC!f'Sl/l(/('

rlır• '.,'i(tlı·cıl
\_ ,

CO/( lifi::,-

- Bir de<Vil iki
sor. Böyle '75lerde ;,l;rekler açık olınalı,
pürüzsüz konu~ulnıalı.
- Peki, ben de açı.;:
-1
soı·acaj!ıı11 : J3a)Tak-

•

idi.

Feliıketzede

ı ağır

zirüzeber etde hali kal-

nıaınıştı.

İnsanların

- hasheten lillah - iyi
olnıak ve iyilik yapnıak fil·rinden
çok
uzak ol<luklarını, her
iyiliğin nıutlaka bir
m<lk~ada. bir 111enfaate ınüstc ııit olduğunu

Hükumetin b;ısireti sayesinde, bir çoju gay;i c'ddi
olduğu anlaşılan bu yoldaki
t kl'f
• b
._. b'
e ı at esna ı, tauıl
ır şey
elde edemediler.
Bilvesile müsb~t netice vermiyen bazı teşebbüsleri ha-

bir

fedal·tırlıktan

-

inanı~ zayaJlı adaının

;:ıktılar.

ıztırarından
kühvası de-

- Sonra Rusçuk bi- 1 Bayraktann gelişi güziın Hezargırattan bü- 1 zel istifad<'_·c niyet
vüktür.
Anladın nıı 1 c t ınesı· zı..nın
., ·
t a h nş
·
şin1di?
cttiğindea
gayi·iihtidalBundan daha doğru vari düsüıın1ivc
.
özlülük ve do,t{ru söz- nııştı.
(Mabadi var)
lülük olan1aztlı. J(ösc
ktıhya, İ)İn doğrusunu
lstık.al lisesinde konfernrıs·
- hatta bir de !jahit
Şehzadebaşında İstiklal li n1uYacehesindc - çe- sesinde bugün saat y'rmide
mühendis mektebi alisi mualkinmeden sövlivonhı. limlerinden
Salih Murat bey
Yeniçerizade
tıyan
tarafından ( Fizikte tarakkiyat)
efedinin elde ettiği mevzulu bir konferans verile cektir. Herkes gelebilir.
ınerkebe kanaat etnıi
yip küheylan aradığı Almanyaba Frakfurt Darülfünunu muallimlerinden Pröföna artık Sülo. da
sör Doktor B. Bieling
inannıı)tı· Ancak bu
Sereloji ve Baktrioloji aleyüreğini
nıektcn

kfımete

.

bilistifade
·
~,
Utlctilc onu cinayete
tar ağa. hana niçin ' sc,·l·edivor ve bu cinayardını ctınck istiyor? ı Yetten -kendi hesabına
·rersen kl· ı· oğ1unu, (ı ı·-· tenıı>ttü tenıinine hayelinı ki, sevnıiyor. ya zırlanıvordu.
·
b
b k
"
1
b enıın
u nıu arc • İ l(öse Ahınetin söz.cadanı candan dostum • rini, Bavraktarın re'vü
enıri · .g;İ)j telükki eden
nıudur? Acı acı atışalı
daha kaç gün oldü?
Süio, cidden nıiiteessirdi. • Tanıusuna güzKöse hafifçe güldü:
- Bir l·cre ağa, ırz kovan 1'ersenkli orduıneselcsinde
titizdir. nu· - kolayını bulup öldürınek, ırzının s.·ercAyanlar için ırza gözk o_Ynıa,_·ı a,_·ıp sayıyor. fiııi korunıak kendisince ~. iddetle ınülteSonra
zenıdi. Bütün benliiri
- Ev sonra?
•
bu nıünferit enıeiin
K.ösc Ahınet l\luhzır- harareti içinde crinıiş,
basıva
. . baktı ve sanki bütün iradesi avni
onun vücudün<len do- j cınelin nıeshuru k''allayı biran için olsun • nııştı.
Lttkin, zati
·v •
havsivetini, karısının
sözünu·· 1.;estıgıne
nıa h çup olnuı:;; gibi alelr İsnıctini nıuhafaza İçin
ihtiyar etnıek istediği
4\cele devanı etti :
1

minde büyük himmetleri stbketmiş olan ve aynı zamanda
Leverkusende kain Y.G büyük sanayii kimyeviye müessesesinin fenni müdiranından
bulunan pröfösür ve doktor
( Biding ) in ay nihayetine
doğru şehrimizi ziyaret edecegi haber alınmıştır.
Bu Alıı:.ın aliminin İstan
bulu ziyaretinden evvel Belgrat ve Atina darülfünunları
il
tıbbi
ce.niyctlerde bir
konferans serisi verecektir.

ayrı mesele:

muvaffakiyetsizliği

Bir çok yol ve elektri!~ teşebbüsleri var ki, ekserisi
müsbet netice vermemiştir.
Müteveffa Hliknenin şehirde
tüneller, metropc!itenler, ha.vai şim::;;d:f~rlcr vs. tesisatı
yapmak için a!dığ'ı imtiy;ız da,
tabii suya dii~müştür.
Uz:ık hayallerden vazgeçfk,
bize şimdilik ne metropoliten,
ne de havai şimendiforler
lazım deg" il. Ecnebı· s"rınayeye,
sadece buğünkfı zaruri ihtiyaçı · ·
-M
ar ıçın mu acız.

