•

.........

...................

Bugünkü h4V4
rasathaneı;lnden

K andilli

ah onu"tır;

l>U o :::.aat ~{ de tazyil.: 757 bu .sat.ah
saat :-da :"hO l01yJedi/ıni~Ur. Rüzgar Poyr.17.dan mlıteh~' iL csml~tir . AT.anıl oıUr
aU saniyede ıo ıııctnıdur. l larJ.rct dün

at.JJiıi ( 5
~ce

bu s:atıah ;ı.~!!ari

rlu~g;lr

Poyrazdan

dir. Bu

'..?
C\CCcl

9.Wutlu. 'Oun ~ a~:ın \':l,l!:nıur
t'l'!ttrcdir

J~

l:a\'a

1

mi:i-

lh.............w...........,..,...,............,ırw.....,vv

5 inci

yıl

.\~

1455

PAZAR

Telefon:

7

YAll lşLERi

is.

on

WİSAN

1929

'----)
***

AKŞAMLARI

1202

1.:~'.":~~ , ~, :.:".,

iDARE İŞLERİ

is.

3872

~ lsviçr e 2.s.ı..~. Dolar ,ı'l. l .!_~O;
~ Altın R40; Anatlolu 24,10;

3

'J'r. rn vav

~~.50,

Oiivun

iş boakaıındon

Dalti li <J.?,25

Ru mc :i K,OO

~ı~,

olınnııştır.

E
E

3

••••••••••••••••••••••••••••

NEŞROLUNUR

Nuahuı

***

her yerde (5)

kuruş

Rusyanın

Troçkiden sonra Rakolskiyi de teb'it edeceği bildiriliyor
ilk tedrisat muallimleri, mesken bedelinin tezyidi için meclisi
vilayete mür acaat ·ettil~r-Bulgaristana Akdenizde mahreç meselesi
,,,____________________,

Pahalılık
F ransadakine
nazaran 3 misli
fazla
Şehremaneti

ektcP
vreYe

çok müzmin
bir dert halini alan süt işini
halledecekti, bir şirket yapb,
Çahşmıya başladı, fakat muhtelif sebeplerin tesirleri altın
da muvaffak olmadı, y~rı yolda kaldı · ve süt meselesi de
Yine eski şeklini aldı.
B.gün eski vak'aları tazeliyecek degiliz, fakat bu sabah gelen Fransız gazetele·
tiıade bir fıkra okuduk ve bu
fıkı-a)'I okuduktan sonra da
bizim süt işini düşünmekten
klllldimiz.i alamadık, okuduiumum Türkçeye çevirelim,
~İt de gözden geçiriniz, eminiz,
ilYni düşünceye dalacaksınız.
nalaıııtz 1 nisan tarihli Paris
Razeteleri okuyucularına neyi
haber veriyorlar:
«Paris ve civarı süt satıcı
lıuı kooperatifi büyük derneğini toplamış ve mayıs ayının
ilk gününden itibaren Pariste
ıiitün litresini 1 frank 75
8antim yerine 1 frank 60
tentime indirmiye karar verllıiştir .
,
Bu kararı veren süt satı
tıları sütün litresine, çifçiden
"•rken 95 sentim vereceklerdir.,.
Biz de okuyucularımıza haber verelim ki Pariste litresi
1 frank 60 sentime satılan bu
"~t susuzdur, takim edilmiş
tır, binaenaleyh içinde mikrop yoktur, şişeler içinde
eve testim edilir .
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Yunanistanın

mali vaziyeti fena

•
l1

v

150 milyon borcun alkalkabilece~i
şüpheli eörülüyor

hndan

Atina 3 [Hususi) - Yunanistan pek tehlikeli bir vaziyeti maliye içindedir. Muhalif «Akropolis» ve muvafık «İm eriyos
Tipos» gazeteleri tehlike çanını çaldılar ve
hükumete tediyabnda moraTrikııpis ııe l 'eııi::elus
toryom ilanını
f, \ cab:ı :\l ' cnl7.clo":ı d~ Yak.t ile ..·r rik.u pis" in 'Yun.ıı~ ~
ıncclh i
tavsiye ederek
nu.:h'u:-.aıı ı nda ~orlcdig-i gi bi "f.fcndilcr: Jrı.ı.s
enik." dcıııck ıni ınul"Jlh.lcr'f
efkarı umumiyeyi panike sev kettiler.
bir netice tahmin etmektedirler.
Halk teliiş içindedir ve
Hükumet, açığın miktarın~
drahmisini zıyanına bakmı
ifşa
etmek cesaretini henüz
yarak altına tahvil etmekte
göstermemiştir.
istical östermektedir.
«Elinikb gazetesi, Yunan
Başvekil mükerreren
gadüyunu umumiyesinin mübazetecilere
izahat
vermek
dillere
olan 7,5 milyonlüzumunu hissetmiş ve Yunadan başka 37 milyar drahministanın
vaziyeti maliyesini
ye (750 milyon Türk lirası)
gülpembe göstermiye çalışmış
baliğ olduğunu ilan ediyor.
isede hakiki vaziyetin tevlit
Bu paranın senevi faizi 4,5
etmiş
olduğu
tesirat
ve
milyar drahmi tutmaktadır. ·
teessüratı
izaleye muvaffak
Gazete, bu rakamları zikolamamıştır.
rettikted sonra Yunanistan
Hakikaten
Yun anistanın
vaziyeti maliyesinin sür'atle
muvazenei maliyesi bozuktur.
çıkmaza doğru sürüklenmekte
En nikbin tahminlere nazaran
olduğunu ilave eylemektedir.
Yunanistan bundan yarım
bütçe açığı ta 1932 senesine
asır kadar evet de iflas etmiş
kadar devam edecetir, bedve
zamanın
başvekili
olan
binler ise büsbütün berbat

İ sfanbulun susuz kalmaması için
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at'iya

nci sahifemiule:

Telgra r,

h aberleri,

ve

ya

b a.ıre.

İstanbul Şehremaneti,

3-ncu sahifemizde:
Gün ün

tarihi,

S crscriliğim in

Kari

sü tunu,

Belerat orıııanlarına sahip olmıya çalışıyor

haııralan.

4 - ncü sahifemizde:
llir

,5 -

arnç kül, Niçin? Hikaye.

Bundan bir
kaç sene eve!
Evkaf suları

nci sahifemizde:

D ün ya çli unu, Sineın a. sütunu,
Moda haberl eri, Korikatür.

devredilirken
heyeti vekilece
vakıf sulardan
mada bu sulara ait eşçar
ve arazinin ,
varidatın, vakıfların ve kuyudatı vakfi·
yenin de EmaBelgrat
nete ait olduğuna karar vermişti. Halbuki Emanet ne bu
araziyi , ne de bu varidatla
kuyudatı kenüz alamamıştır.
Vakıf kaytları iki Emanet
memuru tarafından peyderpey
·
istinsah edilmektedir.
Fakat bu arada iki daire
beyninde ihtilaf doğuracak bir
hadise zühiır etmiştir:
İstanbulun kısmı azamına
su veren Kırkçeşme bentleri
Belgrat ormanlarındad ır. Heyeti vekile kararı mucibince
bu ormanın Şehremanetine ait

Ef~ganda
Kralın kuvvetleri Rus siltıh
larile mü.cehhezmiş.

Londra, 4 - İngiliz gazeteleri, Kabil üzerine yürüyen
kral Amanullahın askeri 30
bin ki~i olup Rus silahlarile
müsellah olduklarını yazmaktadırla r. Asilerin kumandanı
büyük bir faaliyetle müdafaaya hazırlanmaktadır.

Hindistanda dikkat

ve

hazırlık

Londra, 4 - Deyi ekspres
gazetesi, Efganintanda hadis
olan vaziyet münasebetile Hindistanda fevka lade askeri tedbirler ittihaz edildiğini istihbar
etmektedir.
Huduttaki kuvvetler h e r
ihtimale karşı hazır bir vaziyette bulundurulmaktadır.

olması lazımdır.

Eski ter4ne!

Bükreş, 4 - Sabık veliyiaht Prens Karo!, Romen tahtı
iizerindeki hukukundan sureti
kat'ivede feraqat etmiştir.

~-·. -· --:".-.------'' I

Halbuki diğer bir daire
bu ormandan «540» bin çeki
odun kat'ına müsade etmiş,
hatta bir de müzayede açmıştır. Emanet bunu haber
alınca
derhal
teşebbüsata
başlamış ve bu ormandan
kat'iyat yapılmamasının tPmi-

M. Papaya Ytrıl2~9k talimatı
te ;p:t ediyorlar
,.

orman l .:ı.r ı ndan

bi r

ınanzar.a

ninl rica etm i ştir. Bu rica
serdedilirken ormanın Emanete ait olduğu zikredilmemi ş,
fakat orman tahrip edildiği
takdirde ş ehrin su ihtiyacını
teminde müşkilat zü hiır edeceği beyan olcnmuştur.
Ormandan kat'iyat yapı l 
masına karar veren daire henüz Emanete cevap vermemiş
olmakla beraber serdedilen
noktai nazarı kabul etmi ş
ğörünmektedir.

Maamafih Emanet bu vesile
ile bentlerin bulunduğu ormanlara tasarrufunu tevsika karar
vermiş ve memurlara
vakıf
kuyudatının bir an evel istinsah etmeleri için emir verilmiştir.

Bu kuyudat istinsah ed 1·
dikten sonra Emanet ormanlara tasarnıfunu tevsik ettire-

cr k t iı·.

Vesaiti nakliyeye bir nazar
~ a:l\.Il~ır~ ~@

Atinada mühim '
bir ı~tima

Yolcuların

ve seyahat

maksatlarının · de~iştiQİ•

Atina, 5 - M. Venizelosun ı iyaseti altında bu akşam Türk - Yunan meseleleri hakkında bir içtima aktedilecektir. Bu içtimada, yeni
Türk teklifleri müzakere edilecek ve kat'i kararlar verilerek ona göre M. Papaya
Son talimat gönderilecektir.
Yeni talimatı Yunan mübadele murahhası M. Diyamandopulos götürecek ve
mumaileyh ağlebi ihtimal yarın hareket edecektir.

ne dikkat ettiniz mi?
Vesaiti nakliye şirketleri
yakında
yaz
tarifelerini tatbik için hazır
lanıyorlar. Bu
meyanda alakadar şirket
ler, yaz tarifelerinin tanziminde nazarı
dikkate alın
mak üzere devairden , memurtııin yaz devam saatlerini ~ormuşlardır.
Bu münasebetle hatırımıza
geldi ve vesaiti nakliyede günün muhtelif saatlarinde yolculuk yapanların hangi zümrelere mensup olduklarını tet
kik ettik. İşte gördükleri- ·

Anadolunun muhtelif mahallerinden gelen maliımatta, her
yere mebzul yağmurlar yağ
makta oldu ğ u bildirilmiştir. Bu
ya,;"murlar çifçiler için pek faidelid ir.
lemektec!ir.
Çe ı nı::;k e ze kı 111111 ) <1 ptı.~ ı
İskan umurunu mürd:abe 1
Beşiktaşta Mektep sokaeden müfctt!ş B. !rre \ ': . .iyı;t ' ğında Niyaıinin evine Çemiş
makıımı
ittis ~ llnd e ki
~alon
kcz el<!i Mehmet girmiş, elli
tahs:s ~dilm .ş l i r.
l:ra ç:ılarak kaçmıştır.
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•

Şehremanetine

1

m ız:

Y cş ilköy - Sirkeci trenleri
sabahları pek kalabalıktır.
İlk trenle amele , ikinci,

üçüncü trenle talebe, dördüncü trenle memurlar İstanbula
inmektedir. Günün diğer saatlerinde, İstanbula inenlerin
ekseriyetle, öteberi almalC, sinemaya gitmek ve ziyaretlerde
bulunmak
için
evlerinden
çıkanlardır .
Tabii akşam üstü Sirkeciden hareket eden trenler de,
sabahları İstanbula inenleri
köylerine
nakletmekte
ve
(

• Sahife 2

Son Saat

Palıalılr {

Nisan 7

Katmerli bir ahlti.ksıziık meselesi 1_!!"ile: ı g

e

de

11i1ft_,

r

Ornöman
nedir?

