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.Müsolini ile mülakat ettiler. Tramvay bir gencin
...,
ayagını kesti; bir erkek, kansını öldüresiye yaraladı; iki intihar. ,1.
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nazaran
devresi
geçiriyor. Buna çare olarak
sosyalistler ve hiristiyan işçi
fırkası bir sureti hal teklif
ediyorlar: Fransızca konuşan
ve atlanna (Valon) denilen
Belçikalılarla Flamanlann bu"'"n yece Jlııkrıı!ıya ıı ııı cl.
lunduğu araziyi ayırmak.
/
tebindc yapılan 111t'J'cısi111ılsıı
Tuhafi bu şekli hal kabule /
bir iııliha
bile mazhar oluyor. Yani bu
takdirde Flamanlarla Valonuıerasimle
sahiplerin c
!arın, ordusu, adliyesi, maarifi
verilıııisliı' .
•
ayrı olacaktır. Bu doğrudan
Bu ıııcrasi ıııtlc ıııaa rif
ıui'ıfPll isi
ılol,ıoı·
Halil,
doğruya Be!çikanın ikiye ay·
dl·rsarıl;
ıııııallinıl<'ri
Sa nlmasından başka ne demek1i lı Yl' Osıııa ıı ~ u ri beytir.
lt>rle
daha bazı ılaYelliler
Bakalım
bu işin sonu ne
olacak?
( Mabadi 2 nci sahifede )
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€rkeııden ..
Beyoğlu caddesinde horozlar
ötünce...

Dün sabah
Hemşiresinin elmaslarını almış
erkenden, daha güneş doğ
madan, cad tenha
deler
iken Beyoğlu
bekçileri cadde ortasında
lii...
bir horoznu ötİstanbul bir
h&unü duyarlar ve önce buna
ci ceza mahke~.
~ eınmiyet vermezlerse de
mesinde mev0
roıun ötmesi fazlalaşınca
-,;:
zuu
dikkati
lııerakta sesin
ı!
calip bir daaeldig"i tarafa
vanın rü'yeti~d
il erler. Gi ne başlanmış
1
lııerler
ama,
tır. Dava, Uleydanda hoviye isminde
ra~ namına bir
bir hanım tatey
g··
~
orme zl er. ALA'~·
rafından Hay<ı.ltat biraz
riye hanım a·
'<ıtır
b
a bir de
,
\;ıaltarlar ki horoı sesi sokak- leyhine açıl
'dıı deR'i!, yÔldan geçen bir mıştır. İddia·
t 4 tnın kamından doğru ge - sına göre, bunYor. .
dan bir müdf: ıııııi\ et s:ındı~ ına gitm i ş, ke ndi sini ülen hcın~ i rcsiniu
det evel Hay' erine lı:oy:ı ral c: ln ıa. . ı a rı alnı t $
l"\ı () ıaman şaşırırlar ve ho- riye hanımın !ı c~~: ~ cs i zeynep humenin varislerinden Ulviye
'dt sesi tekerrür ettikçe bu
H. hukuk mahkemesinde dava
hanım ölmüş. Ö!ümiinden sonilıııın muteveffa « Kurban ra Hayriye H. hemşiresinin mü0
ikame etmiş ve bir taraftan
'eıı~
"b"
b"
la~
gı ı yaman
ır vantredava rü'yet edilirken bir tahürünü alarak « Emniyet sanb- ' Yani kamından konuşan dığı » na gitmiş. Sanki hem- raftan da ceza mahkemesinde
tr ad
~ iresi s :ığmış gibi, onun taramüddei mevkiine ge çmiş .
ltirl am olmasından şüphele
et
B·
fınd
a
n
san
d
ığa
terhin
olunan
M"üddei vekili, mahkemede
)~ . '
ır aralık horoz sesi
elmasları
almış.
Bun!a
rın
terid d iasını şu ş e
müekkilesinin
rıııe herı"f·ın k arnın d an b"ır d e
\~\'\ılı:
kilde
teşrih
etmiştir:
hin bedeli 600 lira kadar tul~ &ıd~klanmaya başlıyın tuyormuş.
-Ortada iki vaziyet vardır.
ahadı 4 üncü sahifede J
Aradan zaman geçmiş, mer[Mabadi üçüncü sahifede]
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Filimlerdeki
yazıları süratle
göstermemeli...
Son zamanlarda bazı sinemalarda filim yazılarının hatalı
ve okunamıyacak derecede
gösterildiği
nazan
süratle
dikkati celpetmiştir.
Halbuki M. mektepleri talimatnamesinin bir maddesile
sinema, ilan ve reklam yazı
larının halkın okuyacağı bir
şekilde yazlıması ve sinema. larda da filimlerin, bilhassa
yazı
kısımlarının
okunacak
surette yavaş çevrilmesi lazım
gelmektedir.
Maarif idaresi talimatname
mevadına istinaden icap ettiği
takdirde sinemalardan d.ı istifade ed ebilec eğinden, hilafı
emir hareketleri görülen sinema müesseseleri hakkına
talimatname ahkamı tatbik
edilecektir.
Bunun için
sinemalarda
ciddi t etkikat icrası tekarrür
e tmiş ve nliikadar memurine
lazım gelen tebligat yapıl
mıştır.

Evi,

altından kuş

imişi

kafesi

1filrtfilliun

tfil

~

kadın, rakibesi ile
nasıl kavea edebilir?

Bir

Muhakeme
bitmiş, mah keme salonun-

şöyle

nim

söyledi:
Sen bekocamı

sonUlla kadar
dan iki kadın 9irfı~~~~~~~~~~
evinde hap caza mahke sedebileceğini
meleri koridozan ne diyor runa çıkmış sun, ha?
!ardı. ArkalaDiğeri mağ
rından da karurane bir kı
dınlı,
erkekli
rıbşla muka beş, on kişi
bele etti:
geliyordu.
- Bu, çok tuhaf oluyor
Aralannda bir dava bulundoğrusu! Kim
~ duğu anlaşılan
kimi hapsediiki
kadının
yor
acaba?
yüzleri kızar Benim evim
mış, helecanlı
hapisane dehelecanlı yü rüyorlardı.Bir
ğil, altından ~ ~~\'i'!~~l
kuş kafesi. Odenbire kori raya istiyen
dor dönemekendi arzusile
cinde
birisi
gelir, halbuki
,
durdu, diğeri
hapisaneye
isteğile
gitmez,
hane karşı bir el hareketi yaptı
ve teheyyüçle sesi titriyerek nımefendi! Benim evimde ceza
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maarif idaresine gönderilen
yoldama cedvelinin sahte olduğunu v~ münha3İran kendisini devamsız göstererek
azletmel< içi;ı tanı.im ed:!diğini
iddia etmektedir.
Bu cedveli vesika ittihıız
ederek
sc.htekarlık
davası
ika111e edeceği gibi meseleyi
Maarif emanetine: pç biidirmiş
ve .yayam dikkat ihbaratta
buhııımu~tur. Maarif eminligi,
işte bu ihbarat üzerinedir ki
«Odiğtiriya» mektebi halckın
da tahkıkata ba!)lamıştır.
Suat B. kendisini gören
bir muharririmize şu şayanı
dikkat sözleri söylemiştir.
«- Bir defa bu mektebin
içinde, kapıları harice açık
bulunan bir kilise vardır. Ta!ebenin bir kısmı, türkçe tedrisat esnasında bu kilisede
çalışırlar. Müfettişlerin gelmesi ihtimaline kar~ı zil tertibatı
yapılmıştır, ziller çalınca hemen lazım gelen vaziyet alınır.
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Mektep papazlarının agzın
dan, Yunanlıl:ırın Anadoludan
çıkarılması « medeniyet tarihinde bir cinayet » olarak
tasvir edildiğini duyduktan
sonra, mektep idaresine karşı
bir cidal açmak lüzumunu
çekilmez, safa sürülür!
Bu mukabele, diğer kadının
daha şiddetli bir mukabelesini
davet etti:
- Son sözünüzün doğru
luğuna diyecek yok, tasdik
ederim. Evinizde hakikaten
safa sürülür. Hem de ne safalar! Erkekli, kadınlı çifter çifter kuş beslemiye meraklı
olduğunuzu pek iyi biliyorum.
Bu kuşların erkeklerinden en
kestirdiğinizi
de
gozunuze
kendinize ayırdınız.
Aslan payı olarak demiye
ağzım varmıyor, atmaca payı!
- Daha açık söylesenize,
ne demek istiyorsunuz?
Öbürü, dudak büktü:
- Bundan daha açık nasıl
~söylenir? Yiiziinüzün allığı bol.
kızardığınız
belli olmıyacak
galiba da böyle meydan okuyorsunuz!
- Hiç sebep görmüyonıın
ortada kızarmak için!
- Belki de kızarma kabiliyetini kaybetmişsiniz!
Münakaşa, ansızın hararetini artbrdı, «siz» hitapları
gene «sen» t~zına döküldü.
- Sen bu kadar geç anlayı~lısın, ha? Hanım, aşifteli
ğinden bahsediyorum demindenberi gizli, kapaklı! Ama
mademki apaçık söylememi
istiyorsun, işte:
Kocama metreslik ettikten
başka şuna buna metres tedarik ediyorsun. Daha açık
mı söyleyim?
Randevu evi
işletiyorsun!

-

Sus,

edepsiz!

O

nasıl

hissettim. Derslere başlanmadan eve! sınıflarda yüksek
sesle Rumca dua edilmesi de
nazarı dikkatimi celbetti, buduaya «İstanbul bizim olacak»diye
nihayet verildiğini öğrenince
meseleyi Maarif idaresine bildirdim.
Mektepteki vazifeme niha _
yet verildiği gün, yedinci sınıf
talebesi derste isyan ettiler,
« Sizi kovuyorlar. Tatavlaya
Kurtuluş demiyeceğiz, Tatavla
gene Tatavla kalacak » diye
bağırarak nüma~ yaptılar.
Diğer

bir nokta: Muallim
arkadaşlarımdan Hilmi Bey
bir gün sınıfa girmiş, Türkiye haritasının köşesinde bulunan en aziz ve sevgili bir
resmin gözleri oyulduğunu
görmüş, mektep idaresini haberdar etmiştir.»
Maarif eminliğinin tahkikabnı süratle ikmal ederek hakıkatı ortaya çıkaracağı şüp
hesizdir. Mektepleri bize karşı
bir fesat menba'ı haline getirenler ve çocuklara fena telkinlerde
bulunarak
onları
Türk aleyhdarı olarak yetiştir
meye çalışanlar cezasız kalmıyacaklannı
bilmelidirler.
Her halde ecnebi ve ekalliyet
mekteplerine
pek
ziyade
ehemmiyet vermek ve dikkat
etmek lazımdır.
feryadı

basb,

dılar.

İkisi de ayrı ayn taraflara

götürülüp
geldi.
Hadiseye

şahit

- Kansı, kocası ile kadın aleyhine dava açmış. Metres
hayatı sürüyorlar, diye. Kocası mahkemde yok!
- Acaba kocası niçin beğenmemiş?
Kansı körpecik
taze!
- Öbiırü ondan güzel değil, hatta çirkin ama daha
fettan, alımlı gibi!
- Hep kabahat kocada!
Beğenmediği kadını almasaydı!

-

Belki sonra sonra beğenmemiye ba!)ladı. İç yüzlerini biliyor muyuz? İhtimal
bütün kaba hat karısmdadır!
- A, metresini haklı çıkar
mayın, ayol. Onun ne mal
olduğu halinden belli!
Bu dedikodular arasında şu
söz işitildi:
- Bırakın, suçluyu, suçsuzu
mahkeme ayırt etsin. Bizim
aklımız ermez, gücümüz yetmez!