LİANE

=-====
11~

kadar

geldi .
İçeri) e, harcnı dairesine ,.,uinniye
- bir türlü
cesaret cdeıncdi. Dizlerinin bağı ~·üzülüyor
gibi biı· lıali acz içinde
nıJthalin önünde durdu. Dinlencck bir nokta, aklını ba:;ına topınak ıçın sakin bir
köşe aradı.
Soigun

·~ =~=

İhtilal arasında doğan bir aşk, sefahat ve sefaletin

B~İGETTE

maceraları

t-iELM ın

en son ve en güzel filimi . Bu

akşam

\ 1 j l \ '11{ \ !) _\
_..,,,

·

,

·-

)niıı lıayrt'liııi

·tL

.- ..

•

._

edilnıektedir.
Sinema

yıldız arının

B İ L L İ

İİ

r

'

J

'

1

la rı nı·ığ!up ederek
c;;elt 111lıktal · i gen~· 'e
dinç erkc!derc :1 ncak
rü:a gönnek hakkı
bını!·an talili delikanlının kendilerine değil.
e 'İn hakiki efendisiıı{;,
~l. paşaya bile selanı
Yernıive tenezzül ct:ııedii(ini bildikleri için
böv!e ales~abah sclaın
lığ~
gelişini tuhaf
bulnıuşları..lı.
ktıhya, süslü

İzınir

..

J

..

'./

.

Hem
hem

Yalnız

bir teke,
sadece kokusile bile
konaktaki kadınlarda
1
bir incizabı gaşyalut

1

mezarcı,

.

kacakcı
,

sonra gönderilecel·lcrdir. İznıirde Banıh
isnıinde bir acenta da
te. kif edilnıiştir.

Eyüpte Otakçılarda
mezarcı Hidayetin evinde gizli
bir kaçak rakı imalathanesi
tesis ettiği haber alııımış, düıı
Hidayetin evi taharri edilerek
evin bodrumundaki iki eski
tabutun iç;ııe, tabutun uzunluğunda yaptırdığı bir bakır
kazanla rakı cıkaı'lllakta iken
cürmü meşhut halinde yakalanır.ış ve raüddci umumiliğe
teslim edilmiştir.

uyandıran

n1es'ııt

a retleri ne

f(onağın

l·ırl- yıllık

nıire
gönc.leriln1iştir.
~1ütebakisi isticvapları
iknıal edildikten

EMAD

.
/ek ilerin en nefisidir.

( u Ye ihtivars z hir
l.a ide selanılığa tey ccüh etti.
llsaklar, rü alarını
gıcıklıyan saadetlerin
gasıbı ıncvkiindc göregeldikleri şöhretşiar
gen':İ böyle erken erken seltunlığa gcln1iş
g örünce hayrete düsnıüşlerdi. Rakipsiz bir
pehlivan gibi haftalar<lanberi harenı dairesine yerleşen, zorubazusi le biitfhı kadın<

yarın akşam

olunacaktır.

irae

,·ata •
lir<'n birini nürsr t-lhPllc• sPYinir
dPijil IUİ..
lll'll, hıı kurnaz kızın
ıııaharelll' idarei lisan ctlll<'si karsısııula sa ıı·mı~
kalnıı~lını. Süz olsun dip•:
- - EvPI mal mazel Lil i ..

Diin akşam Çankayada Ga·
zi Hz. nin riyasetlerinde heye·
ti vekile bir içtima aktetmiştir.

gazetelerinin verdil-lcri ınalunıata nazaran, İstanbulda tevkif
edilenler « 2;:; » kişidir.
Bunlardan (( 13 llÜ İz

en dilberi en sevimlisi
D O V nn temsili

HarikC:ade filmi

ASR

ı

izn1irde konıünistlere
ait tahtikata devanı

J

..

illPriıulC' ~ a~ark"n

.

S:AŞKI
hayat

ııuı·bcl

uzak

-

getireceği

dön·

.

IMI

vücude

.\rl,adaşlarına

k

heni
J)pdinı. Size p<'k ı;ol.. ha·
ıı <ırnıPsindPn
ııı üt eve il il ı· nulislcr nıenıl<>i•<'lt<• taııı
i'ıı·k<>kli!)e, koı·l•uya all'Plii.
dıldardan hirı:ok sl'lünı
\'aııınıa yakla:;arak:
lar \J<'lirdinı.
- ( :<'liiıımevin..
Dedi.
:llt•ınil'kct!..
Hu Jıanui
.
Slııyoı·
fal<-ıdır..
Sizin
nwııılrkelli'! Tabii farkııı
( IJpJ,ll•l! ) ckıliüiuiz l'ah-ı.
da dt>ıJildim. l,ida ismini
\:ok tallı dilli hiri. Yal.ıa
dt>\jl~lirdi\ji uibl hcll.i de
üslü ha)t p<'jmiirde ama
uydurma hir '"tan lıikfı
si1.i sıkmaz .. J,ida art ık hu
'"si d<'
kat et mbli ve
.
siizl<•ri djnh•ıııiyoı·du hilP.
ilıllmal hu sclwııten heni
B<•niııı de keııılisiııl laarl•ada\llarıııı lwıu~eri Uibi !JÜS(Prnıi~I i.
ıııclı!)ııııı
uiiı•üııde
ko::;a
- Haydi.. ( :ı•l !Jİdl'liın
J.o.a yanıma !JPl<li. Elll•ve hl•n
eılilmis
l'ini ıızallı.
. ıııaınetizc
.
insaıılai· ııibi !JÜl.cl Uda- Siz .. Siz ha!
lüılahahk i<;inde ulan - , nın lu~tufju Plimi takiıı
dıııı. Sl•vineiıııi saldıyaıııa- · ı•derek salondan c;ıl..lını.
uıakla !JpralH'r ha-:;ınıı i\( l'llahadi Ynr )
Komünist tevkifatı
Heyeti vekilede
( Lili