~l~berleiftl

F ransadcJkine
nazaran 3 misli
Maznuna nazaran hadise Rusyadan ...
fr..zla
r 1 ir ..hifockn mabat } 8 yaşın~a ~ir ç~- nasıl başlamış ve bitmiş? Troçkiden sonra
cuk ezıldı, bır Bir ceza mahkemesinde on - Var.
Rakofski de mi
1 fo:ınk 60 santim ise bide kol kırıldı sekiz !aşında olduğunu söyli- - Onların yanında mı otu- feb 'if edf/ecek7
z·~ paramız ile tamam 12 kuruş

12 paradır.
Buna mukabil biz sulu, takim edilmemiş ve bizzarur
mikroplu sütün litresine İstan
hulda (22,5) kuruş veriyoruz.
Bu sabrları yazdıktan sonra
ilave edilecek cümleyi bulup
seçmeyi okuyucularımıza bıra

kalım!

Yine

Ua~l•a bir .~ey
Fransız
gazetelerini

karıştırırken

bir tanesinin alsahifesinde büyük harfler
ile yazılmış bir bakkal ildnı
gördük, içinden şu iki cümleyi
bncı

alıyoruz:

«Beheri en aşağı 100 gram
ağırlığında muzun tanesi 50
santim.
Derecesi 12 olan siyah ve
ya beyaz sofra şarabının litresi 2 Frank.
Müessesemizden alınan en
küçilk eşya bile ayni gün
içinde eve teslim edilir.»
Şimdi biz yazalım: 100 santim 8 kuruştur.
Demek ki
Fransada eve kadar getirilip
tes!im edilen 1 muzun tanesi
4 kuruştur.
Bizde muz okka ile sablır,
okkası 120 kuruş ur. Bir okkada 12 tane vardır, tanesi
1O kuruşa gelir. Hem de bu
muzu dükkandan alır, eve
kadar kendiniz götürürsünüz.
gelelim şaraba:
Pariste litresi iki franktır
16 kuruş eder, biz ise burada en kötü cins şarabın litresioe en aşağı 50 kuruş veririz.
Başlamış iken şu bakkalın
ilanından bir cümle daha alalım mı:

«Siyah havyar ve tere yağlı
sandoviçin tanesi bir buçuk
frank»
Yani bizim paramız ile 12
kuruş,
halbuki biz burada
köprü civarında küçücük bir
bakkal dükkanı biliriz, ekmeğin üzerini tereyağı ile şöyle
bir yumuşabr, bıçağı h:ıvyar
kutusuna değdirerek ekmeğe
biraz da renk verir, sözde sandoviç yapar ve 25 kunı ister.
Biraz daha devam edersek
ilave edilecek mü alaayı okuyucuya birakmructan korkuyoruz!
pek kalabalık b!J unmaktadır.
Haliçteki yolcular da şöyle
kabili taksimdir:
İstanbula inen ilk vapurlarda ekserisi Müsevi ve Rum,
küÇük erbabı ticaret, müteakip
vapurlarda memurlar,
öğleleri öte beri almak üzere.
inenler.
Akşam üstü talebe ve bilhassa mezbahadan dönenler.
Köprüden Eyübe doğru da,
ilk vapurda, mezbahaya gidenler. Sonraki vapurda mektepliler, muallimler. Öğle saatlerinde öteberi alıp dükkanlanna bunları nakleden
esnaf. Akşam ,aatlerindeki
postalarda dönen esnaf ve
inemurlar.
Diğer vapur ve trenlerde,
Ahah ve akşam s aatlerlnde gidip gelen yolcular,
qağı yukarı ayni zümrelerdendir.
Mesela öğleden ikindiye kadar köprüye gelen Seyrisefain
ve Şirketi hayriye vapurların
da, hanım yolcular çoktur ve
bunların kısmı azamı sinemalara, çaylara, ahbaplara ziyarete,
tuvalet eşyası ve saire almağa
gitmektedirler.
Vesaiti nakliyenin gecenin
ilerilemiş saatlerindeki postalarından da, yolcuların ekseriııi, oyun ve eğlence mahallerf.ıden evlerine avdet edenlerdir.
Bu meyanda kafayı tütsülivapurların alt kamaraa kestirmeyi itiyat edide vaadır.

e

Fatihte Fevzi paşa caddesinde bisiklet tamircisi Fethinin bindiği motosiktet dün
8 )aşında Salih isminde bir
çacuğa çarpmış, tehlikeli surette yaralamıştır.
Çocuk hastaneye kaldırılmış
motosikletçi yakalanmıştır.
Jf Diin saat on buçuk raddelerinde, Eminönü - Bebek
seferini yapan tramvaya Halit
isminde biri atlamış isede ayağı kayarak düşmüş, sol kolu kınlmıştır.

Hastanede öldü
Taksimde kf:zzap içerek intihara teşebbüs eden Ariııti,
ismindeki adam Fransız hastanesinde ölmüştür.

Öln1ek istiyen ..
Sarıyerde oturan yirmi yaşında kahveci Kadri efendi

dün gece iskeleden kendisini
denize atmış, sandıılcılar tarafından kurtarılmıştır. Kadri
efendi intihara teşebbüsünün
sebebini söylememiştir.
Yapışkan ilenciler
Galatanın Mumane caddesile tramvııy yolunda her gün
geleni geçeni rahatsız eden
bir takım sefiller vardir.
Bunlar sarhoş, pejmürde ve
müstekreh kokulu dilenbilerdir.
Gelen geçen her genç kadı
nın yanına sokularak para isterler, sonra da bin bir hakaretle ayrılırlar . Zabitenin
bu serseriler hakkında muamele yapması elzemdir .

yeni itilaf?

yen hır genç, mevkufen hır sızlık maddesinden muhakeme

ruyorsun?
- Hayır. Şurada burada
edilmiştir.
yahp kalkıyor, şunun bunun
Bu genç, bir adamın 170
verdiği ile geçiniyorum.
lirasını
aşırmakla
maznun
- Niçin böyle?
bulunuyor.
- Anam babam beni redVak'a, yapılan tahkikata
dettiler. Eve kabul etmiyorlar!
göre şu ~ekilde olmuş:
- Hayırlı evlatsın da onun
için galiba 1
Bir akşam Beyoğluna eğlenKendisine o geceki macemiye çıkan bu adam caddede
elleri cebinde dolaşan gence
rası soruldu, Şöyle anlatb:
rastgelmİf. Bakışmışlar, tanış- Bu ad~ma rast geldim
mışlar, beraberce dolaşmayı,
bana~ baktı, ben de ona bakbiraz sonra da o gece bir
hm.
otelde kalmayı kararlaştırmış- Bakıştınız, sonra?
lar.
- Bana o gece beraber
Civarda bir otele gitmişler,
dolaşmayı teklif etti.
bir oda tutmuşlar, yukarıya
- Sen de razı oldnn?
çıkmışlar.
- Yalnızdım. Razı oldum.
Sabaha karşı, yatağında uZaten yatacak yerim de yoktu. Biraz sonra yorulunca oyanan adam, kaldıkları odayı
boş bulmuş. Ceketinin cebini
tele davet teklifini de kabul
yoklamış, cüzdanının yerinde
ettim.
durduğunu, fakat içindeki 170
Maznuna, ondan sonrasına
lirasının yerinde veller estiğini
ait bazı sualler tevcih edildi.
görmüş. Hemen karakola koşMütekabil olduğu kaydile bazı
muş, tahkikat yapılmış, otelde
fena hareketİerden bahsetti
gecelemesi temin edilen gencin, ve para çaldığını da inkar
ortalık ağırmadan şapkasını
etmed,i:
da çalarak, sırra kadem bas- Dalmışh. Para çüzdatığı anlaşılmış, "Paramı da
nını elledim, şişkindi. Dayaparamı ben lam, cim tanınamadım. Ama dediği gibi
marn. Otele ikimiz beraber
içinde 170 değil, 150 lira
girdik. Birimizin yapyalnız
vardı.
'
çıkıp
gitmesinden
kapıcı
- Bunu ne yapbn?
. şüphelenmeli idi. » ı Fakat, bu
- Bir cahillik ettim, aldım
şikayetine rağmen davacı mah- 50 lirasını on günde yedim,
kalanı yiyemeden yakalandım!
kemeye gelmemişti.
Mahkeme huzurunda genç,
Mahkeme, ceza tayini için
maµıunun' yaşının nüfus kayönüne bakarak duruyordu, isticvap edildi;
dına nazaran tespititne karar
- Senin anan, baban varverdi, muhakemeyi başka gümı?
n~ bıraktı .

•

l~alyaya

Balkanlarda na- Hilmi B. v.e Zesıl husule
ki Ps.
, ne z man
ı
gelebilir?
gidıyorlar?
(Nir lst) siyasi risalesi

ya-

zıyor:

Yogcıslavya

basübadelınev

tinin

Balkan devletleri arasında büyük faaliyeti mucip
oldugu, ve böyle olduğu da
bir çok konferansların aktedilmesi, son iki ay içinde bir
çok itilafların yapılması ve
Cenevrede bir Balkan lokarnosundan bahsedilmesile anlaşıldı.
Balkanların

kendi aralarında
itilaf vasıtasile mahalli işlerin
hal ve tesviyesine doğru bir
hareket olacağı görülmekle beraber, bu hareketin büyük devletlerin kendi menfaatleri için
Balkan işlerine mütemadiyen
müdahale sistemlerine karşı
da bir kıyam demektr.
Harptan eve! Türkiye. Rusya
va avusturya sırasile Balkanlara hakim oldular, mütarekedenberi de İtalya bu ananeye
devam etmekte bulunuyor, ve
İtalyaıun YugoslaVYa etrafında
duşmanlardan mürekkep tam
bir zincir çevirmiş olduğu görülüyor.
Yugoslavyada dahili vaziyetin pek fena olmasından hu
keyfiyetin pek tehlikeli olduğu da görülüyor. Fakat dahili,
siyasi vaziyetin sağlamlaşması
ve ikincikanun 6 sında yeni
hükümetin teşkilile itimat ümitlerinin artması vaziyeti çokdeğiştirdi ve );J zincirin emniyet ve kuvveti süratle azalmakta · bulunuyor.
)'ugoslavya ile Romanya arasında T riyanun muahedesinden
c!olayı lahac!dü., cd 'n tekmil

ltalyaya tatkik ııeya _ ti için
Ankaradan şclırimize gelen
Da. vekaleti Mfisteşan Hilmi
B. ve jandarma U. kınnandanı
Zeki Paşanın pazartesi güniiı
hareketleri muhtemeldir.
Zeki paşa İst::n'ıul jandarma
muamelatile alakadar olmaktadır.