:1;:,

bin

kişi
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1\1 iif<'lliş Hali 1 h<•y" bir nutuı, söyllycrl'I<, imtihan hırını muvaffakıyetle veren hanım ve efendilerin
deı·sl<:rc

dald

~

sükünet

kaçı:

- Seni haber vereceğim.
Ô vakit öğrenirsin bunun na- Hadi oradan, gelen gicfen hep benim kibar kibar
lbisafirlerim. Kocanı elinden
ptı!dın, o öfkeyle bana böydil uzabyorsun... Ama
kkat et, o kadar çok uzatayım deme, sonra ben onu
lökücden kopartmasını bilirim!
- Sen mi? Daha üstelik
Jıeni tehdit mi ediyorsun ?
Dur sen hele .....
Bir hücum oldu , öbürü

ortalığa

olanlar aralarında
konuşmıya,
hüküm
yürütmiye koyuldular. İşte
teati olunan sözlerden bir

lakırdı?

..ı lakırdı olduğunu.

koşuştular, ayır

devam hususun-

candan alfıkalarmı
takdirle zil•rPlmiş, yaşa
sın hüylik (lazi, ya~asın
Türkiye cuuıhuriycti dip•rcl~
nutkuna nihayet
vcrınislir. ~ııhJPllc alkı~
laııan bu nutuktan sonra
şahadNnameleı· tevzi edilerek merasime lıllanı
verilmiştir.

~lülkiye n1üfettişJiği
Münhal bulunan İstanbul
mıntakası Mülkiye müfettişliği
ne şurayı devlet tanzimat dairesi m:a:;ım!cn Sakıp E. tayin
cciil:n:ştir.

eaivorlar
'J'

Atina, 2 - Bugün har. nazırının riyaseti altında bir içtima yapılarak yeni Türk teklifleri tetkik edilmiştir.
Bu tekliflere karşı Yunan
noktai nazarları bir hafta zarfında tesbit ve tayin edilecektir.

ı.'
L\

laat"'l. f·t-e

Umumi ve mühim teftisata
'

başlanıyor
Ankara,3 [Hu. M.] Maarif
vekili Vasıf B. teftişata ehemmiyet vermektedirler.
Bunun için tekrar ihdas
edilen heyeti teftişiye reisliği,
yakında
başlıyacak mühim
bir teftişe ait programı hazır
lanmaktadır.
Teftiş
neticeleri, geleck
ders senesinde alınacak tedabirleri gösterecektir.

İta/ya - yunanis-

lan

Nisan 4

münasebafı

Roma, 1 - İtalya gazeteleri, on iki adalı rumlann Selanikte İtalya aleyhiifde yaptıkları nümayiş mes' el esinde
M. Venizelosun takip ettiği
dürüst hareketi takdir ederek
Yunan efkarı umumiyesinin
bu mes'elede M. Venizelosa
olduğu
hakkında
muhalif
«Tan» gazetesi tarafından ileri sürülen iddiayı reddetmekte
ve Yunanistanın İtalyan dostluğunu ve bu dostluğun menafiini takdir etmekte bulunduğunu yazmaktadır.

P:?palık
Sofya , 1 Bulgar Sinot
meclisi Papalığın Sofyada bir
mümessil bulundurmasını kabul etmemesi hakkında hükümet nezdinde teşebbüsatta
bulunmağa karar vermiştir . ·

Bul garla - ve

Çember/ayın

ve
Musolini mülakat ettiler
Floransa, 2 (A. A.) - Stefani ajansı, sör Çamberlayın
M. Musolini bugün uzun müddet ve dostane suretle görüştüklerini tebliğ etmiştir.

İki hükiımet adamı memleketlerini alakadar eden en
ehemmiyetli siyasi meseleler
hakkında ikihükiimet arasında
itilaf ve fikir birliği mevcut

olduğunu müşahede eylemiştir.

1'1isalcı tasdik ettiler
Atina, 2 (A. A.) - Meb'usan meclisi Yunanistan ile Yogoslavya arasında ahiren aktolunan mi.sakı müttefikan tasdik etmiştir.

Gazi hazretlerini ve
Hükunıeti tebrik
Heceyi sadeleştirme cemiyet I<laskov şubesi katibi
umumisnin
imzasile
Gazi
hazretlerine cevap gelmiştir.
Bu cevapta cemiyet milli
alfebeyi ıslah için cesaret ve
kuvvetle attıkları hatveden
dolayı hem Reisicuınhurumuzu
ve
hem de
hükümetimizi
tebrik ettikten sonra, şöyle
denilmektedir.
"Tedris ve tahsil yolunda
mazinin enkazını çocukların
ayağına takılmıya bırakan bizim gibi milletlere yol gösterdiklerinden dolayı onlara te şekkür ederiz. ,.
Gazi hazretleri gönderdik leri cevapla birlikte cemiyete
alfabemizle berabe-r bazı kıraat
kitapları da yollamışlardır.

İki kısma ayrı
lıyor,

bunun
sebebleri ne?

Pul Bayileri alikadarana
müracaat ederek, kendilerinin
satmıya
fazla kıymetli pul
icbar edildiklerinden, lralbuki
bu kadar yüksek kiymetli pul
satmıya
vaziyeti maliyeleri
müsait olmadığından bahsetmişlerdir.

İstihbarabmıza
bunların

nazaran
madikkate alı-

bulundukları

hailer nazarı
nacak,
şehrin
kalabalık
mahallerinde Pul
satanlar
yüksek kıymetli pul satmıya
ve ikinci ~recedeki semtlerinde pul satanlarda az kıymetli
pul , almağa mecbur tutulacaklardır.

Bir san'atkar öldü
Tuluatcı tiyatrocılardan Hüsnü efendi evelki gün hastalanarak kalp sektesinden vefat
etmiştir.

Hüsnü efendi, merhum tiyatrocu komik Apti efendinin
yetiştirdiği ve 42 sene sah- ·
nede oynamış eski bir Türk
tiyatrocudur.

Eleldirik tarifesi
Elektirik şirketinden,
tarifelerinin tanzinıi
için koınisyonun toplaı n1 alığı aylara ait
he ·abatı isteniln1iştir.
Ş~rket, hesaplarını Enıanetc ve
Nafıava
bildirecek ve hu nıe'r
cilcr tarafından tetkikat yapıldıl·tan sonra,
t:ırif e koınisyonu toı">
lanaral- _' ·ni ü aylıl
elektirik tn rifesini tar in edecektir.

Kıskançlık ! Geııe kaza!
yüzünden karı-1
Tramvay,
sını

öldüresiye

•

bir

gencın

.,

yaraladı

ayagını

kesti!

Dün gece saat sekizde,
Sultanahmette bir tramvay
kazası olmuş, Osman isminde
bir çocuğun bacağı tramvay
altında kalarak kesilmiştir.
Samatyada oturan ve «19»
yaşında olan Osman, Sultan•
ahmetten sür'atle geçen tram•
vaya atlameak istemiş, fakat

Bu sabah vefada bir cinayet olmuş, Ali isminde bir
amele kansı Fatmayı ağır
surette
yaralamıştır. Şimdi
hastanede ölüm dakikalarını
yaşayan Fatma, zevci Ali ile
son günlerde
geçimsizliğe
b~lamış ve onu kıskandıracak
hareketler yapmıştır.

sahanlık galabalık olduğundan
tutunamamiş, düşmüş. ayağı
tramvayın altına gitmiştir.

• Bu kıskançlık F atmanın hayatına mal olmuş, Ali bir
bıçakla karısını tedavi kabul
etmez bir şekilde tam dokuz
yerinden yaralamıştır. Zabite
Aliyi yakalamıştır.

Vatman bu sırada arkada
olup bitenden haberdar olma·
dığı için ancak müşterilerin
feryadı üzerine teveklruf ede·
bilmiş. bu suretle de gencin
ayağı kesilm~tir. Zabite ve·
müddei umumilik tahkikat

Dilsiz çocuk,
bir tibbiyeliyi

Bir kadın,
kocası için
kendisini vurdu

Maarif vekili Necati B. merhumun kabrinde irat ettiği
nutuk devlet matbaasında
mükemn:ıel bir surııttc tabedilmiştir.
Bu Levhanın ortasında
humun bir resmi vardır.

mer-

Bu

levha bilümum Halk
Fırkaları ile mekteplere talik
edilecektir.
sandığı
. Bugün Polis müdüriyetinde
lstanbulda bulunan umum polis merkez memurları toplanarak polis tasarruf sandığının
bir senelik muamelatını teftiş
edecekler ve yeni bir bilanco

Polis

yapacaklardır.

Umum İstanbul vilayeti polis memurları " o 2 faizle bir
senede ödenmek üzere maaş
ları nisbetinde kefaleti müteselsile ile para almaktadırlar.

Halkalı

mektebenin vaziyeti

Halkalı ziraat mentebinin
vaziyeti el'an tevazzuh etmemiştir.
Vekaleti aidesinden
gelen cevaplarda bu hususta
yakında
ittihazı mukarrerat
ittihaz edileceği bil~irilmiş ise
de henüz bu kararlar bildirilmemişlir.

Büyük masraf ihtiyarı ile
tesis edilmiş olan bu mektebin
ve fidanlıklarının harabiyete
düçar olacağından korkulmaktad.r.

Ocakta ziyafet
Bu aksan1 Türkocağında Etibha n1uhadenet cenıiveti tarafın
dan Sıhhiye vekili Refik bcv scref ine bir
çay ziy~tf~ti verilecektir.

t

1
y

s

yapmaktadırlar.

yaraladı

Dün, Sultan:ıhmette 'çirkin ı
İzmirde
fırıncı
Aptullah
bir kavga olmuş, bu kavga ' Refik ef<!ndinin zevcesi Mer •
neticesinde «16» yaşında Hakyem harı;m bir ay evel
kı İsminde dilsiz bir çocuk
şehrimize gelmiş, hasta olduğu
içi
tıp fakültesine yatırılmıştır.
Tıbbiye talebesinden Ahmet
Meryem hanım dün tam
Cevdet efendiyi yaralamıştır.
hastaneden çıkmak üzere iken
Hakkı, komşularından bir
hanım kıza refakat ederken
İzmirdeki ahbaplarından fena
Ahmet Cevdet efendi bu kıza
haberli bir mektup almıştır.
söz atmış, bu haraket dilsiz
Bu mektupta Aptullah Re·
çocuğun
canını sıkmış,
ve
fik efendinin başka bir ka·
Ahmet Cevdet beye harekedınla y~amağa başladığı biltinin doğru olmadığını işaret
dirilmektedir.
Bu mektup,
le anlatmak istemiş, fakat
Meryem hanımı fazla teessüre
bu arada şiddetli bir baston
sevketmiş, eline geçirdiği bı•
yemiştir.
çakla kendisini 12 yerinden
Bunun üzerine dilsiz kızmış,
ağır surette yaral.aı:ı:ııştır
aynı şekilde mükabele lüzuMeryem hanım tekrar tedazumunu hissetmiş ve Ahmet
vi
altına alınmıştır .
Cevdet efendiyi yaralamıştır.

Bir genç
Necati merhum Zengin bahceva'
Ermeni kendini
nı nasıl kaniçin yapılan
öldürdü
dırmıslar?
,
" lev alar
Başvekil İsmet Paşa H. nin

t

Kumkapıda

Bu sabah saat sekizde, Taksimde Elma dağında bir intihar hadisesi 'olmuş, Haçik is·
minde bir Ermeni gendini öl-

oturan sebzeci
ve tavukcu Nikoğos üç gün
evel yanlarına ismini söylemedikleri bir adamı alarak Ni§ancada İbrahim paşa yokuşunda
bahçevan
Petronun

dürmüştür.

yanına gitmişlerdir.