1

~ ~

r

ıııııdan Jıaber u~

!arılı .. l\ülıya kadın !JİİZ<'I

GÜL

1

. .-

(

dii ) insan

Sl'Y

aıılaıııa(laıı lıize hakıyor

hissi ve lüks ~i :m irae edilecektir.
esnasında şarkılar taganni edilecek ve cazband çalınacaktır. Musabakapın üçüncüsü o;an bu filim için aldığınız biletleri muha'aza ediniz .. Localarınızı evelden
tedaık ediniz
1

!

yıı.ıı.

basnıı:;;tt.

hir

g

( ilana dündü ) p.•ni
Ul'ldiniz dPğil mi. Tabii
sizde daha taze m<'mle kel havadisleri Yardır ••
Gelin odama uidcliııı de
sizden biraz IıabC'r ala -

tabir <'aiz isi' hikriııi iı: le C(krek yüzümü
11iizümü açan J.ida.. İ<la
nın kardC'~i Uıla ... llenlnı
lı.nııanıPn ilk !JİİZ aıJrıııı
olan <'İnsi l<'ıl if! .•
llPn onu oiirdiiı)üııı z: 111tııı na .ıı doııup
kalıııı)
İ<><'lll o da heni noriirı('f'
Etral'ııııızdakilar

'J

~ırdını.

( Lida ) nıılı ..

V<'r<'ıı,

HED ve LA YANA nın mükemmel temsilleri
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- .\ff<•dcı·siniz.. Dedi.
Jliisyiiyü evelden, daha
\ıııt>riliaya ııclııwz<lcn c•
ve! UH'mlekPll<' tanıyor (hını.
Onu böylc> birdl'n
bire hurada 11ôriincc ~a -

ya.. !:'U ,-a purda hana hayat dersi
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Soııra arlmdaşlarına
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Anladıııız
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llat'if<;P fısıldadı.
- Sus!, Den Jıurada l.i•
da dı'\jilim .. Liliyinı. Jll'r•
f,ps hiiyle hiliyor ..

~:abııral• söykyivereyiuı.
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Hofjı·u .. İlk del'a !Jl'lıli ı/iııı hu lüks p•rin en !Jİİ•
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ınünas!:'hclsiz bir
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.. . savılmazsa
.
.
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En•f.. ikimiz (le .. o da
IH•n d<• hirbiriınizi oürdii.ijiiıııüz! zaman al'allaını:;;,

telgraf ve
nıuharreratı vazanlar
ve kahuJ edenler hakkında tal-ibatı kanuni' ·ede bulunul~caktır.
'felgraf ücretleri de
vazanlardan alınacak
tır. Bu cihet yeniden
ah.ikadariara
tebliğ

Aih eglencel:er
<:uına günü saat l 'ttc,
Sipahi ocağ'ında atlı
'- ğ!encc!cı· ya pıh.cak

-2 51-Muhaı·ı·iri: idris

.

Böyle

Mesela işte, Saray burnu - Üs-ı
küdar köprüsü teklifi. Belçika

grupıınun

lıaberler vcırclı r~ rı ıtl<ı li rsııı ı:::,.

kullanılnııy< caktır.

tırladık:

ylizi.inü a' l•çlanua a~
lantk l'>ir nebze düşün-

Hala zi. aretinden,
hö\ le tuha r bir hi'n iyet" iktisap ederek
..
ı ',ı
c1onme
<•••
Hurren1,
bu noktavı
ve hele
.
onun anla)ılnıası ihtinınlin; dü!;>Üntlükçe yü..
.
run1eyı ş<ı~ırıyor, ayakları birbirine dolaşı
•\·ordu.
Katip Ef. bu halile !

O ltlılrle llıbil sİ:::,r/e lfL:::.r. trr:,~ ·

Ne kaüar nıi.istacel
olui·sa olsun, resnıi
nıakamlar ve nıenıur
lar taraf ın,!an talgrafanelere Yerilecek olan
telgraflar,
kat'iyen
eski harflerle vazılnı:
yacaktır. 'fahriratlar(Ja da arapça harfler

Birkaç

1

. I ..
taze ve can 1ı lJlr t e 1ı 1ı
adanıın

1

1

senede:b:!ri Hüve Şehremanetine,
'll (......,
o·elıııellerlı
im~r için belki yüzl~;ce muh-'
, ••
j telıf gruplardan muracaatlar
--J 421 ve teklifler yaki oldu.
Başta Çester olmak üzere
sev 1 anlı'. ordu. Hezaı·ğırat 1 birçok gruplar, göz kamaş1 ayanı,
bu hakikatin 1 tırıcı tekliflerle karııımıza
·'

Yeni geldiııiz değ·i] mi?:

ba::lad ı !.!'I
haber alınan gent,· ğa
zetcci, sert bir l ovnuz
darbesi!c eınd-tar e
yorgun l-Iurrenıi acı<,.a
atını~ o\acal,.tı. Papu-

ve
n;üstesna bir teke adetti~·i
Hurrenıin .• u na
t'>
ınenıul ziyaretini derakap tefsir ctn11ş1 ı.
sera iri ez\ akını hafızasında
tescil etn1iş
olan
bu
kurn: z
usal·
haren1e .!Z'irip
··' "·
"
çıkan sayısız

aşıklac

gibi Hurren1in de son
saati ikbalinin çaldı-·
ğına
hükn1cdiyordu.
Onun ztt'nıünce yeni
ve daha kuvvetli bir
teke, mesela ôo-ece zıy·-