Hilmi B. de bugün vilayete
gelecek; Vali ve muavini Beylerle Vilayetimiz işleri etrafında görüşecektir.
Müsteşar

B.

namına,

bugün

Ankaradan vilayet vasıtasile
bazı trfgraflar gelmiştir.

•

ltalyada
•

Faşist intihabatı

i~in nasıl

rey
veriliyor?

(İl Popolo d'İtalya) gazetesinden: Devletin rey varakaları iki tiptir; bunlardan birincisinin dışı beyaz, içi milli
bayrağın
renklerindedir ve
ortasında şu cümle yazılıdır:
Milli Faşist meclisi alisinin
gösterdiği mebuslar listesini
tasvip ediyor musunuz? Ve
bunun aşağısında « evet » cevabı vardır .
İkincisi ayni şekilde olup
içi dışı kıimilen beyazdır ve
sualin aşağısınde «hayır» yazı
lıdır.

Möntehip intihap vesikasile
ve istinaf mahkemesi reisine
hudut mes'elelerini tanzim eden
rey vermek üzüre müsaade
müzakerata birkaç gün içinde
talebinde bulunan mür.telıip,
başlanacaktır.
Halledilecek
eski listelerde mukayyet bumes' eleler Tuna seyrisefaini,
lunduğunu mübeyyin şehadet
hudut havalisinin kurutulması
name ile riyaset masasına
gibi su işlerine aittir.
müracaat eder.
Bunlarla beraber hudut eya- ·
Müntehibin hürriyeti tasdik
letlerindeki
resmi vesaikin
edildikten sonra reis masası
mübadelesi, tekaüt muhassaüzerinde bulunan her iki pasatının tediyesi, hudut eya-.
ketten birer rey puslası alır
Jetlerinde harpten evelki borçve müntehibe verir.
lar ve vergiler hududun her
Müntehip rey bildirilmeğe
iki tarafında bulunan ahalinin
meslek ve san'atlannı icra kak-1 mahsus bir odaya girer ve
tercih ettiği puslayı tarifi veçlan ve ticaretleri gibi birkaç
hile katlar ve yapıştınr.
mesele halledilecektir.
odayı terketmeden eve! t~r
Az zaman sonra Romanya
cih
etmediği puları orada buile ·bir ticaret muahedesinin
lunan sandığa atar ve sonra
akti için müzakerata başlana
riyasd masasına dönersk seçcağı işitildi.
tiğ puslan rcıse ver:r.»
Selanik limanında bir serbest mıntaka ile Gevgiliden 1 Ç:1.~ı..:: i .uftı:ı ~! için
Selaniğe giden demir yulonun
D.?hiiiyc
vek§.ieli, çocuk
murakabesi hakkındaki mesehaftası
proS?"ramının
husnü
lelerde ihtilaf, İtalyayı Balkan
tatbiki için Himayei Etfal ceharplerindeki eski r.ıüttefikfa
miy.?tinc azami muavenette
den Yunanistanı ayırma;{a t bulu m3.Sım vlfıyete tavsiye
muktedir kıldı.
etmışfır.

a

Ornöman fikri sefalıet vı
israf fikirlerile karışlırıl.J.
mcyiır. fakat eski Yunan ve
Türk sanatları gibi beşeri
mahiyette eserler vıicuda getirmiş olan büyük tecrıibelere
bakalım : İşte bu san'atlarda
•
ornömant
fikri ihtiyaç, haBerlin, 4 - Komünist fır kikat, samimiyet, makııliyel
kası merkezi. heyetinde T roçfikirlerinden ayrı değildir.
kiden sonra Rakofskinin de
Evveld, ilıliyac fikirdir:
memaliki hariciyeye teb'it e llleseld Türk san'atindeki tsdileceği beyan edilmiştir. Malalaktitli başlıklar gibi ki.
lüm olduğu üzere Rakofski,
bunlar
yağmur sularım koÇar hanedanının idamını tertip
layca süzen şakuli sivrilikeden rüesadan biridir.
İzmir
koşula- lerden ibarettir. Minare şere
f elerinin arabesk parmaklık
ları gibi ki bunlar siperin
'(ı nasıl
lıi::ıımsıız ağırlığını alan deliklerdir. Minarenin alemi
İzmir, 5 (A.A.) - Yarış ve
ıslah encümeni ilisinin bu semanasız bir süs değil, en
nelik ilk bahar ikinci at koşusu yüksek danııdır.
bugün icra edilmiştir. Birinci
Bozukluk ve düşkünlük
koşu üç yaşında yerli ve arap
devirlerine malısııs olan lıi
dişi taylara mahsus idi.
;:.ıımsıı:: ve manasız ornömanMesafesi 1000 metre olan
ları bile ıııakııl
şeylerdİI'.
Halil
bu koşuya Salihlili
Saniyen lıakikat fikri: Bıitıin
efendinin Durdum isimli bir
güzel eserlerde ornöman Jwtayı iştirak etmiş · ve ·vakh
kikale karşı gelmez. Bina
muayyeninde gelmiştir.
ca:ibenin tabiidir.
İkinci koşu dört ve ·daha
Ornunıan da binanın tabiyukarı yaşta ve bu koşuya
idir. Ornöman binayı umıt
gelinceye kadar kazandığı ikmamalulır. Farla
çılcıntılar
ramiye yekünu 500 lirayı tebina ve mııuazene jikirlerinB
cavüz etmiş yerli ve arap ve
zıttır. En asil Ornömanlar
kısraklara mahsus idi.
en yassı olanlardır. Ornömaıı
Mesafesi 2000 metre olan
menbaınılaıı nukudar ıuak
bu koşuya 7 at iştirak etmiş
laşırsa lıayalı okadar tehlitir. Hafız Mehmet efendinin
keye girer.
Mergubu birinci, M. Jantesin
Avonosta taştan yapılmış
Maşallahı ikinci, miralay Avni
Türk
evleri vardır. Oymaları
beyin Haccacı üçüncü gelkaba şeylerdir. Fakat çok
miştir.
güzeldir. çiink.ıi evlerin vüÜçüncü koşu üç ve daha

af

bu
içi

D

ün
mü
belik
lııenıle

lığı t
lııuş

~e

Ver

~ta
villid

~y
teınuı

le kil
ki ihti
~rka

oldu?

yukan yaştaki yalnız halis kan
arap at ve kısraklarına mahsus ve mesafesi 1200 metre
idi. Bu koşuya 4 at iştirak
etmiş, Celal beyin kapgirini
birinci, İktisat vekili Rahmi
beyin Mestingeti ikinci , Abf
beyin Pirimrolü üçüncü gelmiştir.
Beşinci koşu

dört ve daha
yukarı yaştaki yerli ve arap
at ve kısraklara mahsus idi.
Mesafesi 2200 metre olan
bu koşuya 5 at iştirak etmiş
tir. Fikret beyin Karaca beyi
birinci, Balcı zade Hakkı beyin Nasibi ikinci, Me;ımet beyin Obeyamı üçüncü gelmiştir.

Amerikanın

seti

siya

değişmiyor

Vaşington,

5 ( A. A.) -

İhzari tahdidi teslihat komis- '

yonundaki Amerika murahhasını kabul eden M. Stimson
Amerikanın siyasetinde hiç
bir değişiklik olmıyacağını ve
M. Koolidjein tayin ettiği veçhelerin baki olduğunu beyan
etmiştir.

Misaka bir iltihak daha
Moskova,5 (A. A.) - Lituanya sefiri hükümetinin Litvinof
protokoluna iştirakini mübeyyin vesikayı tevdi etmiştir.

Grea bitti
Paris, 5 (A. A.) Şimali
F ransada mensucat senayii
amelesinin yedi aydan beri
devam eden grevi nihayet
bulmuştur.

Bu sabah vi/c§. ..
yetfe bir kadın
doğurdu
İskan dairesinde bu sabah

bir muhacir

kadın

birdenbire

sancılanarak

çocuk

doğurmuş

tur.
kadın,

bir

derhal tedarik edilen
otomobil ile hastaneye

ııakledilmiştiı-.

cııllarına yapışıktır. O/ıaldo
Onıömaııın gıizeli uzvt olam
dıl'.

Nitekim

insanın gıizel•

liği yaratılışındadır.

Müderris
İsmail Hakkı

Aydında

bir
tutuldu
cete
,

Aydın civarında

uzun
müddettenberi soygunculuk yapan bir çete
yakalanmıştır.

Arnavut ı\ziz, Hüseyin, Yusuf, l\lehmet,
Salihtcn ibaret olan
bu çete efradı Aydın
hapisanesine nakledilmişlerdir.

Komünist
meselesi
İzmir gazetelerinin yazdığına

nazaran, komünist tahkikah
devam etmektedir.
Yeniden civar vilayetlerden
tavkifat yapılarak İzmire sevkedilmeleri ve orada mubakeın•
olunmaları takarrür etmiştir.
kaldı
Dün taksim stadyomunda
lik maçlarının ikinci devresine
başlanması ve ilk maç olarak
ta Galatasaray - Beşiktaş ve
Vefa-Süleymaniye takımlarının
karşılaşması muk2.l'l'erdi.
Fakat evelki akşam yağmıya
başlıyan yağmur dün de akşa
ma kadar devam ettiğinden
müsabakaların icrasına imkan
görülememiş ve müsabakalıı!,.
gelecek haftaya tehir edilmiştir•

Maç

Kon1isvoncular
iınti•
han olnııyor
Şehrimizdeki gümrük komis-

yoncular. gibi izııilr güıııriik
komisyoncuları da imtihana
girmemişler ve Ankaraya bir
murahhas gö.ıdermişlerdn'
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için nf! yapılmalı?
[)ün Türk ocağında veremle
mücadele cemiyetinin seb lik
kongresi
toplanmış ,
ltıemleketimizde Veremin yaplığı tahribat mevzuu bahsolllıuş ve müthiş rakkamlar
~edilmiştir .
Veremle mücadele için yeni
hastaneler açılması, cemiyet
~aridatııım tezyidi için ves:ıiti
lıa.kliyeye 10 para zammı, ve~~tnlilerin başlıca gıdalarını
le kil eden kuru sebze üzerinde-

ki ihtikarın refi, mücadelede
f1tka vesaitinden istı1'ade edilltıesi mevzuu balısolmu hır.
ehrimize gelen Dahiliye
Ş ın··
teşan
Hilmi B. ile
\Jıı:ıum jandarma kumandam
Ztıı:i paşa iki ıü soaıa R ltıanyaya müteveccihen hareket
td ceklerdir.
boma. sefiriH Suat, Paris
rı sefirimiz Fethi beyi et" tahdidi teslib.ııt kwıferaıısıua gidet k olan Hariciye_ ~ekil"ımiz
'fevfik Rüştü beye Cenevrede
la\l!lli" olmak üxere t.J.iıııat
~ardır.
Yunan Ba~vekili M. Venitelosun da Cenevreye gittiği
~dinie Tevfik Rüştü B. ile
lııü\akat etmesi muhtemeldir.
ıhWy~ vekili Refik B. dün
şehrimizden
Ankaraya
t etmişl:İr. Hareketinden
t~eI Refik Beyi cli.şçilerden
ltıllrekke
bir ~yet ziyaret
~imiş ve alaylı
cfişcilerin
· anlan meselesi hakkında