Bu iki arkadaş meçhul şahsı
Petroya çok zengin bir tacir
olarak tanıtmışlar, kendisine
1000 lira verildiği takdirde
bu parayı bir müddet sonra
fazla faizle iade edeceğini
söylemişlerdir. Petro, bu sözlere kanmış, heman 1000
lirayı meçhul adama vermiştir.
Dün, Takfor, Petroyu ziyaret etmiş, meçhul adamın ortadan yokolduğunu söylemiştir.
Bunun üzerine Petronun
aklı başına gelmiş, derhal zabıtaya müracaat etmiş, dolandırıldığını söylemiştir. Takfor
ve Nikoğos yakalanmışbr.
Kapıcıyı dövınüşler
Osmanlı bankası memurlarından Tevfik ve bakırcı Davit dün gece kumbaracı yokuşunda ,}evki paşa apartıma
nına giderek madam İzmaroyu
g:örmek istemişlerdir. Kapıcı
Omer bunların içeriye girmelerine mani olunca iki arkadaş
kapıcıyı fena halde dövmüş
lerdir.
Bacağı Kırıldı
Üsküdarda kasım ağada
1
belediye tarafından tamir ettirilen yollarda taş taşıyan
Kanberin arabası Murat reis
mahallesinde oturan kaldırımcı
Osmanın oğlu dört yaşında '
Lütfüye çarpmış, Lütfünün sol
bacağı kırılmıştır. Mecruh ço- ı
cuk hastaneye kaldırılmıştır.

l

Dolap derede oturan ve
seyyar satıcılık yapan Haçik,
sabahleyin evinden çıkmış,
Elma dağı caddesine geldiği
zaman caddenin tarn
ortasında

mış

tabancasını

çıkar

beynine

tevcih ederek
ateşlemiştir. 20 yaşındaki bu
genç Ermeninin niçin intihar
ettiği malüm değildir. Zabıta
ve müddei umumilik tahkikata
başlamıştır.

Zavallı çocuk
Karaköyde şerbet satan
Mehmet dün Taksim meydanında motosikletle gezerken
7 yaşında Osman isminde bir
çocuğa çarpmış, ağır surette
yaralanmasına sebebiyet ver·
miştir. Osman hastaneye kal·
dırılrnı~, Mehmet yakalanmıştır.
Otoınobil altında
Kuzkuncukta oturan matmazel Raşe!, dün akşam köprü üzerinde tramvaydan inmiş,
iskeleye doğru giderken 6509
numaralı otomobilin altında
kalarak muhtelif yerlerdeıJ
yaralanmıştır.

Giden rrelen seyyahlar
Limanımızda bulunan Fran·
sız bandıralı (Kanada) seyrab
vapuru dün akşam hareket
etmiştir Yarın akşam İngi~ı
bandıralı (Aziya) vapuru ile
350 seyyah gelecektir.
Bunu takiben İtalya bandı•
rafı (Stella d'İtallya) vapuru
ile 300, (Lutzof) Alman vap~·
ru ile 300 Alman seyrahııJ
vuruduna intizar edilmektedi~
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Son Saat

Nisan

ı ·~ısı J '3SC\T!

----

a!

undan bir kaç gün eve!,
Göztepede Dutluk~a (:j) numara ı kı>ş te oturan mehmet
p:ış:: kerımesi Emine Saime
hanınım intihar ettiğıni ya~

H

.,

ı.

zde,
vaY
nde
vay
an•

ükümet, Muhtelit müb:!dele
komisyonuna h:r nota vcrllıek üzeredir. Bunda Yunan
emlakine v z'ı yed m ameles'niıı durclurulduğu,

bwıunla

mıştık.

son c!efa ol.:rak heklemeğe
karar v ildığin, hu se er de
llıiizakerattan bir ş-.y çıkmaz,
Yunanistnndaki Türk em "ki
iade eduınezse, k t'i ted~biı·
it .ihazı hususu".lda serbesti:
harekatımız;n istimal edileceği
bildirilmektedir.
'"
ıhhiye Vekili B. şerefine
S dü
Tıp talebe cemiyeti
tarafından bir çay ziydeti
Verilmiş, kendisine bir albiim
takdim edamiş, hasbıhalde bulunulmuştıır. Vekil B. CemiYetin hatıra defterine « çok
sevindim » cümlesini yazmıştır.
Refik bey Cumaya Ankaraya
gidecektir .
ün Kuragümrükte Türbe
sokağında Şükran H. ın
evinden yangın çıkmış, 6 ev

Dün

.rd' ~y~~

matbaamıza

----

Bir kere Hayriye hemşireşi
sağmış gibi, ouun :ı.ühürü ile
sandığa bırakılmış olan elmasları, adeta kendisini hemşiresinin yı:rine koyarak ölenin mühürü ile almış, hakiki
vaziyeti ketmederek hareket
etmiştir. Bu hareketi, başlı
başma cezai tukibat icraııını
müstelzim
bir
harekettir.
Halbuki iş bu kadarla kalmamış, Hayriye H.
aldığı
elmaslatı temellük
etmiştir.
Bu da aynşa nazarı dikk~te

şiketi

umumi müdüTerkcs
rü M. Juvan, yeni mukavelenin kabulünden itibaren
bir senede şehrin su tevziatı

V

E

a·

Çalışan Türk

QE

istediğin
1

I

elmaslartmdan
g!bi istifade et. Sa-

na bıratıyorum!» demiş, rızasıla salahiyet vermiştir.
Filhakika, hemşiresi öldükten sonra buııdan bahsedilmeden müekkilemin onun mühürü ile bunları almıyarak, kendisine
terkedilen elmasları
daha başka türlü alması, dalın usulü dairesinde haraket
etmesi daha muvafıkolurdu.
Lakin kendisi altmışlık bir
kadındır. Yol, usul gösteren
bulunmamış, o da bu suretle
alınmasında
bir
mahzur
mevcut
olabileceği
aklına
bile gelmedi, bunları almış, ,
hemşiresinin öldüğünü söylemiye ihmal etmiş. Mamafi,
ortada bir kast yoktur. Bu
hareketten dolayı da ceza
verilemez.
Esasen varislerden yalnız
bu hanım davacıdır ki sebebi
de veraset ihtilafıdır.
Neticede muhalceme müddei
umuminin mütaleası alınarak
tetkikat yapılmak üzere baş
ka srüne bırahlınıştır.

)nguldagın ihracatı
Geçen 1929 Martının iptidasından
nihayetine kadar
Zonğu1daktan limanımıza 33
vapurla 62'1:76 ton kömür

Z

artist/erine bir
nazar
Romanyadan gelenler, orada
bir Türk kadın artistinin şöh
retinden uzun uzadıya bahsetmektedirler. Rafet Süıeyya
ismindeki bu artist kadın
sırf kendi zeka ve he,·esile
artistliğe
başlamış ve kısa
bir zamanda fevkalade rağ
bet görmüştür. Bu kadın güzel olmakla beraber sevimlidir. Bükreşte bulunan ecnebi
sefirlerinden biri bu kadına
gönül vermiş ve ona pek çok
para yedirmekte bulunmuştur.
Son zamanlarda, Avrupa
şehirlerinde de
Türk artistlerine tesadüf edilmiye baş
lanmıştır. Bu meyanda Berlinde Sait isminde bir gencin
varycteierinin çok takdir kazandığı söylenmektedir.
Bu genç, bir aralık İstan
bulda her gece Gardenbara
giderek danseder, hatta zabıta
vukuatı da çıkanr; artistlerin
başına bela kesilirdi. Londrada
da Leyli isminde bir kadın
artist kullanmakta olup çok
şöhret kazanmıştır.

Çocuk

haftası

Bu

kadın

Romanyalı

1
1

1fMfm.

0
"
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-«Yunüs Emre» için yapı
ihtifale iştirak edecek
misin?
- Etmez olurmuyum, tabii
lıcak

edeceğim!

- Galiba sen de Yunüs
Emreyi sevenlerdensin!
- Elbette sevenlerdenim.
- Lakin bazıları onun şiirlerinden bir şey anlamıyor,
onları manasız, saçma buluyorlar. Buna ne dersin?
Anlamıya kabiliyetleri
yoksa ben ne diye bilirim?
Mesela ben de bir çok şair·
lerin şiirlerinden bir şey anla•
marn, onları manasız saçma
bulurum. Çünkü, ayıp değil a,
benim de onları anlamıya ka·
biliyetim yokl
- Canım, şimdi bırak onu
da Yunüsün şiirlerinin nesini
seviyorsun, onu anlat banal
Mesela şu:
•Beni bir dağda buldular>
cKolwn kanadım kırdılar>
• Dulalıa !Ayık gördüler>