çhırı

aına

«uşşakı

salifc

• .
d eınıerınue
1

atılan

»

·ı
nazı

son

<le.. ~-

rck paşayı sık sık ziyarete başladıkları cihetle Hurrenıin de geIi~i ni öyle hir halin,
bir veda 'aziyctinin
tahad!.:ibünc lıaınlcdi
vordu.
j Mabadi var
I,

ı

1

'
l
J

1
ı

rem
zird
e H
eniz
ni
b
muc

~apka

Er

meydanından

Şapka

Bar sahnesine

Kadınlar güreş

!

kil
l ti
hi:

ederken

miı

aire
ali
an

karşılarına

geçip doya
do)ra seyred'yorlar

Erkekler

frRç dolarak ne zeykli, ıııe tath se,..ediyorlar, barlar b6yle
güreşlerde kuvvetleri ile değil,
falıat vücut cazibeleri ile erkdl nazannı çe1111eğe muvaffak olmuş çlftleri bar sahnelerınde (numara) diye göstermekte ve çok para kazanmak-

Güreş,

l{oyu hasır rL gi
üzeı ine arkadan fiyongalı geniş
ve ayni
renkten kurdela, genç
kızlar içindir.

Bluz-etek

çok eski zamanlar•
dan heri bütün milletlerin
halk ve milli sporlar arasında
ve her vakit için ehemiyeti
haiz olan bir beden terbiyesi
ve bu beden terbiyesinin mukavemet imtihanıdır. İki kiti
birbirlerinin kuvvetlerini dene•
mek için güreşirler, boy ölçü-

tadırlar.

şürler.

Radınlar

Spor, bir çok şekil ve sahalarda tekemmül ve tenevvii
ettiği beden terbiyesine ait
yeni yeni usullerin vasıtalann
türediği. bollaşbğı
yirminci
asırda bile bu ilk asırların
güneş sporu mevkiini gayip
etmemiştir. Hemen her yerde
futbol, boks maçlan gibi beynelmilel mahiyeti haiz güreş
maçları yapılır. Şu kısır kelimelerle güneşin bugünkü mevkiini anlatmak istedik.
Fakat maksadımız güneşin
bu şekli değildir.

Biz kadınlann güretmesinden bahsedeceğiz.
Son asra kadın asn dense
daha doğru bir isim takılmış
olur. Erkeklerle yarışa çıkan
kadınlar erkekler gibi kendilerini her boyaya soktular.
Bu yalnız içtimai, siyasi hayatta değil, spor hayatında
da görülen bir hakikattir.
Yüzmek, boks oynamak,
futbol oynamak gibi kadın
lığın yaradılışı,
inceliği ile

İnıdatl

BU GÜN NE YIYEGEGiZ
T avıık faslını kapatmazdan
evel güç gibi görünen ve gene
tavuğa ait bir cihetten bahsedeceğim. Bu cihet tavuğun
parçalanması cihetidir.
Tavüğu doğramak on bir
parça etmek demektir. Evvela

Soymaya

geldiği

ev sahibi

tarafından

fena bir vaziyette
yakalanan hırsız: - İmdat! yetişin yahu: - Bu polisler aranıl
dığı
zaman
bulunmazlarki
aranmadıklan zaman insanın
karşısına çıkarlar.

butlarını kal~sı
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ile .heraher

vücudünden ayırınız sonra
butlann ucundan kalçayı ayı
nmz. Daha sonra da kanatlıı.
larını ayırın. Boynunu çıkarın.
Müteakiben vücudünü uzunlamasın:ı ikiye bölüp her birini

Onun kadar etmez mi?

'

taban
tabana zıt sporları
cinsi lit1f bili perva tatbik
ediyor. Bütün bunlarla beraber bittabi güreş de ediyor.
Kadın spor federasyonlannda
güreş şubeleri cie var.
Mamafi kadın sporunun hu
güreş kısmı diier kısımlar
dan fazla muvaffak olmuştur.
Düşilniln bir kere maç günii çın! çıplak soyunup er
meydanına koşan ne boy ölçüşen kadınlan erkekler fevç

federasyonu güreşin bu şekilde ve maç saltasından bar sahnesine intikal
etmesini spor ve bilhas>a
kadınlık izzeti
nefsine ağır
bularak itiraz etmiş ise de
güreşen kadınlar bu itiraz ne·
ticesi sadece federasyon ile
alakalarını
kesmekle iktifa
etmişler ve bu güreşlerine devam eylemiflerdlr.
Çünkü maç sahasında sade
bir kuru şöhret elde ederlerken bar sahnesinde hem servet, hem de kunı olmıyan,
şampanyalarda sulanmış bir
şöhret temin etmektedirler .

Tecrübe

Geniş kenarlı ve içten kenarları siyah
bardünlü hasır şapka.

ret!
"Ve

Enli ve robun renginde kurdele çevrilmiş.
0

op üzerinejaket

e

ar

Benizim att!!

yanlamasına iki parça
Buna tavuğu doğramak

ediniz,
derler.
parçalamak, dört parçaya a yırmak demektir.
Evela boyun çıkar. sonra
bütün vücut uzunluğuna ikiye
bölünür. Her bölük kanatla
kalça başı arasından keskin
ve ~etnce vurulup tekrar
ve muntazam iki parçaya aynlır.
Tavuğun baş,

boyun, ciğer
gibi aksamma katık derler ve
ekseriya bu katık ile başka
bir yemek yapılır.

