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Ecnebilerin bir senede memleketimizde sarlettikleri paraların
ınıktarı ancak 9 milyon liraya baliğ olmaktadır - Almanların bir
ilim müessesesi, istanbul polisinden garip bazı sualler soruyor.
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Bursa da I-I. v el(ilimiz lstanbul limanının

bazıları
hakkında tahkikat yaptı

Polis

Bursadan bildiriliyor:
Burada Polis yeni ve mühim bir nıes' elenin tahkikatını
bitirmiş bulunmaktadır. Mes'ele burada bir hafız efendiye
hariçten gelen bir mektubun
ele geçmesile meydana çık
mış ve tahkikat derinleştiri
lince dini mes' el el erle zihin
karıştırmak istiyen bir kaç
kişinin hüviyeti keşfolunmuş
tur.
Mektup hafız Kemal efendi
isminde bir zata Perlepede
müftülük yapan dayısından
gelmiştir. Bunda memleketimizde Ramazanın pazartesinden
başlamasının

ra ve

~ği,

:::~~ "~~::~,]

Telefon:

Xcııpeliıı, soıı scyıılııİlindc, deni: ıi:ffiıule
lı ICont Zeppelin balonu, bu sa·
metinde uçmakta idi.
drlaı:ın yazıldığı dakikaya kaRamleh telgraf istasyonuna
~ lstanbul afakına gelmebalondan gönderilen bir telll:ıışti. Gelen haberlere göre
sizde Zeppelinin saat on beşte
~epJin, dün Mısırdan Fi1istine
geleceği bildiriliyordu. Hava
Suriyeye
geçmiş, gece gayet güzeldir.
Slltıye üzerinden ilerilemiştir .
Halk merakla
1>n gelen telgraflar şunlardır:
Zeppelini yakından görebil(; Fredrihshafen, 26 (A.A.)mek için bugün herkesin gözb raf Zepplin balonu Salı sa!eri semayı araştırmaktadır.
alıı Girit üzerinde uçmuş ve
Yüksek yerler, yangın kuleh.rk istikametinde yoluna de!erinin etrafı ve meydanlarda
~anı etmiştir.
bir çok meraklılar bekleş·
ZICudus, 26 (A.A.) - Craf mektedir.
/!>pelin balonu saat on yeAvam kamarasında
1
de Hayfa üstünde gözükLondra, 26 (A.A.) Or~Ştür. Balon Kudüs istika- duya ve hava kuvvetlerine ait

;e .

Halicin

G

inkişafı

neye

~fi )k©JP>

bağlı?

tfil ~Lfil

Yapıldıktan sonraHaliç te mamurlaşacakhr

doğru

olmadığı

yazılmaktadır.
Diğer taraftan burada bir
imamın da arife günü akşamı
Teravi namazı kıldırdığı anla·
şılmıştır.

Tahkikatta

isimleri geçen
Ulucami va·

şahıslar şunlardır:

izi Erzurumlu İsmail hakkı,
hafız İbrahim, hatip hafız Tevfik ve Aptülkadir efendiler.
Tahkikat dosyeleri vilayete
verilmiştir.

kanun

layıhasının

marasında

Avam kamüzakeresi esna·

sında

amele fırkası tarafından
verilen ye hali harpta irtikap
edilecek alçaklıklar hakkında
muayyen idam cezasının ilga·
sını talep eden takrir (180)
reye karşı ( 174) rey ile reddedilmiştir.