•Onun ıçiıı ben ağl.mm •
Diye herkesin bildiği, pek

bir
meşhur dilenci ilahilerinin nedişçi kadının kızı olup babaresi güzel?
•~lalı edileceğini söylemiştir.
sı Aptülhamidin mabeyincile- Bir kere şunu bil ki,
arülfünun emrine 5 medrerinden ve
Bedirhanilerden
se verilmi:rtir. Bunlarda
rahmetli Yunüs onu sokaklarda
nakledilı:ıiştir.
bir kürttür. Bunlardan maakimsesiz talebe için yurtlar
Bu kömürlerden 12,320 ton
da Avrupaoın diğer şehirle
a· ı'acaktır.
İzınire, 6,6()0 teın Mersine, .· rinde bazı Türk artistlerine
ilayet ve Emanetin Düyu15,000 ton kömür de Pireye- daha tesadüf
edilmeb.i:edir.
nu umumiye binasına tasevkedil~lştir.
Bu
meyanda
Prens
Aptülkadir
Şınmaları takarrür
etmiştir.
Geçeıı 1929 şubatı zarfında
sern1ühen<lisinin
iştı
Peştede bir kahvede keman
tının \·e sayım resminin tezyidi
Poliste şimdiki Vilayet binaise
18
vapurla
36890
ton
nakl
teklif edilmektedir.
çalm:::kla \•akit geçirmektedir
rakile
topl~nınıştır.
sı:ıı istemektedir.
edilmiştir.
fganistaodan
avdet
etmekki, bu tamamile artist addeemurin tasfiye komisyonKomisyo , bu İçtin1aı
te
olan
askeri
heyetimiz
dilemez.
lan, müddeti bittiğinden
Taşkende vasıl olmuştur.
müteakıp, Hqy<larpa- 1
11
Aptülkadir İstanbuldan alalağvedilmiştir.
V
cnizelos
mecliste,
yaşada, tirenlcri hamil
Fenlandiya müslümanlannliimayei Ettal cemi- turka parçalar istemiştir. Mı
•kında Türkiye ile itilaf
di!enciler terennüm etsinler
dan Zinetüllah ·Ahsen Bey
olacak vapurların ya- vetine yardım ediniı sır ve F ransada da bazı Türk diye söylememiştir. Sonra bu
olacağını
ümit
etmekte
oldulürk maaı;f Cemiyeti emrine
artistlerine tesadüf edilmekte
naşına !arı için iskele
«
Himayei
Etfal,.
cemiyeti
ğunu
söylemiştir.
.1205) lira göndererek iane ile
ise de bunlar da tamamile artist manzume eşine ender tesadüf
bir
çocuk
haftası
ihdas
etarülfünun
lslam
san'atları
1kinci bir Darülfünun tesisini,
edilecek, çok güzel, çok derin
ınahallini tesbit ctınek
addedilemezler.
muallimi
Ağaoğlu Mehmet
miştir. Bu haftanın başı 23
bir şiirdir. Hele bunun yürek!>arasının bu teşebbüse baş
Bu meyanda aktör Burhaüzere nıahallen tetkiNisandır.
Mişigaıı Da;-ülfünununda
B.in
len koparak söylendiği devir
langıç ittihazını rica etmiştir.
nettin, Şarka ait bazı yalan
Çocuk haftası zarfında
3 sene müderrislik deruhte kat yapınaktadır .
göz önüne getirilicek olursa
1\ Ailas cıvarında heyecanlı etmesi muvafık görülmüştür.
yan'.11 şeyler oynıyarak para
1
« Him:::yei Etfal » e yardım 1
IVI bir kaplan avı yapılmış,
bunun güzelliği, bir kat daha
kazanmıya çalışmaktadır.
edecek olursanız vatanı
sveçte Ağustosta toplanacak murları hakkındaki kaııununa göbir genç yalnız başına koca
artar. Berrak yaz akşamları
b•ynelmilel
tarihi edyan
Vali
B.
in
teşekkürü
re, dahiliye memurl:::n en az 1 istikbaline en büyük bir
bir kaplanı tepelemiştir.
yeşillikler
arasında
aheste,
kuvvet vermiş olacaksınız.
kongrasma Köprülü zade Fuat
3 senede bir terfi edecekler- 1
Talihsiz hemşiremin hazin
, . ahdidi teslihat konferansı
hazin bir gıcırtı ile şırıl şınl
B. in iştiraki takarür etmiştir.
İstikbali t~ıyacak büyük
dir.
Terfi
lista:ıı
her
sene
Cumteessüölümünden
mütevellit
na gidecek olan Ha. vekilisulan akan bir bostan dolabı
eni bütçenin varidat ve
Türk yavrularının boyunları
huriyet
bayramında
ilan
edilerat
ve
ızbrabatımızı
tahfif
ve
llıize Cevat Pş. Sirit meb'usu
bundan daha canlı, daha timmasraf fasılaları yekünları
bükük, gıdasız ve bakımsız
bizi
tatyip
ve
teselli
eylemek
~ahmut ve Ha. şifre ve kalemi 220 milyona baliğ olmaktadır. cektir.
sali,
daha güzel dile getirilekalmalanna hiç bir Türk
üzere cenaze merasimine iş
llıahsus M. leri refakat edeülkiye müfettişleri, iskan
nza göstermez.
bilir mi? Hala bazı İstanbul
adriye H. mes'elesinden,
işlerini mürakabeye başla
tirak
eden
ve
yazı
ile
ve
ya
te~lerdir.
dün de zahire borsası meCemiyet son 4 senede
bostan.annda dönen dolapmışlardır.
şifahen
taziyelerini
bezletmek
murlarından
Feridun,
Kırzade
257 ,561 çocuğa yardım et lar~ dikkat edersen Yunüsün
eçen sene .. Ruam'> hastaŞevki, Kalkavan zade ismail,
lütufkarlığında bulunan zevatı
lığı hakkında ,tetkikat yaincancılarda
trikotaj ve
miştir. Bu şefkatli eli yardı
bu şiirini pek yakından aynen
Alemdar
zade
Hafız
Aziz
beyçorapçılık
Türk
anonim
kirama
biraderlerimle
birlikte
lla larkeu feci bir şekilde şe
mınızla kuvvetlendiriniz.
duyar gibi olursun .
nihayetsiz
teşekkürat ve minlıit olan baytar Ahmet ve Hü- lerin şahit sıfatile ifadeleri şirketiyle Şüha, Selim ve şü
- Peki! Ya o:
Jf
rekası manifatura ticarethanenettarlıklanmw
arza
muhte~a.i beylerin ihyayı hatırası alınmıştır.
• Dindiın erik dalinc •
Y ann memleketimizin baitapçılar namına Ankaraya
sinin iflaslanna karar verilrem
gazetenizin
tavassutunu
• .,\ııt.la )'fJiı.n üzüınü •
•çin dün tatbikab baytariye
şına geçecek olan bugünün
giden hey'et avdet etmiş
miştir.
rica
ederim.
llıektebinde bir ihtifal yapıl
Diye başlayan acayip man çocuklannı açlıktan, sefalettir. Kitapçılar , şirket teşkil
İstanbul vali vekili ve
ltııştır.
asuslukla
maznun
Ebülkazume nedir?
ten kurtarmıya ç alı şan
edeceklerdir. Maarif vekaleti
sım
Tevfik
hakkındaki
Şehremini:
Muhittin
- O da çok derin ve felLı indis tanda sünnilcrle şüler
Himayei Etfal cemiyetine
bu şirkete Devlet matbaasın
tahkikat
bitmiş,
evrakı
Müd'1aruında bir kargaşalık
da kredi açacak ve sair susefi bir şürdir ki , Yunüs o
yardım
etmek istiyenler,
1ki
iflas
dei
umumiliğe
verilmiştir.
15
tulıur etmiştir.
retle yartlım edecektir.
matbaamızın d e 1a !etinden
zaman söylemek istediği bazı
Nisanda
muhakemesine
baş
lstanbulda
4
cü
Vakıf
hanın
lmnayada havalar soğumuşhakikat!arı ,
devrin icabı,
istifade edebilirler. Bu gibi
czacılar cemiyeti, dün aklanacaktır .
tur.
da (12) numarada ecza depoşam Tokatlıyanda Sıhhat
şefakatli ve hayırperver zeancak böyle kapalı remizlerle
Ela.rem layihası, bugün heyculuğu eden Naci B. ile KeVekili şerefine bir ziyatet
inoptaki kibrit fabrikasının
vatın
verecekleri ianeyi
adeta bir şifre şeklinde söy·
».t eti velcilede görüşülecektir. vermişlerdir.
çatlamış bulunan duvargam
efendinin
iflaslarına
2
ci
memnuniyetle Himayei Etfal
!emiştir. Şimdi onu burada
k aliyeci Barem layiha.sına
ları da bu defa fırtınadan
ticaret mahkemesince karar
M. M. de müzakere edilcemiyetine teslim edecegiz.
uzun uzadıya izaha yenmız
'rşılık olarak tuz satışı fia• mekte olan Dahiliye meyıkılmıştır.
verilmiştir.
müsait olmadığı için bu bapta
ben sana sonra izahat. veririm.
küô değildir. Bundan başka
haldedir. Emanet burayı tahBir şey daha söyleyim ki :
İş istiyoruz
yapılan iş te gayet fenadır.
liye
etmediği takdirde içinde
Ywıüsün:
Biz on alb ynşlannda üç
Geçen sabah buradan geçi«15,.
ailenin
bir
gün
oturan
•.°ırat loldaıı ıııc<"<lır•
arkadaşız; orta mekt bin biyordum .
Amele
arasında
bir
facıanın
kurbanı
olduğuna
cKılııtan ~ •kİnt"CJir.
rmcı
sınıfında
bulunuyoruz,
cereyan eden öyle garip bir
şahit olacağız. Nazan dikkati
fi\'nrıp o. 1 iı tüne•
ailemizin fakirliğinden dolayı
celbederim.
cBiraz yatu:sını eelirı>
muhavere kulağıma ilişti:
tahsile devam edemiyoruz;
rumu açlı tan kurtarmış ola·
Söğütlü çeşme sokağında
memurun
« Böyle şokağa ancak böyle yeni tükçeyi mükemmel okur
Sözü ile ne demek istedicağım.
İst:ınbul
sabık
Posta
No
«3l»de
sakin
Ali
Rıza
iş yaraşır. »
ğini bir çokrarımız daha yeni
Posta idaresinin 38 senelik
ve yazarız. Kendimize bir
mühimme
memuru
Hacı
Ziya
yeni anlıyoruz. Hülisa Yunüs
~llıektıır bir memuruyum. Bir
Bundan eve! bu sokağın
fabrik.ıda ve ya bir imalatha0
Emre,
asnnın hem büyük bir
~ ~ hizmetlerime rağmen tekarşısındaki S''leyman paşa
Faııile makinesi
nede, yazıhanede ve ya vaBizde sokak taıniri
sokağı da tamir
edilmiştir •
.~~dc sevkedildim. En büyüğü
purlarda iş bulmak istiyoruz.
70 &-ıntinı, « Dübye » şairi, hem filesofudur.
Şimdi burasını görenler, bunun
d " Yaşında üç erkek evlaKadıköy
belediyesi,
bir
arru edenler aşağıdaki adrese
nıarka Trikotaj f anile
t~~la aç kalacak bir vaziyet- müddettenberi bazı sokak- tamir edildiğin• elli şahit mektup gönderebilirler :
ınakinesi ile 4 :enkli ,
l'oplanan fahişeler
~ıtı. Henüz tekaüt edilecek lan tamir ettirmektedir. Bu istiyebilirler. ~İn semtle, yerle
Sultanselimde kirk merdiar yaşlı değilim.
Dün akşam Siı·keci v~ Beybir adet «Süper otunne alakası vardır? Olmadığı~ venlerde {11) No. hanede
arada Çankçı mahallesi dek lıhdeme verilen her hangi
Süleyman paşa sokağının da
nilen nispeten fakir halkın
Selahattin.
) orıı nakış aleti ucuz o:llu sokaklarında serseriyane
sarhoş olarak gezen ve çalgılı
d:~. vazifede ihmal göstenne- oturduğu sokak ta vardır. Bu berbat edilmesile anlaşılıyor.
fia
tla
satılıktır.
gazinolarda
rezalet yapan, fa~ıtı · icilimle sabittir.
O halde Kadıköy belediyesi
sokak epey zaman evel yapıl
Bu ev vıl·ılınalıdır
ita akkımrla verilen tekaüt mıya başlandı. Fakat işler o buralara bir göz gezdirmiyor
Adrc~: Üsl·ü<laroa, ':işelerden (50) tanesi polisce
Kadıköyünde Söğütlü çeş~rarı tashih edilerek tekrar
kadar yavaş gidiyor ki buna
l'ncular sokak ua nu- tevkif edilerek muayeneye
mu?
Bahariye: Net?tet
wıka · ndaki Ali Şamil
başlatılırs;ım üç erkek yav- çalışmak ismini vermek nı~;m~evkcciilmişlir.
bire S!Öçecek bir J ıııaralı ı~ane.
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Sandıktaki

[ 1 inci sahifeden mabat]

Emi11e Saime han rnıı hemşi
resi Ay _ Nigar !"ı:l'ı.m geldi.
He:ıışiresin' n
intihana akrabıılanııd:ın ikislnin amil olduklarlill ~ôylc..Jik en sonra
şu cümleleri ila ·e etti:
alınmalıdır.
- «Hemş:ıem ikaınet ettit:,i
Buna karşı Hayriye H.mın
ki\kün mutasarrıfı olduğu gihi
vekili, u müdafaada bulun~fütaşta bir konakla bir
evin, 13eyoğlunda da bir di!k- ' muştur:
- Meselede temellükle emkünın hi$Sedarıdır.
Buna rağ en ycksullukt-n
niyeti sui is imal
mevzuu
bahsolamaz. Ortada müddei
cinnet getiretrek İ:iı ti haı·
tarafından tevdi edılmiş, kenetmesiııi hav.ala alınıyor.
Zavallı kadının kendisi gibi
disine ait bir mal yokiur ki!
düşünceden
cinnet getiren
Müekkilemin hemşiresi Zeyoğlu Şadan hastaneye göndenep H. hastalanmış. Yanında
rilmesi için Hakkı Şinasi pabulunan müekkileme mühüşadım himaye rica ederken
rünü, cüzdanını vermiş. «Ben
müntehire de o akrabalannın
kendisini eyi hissetmiyorum.
kaptlannı çalarak hastaneye
Bunları sen sakla.
göndeıilmesini
rica ediyor,
fakat koğuluyur, kovanlar da
eribot ışi
bu biçarenin o gün ölüme
IIaydarpa~a - Sirkeci
gittiğini pek ala biliyorbrdı.
Ramazanın «28» inci günü
arasın ia
yapılacak
himayesini deruhte ettikleri
feribot tesisatı ıçın
bu kadına el uzatmıyorlar,
hatta hakkı ve hissesi olan
tetkikat yapan l·onıis
kiralan bile zavallıya vermi yon, bugün, hu ışı
yorlardı. Ben, müddei umumialan şirketin Bclçikaliğin takibat yapmasını rica
ediyorum. »
dan gelen direktor Ye

Yanmı~tır.

am
en
na

akşam

Hemşiresinin elmaslarını almış

o!