Et

'.nb

-

Hanım

alınız ...

rengi sizin son renginize pek uygun düştü.
Hayır. Benim rengim zannettiğiniz gibi son değil. Sabın piyotını görünce benzim
attı ..

Benzin

paha!ılığı!

1

e
clu
.ol
n

ucuzlanuş

ş

/

pı

Beli ınotifli, kol dar..
uzun ve etek l·umaşı
ndan kenarlı .'aka yürek penbe, beyRz, san,
kırrnızı gibi açık ve
yarın1 açık renklerde
bJuz. Etek lacivert,
kahve rengi, siyah
renklerde enJi pli kaşe
ve ya kloş biçim ku-·
ınaştan, kalın krep dö
şinden ..
Boyunda bluzun li:ı.ı
n1aşından orta ve kenarları motif işlemeli

bir

u.:
ım

İnce skoçtan enli
kaşe

Ne o.. Domuzumu çiğ
nediğin için 50 lira mı veriyorsun? Geçen hafta bir ar-

kadaşın

kaynanamı

çiğııedi

100 lira verdi. Bu onun kadar
olsun etmez mi?

-

Buyurun.. Girin.
Kapının önündeki köpe-

ğiniz ısırmaz mı?

- Bilmiyorum. Ben de daha
dün aldım. Bakalım ısırır mı
ısırmaz mı siz geçerken tecrübe
edeceğim.

Modası

Nejat! bak ne güzel kuzu ..
Şu parçayı alalım.

- İlk bahar mantosundan
vaz geçersen alırım.
vermekle iktifa ediyor.
Geçen gün tam yüzümü
sabunladığım zaman su gene
kesildi. Tabii ne kadar eziyet
çektiğimi tahuıin edersiniz.
Gedikpaşada: Ali Rahmi

şarpa.

Saç

pli

Otelcilerin derdi
Sirkecide Bandırma oteli
sahibi M. Cemil bey yazdığı
mektupta diyor ki:
« Muhtelif iskelelerde
bulunan iskele memurlan otelcilerden aldıkları para mukabilinde müşterileri zorla arzusu
haricindeki
otellere
götürmekte ve bizi izrar etmektedirler.
Bir kaç kere otelciler cemiyetine şikayet ettik, dir.letemedik. Ne yapalım, nereye
derdimizi dinletelim? Lutfen

bizi tenvir ediniz.,,
"S.S,, - Şikayetinizin mercii
Şehremanetidir. Bir istida ile
oraya müracaat ediniz.

Terkos* derdi
Bıktığımız

ve usandığımız
dertler çoktur. Fakat şu Terkos şirketinden bıkmak ta para etmiyor. Şirketi malüme
son günlerde yeni bir moda
daha çıkardı; gününbazı vakitlerinde hiç haber vermeden suyu
kesiyor, gidip sebebini sorduğunuz zaman sudan cevaplar

* istiyoruz
Mes'ul müdür
Lüleburgaz eczanesi
için bir müdürü mes'ul
istiyoruz. Talip olan
şeraiti anlan1ak üzere
Ankara
caddesinde
(( 3~ » No. da doktor
Feyzi Ahn1et beye
ınüracaat etn1elidir.
iş
"' Gencim.

*
arayorum
Fransızca

bilir,

- Yahu... Bilsen nakadar
sevindim, benzin ucuzlamış,
- Ne o ... Yoksa otomobil mi alacaksın ?
- Hayır. paltomun y;,ıkasım
temizleyeceyim.
yazı makinesile yazarım. Muhasebe, Bilanço, İşletme hesaplan tanzim ve idaresinde
ihtisasım vardır. Daimi, muvakkat her türlü işleri çok
cüz'j bir ücretle kabul ederim»
S. Saat kari sütunu vasıtasile
F. A.

*

Muhabere
N. Hüsnü beye: Anlattığı
mesele hakkında esaslı
takibat yaptırabilmeniz ıçın
bir avukata gitmeniz daha
nız

muvafıkbr.
Diğer noktaya gelince:
istikbal hakkında şimdiden
hüküm yürütmek doğru olamıyacak. Şimdiki halde eldeki
nizamnameye göre hareket
edilmek lazımdır.

etekli düz bir rop
üzerine açık yakalı,
tek düğmeli, etek uc..
ları
yuvarlak koyu
renkte bir jaket çok
şık bir dış elbisesidir.
Jaketin kolları dar
ve kenarları rop kuınaşından garnitürlü,
boyuna da keza ipekli
bir şarpa. Rop skoç kun1aş yerine fantezi ipek•
liJerd<>n de yapılır. Rop
açık renkli, jaket koyu renkli olmalıdır.