Yunanistanın

talaası
(Taymis) gazetesinin başma
kalesinden:
«Yunan Başvekili, memleketinin mali vaziyeti hakkında
tam zamanında beyanatta bulundu. Başvekil Yunan hükumetinin mali mecburiyetlerini
yerine getirmektense dayin erile uzlaşmak mecburiyetind
olduğunu
tekzip
etmiş;
ve Yunan iktidarı malisi
hakkında
şüphe
brakmamak akıllılığında bulunmuş
tur. Bugiin
Yunan bankasının altın ihtiyatı bu bankanın tesis edildiği günkünden
ziyadedir, v~ taahhüdatının
il<i mislinden ziyadesine baliğ
olur.
M. Venizelos emniyete müstenit tedavülün artırılmasının
ne mutasavver ne de lazım,
bütçe tevazününün tehlikede
olmadığını, bazı mali ıslahatın
münasip olduğunu, fakat ecnebi sermayesını korkutup

rı

ol<
il-

de
lll

ı-

S

ehremini M
"n B. Emauet müditanı arasında te~tıdd.ülat }'llf!ılacağı habcrltr:ini tekzip etmiştir.
eclisi um.,,;.; vil-yette Raşit B. den inhilal eden
l:t:ı
i in pazartesi günü
barülfünun da intihap yapılalttır.

Sofya sefiri Hüsrev B. An- 1
karaya gitmiştir.
ehrimizde bulunan İspan
Ş yol heyeti Ankaraya ~it
ltıiştir.

Amerika sefiri

Ankaradan

gelmiştir.

e

VadTiye- hamm hakkmdaki
l\taWı:ikatm ikn ali için Yat
il
te bazı t tkik.at y
eatt, on an sonra Kadriye
:o-tııllllla d..
·cvap
•

le~ lıtir.

'

n

n

·· d.afaai,i.
vekaleti
yeni.
i ceza kanunu
ııu tanzim etmiştir, y
a
nüyük Millet Meclisine arzediiecektir.
it nkarada IMrl an Talebe

f'\ birliği "rttiıdettı ıeJ.en

lr

tel
etçe

·

•
a
tı

bildirilmiştiı.
Darülfüiuın

k
e

• leriain
eği

talim taburu
yeni yaz devresine mayıs

t;ı başiıy~aktır.

n

a
e

, ,.
kah

kaçırmanın

doğru

olmadığını

söyledi.
Bu resmi beyanatın gerek
hanç ve gerek bizzat Yunanistanda husule getireceği hesap edilen iyi tesiri, hükUmetinin memleketin buğünkü mecburiyetlerite sulh mua&.edeleri
mucibince alan Yunan hakları
arasında tesis etmek istediği
münasebetlerin « başka bir
me~ele» ğlduğunu söylemesi
tahfif etti.
Bu meselede Y enizelos biikümetin noktai nazarında _.
bat edeceğini de ilave etti."

Ballr

ı1da

Bulgar - Yunan
dostluğu nasıl

mümkündür
"Taymis,, gazetesi, y·.. -~
Bulgar ınünasebatmclaıı. bahsederken diyor ki:
«Hal ve tesviye edilmesi
lazım olan mesele, Bulgarista··
uın Yun
toprağıııdan clemze
bir
ed, iki meıalektt
demir yollarıınn Makedonyada
iltisakı ~ itillftır.
Bi mesel ln )ıa,llıec:lihıııa

dikçe Bulgristanla Yunanistan
arasında bil' doatluls
hedesi kabil olamaz.»

Eeneb. rin e1kereleri
Bu!JÜIKlea

"D.e14 ~i

tebaasının ikamet tıtzko:eleri
evek:e yazcbğıı:ım _.. nauci-

bince

dırğiştinniye-

barşl;uı

nnştır.

J
ş· ·keti
fVı.tlyonları nasıl kazıµııyor?
Bq sene kışııı,, fazla olması 1
iotayısile bilumum su saatleri !
•ıulmuş ve doımıuştuı<. Geçen!
.
su şirketi m
rlıwndaıı 1
~ tisi ınahalledeki mevcut bo- '
~~k ve sağlam su saatleriai
~ç bir tane kalmamak üzere
Plamtş hu meyanda bizim
•a "ıı de &in bil\ itinaya
~· • en boz.ulduğ,unu. söyle. ler ve söküp götürmii~er
bır
ır

b~ıı~
18

0~

hııb:a

şirket

yine şeref soka-

meınurlarmdan

~ elinde uzun bir liste

J ugıı halde kapuları çalıyor
ler eve şifahi surette saat

tebliğ

ediyor-

&ra bi:im eve gcl i,

meğer

tamirat borcunu
lardı.

bizim saatin d.e h11 bdar itinaya rağr:ıen (820) kuruş bir
tamirat n:a~rafı varr.ıış. Bu
defa saat beı:im •of-, il kumpan.yanın, üç ~rt
sı:nedir
her üç ııyca bir olmak
üzere yaınız. saat nasrafı
ve yahut kirnsı obrak bir lira
veriyorum.
Ben bu pamyı verd"kterı
sonra. şirket benderı ne diye
saat tamirat ma.,;~afı ol.arak
«800» küs"Jr kı:ruş par:ı talep
ediyor. İki n;;fuslu bir aile
olduğumdan ve esasen iki
teneke suyu yövmiyc aı:cak

.1

llt•ın('n
itilıareıı

( HoJ,a )

t>rle,ı

ııiııult•n 1
bt•
lıaslndık. .
mı; arka s~\kak - 1

'

.\~ı-t•slt• ))(!14'ıli"ıı·i<t;ıtının mühim hiı·

Bucno-.
ye

kı-.nımı lt•::Idl ı•ıl•·ıı lt'ıı -

!ar ı ndan lıirin<le bir IJi rYİl'at, kanlarip· Yt' 4',-;ııar
dak, tabak falan sah n ılfı- l4'1.kı•rı•h•ri
helt>ılip•ııin
Jdü\n var. Oradan büyük defjil, ıııiilı-.ılılıilh•ı·iıı Pliıı
vc kalın bir camtlana, iki dı•. ~·lll'in walıalll'll•ı·i
kanuıoz aldık. Tcııekt•ı•ia:rı ayrı ııımlakalara ayye ni lik. Bu kanınozlara
rılnıı:j \" t~ her ıuıntaka
dı~an bit• ~·iı ko ı;••rt;~\'l'
iı;in nıest-H:
yııptır hk. it;l rine lle ha- Buı·a-:ınııı
lı•ıı,· iı·al,
ni islaııuul solmldarında:
tanzil'al, p-;ııar tPzkt'rı•si
- Hu:.t oibi llmonala
\'. S. \Jİlıi H'l'!Jilt•ı•l :;.tı
dh·e s vvur
-;(•rlwt~ilik
kaılar lııl ı.ıı- ..
ı>ıİenteri~; tıoı·u . oiL>i 1ıiı·
oi ... 1a1ımin ı•t nıisı .. ı·
t?l't'bel t;ı~kı•ceklcl'i Yardır.
, 1• ı;u tııl11r ıuil,taı· t~ı:eHu lıoı·unuu a!Jzıua par ı·ind n liiı(Je yirmi ııokruağuuzL
tıkayınca
su,
san ile IJÜlfıı-ü pazar hir
.
l l• ıııoıı:ıı
· ıı ve)·a -,er
- bet Lıo- • ıııülPalılıiık• lıantltı t'tıııı:;.runıın alt IHsıııına do leı·. H<'lt'ılip• :;.ıpm ı~ı
l)•'ıı·nıau~ ı u"v-,cllnl.·ıı· ,.,,,
'
' '- kendi pıu·asıuı ı )ı•rvı•ı; ı n·
ce akar .. İsi<' hu dalavere
pesin alıuı-:. Tahsil isini
nihi hir :;.t:y de yaptırtbk.
•
•
•
u
ıııütealıhide L>u·· k
ı~.
Hir oaz LeıwkPsi, on li·'lükalılıil aı·lık ne koınoıı,

hiı'az limon lo7;tı?
hir miktar boya ve ıkı
kilo ,cl•t>r alaı~.ık patyoya
!Jl'ldll•.
Biitün paraları hu ismini unuttuiju l.·i kalılli
valauılat> n~ı·ıui~li

J::rtesi sabahlan

ilibaı·<>n

limonatacıh!J<ı ha~lıyacak
tıın.

Ha .. Bak.. Aı. dalı unutuyoı·duı .
na~ıma
bir
beyaz ~tJllill ile arl;:amıı
hir de bcya:.c nömlt•I• aldılı. •. \tlel Ye usul bfıyl<'
imi~.

Bir de pall'nla

.

ı Idık ..

\'ani sclırcnıanı-tint!en.sev.
vı r limona a
ık M Jısali
yosi. Bu rulısaliy(•yi alır
lil'll de bir '.:it"Y üiJrennıi::;
oldun1.
Kı.izıın paşa
Büyük Millet meclisi reıAA_
Kazım paşab azretlerinin diş
etinde bir iltihap hasıl o uş
ve Ankaraya davet deilen diş
tabibi Sami B. tarafından bir
eperaııy u yapıldığı
haber
alınmıştır.

Bir firarinin
muhakemesi
.. · süt şirketindeıa 12000
lira ve Anadolu. ajansından
20,000 lira ihtilas eden firari
Aziz Marko hakkındaki evrakı
tahkikiye 2 ıtO ıaüstautikli~e
ikmal edilmiş, İstanbul 3 üncü
ceza mahkemesine ıreri!iniştir.
Mahkemesiııe ' Nisanda gıya
ben bakılacaktır.
bu. şir
ketin elinden kurtulmak için
saka vasıtasile suyumuzu tedarik etmiye karar verdik.
Komşularuu:ı da aynı fikirdedirler. Üç beş komşunun
saatini sorduk, bizim gibi
bozulmuş, fakat onların tamj..
rat masrafı müthiş:
Birisi 16 lira diğeri 19,5
lira.
Kumpanya saatlerini Taşın
txızulmadan seçse ve yahut
donmııracak, bozvtlnıyacak deı·ececfe mahfaz.dara koıysa v
hal.:ı izrar etmese ne olur?
Ha&ın bu parayı bu irket ver:nesi güna değil midir?
Bizim mahallemiz halkı esasen muntazam gelmiyen suyu
hiç abruıımya Raı-ar vermiştir.
Bu st:ne «İstanbıııl"' da ·· su
s3atleriuitı hepsi donmuştur.
Hesad yapınız! Şirketın İstan
bul halkından ne miktar para
istediğini anlayacak~ını:ı:. Mil-

J)ın•ın;a kıh·!.