. Delirmesinin ve
arrıız
ı intiharının se)'akında ınübadele
ı bepleri aranmalı
kunıi~ ·onuı a veriliyor

Sahife ~

lliı-

feryadı

*
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~ı!ı.ife

4 Nisan

Son ::."-"•
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Bir zavallı
sinde horozlar baba, çocuğunu
6fünce..,
arryor

HATIRALMI

Beyoğlu
•

!1:1beı--

bunda.

Fah:al IJen ı<Jıtıırzlct ltoızıışıırken
seıı salııı sm' ıışınct ..
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Bayratar, bu f sıka
yışa da şaştı. Vali
konağınlla
mi afir
o~an
bir
İ ... tanbul
efe,ndisin in ~ -ın2-il ağa
ile gizli ~~onuşması ne
den1ekti? ~iert adam,
gizli şeylerden tab'an
iğreniyor ve nıüşahede
itibarile de ürküyordu.
Tersenkli oğlunun içi

·e
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n

y
e
a

T

başka,

b

dı

Valinin halü kali acayipti. Kadı Ef. dört
yüzlü bir mahluk idi.
Subaşı, günün yarısını
v
paşanın, yarısını aganın yanında geçirirdi.
Dizdar ağa, valinin
eteğini öper, Tersenkli oğlundan sık sık
caize alırdı.
Şimdi
İstanbuldan kağıt ve
hediye getiren kapıcı
başı da
gözle kaş

tt

arasında

l1

st
u

'

rı

zc
v
T

e
t
c

\

dışı

başkaydı.

fısıldamayı

beceriyor ve mahrem
sözlerden
bahsediyordu.
Bu sırlar, bu karışık
tavırlar,

~.ziyetler,

Bayraktar ıçın ayrı
ayrı hayret, hiddet ve
nefret vesilesi oluyordu. Bununla beraber,
kapıcıbaşının
sözünü
Tersenkli oğluna iblağ etmekten bittabi
geri kalmadı. Ağa,
arzolunan
ziyaretin
manidar
olduğunu
anlayınca ı

- Hım! - dedi - işte
Biz
haber
bunda.
onunla
konuşurken
sen de savuşma. Konakta bulun. Olur ki
. müşavere h1zın1gelirl
O akşam:
- Ben de bu eşiğin
ezelden
kıtmiriyirn.
Diyerek İsmail ağanın
dizini öpen kapıcıbaşı
mahrem sözlerile o
yılmak bilmez, gözünü
daldan budaktan esır-

g·cnıez
1

1nır<l u (1a

•

tıt-

retti. Bütün insanları
- nefsine l·ıvasen - f e·1" f ı•t ne k ar,
•
sa da maı ,
ve llessas olarak tanıyan; hadiseleri hep O
kanaatle
çerçivelen. b"
· d
mış ır zavıye en ırör~
miye alışan
İsmail
a ğa, ka pıcıbaşının ifşaatına karşı
müte·
h a yyır o l ma kt an menı
nef sedernedi.
İstanb u ldan ge1en memur
da bu hayretin fark d
ld
·· h ti·
ın a o • u,
ve
şo
• , k Jreğ ı
d ere be ğ ının şaş ın ı ını
biraz da .it.imatsız.~ığı-

cadde-

[ 1 incl sahifeden mabat ]

ca bekçiler, hemen kolundan

yapışıp:

- Aman, derler, hemşerim,
sen yaman bir hokkabaz olmalısın, rica ederiz, bir de
karga gibi öt ha kalımı
Herif daha cevap vermeden
ceketinin albndan başını çıkaran guz·· el bir horoz:
- Ve ürü ... ü ü ül yü baııtırı; ve mes' ele de anlaşılır.

Meğer herif hukkabaz değil.
seyyar bir tavuk kümeai iııaitl
Koynundm iki diri horoz,
bir tavuk; cebinden de iki
boğulmut piliç çıkan bu adam
İstanbulda tam otuz senedir
tavuk hırsızlığıyla gül gibi
geçinen sabıkalı kıpb Sansar
Al"1 . ;_

Aksarayda Sofular caddesinde Arabacılar sokağında
«4 » numaralı evde oturan
«45» yaşında terlikçi İbrahim
oğlu Ahmet Hikmet, üç buçuk aydanberi kaybolmuştur.
Ahmet Hikmet efendinin

1 am bu sırada ...
1

Gözleri11ı
siııe

-. anlatbğına nazaran,
dedenin
bir gece zevcesi Mazluma hanımla parasızlık
yüzünden
kavğa ed.ıı Ahmet Hikmet
efendi.
«-Bu can bana harıım
olsun, diyerek yalın ayak,
bqı kablk evden fırlamış,
bir ~aha -da avdet etmemiştir. İhtiyar peder tuı üç buçu..'- ay.. zevceşind en b afka
iki tane de çocugu olllll oglımu aramış, fakat bulamamışbr.
Artık
oglımu bulmaktan
üıııidl kesilen bu zavallı ihtiyar gözleri yaşla dolu olarak
şunlan rica etmektedi· :
«- Oglumu gören, bilen,
işiden varsa bana haber versin. Polis efendiler de benim

-2-'15-ı1114haı'l'iri: lıll'is J/a/ıteı~ ı·

gibi
geceyi olelde ve yumu şacık yalak iı;inde geçirdim.
Sabahleyin çıkarken otelcı sordu:
- Siz yeni mi gel<Uniz?
Yalan söyleıllm:
•
•
- Evet.. Dedim. Daha
vapurdan çıkalı bir. gün
oldu.
- O halde buradaki
• Türklerle daha konuşma
Tııtimin

«95» Y"•ındaki babası İbrahim

btr ıııel.,, ·/ (ttıe tabele-takz/(/t A«ıl(/t.

etliğiniz

dınız'!

Gözlerim ·hayret içinde
aQıldı:

le hİI' IJP Ç lİlll !'ıtij . Ill"
solumda dü i:lıünları, ıır '
c;eıı iıısaııları !JÖz ucu jle
tetkik ediyor, sinıalard:t 11
bir vatanda:;; :ırıyordUt~·

ti
1

üzcrindt' durdu.
Bu lavlıada !}Unları o.kıl'
dum.
« La ı'.Uarina »
Ve bunun altında ıfıl
meyhanenin ııumara~ 1
f f45 ve daha altında ~o
isim vardı:
Ali Baba!.
( ı'Uahadl var )

h

il
Birden nazarlarım ııır h
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~luhabbet tellalı, bu
muhtelif çeşitteki yazıları gözden geçirerek
birinin üzerinde tevekkuf etti:
- İşte efendi birader
•dedi - bir filozof un
yazısı. Bu sestir, sazı
sesten çıkaracaksın!
Mümeyiz, istihzasında devam ile ricada

0

- Burada çok Türk
var
nu?
ım'9···
z:ııılililluırn~ıırı- Çok ta söz mü.. Do- . . .Ta~it şimdi, Sansar Ali,
Bu akşam
lu. Hele bir ( Boka ) ya
çaldıgı tavukların kümeste
gidiniz orada ne kadar
pinekledikleri glbi tevkıfane'Sinemasında
hemşerl göreceksiniz.
de pineklemektedir.
oğlumu arasınlar!.«
•
,,~-""m·-·-"!l!'~""ll"''!ll""'.....-c"'"'ll\""
.."™'""'.n""ı"'""'"m·ıııı"''"''"""'"""r.'I
- nu ( Boka ) ~eresi?
~~- ı..- ....._..~ıuıuuııııııııuıuuıı
ı11rııHt11UUlll11ıı~
,fi(/.Yarın akşam
M - Limanın son kısmı.
numaralı veya 25 nu(j
ıllıe "):1~ ASRİ Sinemada 43
tramvaylardan heı·
n:ı :'tfettığınde? so~le~ ()
-~ bütün dünyanın ve bilhassa maralı
hangisine binerseniz sizi
rının sonona hır suru
<
'
•
şehrimiz halkının sevdiği genç ıt doğru ( Nll•oçea ) caddet
d
yemin ilave etmiye (1
~
dilber ve sevimli dahi sinema
sine götürür. Boka işte
Ilı
mecburiyet gördü.
!!
· ~J
..
~dızı
. i~ bu caddenin arka kısmın
Ilı
dadır.
Tersenkli
derin
Ü
k
Ben bu havadisi alınca
bir tahayyür içinde
U
hemen otelden fırladım.
.. .. d .. k- ~un bu sene ıbda ettıgı en
JOA'N
uzun uzun d uşun u
(
,
mükemmel eseri
Vatanımdan uzaktım. Bari
c;RAWF00.0
le
Jtt...
ten sonra :
f ~,_
GENÇ KIZ KALBi Ü vatandaş yüzü göreyhn
fe
1filiminin ilk iraesi.
- Baka yoldaş -dedi- '.:
~
~ dedim. ( 25 ) numaralı
SİNGAPUR
GECELERi
tramvaya bindim. BJlet •
111 11111111
111 ~ 11 ••ı 11 -~n 11 " 111 '" 111 1 1 11 "''" 111111 • 11 " 111111 ı · 11 " 111111 '"'l"""" 11 " 11 l""""'11 1 11111 "
ben bu diyarın sahibi- l:liiiülnlıııı.,ı•ıl
L!... .:""""'""l""''-nıı""'
. .ı
"~•ıııılllUJ;UI
Mıı:w:~ıı ı:ııııı:~ID"'Wlı•muııı
•rnıı~:ı:ıııı wı:ıu:ıııı ıı:uuwıııwımuıNI• • lııı:ııuıuıııı ı:~ıwııuw ıııuuı:~ w: •
mümessili: RAMON NO._-;
çiye tenblb etmiştim. HaVARRO Bu filim AFYOı•
yim. Bir dediğim iki
KADIN ve ERKEK
ber verdi. ( Nlkocea )
denilen mtithiş afetin hak~ 111
caddesinde indlın. Köşe
olmaz. Kimse karşımmoda İngiliz . kumaşları
olduğu akııayı şarkın sefl".
deki polise yanu,tım:
ve mtltefeaaih muhitlerl!U
~I
da ağız açamaz. AnGalataaa Karakayde Bebek tramvayları tevakkuf
musavverdir.
it
A.federsfniz.
Burada
cak dediklerin çok
mahallinde 53 numaralı
biveten : İki kısımlık kah· '
( Boka ) mahallesi var mühimdir. Bir adaTayhman İngiliz kumaş
kabalı
bir komedidir.
)'L
mış. Nerede?
mımla görüşmeden iyi
ticarethanesinde kat'iyyen maktu ve her yerden ucu:ı:
Herif manalı manalı
~f
kötü cevap veremem.
fiatlarla bulacaksınız
suralıma baktıktan sonra
(Mabadi var) ..--1111111111f111ıtllllll--111111!111111111UJ • llllilDNWlmtlllllll!lrıi. ·;•11r.wı:m.aıııııııııı11 _ _, tarif etli. Boka sokağına
1 yarın aqam M. LE
SINEMASiNDA ~ saptı(jım zaman polisin
SİNEMASINDA
itıı
KONRAD VAYDT ve MERİ FİLSEN in pek muhteşem
.
manalı bakışının su· ve
'
temsilleri olup sabırsızlıkla beklenilen ve şehrimizin sinema
·
hikmetini anladım.
1 't
aleminde yeni bir dönüm noktası teşkil edecek olan
mediğinden
LA.fın kısacası Uoka maVİKTOR HUGO nun şaheseri
lıallesl
bizim Galatanın
Muhtelit Mübadele
kemer altı denilen maruf
komisyonunun Yunaflliminin ilk
müsameresi. 20
mahallesinin bir eşi imiş.
o
nistana nakli için bek1
kişilik büyük senfonik orkestrası . 12 kısım temsili birden ~ Buenos Ayreste bulunan
lenen
tahsisat hala ~ıııııımıunınıııııııınnıuııınııuıııı:. Fiatlarda zammiyat yoktur ~ıwımııımumııııı11ınıu:ııı~
bütün gemiciler burada
pelmerniştir.
Aram ederleı• ve gene
Sabırsızlıkla beklediğiniz
Konıisyonun Nisan
burada bin bir cins ve
maaşları da henüz tahNİSAN
çeşit hatun kişiler ara sisat
gelmediğinden
Bu münasebetle size mühim bir sırn ifşa edeceğiz. Son
sında izinli günlerinin sagünlerde
evlenmiş
olan
DOLORES
KOSTELLO
ve
verilmemiştir.
rasını sürerlermiş. Upu •
JOHN BARİMOR nişanlan esnasında
zun bir cadde. Caddenin
j Sinc nıa V(. ti va~n>l a r
MAHKuMLA~ GEMİSİ
üstünde karşılıklı sıralanfilimfnin ilk iraesl
FERAH x l NE.iıADA
ııamile çok heyecanlı ve titretici ve ayni zamanda aşkla
mış ahçı ve meyhaneler·..
Bütill". aşıkların kalplerinde
2 filim
rını bütün kalblerile ifade ettikleri gayet şairane bir eseri
Ve bunların arasında .bir
duydukları en ince hissiyııtı
AŞK UGRUNDA KATİL ve
vücuda getirmişlerdir.
birinden az çok me!'afell
tasvir eden bu filim tu\111'
!etlerin lüks ve ihtişamı k•'
DONKIŞOT: Düztaban,
mahut evlerin buzlu cadınların güzelliği, ~ece kıtr:
ak~:ın
Sinemasına
Bastıbacak
n1ekanlı kapıları.
navalının çılgınlıkları s;ı:fe
gidecek olanlar bu iki büyük yıldızı bağlıyan hakiki
Dünyanın en meşhur okkabaz
Bunları önünden elim.i J sind~ h~k~kı: . san'~tı!l "
Jcvdaya şzhit olacnk1ardır.
MELİDİS. Matine: 15
..
zevk ı selımın tımsalıdır.
kolumu sı lrya s alt , .a ~oy- w+n++•n••
;_,
- = --
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--