Saç

Modası

r

l

Telefon:

PERŞEMBE

YAZI , İŞLERİ

2,)
NİSAN

on

1929
)
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ALTiNCi BÜYÜ K
4 üncü

keşide:

11

Mayıstadır

1

Pardesüler

0

müntchap çe~iılı·rde T rcn~ otlar
ı
liradan '

17

miıntchap

Mantolar ..
ve Kasha Trençkotlar
i liradan 1
itibaren

15

Pantalonlar·

İDEAL

Her renkte fanell~lardan
f~ _!_ liradan
U 2 itibaren
Çocuklara mahsus gayet mµntahap çeşitlerde
dayanıklı kostümler
Ölçü üzerine ısmarlama için kususi daire
Aylık ve haftalık taksitlerle muamele

KONSERV AI~ARJNI

Kadın hastalık!tı t

l'EMAL ZEKj ·

rasız bakılır.

;\hnıet
Firengi, bels~ğukluğu, cilt
prostas, zah tenasül ve ka·
dın hastalıklarını en son usullerle az bir zam:ında mu11!Q! şeraitle tedavi eder.
Adres: Babıiıh, cagaloğlu
yok~u k~şe bı:.şı numara 43
Te~f..on: Istrı'>:ıl 3899

Ooktor Feyzi

illan
Yapı

hatt
yor
lard
G
lan
Zad
dön

sam

o

geri

Ayd n

Hilaliahmer,lstanbul
merkezinden :
1 - Görülen lüzum üzerine , Ma~ar, Sırp, Hartvinter,
Miksetdorom, Rozafe, Trakya ve saire mallanndan İstanbul
da mevcut ve ya hari ten getirilecek yemekliye elver~li
(600,000) kilo buğday kapalı zarf usulile mubayaa edilecektir.
2 - Trakya malları yüzde 3 analizle, diğer mallar tip
üzerinedir.
3 - Malların çuvalları llilaliahmer tarafından verilecek ve müteahhit 'iallan çuvallara ~oldurup, her çuvalı
nümunesi merkezidde mevcut sic den bedeli kendisine
ait olmak üzere mubayaa ederek sağlam bir surette dikmeyi ve Haydarpaşada vagon ve ya anbara kadar vaki
olacak bilcümle masarifi kabul etmeyi taahhüt edecektir .
4- Mallar peyderpey teslim edilecek ve cemiyet teslimmüddetinin temdit ve taksirine mezun olacaktır,
5- Malların evsahnca tahaddüs edecek analiz farkı
borsa arbitrajile halledilecektir.
9- Hilaliahmer menşe itibarile cins ve miktarını tayinde serbestir.
8- hasına talip olanlar beşer kilo niimune ve ",, 10
teminat akçesi veya muteber bir banka kefaletnamesile
teahhüt edecekleri malları nihayet kaç gün kadar teslim
edeceklerini de tasrih eylemek suretile 26 Nisan 929
pazartesi günü saat bir buçuğa kadar İstanbul Hilaliahmer
merkezine müracaat etmelidirler,
- Her teslim alınan partinin bedeli İstanbul Ticaret
ve zahire borsasının olbaptaki telimatnamesine tavfikan
Tiirk lirasi olarak nakten ve defaten İstanbul Hilruiahmer
merkezine tesviye edilecektir.
9- En muvafık şerait teklif eden, tekliflerinin merkezi umumice kabulünü teminen üç gün sonra cevap verilecektir.
10- Memaliki ecnebiyeden bu hususta vürut edecek
buğday gümrük resminden muaf olduğundan teklif sahiplerinin talep edecekleri bedelde bu ciheti nazarı dikkate
almalan lazımdır.
11- İhalei kat'iyede sonra keyfiyet İstanbul ticaret
ve zahire borsasında kayt ve tescil ettirileceği gibi Hilaliahmer cemiyetinin olbaptaki talimatnamesi mucibince bilcümle masarifi müteahhide' c;ı;t olmak üzere mukavele
tanzim ve katibiadile taspik ettirilecek ve teklif sahipleri
teklifnamelerinde şuraiti mezk[ırenin kabul edildiğini l~srih
edeceklerdir.

lend

Herkes, bilaistisna tercih eder. Meşhur doktor Zergerin
Bartın ıııks 'e ' "'"' Postası
takip ettiği usul üzere sureti
[
Elektrikle
mücehhez muntazam
imalleri, hali tabülerinin mukamaralar
ve güğerte yolcuhafazasını temin eder.
larına mahsus mahfuz
ENFES! 1\1ÜKEı\11'IEL
mahalleri h:ıvi
vapuru
SIHHi!
1
25
Nisan
Her bir tecrübesi büyük bir
muvaffakiyet, bir zafer! UPerşembe
mum bakkaliye mağazalagünü
saat 17 de Sirkeci r,h1 nnda bulunur.
tımından hareketle [ Ereğli ,
Zonguldak , Bartın , Amasra ,
Kurucaşile, Cide) iskelelerine
azimet ve avdet edecektir.

yapılır.

Her türlü kadın rahats;z.
lıklannı ciddi surette tedavi eder. Şehzadebaşında Fev:ııiye caddesi 17 numara. Çarşamba günleri fukaraya pa-.

( GÜLCEMAL) vapuru
26 Nisan Cuma 14,30 da
Galata rıhtımından hareketle Cumartesi sabahı İZMİRE
gidecek ve Pazar 14,30 da
İzmirden hareketle Pazartesi
s2bahı gelecektir. vapurda
mükemmel bir orkestra ve
cazbant mevcuttur.

FAT VE ALTIN MADALYA İHRAZ EDEN MARUF

1

ı.linci postası

İzınir sürat postası

İZMİR VE PARİS SERGiLERİNDE BÜYÜK MÜKA-

4,3,0 )()

Bu keşidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır

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

~eşitler ~rdin

' hekimi: Doktor

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

depolarında satılmaktadır.