İs o th•ı·cı-+·,..ı ootm~ ~
ı,ı ;lll'S<'hİ bir . l'Sll<lf', hir

oir

sev,·aı· saheı

ıuııılaJ;a

da0 • ald~Jl rlLhsati~ e ilt'
di\jt•r hir ıııınlalrnda alı~
eri~ eı. em1.•1. olıııu.. \·ıf!
O nıııılalrndaıı da ala<'ak.
Yoksa lu•ıııpıı polis•' n•rilir. naha ınr:l ı·ulısati Yckr
birer ; .Yhl ..
.
~ihlılnt yiı·ıııi ~Eırt saat
ı

ueı,:li Yt' h.>i·ıHt

.-1.lilınt'di

ıııi lıapli ı•ı•za ..

YP hu ee-

z· !ar

na

nıüh t!ıluliıı J;lliSa.-.ı-

İşte l>l'n hu '.:'t•ı-:tit t:ılı
luıda

yıu·ııı

liıuoualacı

lm~fıy;walilıııı.

(

"alıaıli

Gene kaçak
Taksimde

alepli

var )

rakı
sokağında

numıaı:alı Yunanlı Yaninin
laaııesimie gizli bir rakı inıa
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latauesi bulı mnıış. evi altında
sureti mahsusada varla örülmüş bir
bodnınwıı
içinde
işley
•büyük
kazanla
cibre, 50 kilo kaçak rakı elde
edilıniş ve. müsadere olaımıııuş
tur.

bııgünkli
içtiına
Bugün saat 14 ,5 ta yeni
Cemiyeti belediye aıası, Halk
Fırkası merkezinde içtima ve
reis namzetlerini tesbit edeceklerdir. ·

Talebe geldi
Bu sa.b.ah

briyaıo

şehrimize «. Uı -

va.puro ile (50) ltalya
darülfünun talebesi gelmiş · .
yonlann böyle kolayca nasıl
kazanıldığı sırrını T erkos şir
ketiııden öğrenelim.

Scrvilimesçit

malıal!esi

Şeref sokağı:

*

Kenan

kaldırım İşi
Tramvay kumpanyası bazı
caddeler
hallı tamir: içia
söktüğü taşları yaptırtıyorsa da
buru ar bazı iki gün sonra bozuluyor ve arası çamur ile
dolarak hem çirkin bir vaziyet gösteriyor, hem de diğer
vesaiti nakliyen'n oı:adaı:ı geçmelde olan ahaliulıı üzerine çal
mur sıçratarıık elbiselerinin
berbat olınasına sebep oluyor.
13u çirkin vaziyeti gazct.ı
nizle neşr(,dcreft- nazan dikkati ı:elbetmenizr rica ederim efendim.
Karitt>ria:zdcn: H. M.

Bir

Meşrutiyetin
başlangıcından
şimdiye kada. kendi malları
mız için yaptığımız müteaddit
teşebbilsler, tezahürler, mitinj;-

lcr, nedeuse hep suya düş
müştü. Fakat bu son mitinğ,
öyle gösteriyor ki, bu hususta
vermiştir.
ı artık bıçağın kemiğe dayanBu ziyafete F urtunamn kız
mış old~ğ'tınu eyice anlıyan
gençlik İşi nihayetine ka ar
arkadaşları da davet edilmiştir.
adam akıllı takıp ederek bir
Akşam
üzeri
ıramofon
an eve) mes'ut neticeye kaçalınmıya,
dans
edilmiye
vt1şmak ve !fer kesi de kabaşlandığı zaman
evin alt
vuşturın;ık istemektedir.
Yemininden hiç bir zaman
katından tabanca sesleri işi
dönmiyeceğine
zerre kadar
tilmiş
ve d;:ıvetliler korku
içinde pencereleri kınp kaçşüphe olmıyan münevver ııen mıya başla~lardır.
Iiği bu hareketlerinden dolay ı
Neye uğradıklarını bile:niyen
canü gönülden
tebrik eder
biçare davetlilerle beraber
ve , artık
bundan
sonra
genç nişanlı Y asef te sokııa-a
bütün gençlerin ar!ialarında
fırlamış ve " evi hırsızlar basyerli kumaşlar , ::.yaklarınc! a
tı!» diye feryada başlamıştır.
yerli yapısı ayakkaplan göGürültü üzerine yetişen mareceğimizi ümit ey eriz .
halle bekçisi evden sıv~ak
Taşraları pek bilm:yorsak ta
üzere bulunan 10 yaşında
bu gün İstanbulda iş araya1110
Karanfili yaka amıştır.
baddı, hesabı yoktur.
Çocuğun
elinde bulunan
Bir kıııouna «Zavallı işsiz»,
kapsol tabancasını alan bekbir kısmına da «Boşta gezen,.
çiye, Karanfil :
denilen perişan insanlar, genç« - Evlerindeki
ziyafrle
liğin bu ateşli arzusu, bu kökbeui davet etmediklerinden
bu muzipliği yaptım!» demiştir. lü emeli canlanmıya başlandığı
günden itibaren, kendilerine
Fakat hadisenin asıl garip
memlekette doyurucu birer
tarafı, tabanca sesinden fena
ekmek bulacaklarına şimdiden
halde korkan Y asefi genç
nişanlısı Furtıma şimd' isaemin olabilirler.
İstanbul Terzilcri önümüzmemekfe ve «ben b'.l korkak
deki yazlık esvap arı, sırf yerli
adamla evlenemem!» demektedir.
kuma,lardan kesip biçmiye
başladıkları güıı , Defterdar
Karamürsel, Hereke
m mensucat,
fabcikalaruıda çalışanların aHimayci Etfal cemi- dedi d•:r&al iki m:sli arttı
yetine yardım ediniz demektir.
Hanımlarımız , tene:ııülen !
« Himayei Etfal » cemiyeti
yerli yapısı çoraplarla dost olbir çocuk haftası ihdas et !lllya baş!adıklan min, Fatihte,
miştir. Bu haftanın b~ı 23
Topkapıda, Y edikulede, UsküNisandır.
darda, Beşiktaşm arka sokakÇocuk haftası zarfında
larında
oturan
ve ancak
« Himayei Etfal » e yardım
«Yevmün cedit rızkun cedit»
edecek olursanız, vatanın
geçiuen ailelerden bir çoklarıistikbaline eıı. büyük bir · nın, Mil1f bankalarla hasaöı ca1
kuvvet vermiş olacaksınız.
ı rileri aplacıık demektir Ye büİstikbali taşıyacak büyük 1tün diğ<::r yerli mallarıw bunlarTürk yavruf nnın boyunları ! la mukayese ederseniz, umumi
bükük, gıdasız Ye bakımsız 1 harpten beri züğürtlükle anaları
ağlıyanların
şiıuden
kalmalarına hiç bir Türk
1
sonra
da
kendilerinin
ve
rıza gÖBtermez.
çocuk!yüz!eri
Cemiyet son 4 senede ' çoluk
gülecek ve memleketin ikti257,561 çocuğa yardım et - 1
sadi itibarı yiikselec.ek. demiştir. Bu şefkatli eli yardı
mektir.
mınızla kuvvetlendiriniz.
Y abaacı mallarıııa. yabancı

~I

ııirnıPkh•.

hj)a

Yerli malları hakkında ya bu seferki teşebbüs,
ayni meseleye dair şimdiye
kadar yapılanlara benzemiyor.

pılan

Birkaç gün evel Hasköyde
garip bir vak'a olmuştur.
Hasköyde oturan paçavracı
Avramın kızı Furtuna, geçen
akşam yeni nişanlısı Y asefin
şerefine
evinde bir ziyafet

J/11/ıtr'{i

~

ll ~clt İl[

1

almıs!

.,,

_2,'J8 _ JJ/uharı·iri: idris

sarfedebileı:eğimizdım

Terkos

birinden ayıra·
rak inlik am

\'C (:!;"l lÇ biı·
l..ıclkiıı
;se
.t2·ırıs111is (Jlıı l,·ordı 1111
.>
.._,,
J
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Nişanlıları bir-

mali vaziyeti ve Takımlan düzmüştüm
(Taymis) in mü- ,

temeııniyatta bW._uıtur.
iŞ

HATIRALMI

Çocuk

haftası

Jükı; şeylere paı:a yctiştire.cejıjz

Yarın uıemleketimizia ha,.
şına

geçecek olan bogüuiiu
çoc:uklarını açlıktan. sefaletten kurtarmaya ç a 1ı şa a
Himayei Etfal eemiyetine
yardım
etmek. iatiyenler,
matbaamızın de U !etinden
istifade edebilirler. Bu gibi
, ıefakatli ve hayuperver zevat
v.e-.ek.laııti
ianeyi
m-emnuniyetle Hiınayei- Etfal
~miyetine. teslim edecegiz.

,
aile itibarile .
~mdiye. kadar sata sava çoğ,umuzım elincfe, avucunda bir
şey kalmadı. siz bakmıyın o
şık hanımın elindeki süstü pek
, hoş ama, içi tamtırlhrdır.
İşte ondan ttoıa,ı nurlu
Türk gen liğiuin
SODo teşebbüsü lı,epi · iÇn t.Hı bir
fırsattır; hiç t
arasını soğut
madıw. kadın, e.ı:kelı, hepimiz
bu fırsattan istifadeye hemen
diye fert

ve

başlamalıyız!...

KÖrogu

Balıkçılara dair
Beyoğlu, Galata ve İstan
bul Balık paz:ır taraflarmda
alıkçılar. daim:ı sularla i:ılat1.ıklan balıkları eksik olaı ak
tartarak müşterilerini alliaim:ıktadırlar.
Acaba zabıtai
belediye ı;:cmur!arı bunu gormiiyor mu?

,.,.

Meccani daidilo
Daktilo öğrenmek istiyoruz.
Meccanen Daktilo d r.ı~ .,ere •l
bir müessese var mıd - ;; - r.,·
meccaneıı yoksa. en ucuz: bir
fiy la en- ~ ·· ğ e lıilim. Bı
suallerimize ~ ütun a
zd3' cevap vennen:zi rica ederi;;.
H ve K

Mulıarrcıu

Köpcü<le bir hadi: c
Galata köprüsündcıı evefüi
gün geçiyordm:ı. Kiıipri: parasını cebimd~n çıkarma!: !çin
uğraşırken ki;prü tahsildarlanııdan ilt;isi yakamdan tutarak bana fena. muamele ettiler.
Daima tekerrür eden bıı
gibi haller hakkımla Şeh:rema · 1
netinin nazarı dikk~i.ini c.el bediniz.
j
Galip

S. S. Ameli Hayat
nc müracaat ediniz.

.

mek~cbi

*"

İs an,orunı
.
Hademelik, odactlıl{ gib
hizmetlerde g;°'et iy~ çalış:ııım
~
a6ip ma.aşla iş ac~orum,
oku yazarım.
,

C. H. fırkası
merkezi yanında kuu
acı
Ab.dülnıesih efendi vasıtasile
~ Sa:ib Mustafa.

r

Çağa! oğlunda

Sahife
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'

l .. &olıtlı
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''"""""'°""'~'· BirAvuç kU ı Ya n gı ıı var! ~1 ua lli ınl er 1
Muharrir(: ·M.TuR~
Kaçakçılarla Mesken bedeli•
tezyidini
hem
cömert
müskirat
meHem hırsız,
1

nın

•

fsı l l (/ i/

(/(._,fJ'(I

.