gswc™
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bulundu:
- Zahmetse de okuyun.
Vahan Ef. bir - iki
kere öksürdü,
her
hangi bir lisanı bütün
güzelliklerinden uzakl31ştıran omcşhur şivei

muharriple okodu:
..:... «Le jan!in <i'Epicure» » Jlolaı110 h:J;;;

'fürk çeye çevirincet<Epikür» efendimizin bahçesi olur. Bir Fr.ansız,
yol huln1uş, Epil. ü~ün
bahçasına girmiş. Bahçıvan, uykuda miymış, yoksa bir yerde
iş mi görüyorn1üş, Fransı zı görrnemiş.
O
da bahçe( en şu yen1iş
·
leri toplanıı5. Rünıuz
<lan çaİ<ar~aıı kulavını
uzat, ağzının
SU) u

lonunun cebinde o.duğu halde şu parçayı
-lahni nıahut ile- okumıya ba.şladı:

[La vie n'a pas l'air d'une
salle d'examen elle rcssaın
ble plutôt iı. un vaste atalier
de Poterie au l'on fabrique
toutes sorteıı de vases poıır
dcs desti. ation i nconnfıes et
dont piusieurs, rompi!B dans le
moulc sone rejııtes comıne
de vils tcssons sans avoir jamais servi. Les antres ne sont
eınp:oyes qu'a des usages absurd eG et degoutants. ce.; pots

paçanı ı~latsın.
c•est nous~n
Vah:.ııı, hu 11Lıka(:
iki
den1 yi mut :.kıpa y'<lğ2. .l\lüıııc .v iz
k~dkh . ..>:ı· e~i ,lan .. o- 1 ara ındn · onlu:

cura

- Bu Firenkçe, Türkçesi nedir?
Vahan Ef defterini
burnundan
çekerek
-sözü kesilen bir hatip
iğbirarile- bağırdı:

- Valde hanımınızın
rahnü aliyesinde dokuz
ay oturmuşsan sabrı
öğrenmemişsin? Anatol Fransın kelamı hıp
<leyi Türkçeye döner?
Vc sonra Garp ed&biyatının o senelerde
en parlak yıldızı olmak istidadını göstereıı büyük c<libin söz-

lerini te:rcüın1:.ye
rişti.

ı;

~ .. d e ım
. t"haJI
«S en omrun
ı

!'

6"
de'

!onuna girmişsin? O salon dı'
ğil küklirtlü kaplıcadır. Aff•
mı imanına kadar terle~.
• oPCanın terlemek iste~ıyd Jı'
gel seninle şu çömlekçı ~feı
karuna girelim. Bak ııcrı tı'
kolunu sıvamış habire çııl;e'
yor. Aman yaı-abbiml ııevı'
de y.ıpmış neler? Bak
zoya, bir kız gibi güzel· .çt~
kim bilir hangi baron çı ·"'
koyacak. Ay vazoııun yaıı"·
d,ı''
da lazımlık var. Ayıp ını d~
sin? hayır! yılı."llız ar yılı ,r#
kar yılı, alıcısı· oldukt.aJl lı ti'
ra vazo da yapı!ır ıazırnlı_,.

'lçil''

:t-fabadi

~w

Nis:ııı

q
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Son Saat
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Sporda

bazı yerlerde
çığırından çıkıyor

Beden terbiyesi
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1'1111
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Memnu resimler
Bu silsileye ilave olarak biri
daha afaroz edildi
Geçen i. ı, Pl!!!!!!'!!:!=:=~~!!!!\ll!~!!!!!!:~~~~;r~
mcmltkctlcrde, muhtelif sebepler
den dolayı alı
llıuhtelif

bıp

satılmaları

bıenedılen

bir

kaç resim neşr
Kimi
lıazı Kral aileleri arasındaki
fena ve çirkin ""'i'~·ı't''~·~,~~:i;f~~~~~~'~tf~•
LERI ~akaları
göster· .,.....,,,,_ ~·.o:.~•
NO· llıcsindcn, kimi
halk üzerinde
İJJI
sefih llıanevi tesirlen
alma lazımge·
erlııi
1tn bazı devlet
kah·
l\~mlarını laü1 ~<ıli bir vazi·
~ette teşhir etllıeınek için ortadan kaldırı- iM:~
1'ıı bu resimlere,
•on olarak şu
•farozlu fotogtaf ilave edil- 15?;:~~!!
etıniştik.

oN

~ahne, İspanya

tıtııo dö Riverayı göstermektedir. Bir az dikkat edilecek

olursa kralla başvekilin birbirlerine bakıştıkları anla:ı: ..·.
lialk bu bakışlarda bir sertlik sezer gibi olmuş, · ,iva.;et
lıpanyol hükümetine kadar aksetmiş ve bunun üz ..1e resmin
~<ırtlara konmas:, mecmua ve ıı-azetelerdc neşri menedilmiştir.

l{onferanslar

İstiklal lisesi müdürlüğünden:

tı'ıaarif müfettişi

umumilerir,den Rifat Necdet Bef. tarafıııdan Şehzade başında mektebiınizin konferans salonunda
hu akşam saat 20 de "inkilap
tdebiyatı" mevzulu bir konfo~~~ verilecektir. Herkes gele·
Q•lır.

iti lf. Türk Ocağından:
< Perşembe akşamı
Ş~ de Türk ocağında

Yarın

s ~·at
doktor

~krü Hazım B. tarafından

~ eden terbiyesi) mevzulu bir
0
h 1lferans verilecektir. Bilahra
~il2ı güzel eserler çalınacaktır.
erkes gelebilir.

l'ERBİYE•
.......

"'1ecm ua~
C:iit: 111
s.. 13
Çıktı.

~f.

V. M. T. T. Heyeti

tarafından neşrolunur.
Fiyatı 25 kuruş

\)

IIlüracaat mahalli :

~VLET

- Deme Allah qkına ?!.
- Demesi memesi yok. Biliyorsunuz ki sinema işlerinde
dünyanın
en
salihiyettar
aC:amlarından biri de benim 1
EKSERiYETLE FAKIR AiLELERE f!.EHSUPTURLAR
ıini sayayım:
- Bu iş nasıl olacak?
(1 ): Dil dökerek, bin dere- Gayet basit . Sizi ufak
den su getirerek, gönlünü ebir imtihana çekeceğim .
kalfası,
satıcı
derek.
- Hay hay!. Maalmemnu(Vilmcı Bcınki) bir memurun, (Bebe Danyels)
(2): İzdivaç vadile aldatarak. niye!. Ne zaman?
- Yarın akşam saat 8 de 1 bir hikmctşincısın, (Normll Şcrer) b'r inşcıat
(3): Tehdit edip kaçırmak,
illçla uyutarak. v.ı., ~.s.
müteahhidinin kızıdırlar
Yarın
akşam
saat
8.
MüsBen bütün bunlara ilaveten
ma Banki) Budapeşteli fakir
takbel Kleopatra ile salonda
yep yeni bir tuzak daha bulbir memurun kızıdır. (Rene
yapa yalnız ve göz göze badum.
Adore)nin babası Fransalı bir
kışıyoruz.
İzah edeyim:
cambaz, ( Klara Bov) un baba- Lütfen tarif edeceğim
Bütün dünya bilir ki kadın
sı bir mağaza satıcısıdır.
rolleri
yapınız.
Başınızı
ııağa
lar san'atı ve san'atkarlan çıl
( Baklonova ) nın babası
çeviriniz..
Hah
şöyle..
biraz
ğınca severler. San'a~ar içinSovyet
Rusya da
ıhtilal
arkaya. Dudaklarınız hafifçe
de de en çok sinema san'abna
esnasında ölen bir banker
aralık olacak. Gözlerinizi kaymeftundurlar.
( Rut T aylor ) un babası Los
dınn. Bayğın bakın ..
Ancelos şehrinde kundura
İşte ben bu mlihim noktayı
F
evkalAde
muvaffak
oluyorbağları
üstüne toptan muaesas tutarak tuzağımı imale
sunuz, sakın kımıldayım falan
mele yapan bir tüccar, (Betti
başladım.
Bronson)
un babası bir piyademeyin.
Her şeyden evel kendime
Rol icabı şimdi ben sizin
no imalatanesinin tellalı (Luşöyle bir "kart dö vizit,, basiz
Fazenda) nın babası zaaşıkınız olacağım. Uzun ve çıl
tırdım:
hire komisyoncusu, (Jakelin
dırtıcı blr buse sahnesini tecKart dö vizii sureti
rube edeceğiz,
(Kol/in i\Iıır) ıın babası /ıir
KARLO SALSA
tüccardır
ve elyeımı berhayat
. .
"Boynes Ayres,, te "Espa• bıılıı1111ıaklcıc/ır
(Buse sahnesinden sonra)
da ve Korazon,, filim şir
Bir Amerikan gazetecisi
- Rejisörlük hayatımda bu
ketleri rejisörü
kadar müstait artist görmedim. sinema yıldızlannın aileleri
AMERİKA
hakkında tahkikat yapmış, bu
Haftada 100 000 dolarlık bir
hususta çok şayanı dikkat bir
Artık tılısımlı anahtan e'.ime
mukavele yapabileceğimizi ümakale yazmıştır. Muharrir tah-'
geçirmiş sayılırdım. Öyle ya,
mit
ediyorum.
kikat neticesinde buğün milbir kadın için, kendisini, sineŞimCl.i
ikinci
tecrübeye
ge
yoner sayılacak kadar zengin
ma perdesinde görmekten daçelim. Bu tecrübede tamamile
olan yıldızların eksı;riyet itiha büyük zevk tasaVvür edilir
mi?
barile fakir ailelere mensup
dekolte olmanız lazım... Ço Şüphesiz edilmez. İşte ben
bulunduklarını
söyliyerek:
raplarınız kalsın... Şu sedire
de edilmiyeceğini bildiğim için
Hatta içlerinde Lora
arka üstü uzanır mısınız, lüt her tanıştığım güzel kadına
Laplant
gibi anasını ve babasını
fen? Pek güzel. Kollarınızı
bol keseden iltifatlar ve vaıt
tanmııyan,
yabancı insanlar
(Klanı /Jr,ıı) 1111 lıabcısı bir
başınızın altına koyun... Ba lar saçmıya başladım:
yanında büyüyenler bile var!
/11/ırıfi!ll' ıııaya~wırıda lc=caklarınızı serbest bırakın ...
- Madam, sizi temin edediyor.
yıilılaı1ık yrıpılf'keıı dimıişlıir
Gözlerinizi sımsıkı kapayın,
rim, Klepatra rolü sizin için
Amerikan gazetesine göre
Lugan) ın babası Teksasta
biçilmiş kaftandır. Sizi rejisörica ederim. Şimdi rol icabı
sinema yıldızları arasında zeninşaat kalfası,
(Aylen Prin·
rü bulunduğum şirket namına
ben sizin kocanız olacağım ...
gin ailelerin çocukları da yok
gel) in babası ithalat komisangaje ediyorum.
değildir. Mesela \Zü Karol)un
- Kocam mı?
yoncusu , ( Norma Şerer ) in
Yahut: - Matmazel,
siz
babası Şikago şehrinin meş
- Evet. Rol icabı.
babası
İnşaat mütaahhidi,
Hint rakslarına çıksanız bütün hur
bir maliyecisidir.
(Mari Prevost) ur. babası sey- Demek ki ben de sizin
sinema yıldızlarının şöhreti
(Bebe Danyels) in babası
yar satıcıdırlar.
karınız olacağım?
derakap söner. Bir hafta sonMişigan şehrinde oturan meş
(Kollin Mur) un babası el- Ne yapalım? Rol icabı!
ra Amerikaya beraber gidehur bir hikmetşinastır.
yevm hayattadır. Arizonada
Nakleden: Celalettin Ekrem
ceğiz!
l
ticaret ı•apmakla meşı,ruldür.
Fakat huna mukabil (Vil-