2 itibaren 1ı ~·
Hanımlarla genç kızlara mahsus
en son moda ,.e hrr r(·nktf.! Lt

BÜYUK İKRAMİYEg
J__Jiradır

ve

en nıükeınrnı·I gabard~ndrn iter renkle

YC

Trabzon

( KARADENİZ ) vapuru 25
Nisan Perşembe akşamı Galata rıhtımından hareketle
[Zonguldak, İnebolu, Sinop,
Samsun, iinye, Fatsa, Ordu,
Giresun, Trabzon, Rize ] ye
gidecek ve dönüşte [ Of ,
Trabzon, Pulathane , Giresun, Ordu, Fatsa, Samwn,
Sinop ve İnebolu ] ya uğ
rayarak gelecektir.

1 ve ya iki sakız 60 gram
hint yağının tesirini yapar.
ÖKSÜRÜGE KARŞI SAKIZ
,,Kravford Congh Güme,,
Öksürük boğaz ağrılarına
karşı pek faideli ve lezzeti
16tif olan bu sakız bilhassa
tütün içenlere tavsiye edile bilir. Bütün eczaneler ve ecza

ve spor kostümleri
liradan
t) itibaren
markalı

Şube acentası: Mahmudiye
hanı altında . fstanbul 2740

kuruştur.

Kostümler
111 AN DEL 13ERG

scyrı•sefam
•
____

En iyi Amerikan sakızı gayet lezzetlidir. On adedi ihtiva
eden bir kutunun fiatı 25

Son moda biçımlcrdc Ye: tcnıinadı cinsten
muhtcli[ İngiliz ,.c fouta1.i Lunıa~lardan

~fcşhur

1

Craw"ford~I~-·
-=m__.
• ,r L
1"
Merkez acentası. Galata
eh CWlll~ axa iVE' köprü başında. Beyoğliı 2362

Beyefendilerle çocuklara mahsus

DARÜ11~ALİMI l\1.USiKi PiEYE~fi
•·ınccilrrdekı

KRVAFORT LAKSATIT
MÜSHİL SAKIZI

l:liiyük elbise fabriku.ı larafıııdan ıakJını olunacaktır.

,
.
,
1

3872

- '

l\Iüntahap çc~ıtlerimizi gö11ncdc11 hiç bir muL;ıy;.ıntta buluıunayınız.

şında yaptığı bahara ait yep
Geçen sene oldug-J gibi bu
yeııi, tap taze ve çok ku:vııetli
sene de memleketteki hikayeşiirlerden asıl mevzua girişi
cilerden bir çogunun kendi
beğendikleri «En güzel h:kave sonra kırlarda çerge hayelerı. bir kitap biilinde çıktı.
yatı s~ircn göçebe çingenelerin
hazin bir aşk, muhabbetle kaFakat bu sene ki «En güzel hikayeler» ile geçen serışık ço!< acıklı ve içtimai bir
neki arasında bir farlı: vardır.
macerasını göstermesi, muharBu fark, 1928 senesinin «En
ririn ne derinliklere nafiz bir
edip olduğunu gösterir.
giizel hikayeler» i hakkında
Vakıa Aka
bu hikayelekarilerin de fikn sorulmasıdır-.
rin arasına daha yüksek bir
Yani
karilere
deniliyor
eserile girebilirdi. Fakat haki,
muharrirlerin
kendi
zırda olan eseri « Çerge » olbcğ.~ndikleri bu "En güzel
malı ki, bunu « En gü;el hirukiiyeler " içinde 'iz hankayeler » kitabına vermiştir.
gısıııı
beğendinizse
bildirisonra Reşat Nurinin «Kiraz»
ııiz ve bunda bakalım birinci!arı
ile «Kuş yemi» hikayeleri
liği , ikinciliği kim kazanacak?
gelir ki güzide romancımızın
!(arilerin bu hakemliği bir
bu hikayeleri, zannedersek ı:-e
b::kıma fena değil, iyi ama,
çen seneki «Güzel hikayeler»
bundan çıkacak netice acaba
hitabında
da vardı.
ne olacaktır?
Reşat Nurinin bu hikayeleI3u olsa olsa nihayet hikari, diğer eserleri gibi yüksek
ye mulıarrirlerinin kariler nezolmakla
beraber, kendisinden
dindeki mevkiini gösterecek
bu sene ki "En güzel hikayebir müsabakadır.
ler,, kitabına daha yeni hikaVakıa kari de bir munekyebr vermesi beklen:rdi.
kitttir. Ll.kin kariin re'yile
l:rcüm'!nt Ekr.:m beyin "Hamuharrirliğe derece tayin oluram,, isimli hikayesine gelince ..
nabilir mi? İşte bu bize biraz
. Lisan ve anlatış itibarile kitap- 1
garip geliyor.
ta birinciliği alan ve vak'aMamafi, son zamanda bizde
nın
cereyan ettiği muhiti
kari, edebiyatın hakıkısi ile
erişihı:cz bir tasvir kudretile
sahtesini, iyisi ile kötüsünü
anlatan bu hikaye, üstadın
tefrika başladığl için, biz
bütüı; hikayeleri gibi insanın
çok lezzetle okuduğu bir
gene öyle ümit etmek isterizeserdir.
ki, bu müsabaka neticesinde
Elyevrı edebiyatta tam ve
kari reyıni ekseri yetle münapürüzsüz bir İstanbul şivesi
sibine verecektir.
ile konuşan ve karii bu lisan,
Şimdi gelelim kitapta ki hibu tasvirle hayran eden yekayelere ... İşte, san'at, edebigane edip muhterem üstattır.
yat itibarile « En ııüzel hikaKitapta Mahmut Yesari
beyin "Sönmeyen Ateş,, isi,;ı
yelet"i.n bizce olan dereceleri:
li bir hikayesi vardır.
Kitapta birinciliği, hiç şüp·
" Sönmeyen Ateş,, , bJ
hesiz, Sadri Etemin « Bacayı
velut hikaye muharririnin güindir, bacayı kaldır » isbıli
ıd bir eseridir.
hikayesi alıyor. Bu hikaye,
F.ılcat Mahmut Yesari "en
şimdiye kadar bizde emsali
gü:ı.el
hikaıde;» kitabında
hiç yazılmamış çok k•ıvvP.tli,
daha g3zel bô; hikay•sile de
orijin<;! bir ya:nd.r. Lisan Jirgöriınebilirdi.
az, ama pt:!c az, püıii:tlü olN edp Fazı!, Nizameddin
Nazif,
Ce!ilertin !::krem, Vala
makla bc.raher bu hikaye lıa
Nur:ttin,
Nahit Sırrı \'e Hikriku!ade denecek kadar gükmet Şevki bt'ylerin da imza1.el ve beynelmilel edebiyaHa
larını taşıyan (En güzel hikamevki tutacak kadar yüksek·
yeler) kitabı hakkır.da ki dütir. Sonra, memleketin bugün
şüıı::emi1i kısaca anlattık.
en yükıek san'atkirl:uından
Bakalun kariler, bu hikaye
biri olan Aka Giindüzün
muharrirlerinin
derecelerini
« Çerıe " hikayesi ...
na!ıl tl.'3pit t.de;:eklcr?
Akanın bu hikayesinin hah.ıza Lebip