ı ~eız(/i lzediı ·eleriızi

1\.-(tj J l rı UlLŞ ıJ ~cı
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balzşetı 11 işti
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Bu nuıha vereden ~on oğlu elile pişirtınek
ra söz, İstanbulun dü- istedil.{i aşurenin, bu
zenindeki bozukluğa sözler sanki ~.uvu ve
intikal etti. Ilünkarın şekeri idi.
f cııa bidatlere 111cvli
I{apıcıha!;;ı; kocakarı
hakkında
kapıcıbaşı
tekcrlenıclerini,
n1ütarafından işitiln1e111iş
neccin1başı kehanetleşeyler söylendi. Üçün- rini, yeniçeriocağı decü Selin1in, Fransalıya dikodularını dile dolı
n1eyJettiğ·ini;
onları
yarak Rusçuk el.yanı
nın
ruhuna ektiği
taklide
üzcndiğini,
Fransada bir kilisenin tohunıu besliyor, kuvnıihrabına
donsuz, vetlendiriyordu. Herifin dili o kadar keskin,
göı11leksiz güzel bir
o kadar
karı
oturtturuJarak hikayeleri
« İşte Allah budur! » müessirdi ki muhavere
dedikleri gibi [ ı] hün- ve müzakerenin sonuna doğru bayraktar
karın da nizaını cedibite, yeni yeni tenıa
de
arkalanıp
bir
yüller hasıl etmiş, İs
takın1 bidatler vücuda
tanbulun meşum bir

-

-

getirınek
anlattı ve

istediğini

en sonra :
- Nizamı alem bozuldu, dünya harabe
yüz tuttu. l\1anevi işa
retler de « gün beğün »
çoğalıyor.

Babıalide

alay başçavuşu l\lehmcdin bir veledi, ana
rahminden ebe kucağına

düşer

ağzını

açıp

çağırdı,

düşmez
babasını

anasına

da
nüvaziş gösterip karnının
aç olduğunu
söyledi ve su, ei.::n1ek
diledi. [2] Baba hünkarın gözü hala bidatte!
Veziriazan1
İsn1ail
paşanın,
Tersenkli
(1] Fransa ihtilali kebirinin

bu gülünç ayini dinisi meş
hurdur. Robespiyer [Robespiere] bilahare (ibadeti akıl)
ayinini ihdaı1 etmiş ve bu dinin de manasız olduğunu anlayınca (bir Allah vardır ve
insanın ruhr.ı layemuttur) diye
millet meclisinden bir kanun
çıkartmıştı. Bunlar o ihtilalin
•açma taraflarıdır.
(2) Vak'anüvis Nuri bey,
bu masalı tarihine dercetmiş,
Cevdet paşa da naklen kendi
tarihine geçirmiştir. «cilt 6.
Sa - 173» ancak paşa merhum, Nuri bey gibi saffeti
kamile göstermiyerek masalın
sonuna «eluhdetü ai erravi»
tabirini koymu~tur.

yola girdiğine henıen
hemen inanmış, ayanlar aleyhindeki sui
kasıttan
nefsine de
hisse cıkarmıya ba:;.lamıştı.

l\lüfsit
kapıcıbaşı,
ancak gece yarısından
sonra konağı terketti.
Tersenkli
oğlundan
va'di
kavi
almış,
bütün Rumeli avanla•
rının
nizamı
cedit
düşmanlığile ayaklandırılacağına
kanaat
getirn1işti.

(Mabadi var)
Şerhli Danıga

kanunu

çıktı
Memleketimizin çok eski
bir pul mütehassısı olan Türkiye İş bankası pul müfettişi
Ali Salim bey ahiren yeni
Damga kanunu üzerinde uzun
ve etraflı bir mesai sarfedecek «Şerhli Damga kanunu
rehberi» isminde kıymettar
bir eser vücude getirmiştir.
Şerhli Damga kanunu rehberi bilumum müesseseler ve
pul işlerile alakadar olan herkes için çok lüzumlu bir müracaat kitabıdır, tevsiye ederiz.

rehberi

Türk ocağı salonu boş olursa
yarın, olmazsa çarşamba günü,
birkaç defadır talik edilen
gayri mübadiller kongresi inikat edecektir.
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dibinde, halanın kapısı
önünde dudak dudağa
gelen karı koca taatii
efkar ediyorlardı. Vahanın telaşı ağzında
salyalanıyor, l\tikrohi
ise kıs kıs gülüyordu.
Muhabbet tellalı, san'-

atkAr ve fitnekar karısının mütenıadi han-

rica ediyorlar

Bundan bir kaç gün eve!
Teki;· sarayında bir musevi
evinde, müskirat muhafaza
memurları tarafından taharriyat yapılmış ve büyük bir kazanla rakı yakalanmıştı.
Fakat bakınız bu kazanla
rakı nasıl ele geçirilmiştir?
O cıvarda ve Balatta kaçakçılık yapan Yahudiler geceleri
evlerini aramıya gelen memur-

İlk mektep muallimleri ,
meclisi umumii vilayete verilmek üzere bir istida hazırla
maktadırlar.
Muallimler bu
istidalarında,
bir muallime
verilmekte olan 8 lira mesken bedelinin azlığından, bu
para ile bir oda bile tutulamıyacağından bahsetmekte ve
mesken bedelinin
tezyidini
istemektedirler.

delerine kızarak sesini
bir parça yükseltti:
- Güln1e gülnıe dedi bu işte bir sır var.
Kadın, ciddileşerek!
- Ne sır var, ne mır

var -dedi- biz ne yapmak istiyorsak şişko
da onu yapıyor.
- İyi :ya ben de onu
anlamak
istivorunı.

Dost.larım<lan « Trilussa»

is-

minde bir heykeltraş vardır.
Geçenlerde kendisine rast
geldim. Zavallıııın yüreği, meğer, ne kadar da yanıkmış.
Derhal koluma girdi, ve dert
yanmıya başladı.

Heykeltraş

dostum bir Rus
prensesine aşıkmış. Çarın baldızı olan prenses o kadar
güzelmi~ ki... Rusyada onun
kadar. güzel bir kadın yokmuş. ismi de: Sofiya Krataklastof!
Heykeltraş dostum bunları
ların kapıyı çaldıklarını aıilar
hikaye ettikten sonra kulağı
anlamaz derhal içerdeki kazan,
ma iğildi, ve fısıldıyarak bana
rakı ve saireyi bulunması mümİhracata dikkat
kün olmıyan yerlere saklagayet büyük bir sır te\·di etti:
makta imişler.
Rusyaya ihraç olunacak
- Üç haftadanberi, dedi,
Bu defa gece yarısı oraya
mevadın lisans ve menşe şe her sabah Margutta sokağın
giden memurlar ev sahibini
daki atelyeme geliyor.
cürmü meşhut halinde yakahadetnamelerinde bazı tahrifat
- Üç haftadanberi mi? O
lamak için gayet kurnazca
ve yanlış~klar yapıldığı İktisat
hareket etmişler, arayacakları
vekaletince anlaşılmış, memle- ,halde mercimek pişti demek.
evin kapısına gelince yumketimiz ve tacirlerimizin şereDinle, azizim, dinle .. :
rukla kapıya vurarak telaşlı
fine nakise veren bu gibi
Pişip pişmediğini sonra sorartelaşlı bağırmışlar :
hallere meydan verilmemesi
sın. Daha ilk günden prenses
- Aman Y asefaki , kalkın,
bana dedi ki:
yangın var! yanıyoruz, saçak
bütün ticaret odalarına yeni «-Sevgili dostum, şunu kaalevler içinde!
den tebliğ edilmiştir. Ticaret
fanıza iyice yerleştiriniz ki,
Evdekiler bunu işidince te- •müdüriyetleri de Rusya ihra ben kocamdan başkasını sev!aşla aşağı inip kapıyı açmışcatını badema dikkatle konmem ve sevemem. Tam malar ve hemen içeriye giren
trol edeceklerdir.
memurlar kazganda rakıyı sı- \ t'ııı.':,:ııımuııııımllli!uı.11"'"-'mınınıınıımunı111111111 nasile kocama sadık bir kacak sı~ak yakalamışlardır. . ~ Senenin en muazzam, en
dınım ben. Size karşı büyük
. .Aynı memurlar, bundan b!r j ~
muhteşem filimi
bir muhabbet beslediğimi itiiki ay kadar eve! gene tekır ;
( '<'ti 0 ,- _
, ·/ 't/
.
'l1i J raf ederim. Fakat şunu da
.
d kaça k ra kı ya- §"'
..., /_ . ( I . fl ([il
"'
sarayı cıvarın a
.~
~
pan diğer bir yahudinin evinide i ( Asya uzerıne bır kasırga) G ilave edeyim ki benden fazla
bir gece yarısı şöyle bir kur- ~
yakında
i:i bir şey istemiye kalkışırsanız
nazlıkla açtırmışla.rdır:
il! l llırı 111 ra s İne 111as111 drt ~ sukutu hayale uğrarsınız. Size
Memurlardan biri tıpkı pos- Lı,,::ıııııınııuıı·::ıı'ınııııııuıı·, '~n~ı::ıııır.n::nıırnu:,ı~·ın~ ı bahşedebileceğim yegane müta müvezzileri gibi boynuna
,
·
saade şudur:
bir çanta asıp kapıyı çalmış
Sol yanağımı, işte ta şura
ve içeriden gelen:
ECBİZEİ
cığından öpebilirsiniz.»
- Yimdir o?
- Bu kadar müsadeyi kol'ENEffÜSiYENiii
sesine:
pardın
da gösterdiği araziden
- Postacı!.. İzmirden bir
istifade etmedin mi yoksa?
telgraf var, alın!
- Hiç etmez olur muyum,
Cevabını
vermiş.
Bunun
PASTİLLERİ İLE .
derhal
taarruza geçtim ve
üzerine zaten İzmirde akrabaJfkaye ve kuvveUeodirlıı
sı bulunan kaçakçı kapıyı açar
araziyi işgal ettim. Öyle ümit
açmaz memurlar içeriye dolaBütül. eczane ve ecza
ediyorum ki, bir müddet
depolan od"'
rak kazan ve rakıyı yakalasonra parmak parmak ilerlisatılır.
mışlardır.
yerek, nihayet günün birinde
YALDA
Son zaman da kaçakçıların
kaleyi de fethetmek müyesısmfnf taJıya a tuta fır
yaptıkları kurnazlıklara karşı
deranüıde
talep
ediDiı
ser olacaktır. Heyhat! Ne kamemurlar da böyle bir takım
çarelerle onları yakalamakta- dar aldanmışım 1 Aradan on
dırlar.
beş gün geçtiği halde ben
1
•~=ı~Jm!ı~ıı~ı~~ıııı1m~ı ı ı ı , ı ,
ı•=rııwımmıııımıımımımmıınıııım11 hala hudutlardan dışarıya çık
Pariste en büyük muzafferiyeti kazanan film...
I~ mamıştım . Sol yanağında gösÔ
Senenin en zarif ve en şen filmi
terdiği yerde yerimde sayı
yordum.
- O seni hiç öpmedi mi?
- Hayır , kat'iyen 1 İmkanı
yok yola getiremedim .
)1 Mümessilleri: ADOLF MEN TU ve KATLEN KARVEN
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verici bir çok sözler söyledikten sonra ayrıldım.
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Bir kaç gün sonra heykeltraş dostumun atelyesine
gittim.
Kapıda fevkalade şık bir
araba.
Arabacıya dedim ki :
- Pardon.... tHeykeltraşın
ynındaki misafirin kim oldu-