İçlerinde babaları cambaz, inşaat

MATBAASI

\' ergiler hakkında
Türk Ocağından : Vergilerin şekil ve derecesi ve zamanı tedivesi hakkındaki vukufsuzluğ~ binaen halkın bir
çok yanlışlık ve müşkilat karşısında kaldığı malümdur. Bunu n&Zarı itibara alan Türk
ocağı bir seri konferans tertip
etmiştir. Bu konferansları vilayet defterdarı Şefik bey
der'uhte etmiştir .
Bu konferans bil'umum ticaret erbabını ve halkı tenvir edecektir. Kanun ve nizama nazaran halkın hüki'ımete
vereceği

verğilerle

bunların

sureti cebayetinde tesadüf
olunacak müşkilat karşısında
halkın nasıl hareket etmesi
lazım geldiği açık bir lisanla
izah olunacaktır. Bu konferansların birincisi «7» nisan
pazar günü akşam «21» de
verilecektir. Konferanslar serbesttir. herkes gelebilir.
.ıayi
Cihangir askerlik şubesin
den aldığım terhis teskeremle
nüfus kağıdımı, 25 lira parayı,
esnaf muayene cüzdammı, 45
liralık bir senedi kaybettim.
kim buldu ise para kendisine
ait olmak
üzere ketirirse
ayrıca memnun edilecektir.
Karagümrükte Löki;ııcüler
caddesinde sütçü. esnafın
dan Şükrü oğlu Ahmet

olanlar var

ı

/.

..

işi azıttılar,

kralı Alfons haue'eri ile başvekili jeneral

il

..

-~~- D~~b
- ~~µ;!!!!!!!!!
Sinema )1 Ilflızl<11~1

Kadın denilen mahluku av•
lamak için kord
muz tu:ıaklann sayısını ancak Cenabı Allah bilir.
Bt:n bunlardan birkaç tane-

Kıbrıs Rumları

Ilı iştir.

'(>

1\NE A

•

lıeft•r diyarı
Olnıı Anwri·
knıla ıcsa •
•lüı' (•fiili ·or.
isıe mi. ali:
lılı· \ınC'rllmlı AıııC'rllmda bir nıolür yarı~ına resiıııt
lliiı·ıliiuıiııfız ~lkilde ve ıııoliJrü canılııız 'Yari bacaldnrı
havada hları• clıııel;: sur!~li ile nirnıış ve yarışı kazan1111~. Hıı, spor mudur, dPUil midir, orası telıtkkinize
hıIJi bk J;.cyfiycllir.

1

icabı

seyyar

r

lt•ı•tft• . "" •

deij i Ji. "ounlıaztıı.: oldıı.
'" lııı ı·anı
hazlıi}ın Pn

ı ıuJ.

cambazlık

f{ol

lıilıdyesi

.5ahife !)

Yunanistam
istiyorlar
Kıbrıs

hükümeti Kavanın
meclisinin son toplanışında
hükümet tekaüt mes'elesi hakkında meclise bir layiha getirmiş, müntahab aza ekseriyet
ara ile bu layihayı reddeylemiştir.

Sonra gene ayni mecliste
bütçenin müzakeresi esnasın
da istediklerini yaptıramadık
larından Rum aza kamilen
müzakere salonunu terketmişlerdir.
H ü k İl met te
bili müddet meclisin içtimalarını
tehir etmiş,
bunun
üzerine Kıbrısta hükümetle
Rumlar arasın~aki vaziyet hat
bir devreye girmiştir.
Hükümetin, meclis içtimalarını tehir etmesi Rumlar üzerinde okadar aksi tesir yapmıştır ki, zaten öteden beri
Adanın
Yunanistana ilhakı
arzu ve hayali ile yanıp tutuşan Rumlar işi büsbütün azıt
mışlar, orada çıkan Rumca
gazeteler:
«Biz katiyen muhtariyeti idare istemeyiz, biz ilhak ve
yalnız ilhak isteriz!» diye makaleler yazmıya başlamışlardır.

Bir ada

batıyor

Son posta ile gelen ecnebi
gazetelerinin verdikleri malümata göre Batavya yanında
küçük bir adanın toprağında
son günlerde birdenbire bir
çok yarıklar peyda olmuş ve
adanın yavaş yavaş batmıya
başladığı görülmüştür. Ada
halkı adayı bırakarak limanda

bulunan gemilere iltica
lerdir.

etmiş

. . .. . .

Din ve devlet

Ahmet Zogo
Mısırlı bir alim
gezrniye gidiyor
dogrusunu
söylüyor

Kahire ülemasından
Aptürrazak
efendi,
geçenlerde
Essiyase
neşrettiği
gazetesiJe
bir mekale de din ve
devlet işleri hakkında
şöyle söylen1ektedir :
<<Dini devletten ayır
manın bir hedefi vardır, o da dini siyasete
alet eden ruhani sınıf
ların tesirinden kurtuln1ak,
ruhanileri
devlet üzerinde tesir
icrasından uzaklaştır
maktır.

Çünku ruhani
sınıfların devlet işleri
ne karışmaları ınsan
lar ıçın şeanıet ve
mahzı felakettir.
Ruhani sınıfların tesırıne
maruz kalan
milletler, ne kadar
kudretli olurlarsa olsunlar, mutlak inhitata doğru giderler.
Onun için ruhani sı
nıfların
tesirinden
kurtulmak, teceddüt
ve ıshlhatın ilk kaidesi
ve en ıuühiın ~artıdır.»

İtalya gazeteleri, italya ha-

riciye
dinin

müsteşarı

yakında

Mösyö GranArnavutluğa

gideceğini

haber veriyorlar.
Bu seyahatin sebebi Arnavutluk kralının taç giyme
merasiminde hazır bulnmak
sonra da İtalyaya yapacağı
seyahat hakkında kendisi ile
müzakereye girişmektir.

Verem kongresi
İstanbul verem mu-

cadele ceıniyeti cuına
günü saat «14»te Türk
ocagında senelik kongresini aktedecektir.
Kongrede yenı sene
faaliyetine ait teklifler
dermeyan ve nızam
namede bazı tadilat
icra edilecektir.
Vereme karşı şayanı
takdir mesaisi görülen
cemiyetin yeni sene
mesaisinde de muvaffak · olabilnıesi ıçın
hayır sahiplerinin hu
cemiyete yardım etmeleri temenni olunmaktadır . .
Amerika kruvazöründe veda ziyafeti
Bu gece saat 8 de Amerikan
kruvazöründe bir veda ziyafeti
verilecek ye gemi yarın limanımızdan hareket edecektir.

Bir sokak
•

•

ısmı

Paris

şehri

belediye meclisi
azasından biri Bulonya caddesinin F oş caddesi ismine tebdilini teklif etmiştir. Bu teklif
azadan 42 si tarafından derhal imza edildiği cihetle muhakkak Iı:abul edilecek gibi
görünmektedir.

İzmirde kızıl
Kızıl

hu

İznıirdeki nıııu

sene
n11nı

hastalığı

yaYruların

bir

çoklarını analarından,
babalarından ayırdığı

halde lzn1ir eczanelekızıl
scrun1u
rinde
bulmak nıünıkün <le{!iln1iş!

Şu halde İzınirdcki

bu kadar ecza deposunun ve eczanenin sebe·
bi mevcudiyeti nediı
acaba?
Bursoda
kumar salgını
Bursanın her köşe
sinde, her kahvesinde
geceli gündüzlü bir
çok gençlerin kumardan baş kaldırn1adık
ları bildirilnıekte<lir.

•

Telefon:

PERŞEMBE

YAZI iŞLERİ

4

5ah

NİSAN

on

1929

Kiralık odalar
(

l

o
11

y
e

11
h
l1

t
u

'

ll

mahallesi

Sernıayesi:

zı

r

Ankara

e

(

Birası

Her yerde sahlır
,\~,-alık

İstanbul

Tı•ahzon

nuı·sa

Zoıınuhlak
Ka~·spı·i

İzmit·

Ualike:fr
(; iı•esoıı

Sanısını

J~ılı·emit

ıııııanwhil,

1'h_•r:-;in

ğukluğu,

idrar darlığı, prostat,
ademi iktidar, belgevşekli~, elit
ve frengiyi ağrısız tedavi eder
Karaköyde fırın sırasında.

İstanbul
'
Liman şirketinden

--muhafaza etmek

hayatı kurtarmaktır

Otuz senedenberi tarzı istih( 4 )
zarındaki nefaset ve kudreti • ( 25 )
( 100)
fenniyesinden naşi herkesin
memnuniyetle istimal ettiği
( 5 )

•

~~ PERTEV DİŞ
. MACUNU ve ya

.

. PERl~EV DİS 1'0ZU
,
bu maksadı temine kafidir.

BÜYÜK

TAyyARE

PİYANKOSU

KEŞİDELER HER AYIN 11 İNDEDİR.