\

13 ·

EKSELSİOR

.A.'ariler, /Jiriı l ciliğ·i l! C(t/Jcı /\,i111e
verecekler.') Bize ~·eliıtce ...

r

•

1202

iDARE İŞLER\

1929 İlkbaharının büyük sürprızını
Galatada Karaköyde Voyvoda sokağı kar,şısında

l:..'dcbi!Jııl

l

Is.

DOPPEL

Fazla tafsilat için Eminönü
Rıhtım han 2 numaraya miira-

Bİ~ASI

caat. Telefon : 5685

Çıkmıştıır

TAVİLZADE MUSTAFA

Her yerde satılır

ve biraderleri vapurları
Muntazam Ayvalık pcstas:

Alominyon ve sair

SELAMET

madenleri parlatmaaa mahsus cila

vapuru

"'

Her P~rşembe
günü Istanbuldan hareketle ( Gelibolu ,
Çanakkale ve Körfez) iskelelerine uğrayarak( Ayvalık)a
azimet ve ayni tarikle
İstanbula avdet edecektir.
Mahalli müracaat: Yemiş
Tavil zade hiraderlerine
müracaat. Telefon 2210

9,ClEANS~_ QUICK.'
l.:O

djGJ
Bütün bakkaliyelerde satılır.

1

Umumi vekili: Galatada Voyvada han 7-10 numaralarda

.

RIŞAR

\ OLI1_,
Son Sarlf i11 i.ldn tar~{esı

Posta kutusu: Galata 447

Kuruş

Satılık
Direkler

arası

6ıncı

Bozılogan

kem~rinde Kayserili Ahmet
paşada Emir hoca sokağında

4-6 numaralı vasi bahçeli,
elektirik, terkos ve hamamı
havi, muşamma döşeli ve boyalı 8 eda, 1 salon, üç sefa,
bir mut fak ayrıca b ir odalı
mutfağı ve kafi miktarda
bahçeyi ihtiva eden bir kısmı
havi sağlam hane satılıktır.
içindeki sahibine müracaat.

f

'

~DOKTOR
1

Cerrabpaşa

sahifede santimi

Si•1ci
4üncü
3üncü
·2nci
linci

«
«
«

«
«

'.?S
50

80

«

120
200

«

400

«

. ______________

ı

Tclgrar: İstanbul Saat

1

«
«

Iliin muhteviyatın:ı dikk:ıt
olunmakla beraber bı: hususta
mes'uliyet kabul edilmez.
1

Ga'!:etemizde i:ıti~'.lr eden
bütiin yazılar·n hakkı

fETHf- 1. ___m_a_nfu_z_du_r._ __
Hastanesi

Bakteriyoloğu

Kan, ( Vasserman teamülü) idrar, balgam· cerahat
tahlilleri ile hastalıkların
hususi aşıları ...-apıhr. Tele' il
J
fonla ınalümat verildiğ·i tak·
dirde tahlil edilecek ıuevat
aldırılarak bilaha~a raporu
takdim edilir.
Muayenehane: Beyoğlunda, Ağacamünin karşısında 1
Telefon Beycığhı 534 I .

1\bone ~artları
Vilayetler için: Senelik 1700
altı aylık 900, ü~ aylık 500
kuruştur. Ecnebi memleket·
!er için; Senellk 3000, altı
aylık 1600, üç aylık
9!!0 kur.ıştur
15 Ziı~:ade 1347
'/(ı kci rn
Çüneş

Oğle

İkıpu!

5,11

1

Akşam18,56

12 12 j Yatsı

20 35
16'.00 ı !msak 3:20
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