Li
Beyoğlu:

Her

Gayri mübadillerin
kongresi

fcf
Karanlık

n1urları arasında

İtıılıııııı

lıilı;iyl'.~İ

İstiklcl.l caddesi 3~·6

lisa1ı

icin
hususi ve
,
umumi dersler

ğunu ö~enebilirmiyim?
Arabacı

1 den 11 Nisana kadar atideki lisanlarda yeni kurslar
.

açıyor:

Türkçe, Fransızca, lngilizce, Aln1anca,
İtalyanca ve saire ve saire ...

ıııı-

Tecrübe dersi meccanendir.

lliz öküzü sızdıracak
sak, genıi azıya alıp
senden şuna, şundan
bona
saldırman1ası
için, gece yarısı yuları
koparıp evden kaçma111ası, bize cüzdanını
bırakn1ası için sızdı
racağız. Ya şişko ne
plan kuruyor?
- Belki hepin1izi yatağına toplan1ak için
Hurremi aradan kaldırnıak istiyor.
- Aferin
be karı.
Ben
burasını
hiç
'düı;üntm 'ciiın.

Heı·ifi

eczacı

kalfası

nıerak etn1iştin1.

başını kaldırdı

ve

beni görür görmez:
- Galiba bendenizi tanı
madınız, eimdim? - dedi Yüzüne baktım. Meğer arabacı babamın eski emektarlarından "bir.inin oğlu imiş.

sanıp

yakar,

Dese-

Ateşini

)işko

<la öyle.

nın hotpesent kocası
tarafından beğeniln1e
sinden ınahzuz olarak hikınetf üruşluğa

içinde saklıyor.
Bir kere parlarsa hepi n1izi terletir vallahi.
- Peki sevgilim ya.
Yedi kadını toptan
angaje edecek adanıın
Hu ·renı gibi parası
oln1alı. Bu ettuluınu
nun nesi var?
- Onu varın sor .
Şimdi ne desem yalan!
- Boş laf etme. Ben
parasız
ne bir şey
öğrenirinı, ne bir şey

koyuldu:
- Yere bakar, can

kenıbesini

ne, bu da arkadaşı
gibi halis aygır ha!
Ve biraz düşünerek
ilave etti:
- Aygır ama tuhaf
aygır. Geldi geleli kıs
rakları ne kokladı, ne
kişnedi. Sanki iğdiç!
~likrohi,

mütalaası

öğretirim.

Şişko,

lş

küçültecek-

- Şimdi prenses ( Kratak·
lastof) un arabacısıyım. -dedi·
Prenses beni çok sever. Bana
akraba muamelesi yapar. Ben
de onun için az fedakarh~
yapmadım ya ... Bunban iki
sene eve! Pariste otomobille
gezinti yapıyorduk.
Ota hızla giderken
ağaca çarptı. Kırılan cam pal"
çalan prensesin yanağını yara•
!adı. Derhal hastaneye koş
tum.
Doktor dedi ki: «korkulacalı
bir şey yok. Yalnız, ihtimal kİ
prensesin güzelliği bozulabilir·
Şayet fadakar bir adam çı·
kıp ta yanağından bir parçacı1'
deri kestirirse, süratle ameliy•1
yapar, ve prensesin yüzünU
kurtarabilirim.»
Cerraha bağırdım:
- Hazırım!
Ameliyat canımı adam akılb
yakmadı değil. Fakat dişleri•
!lli sıktım, ses çıkarmadını.
işte pensesin güzelliği bu 5'
yede kurtuldu.
- Ya!!!!!l!I Cerrah
parçasını nerenizden kesti?
Arabacı cevap verdi:
- İşte, şuracıktan.
,, 1
(Ve elile yanağını gösterOl'I

* kıs

İçimden

kıs

güldüdlo

Fakat, heykeltraş dostunılı
üç haftadanberi kemali hart'
retle öptüğü arazinin haııgi
devlete ait olduğunu hiç bit
zaman söylemedim.
Nakleden: Celalettİ'

Her yerde yerli
malf aaliyefi

Yerli malı istimalini tef\'için yakında C. H. F. şub"
!erinin faaliyete geçecekleıl
haber
alınmıştır.
Bundall
mada mekteplerde de propB" M
ganda faaliyetine geçilecektit 'b artı

ar a

Bir puvasson da vril

ınis

Adanada münt~ir « Yer)
Söz » refikimiz
· da ~
vasson davril olarak, erkendell
Zeppelin balonunun Adan•
afakından geçeceğini yazlllJ!''
halk ertesi gün sabahle~
daha karanlıkta sokaklara d
külerek balonu beklemişlerdil'•

ile
&11 v

"·

Us11g •

'kil ıy
asıııd

~de
dın

·

°

..ı 'ııııin
Yirmi dokuz senedenbeT' lıe de
maarif meslek ve hayatındl t Pa

irtihal

temiz bir seciye ile çalı.fal'
kıymetli
mualliınlerimizde#
Molla Aşkı torunu Hilmi JııP
Fatma Seher hanım duçl
olduğu hastalıktan kurtulaırıı'
yarak Tıp Fakültesinde hayati
göz! erini kapamıştır.

Doğum

Taksim polis merkezi ~
komiseri Hidayet beyin P"",
kızı dünyaya gelmiş, Ha
tesmiye edilmiştir. Nev
uzun ömür dileriz.

_ır:1

Zayi

Üsküdar şubesinden ~
olduğum « 34072 » nurıııi
maaş cüzdanımla tatbik ~
rümü zayi ettim hükmü yo ,
Efrattan: A~

· r"
neı;İ~
. · pC!;iııı
sc bede1ını
avcuma koymalı. ,
Karı-koca bu n1utııl,
vereden sonra ya~,

cakları işi kararlaştı.il

mışlardı.

Hurrefl1JI
sızması kendilerince ·ıı

nıültezem olduğ~ İ~~~
şişn1an n1ümeyizın.

ti'

husustaki sa'yine 1;ol
rak edecekler, bol,,\tl~
rakı verip Başk (
beyi -kadınların ~,,,
.
p5l
sıne
vaz' ıyede t ......
ıı...- ıı'f'
mahal kaJnıAdan- '
utacaklardı.
-'
Mobadi ~
1

i iır
lr ha
11'

ekdiğ

İşler
bahle

de p

\

re

~da

~:işi
ar
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Sinema, Bünya şuunu
[S
iNll!MA D ÜNY ASI 1
kadın bir er-

Moda,

ir

al ki
abilit·
çı·

eliyal
üzünii

Hayatta görülen
t ah af/ıklar

ekle düello etfi ~oğru

lacıık

çacık

Kadın,

Niçin Gfb.el
-

söz

rkek tabancasını havaya boşalttı.
Kadın ise tam nişan alarak
hasmını kalbinden vurdu.

akıll1
ışleri·
adını·

« Niçin Gtizel olmalı ? »
Kollin Muruıı son fflimidir.
( First Natioaal ) shıdyoların·
da çevrilen bu kurdele fakir
bir geaç kıuıı ieçirdiii ma·
ceraları anlau.aakta, lcomedi
· çerçevesi içfnde hayab,ıı bir
çok acılıklıınnı göstermektedir. Filim gfizel yapılmıştır.

Kinli izdivaç
• Mo.l•k •

Baster Kiton (Malek) M.
G. M. şirketi hesabına Doreti Sebastiyanla birlikte yeni
bir filim yapmıştır. Eser mevzu itibarile Şarlonun komedi! rini hatırlatmakta, kaba
ve dümdüz şaklabanlıklar arasında his, şiir sahneleri taş·
maktadır.
Vak'a
bermutat
bir a,k macerasıdır.

usa"

deri
ti?

~ Ben i&teınedikleri
adaınlar1a eyfenen l<a-

terıll·l

dınlara

çok acırın1.
- O halde evveli
kendi karınıza acıyınız.

tuınl•

Onun talili gOnü

Zavallı!..

har•·
haıı$İ
iç bir

- Reıina d Dennl -

f
Kadına kar.,ı

silflh çekmen1ek civanmertliğini gösteren
erkek kendini
yaralıyana
elini uzatarak:
- Artık barıştık değil mi?..
diyor.

teş\11~
şube'

ekletl
unda.JI
rop•' lıt
cektif' 'b artın son haftasında Paris
ar Alemini müteessir eden
•ril ! misline nadir tesadüf
Ye,;, ile bir vak'a olmuştur.
~u vak'a bir düello vak'aen e ~"l..... Fakat bu düellonun
da~' llsilıiyeti iki erkek arasında
ıı:ı:ı .. •
hle)'İll ll bir erkek ve bir kadın

•J"';

e·u

o'

asında olmasıdır.

ra d
lerdit• er ikisi de Parls kibar maha~de ınaruf olan bu iki kişiden
~ın olan ( Odette Pannetier)
enberi lllde bir gazeteci, erkek
atıııd- ~ Parislilerin çok sevdiği
~ııı' .tör ( Panley) dir. Mesele
izdel' ır hakaret yüzünden hadis
• jıııl lll>.
H er ı'k'ı taraf l a
ı P k ., r.
duÇ ( ~ dıgeı-ine şahitlerini gönder·
la~J ~şler ve martın 24 üncü günü
hayıı dbah!eyin erkenden ( Park
t Prens ) gazinosu meyda -

~da karşılaşmak karannı
~tı?ı.işler.
ilı'ar

olmAlı?

Kollln l\lur -

(Onun talili Günü) Rejlnald
Deııııi için sureti mahsu.Jllda
yazılmıf bir hikayedir. Bu itibarla filim san'atkiınn en
güzel eseridir, denebilir.
Meyzuu her zamanki gibi
dolambaçlı, tam bir vodvil
mevzuudur • Kurdele Üniversel hesabına yapılmıştır •

. '

Ebedi

Aşk

- Con Barrimor -

doktor ve matmazel (Odette)
ile Mösyö (Panley) düello
meydanına gelmişler.