3 üncu

keşide:

111 nisan 1929

BÜYÜK İK~AMİYE

40,0()0

LİRADIR

A Yllm<CA~

ve 100()()
Liralık bir ı f ükAfat

3, 900

")

t·eı11

gaz yagı
benzin
mazot
makine yağı bi-

( 5 ) ci~:c~=e
yağı ikinnevi
(

2 ) ton silindir

an

numara l::.:.._t.lıa.calr

yağı

< 25 > ton halat

( SOO ) metro bez hortum
( 30 ) çift piriç rakor
( 400 ) mavna kalası
(1000) adet kaol
( 500 ) adet könder
Balada cins ve miktarı
yazılı olan malzeme alına
caktır. İtasına talip olanların 1O Nisan 929 tarihine
kadar Galatada Haydar
hanında mübayaa komisyonuna müracaatla şartname
lerini görmeleri ve kapalı
zarf derununda teklif mektuplarının umumi müdürlüğe tevdi edilmesi ilan olunur.

iiiııım-•

. . Umumi li'ıüdürlük

Anadoluhisarı

LİRALIK İKRAMİYELER

keşidede

ton
ton
ton
ton

Şehremaneti

20,000
1'3,00()
12,00()
10,00()

Bu

3

ilanlarJ

dairei belediyesinden: Kuzkuncukta İta•
diye mevkiinde sabık hamamcı başı
lahik Sürahici başı
&okağında
ve Vasıf paşa
köşkü ittisalinde S - 7 numa·
ralı hanenin maili
inhidam
olduğundan
ve mahzurunun
refi için sahibinin ikametgahı
meçhul olduğundan on be
gün zarfında defi mahzur
edilmesi edilmediği takdird
dairece ebniye kanunnunun
mevadı mahsusasına tevfikan
muamele yapılacağı i~ olunur.

ile yeni belediye talimatına muvafık plaka vaz'iyesi
en zarif ve gayet metin Avrupakari şekilde imal
olunmuştur. Süratle yerine takılır.
ADRES: Taksimde Sıraselvi No 15-17 HHmi

1 - Görülen lüzum üzerine, Macar, Sırp, Hardvinter, Miksetdorom, Rozafe Trakya ve saire mallarından İstanbulda mevcut ve ya hariçten getirilecek yemekliğe elvirişli 400,000 kilo
buğday kapalı zarf usulile miibayaa edilecek:
2- Trakya malları yüzde 3 analizle diğer mallar tip üze~edir:

3- Malların çuvalları hilaliahmer tarafından verilecek ve
müteahhit mallar çuvallara doldurup, her çuvalı merkezimizde
nümunesi mevcut sicimle sağlam bir surette dikmeyi ve Haydarpaşada vagon ve ya anbara kadar vaki olacak bilcümle
masarifi kabul etmeyi teahüt edecektir:
4- Mallar peyderpey teslim edilecek ve cemiyet teslim
müddetinin temdit ve taksirine mezun olacaktır:
S- Malların evsafınca tehaddüs edecek analiz far'.n Borsa
arhitrajile halledilecektir.
6 - Hila.liahmer menşe itibarile cins ve miktarını tl!yinde
serbestir.
7 - İtasına talip olanlar beşer kilo nümune ve ",. de 10 teminat akçesi ve ya muteber bir banka kefaletnamcsile teahüt
edecekleri malları nihayet kaç günde teslim edeceklerini de
tasrih eylemek suretile 6 nisan 929 cumartesi günü saat 11 e
kadar İstanbul Hilaliahmer merkezine müracaat etmelidirler.
8 - Her teslim alınan partinin bedeli İstanbul Ticaret ve
zahire bo~sasının olbaptaki talim:ıtnamesine tevfiken Türk lirası olarak nakden ve def' aten tesviye edilecektir.
9 - En muvafık şeait teklif edene, teklifinin merkezi umumice kabulini teminen üç gün sonra cevap verilecektir.
10 - Memaliki ecnebiyeden bu hususa ait vürut edecek Buğ
day gümrük resminden muaf olduğundan teklif sahiplerinin talep edecekleri bedelde bu ciheti nazarı dikkate almaları
lazımdır.
Vt

za-

Salih Necati eczanesinde
aç1arlnl Z 1Bahçekapıda
ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-
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postası

( GÜLCEMAL) vapuru
5 Nisan Cuma 14,30 da
Galata r:htımından hareketle Cumartesi sabahı İZMIRE
gidecek ve Pazar 14,30 da
İZmirden hareketle Pazartesi
sabahı gelecektir. vapurda
mükemmel bir orkestra ve
cazbant· mevcuttur.

Türkiye seyrisefain idaresi mütekaidin ve eytaını
eramilinin Mart 929 maaş·
lan balada muharrer gün·
lerde verilecektir.
(750) kilo kaynamış bezir,
( 750 ) kilo İngiliz beziri ,
(750) kilo ham bezir, 1000
kilo kaba üstübeç , ( 750 )
kilo ala üstübeç, (300) kilo
mesina sarısı , ( SOO ) kilo
İsveç nefti, ( O) i o zincifre
(SOO) kilo sülyen
Yukarda cins ve mikdarı
yazılı 9 kalem boya malzemesi münakasaya konmuş
tur. Kat'i ihalesi 10 Nisan
929 tarihinde icra kılınaca
ğından taliplerin o gün saat
IS te levazım müdürlüğüne
gelmeleri.
TA VİLZADE MUSTAFA

ve biraderleri vapurları
Muntazam Ayvalık postası

SELAMET
vapuru
Her

Perşembe

günii
İstanbuldan hareketle
[Gelibolu , Çanakkale
ve Körfez ] iskelelerine uğ·
rayarak ( Ayvalık) a azimet
ve ayni tarikle istanbula
avdet edecektir.
Mahalli müracaat: Y eınİŞ
Tavil zade biraderlerine
müracaat. Telefon 2210

'-'oıı S(;(1/İ11 ifd11 tari(c:ı
K~rıı?

6ıncı

sahifede santimi 2S
Sinci
«
((
80
4üncü
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120
3üncü
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200
2nci
«
400
linci
«

so

Balık

balık yağının

kiloluk
edene bin lira var.

((

Telgraf: İstanbul Sn:11
İlan muhteviyatına dikkat V

Dakik idrar

Jlunmakla beraber bu husus
mes'uliyet kabul edilmez·

yag"'1 Bahç~kapıdatazeSaii.h. N~cati ~c-

Gazetemizde intişar edeli
bütün yazıların hakkı
mahfuzdur.

viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle
tahlili 16S kuruştur.

Hall·s

Trabzon iKinci

( ANKARA ) vapuru 4
Nisan Perşembe akşamı Galata rıhtımından hareketle
Zonguldak, İnebolu, Sinop.
Samsun, ünye, Fatsa, Ordu,
Giresun, Trabzon Rize ve
Hopa]ya gidecek ve dönüşte
Pazar iskelesile [ Rize, Of,
Sürmene, Trabzon, Pulathane, Tirebolu , Giresun , Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop
ve İnebolu J ya uğrayarak
gelecektir.

((

11 - İhalei kat'iyeden sonra keyfiyet İstanbul Ticaret
hire borsında kayt ve tescil edilecektir.

·ı ı

Merkez acentası : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2362
Şube acentası: Mes'adet
hanı altında . İstanbul 2740

6 - 7 Nisan - 929 Kadınlara
8 «
« Erkeklere

Doktor A. Kutieı Hililiahmer lstanbul merkezinden:
Elektrik makinelerile belso-

kmuharalar, ka-;ular
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atik
cedit atik cedit
muhammeni
Beyoğlu
Hüseyin ağa mektep Bayram 12
29 kagir hane
lira 7000 8 taksıtte
Müştemilatı: Bodrum katı odunluk ve kömürlük ve mutbak. Zemin kabnd.ı: büyük ve
küçük iki oda. Birinci katında büyük ve küçük iki oda bir hala ikinci katında üç küçük
oda bir hala dördüncü katında bir küçük oda ve bir sandık odası. Beşinci kat taraça ve
kiremitlik olup elektrik ve terkos suyu tesisat ve tertibatını havidir.
. Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek üzere balada evsafı muharrer hanenin «7000» li,ra kıymeti muhammene ile ve kapalı zarf usulile mülkiyeti müzayedeye
çıkarıldı. 8 / 4 /929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te teklif zarfları küŞat ve
bilistizan hazineden alınacak emre göre muamele ifası mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi
buçuk hesabile 525 lira teminat akçelerini mal sandığına teslim ederek alacakları makbuz
veya muteber banka mektuplarile yevmi mezkiirda emvali metruke satış komisyonuna

Uınunıi ~tüdürlük

tt

Seyri sefain

temamının

N.
atik cedit

sokağı

mahallesi

tediye edilnıiş 4.Uuu.uuu liradır

3872

is.

muhammenesi
lira
Beyoğlu Hüseyin ağa Bayram ve Yeşil 21
29 kagir apartıman
10,000 8 taksitte
Müştemilatı: Bodrum katile beş kattır. Bodrumda kapıcı odası odunhik ve kömürlük.
Birinci dairesi yedi oda bir mutbak bir hala ikinci ve üçüncü dairesi beşer oda bir mutbak bir hala dördüncü dairesi üç oda bir mutbak ve taraça kısmı çamaşırlıktır. Elektrik
ve terkoş suyu tesisat ve tertibatını havidir.
Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte te'diye edilmek üzere balada evsafı muharrer
aP.artımanın 10,000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile mülkiyeti müzayedeye
çıkarıldı. 7 14/929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te teklif zarfları küşat ve bilistizan
hazineden alınacak emre göre muamele ifası mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi bucuk
hesabile 750 lira teminat akçelerini mal.sandığına teslim iderek alacakları makbuz ve ya
muteber banka mektup)arile emvali metruke satış komisyonunıı müracaatları.

1~ÜRKİYE İŞ BANKA.Si
(i;

fDARE İŞLER!

İstanbul vilaveti eınvali nıetruke ınüdüriyeti ilanları

\'akıf akarlar nıüdüdüğünden :
1 - Bahçekapıda dördüncü vakıf hanın üçüncü katında
Ticaret ve Senayi edasının tahtı isticarın!la bulunan tekmil
odaları muhtevi kat hariçten zuhur edecek taliplere teslimi
tarihinden bilitibar (931) senesi Mayıs gayesine kadar kiraya
verileceğinden kapalı zarf usulile Martın yirmisek~zinci gününden Nisanın yirminci Cumartesi günü saat ondört buçuğa kadar müzayedeye konulmuştur.
2 - Tatipler müzayede ve münakasa ve ihalat kanununun
onuncu maddesi mucibince teklifnamelerini bir zarf derununa
vaz ve temhir ve Üzerlerine isimlerile şöhretlerini tahrir ederek
mezkur ınemhur zarfı (2900) lira miktarındaki teminatı muvakkate makpuz ilmühaberi ve ya aynı miktarı natık bank kefaletnamesile diğer mühürlü bir zarf derununa vazedilecek ve
mazrufun üzerine teklifnamenin bu mahallin talepve isticarına
ait olduğu işaret olunacaktır.
3 - Müzayededen aktem teminatı muvakkate suretinde ve
ikinci madde mucibince ita kılınacak miktar badelihale on gün
zarfındamüddeti icara ait miktarı ihale üzerinden teminatı katiyeye iblağ olunacaktır.
4 - Talipler müzayedenin yevm ve saati İcrasından mukaddem işbu zarfı bir makbuz mukabilinde encümeni idare riya•
setine tevdi edecektir.
5 - Talipler Vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatla umumi
şartnamenin bir suretini alacaklardır. Dahili müzayede olanlar
tarafından işbu şartname ahkamı mündericesi temamen kabul
ve ziri imza kılınarak balada birinci maddede muharrer teklifname ile birlikte memhur zarf derununda mezkur şartnamenin
de itası lazımdır.
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Mağşuşiyetini

•• S k U.. d ar 111 ara m U.. J'de zi~Çocuk gıdaları
U
pantalon

ispat

emmuşamba, göğüslük, şiringa last'.gi, ~am şiringa, , ...;cik sonda, derece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra,
• kolgıa~a. esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
yıtt ve levazımı tıbbiye mağazasında ucu:ı:ca tedarik edilir.
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