Düello silahı tabanca olarak
intihap edilmiş.
Her iki taraf ta metanetlerini muhafaza ediyorlarmış.
Yalnız Mösyö Panley bir
kadına karşı silah çekeceğini
düşünerek müteessir imiş.
Kadın gazeteciye gelince
en ufak bir asabiyet bile
göstermemiş, erkek hasmına
karşı silahını muvaffakiyetle
kullanacağına emin bir tavur
takınmış.

Nazik an gelmiş. Mesafeler
ölçül~ ve (Ateş) işareti verilmiş. Gene Parisin kibar sı·
nıfına mensup şahitlerin huzurunda o zaman şöyle bir hadise geçmi : iki silah birden
patlamış ve M. Panley göğsün
den vurularak yere yuvarlan-

verilen giln şahitler, bir

Sevimli aktör son dakika
da bir kadına karşı silah
çekmenin erkeklik
şanına
leke sürecegını düşünerek
tabancasını havaya boşalbr·
ken ( Odette ) , kadınlık iU"
ruru ile en ufak bir mer·
hamet bile hissetmeden basınının kalbine nişan almış ve
ateş etmiş.

Mösyö Panley, ağır surette
yaralı halinde gene büyilk bir
civanmertlik göstermiş, elini,
kendisini yaralıyan hasmına
uzatarak:
t
- Artık banşbk değil mil

- Çocuğunuz ne zamanda:nberi yürüyor(
- Sekiz aydanberi.
- Vah vah .. Yavrucak adam akıllı yorul-

Artistler ittihadı studyolannda yapılan Ebedi Aşk Coa
Barrimor ve Kamilla Hem ta' raflarından oynanmıştır. Mev•
1 zu tarihten alınmıştır. Y apıllf
güzeldir.
Con Banimorun diğer fi •
limlerine nazaran bunda biraz
sönfi.k kalmıştır. Kamilla Hom
iyidir.

l

muştur.

Akıll~ 2lışak!

Uç iptila
- .o\1isTerri -

Maruf rejisör Reks İngra•
mın vaz'ı sahne ettiği (Üç iptila), karısı Alis Terri ~
lvan Petroviç taraflarından

demiştir.
Bu vak'ayı

kaydeden Paris
matbuatı
matmazel OdetiO:
gözlerinde bir damla yaş
belirdiğini yazarlarken bu ya·
şm teessür yaşı mı yoksa mu·
zafferiyetin verdiği haz ve
gurur yaşı mı olduğunun anlaşılmadığını söylüyorlar.

oynanmıştır.

M ~z ı lngilterede kibar aleminde geçen bir faciadır.
İvan Petroviç eserde Alis
T errfye nazaran zyıf kafmaktadır. Filim (Artiltler İt
tihadı) hesabına yapılmıştır.

Yorgun Nehir

8ugı'i11

Hizmetçi

11<'

pişi rece/fi='!

tııJ~v

llergıln
bir nıoda

besllyen bütün okuyu-

~ti"'ıınız hemen hergün ev~t ilden iş ve güçlerine gider-

Hu

sülıııılarda nıuh

~ teıı refikalarının daima şöy-

lercıu kadın olnıyu
cularıınız lıeı· uün

~i ~., kadınlan

mevsime ait bir elbise, iç çamaşırı,
nıanlo ". S. modasının, resiınlerl ile
beraber
izahatını

lr sualine maruz kalır:
tı,~?Yabu .. buğün ne piş're-

misafirliğe

~t lcoınıuya gittikleri zaman
~ 'Yni mevzu üzerinde ko-

bulacaklardır.

lltlarl

d1 ~ Kardeş! Şaşırdım kal·
~~~e pişireyim bilmem ki.
~t 1Yor.

~~: çeşitlerini tatJısmd;uı

~lıı-ı Una vanneıya kadar bu
tri:;da bulacaksınız. Ayrıca
1
1!~ 1
bir de yemek ta~t >'Uaeqıı. Bu suretlo
•abah:

~ tıı Ne pişir cegi:ı?
t~

te dlişünmek

üzüntüsün-

llrtulacaksıruı.

uyandırır

:
- Siz bana bir gelen

olınazsa

uyandırma
nıi?

<len1ediniz
Evet.
rahat
- O halde
uyuyun.. Kin1se gelmedi.

Brodvey

Şarkuı
Ressl

Sırı1aşık aşık!

bir rop

~

-

Lov -

( Brodvey Sarkısı ) son aylann en güzel filimidir, denebilir. (M. G. M.) şirketi stud·
yolarında yapılmış, Bessi Lov,
Anita Peç ve Çarleıı king
tarafından oynanmıştır. Sesli
olması esere ayn bir kıymet
vermektedir. Mevıu Nivyorkun fakir tabakası arasında
~eçen bir vak'adan terekkup
etmektedir.

tendcı1 şılc
Bu rop evveli resimde
gördüğünüz gibi düz olarak kolsuz, açık yakalı
yapılmalıbır. Sonra yaka
pcundan bel hlzalanna
kadar ınllselleıı teşkil edecek bir kordon indirilir. Bu kordonun uçlan
~ ayni krepsatenden yapılmış bir parça ile tutturullllUftur. Bu parça beyaı taşlarla lslenınif bir yanın kamerdeıt (Pli) halinde robun önüne sarkar, Sarkan kısmın iki
1anı asıl robun ctı>ğ'nden uzundur. ilk baharda
baharın ilk gunkr' • '·y:rr.

Ba.rtelmcı

(Yorgun Nehir) Rişart Bar•
telmesfn ilk sesli filimildir.
« Betti Komson » un da
iştirak
ettiği
bu kordele
( First National) studyolannda
çevrilmiştir . Mevzuu bir aile
facıasıdır . Temsil harukulade
olmamakla beraber güzeldir.
Vazıı sahne kuvvetlidir.

Siyah l{repsa-

~it-~ 0\1 hep

benim üzerime
Hergfi.n de üst
ı' Jlırasa, ıspanak yenmez ya.
~t~te Son Saat kadın ve er·
~il k0 kuyuculannın bu her
,~ı: n üzlintiilerfne bu
ar,ıılarda
çare
bulmıya
r Vermiştir.
'~I') e"siınlne
göre hergün
lcııı ayrı ve ucuz çıkabilcek

- Rt art

efendisini

Düşen

kadın
ı.o:

1.aplant -

(Vniversal) şirketi studyola-

rında yapılan

(Düşen Kadın)
Ade)a Rocers atlı bir ,muharririn eserinden
almmıf,

Kapı

lora laplant tarafından oy.
nanmıştır. Lora bu eserde her

dı;;arı

genç:

- Kızını istenıek için
bir daha sefer eve bebası . old[cn gelnıc1i ...

ı

zamanki gfbl güzeldir.
Mevzu kocası tarafından
ihmal edilen bir kadının hayabnı anlatmakta, bazen bir
fa cıa tesirini
hıra":,:~:;
bazen komediyi andırın
•

-

_,

Telefon:

PAZAR

'1929

,,

NİSAN

'-----------'-

~Dantos

'..

-

.. .

on
. .

.

-

Yeniden alınacak müfettiş namzetleri için ilanla tesbit olunan (l) nisan 1929 tarihi, son müracaat günüdür. Bu tarihten
sonra yapılacak talepler nazarı itibara alınmıyacaktır. Müsabaka imtihanları (7) nisan 1929 da Ankaradan başka İstanbul
ve l:zmirde de yapJacaktır.

Mikroperafon?
en mü-

kemmel ve en yeni

GRAMOFONDUR
Deposu: Sultan han1a:m
Dikranyan han No

21

•

J

Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde
ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze edeviye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
tahlili 165 kuruştur.

aç artnlZI

Hall·s Balık yag"'1 Bahç~kapıdatazeSal~h. Necati ~c-

balık yağının kiloluk şişeleri 90

zanesınde
bırınci morına
kuruştur. Mağşuşiyetini ispat

edene bin lira var.

Üsküdarlılara müjde ~~~u~aı;:ıto'::"ı :ı~~
şamb;ı, göğüslük, şiringa fo.stiği,

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

Merkez acentası : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2362
Şube acentası: Mahmudiye
hanı altında. İstanbul 2740

Antalya

'fÜRI<İYE iş BANKASI

tediye

ediln1iş 1ı.uuu.ooo liradır

Uınuıni

l\'lüdürlük

Ankara

{ ÇANAKKALE) vapuru7
nisan PazarlOda Galata nh·
tımından hareketle [ İzmir,
Küllük , Bodrum , Rados ,
Fethiye, Finike, Antalya] ya
gidecek ve dönüşte mezldlr
iskelelerle birlikte [ Andifli,
Kalkan , Sakız , Çanakkale,
Gelibolu ) ya uğrayacaktır.

Adana
Trabzon

'

.

.

ls.

.

en

1

Hasan Ecza
deposunda

( REŞİTP AŞA) vapuru 8
Nisan Pazartesi 12 de Galata
rıhtımından hareketle [ İne
bolu Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa) ya gidecek
ve dönüşte Pazar iskelesile
[Rize , Sürmene , Trabzon,
Görele , Giresun , Ordu ,
ünye , Samsun, İnebolu ,
Zonguldağ ] a
1lğrayarak
gelecektir.
Hareket günü yük kabul
olunmaz.

postası
(KONYA) vap~ru 9 Nisan
Salı 12 de Galata rıhtımın
dan hareketle İzmir, Antalya, Alaiye, Mersine gidecek
ve dönüşte Taşucu, Ana•
mor , Alaiye , Antalya ,
İzmire uğrayarak gelecek'tir.

Limanımıza

6 ili 8 ay vade ve
15 kuruş
t1at'c:ıtık

TııKsm <>rle

L:ıcıvl' rt "~rrlesü
t'a ı to

K.o,tüm
l\ıı e. n ı o

BÜYÜK

TAyyARE

1\11

PİYANKOSU

KEŞİDELER HER AYIN ıı İNDEDİR.

3 üncü keşide: 11 nisan 1929
BÜYÜK İK~AMİVE

40,000

,.., t,a

elbiseleri

t1 '17 11'

e

ls. • r

ma

ve her nevi İngiliz kumaş
ları İstanbul Eminönü Köprübaşı N0 15-16 Karakaş
elbise mağazasına bu ilam
kesip müracaat ediniz.

LİRADIR -.

AYRICA:

ve 10000
Liralık bir Mükafat
.,

Bu keşidede cem aıı

len
7 ınil
~ıs,

oldu

Bu!
llany

d"tr.

Her ti.irili kadın rahatsız
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kereste mübaya ası

tazın
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Direkler arası Bozdogan
kemerinde Kayserili Ahmet
paşada Emir hoca sokağında
4 - 6 numaralı vasi bahçeli,
elektirik, terkos ve hamamı
havi, muşamma döşeli ve bo·
yalı 8 oda, 1 salon, üç sofa,
bir mutfak ayrıca bir odalı
mutfağı ve kafi
miktarda
bahçeyi ihtiva eden bir kısmı
havi sağlam hane satılıktır.
içindeki sahibine müracaat.
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Son Saat idaresine << kö5k » kaydı il~ uünderil -
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