Köpriide.~~
İki duba dün değiştirilmiye
başlandı

tek yolu ikiye iblağ edecek,
ne de olsa Karaköy köprü·
sünden vaki olan münakalatın
, yarısı, haydi üçte biri, Uukapanı köprüsüne intikal egliyecektir.
Hatta unkapanina intikal
edecek münakalat nisbeti,
dörtte bir de olsa, Halicin
inkişafını mucip olacak, Halicin en içeri taraflarına kadar
serpintleri Hissedilecektir. Tabii bundan da vapurlarımızın
yolcu adedi artacaktır.»
Cemil B. Halicin gittikçe
dolmakta olduğunu ve bu
1 kışın muhalefeti ha, adan yolcu
ı adedinde nuksanlık görüdügünü
. "'ıımir edileıı dubalardan 1ı ::
kaydettikten
sonra
demiştir
ki:
li ~ lııscııı <.'t'ıml IJ.
Şehremaneti, köprünün
,
«- Yaz geliyor, yegane
dalar iskelesinin bekleme. saııq alıç şirketi M. Hasan Ce%\11 ~eyin münhal Bolu meb'- yüz güldürecek gün Kağıtha lonu altındaki (A) ve (B) duneye .sefer yapılan hıdrellez
balarım değiştirmektetir.
lı.~ ~na C. H. F. tarafından
dir.
Üst
tarafına bakmayın.»
Değiştirme ameliyesine dün
~d~~~~ gösterileceği rivayet
Cemil
bey
diğer suallere de
başlanılmış, seyri sefain idafııt ıgı malumdur .
resinin bu iskeleye yanaşan
şöyle cevap vermiştir:
llıa.J eb'us namizetliği hakkında
vapurları,
~irketi hayriyenin
«Mustahtemine
2-3
lira
tt 11!11ab olmadığını söyliyen · zam demek şehri 12-15 bin köprüdeki Üsküdar iskelesine
bittıııt bey Haliç işlerine dair
yanaşmıya başlamışlarJır.
lira demektir. Buda şirket
Şirketi hayriyenin Usküdar
...._tı\uharririmize demiştir ki:
için bugünkü vaziyetinde çok
vapurları
da köprünün Boğaz
filet· « Halicimizin i n ki şafı, güç ve bukadarcık zam, müsiçi
iskelesine
yanaşmaktadır
•uıı.t:ce~ yeni Unkapanı köprü- tahdemin için de liişeydir.
lar.
~lt&ii ınşasıyla alakadardır.
Eminönü-Galata balıkpazan
Dubaların değiştirilmesi al,ta ~· şehir halkının, Beyoğlu arasında, celbi mutasavver meliyesi
ancak bu akşam ik~ea-~ ul semtleri arasında, motörlerle nakliyat meselesi mal edilecek,
iskelelerini de~ilıır e.. muvasalasını, Karaköy ise her şeyden eve! mali bir ğiştiren vapurlar da yarın sa11
~-~ ~ •• temin ediyor. Yeni meseledir. Her halde bu sene bahtan itibaren eski iskeleleoprüsünün inşası, bu
rine vamışacakfrrdır.
kuvveden fi'le çıkamıyacaktır.»
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Suriye mes'elesi.
enı
~~Jf~
halledilirse Pa rise de gidecek. Galata rıhhmı tevsi, Hali...
Ahiren vefat
ce de rıhhm yapılacak
eden ve harbi
umumide müttefikin ordu ları
başku mandanı bulunan mareşal r
Foş için şeb rimizde yapı lacak ayini ruhaniye iştirak
için şehrimize
gelen Fransız
sefiri Mösyö
Şambrön
bu
akşamki trenle Ankaraya
avdet ve Harıcıye
vekili
Tevfik Rüştü
r. Beyle cereyaı;ı TcY!il ııu ~ıu bey ı e
etmekte olan l ont uü Şanıbrün
müzakereye devam edecektir.
İstihbaratımıza nazaran Fransa
ile cereyan etmekte olan
Türk - Suriye müzakeratı bir
hayli ilerilemiştir. Neticenin
sfıratle istihsaline çalışılmak •
tadır. Senelerdenberi halledi lemiyen ve iki hükumet ara sında daimi bir ihtilaf ve
münakaşeyi mucip olan bu
mes' elenin bu defa kat'i bir
surette intacı ihtimali çoğal mıştır. Müzakere neticesi sü ratle istihsal edildiği takdirde
Tahdidi teslihat konferansına
iştirak etmek üzere Avrupaya
gidecek olan Hariciye vekili
Tevfik Rüştü Beyin itilafna meyi imzalamak üzere Parise
gideceği beyan edilmektedir.
(,'rt=('f f'! <' ri

Sualine

Behiç beyin Nafia
vekaleti zamanında, İs
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1\1. Kanonj, Lcspit

hu uwsclelerin

edilen

hir an

Sıhhiye

vekili
bugün geliyor
Sıhhiye

vekili Refik bey,
trenle Ankaradan
şehrimize gelecektir . Refik
bey bir hafta şehrimizde kalacaktır.
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mütefekkir lerinden biri olan Herbert
Gasson « İş »
ve « Çalışma »
mevzuları et·
rafında bir e·
ser yazdı , can-
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Esaslı surette
murakaba edil.melidir le
Şehrimiz

sahillerinden çıka·
rılan midyelerin son günlerdo
bazı tehlikeli hadiselere sebep
oldukları haber verilmektedir.
Bilhassa lağımların döküldüğü
pis yerlerden kayalıklardan

münakaşa

çıkarılan

ları

serlavhası

\ıı;in?
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H'lll .\nkaraya
ııilıni~,
oralla 'afia 'l'ldli Hı·ı·ı'ıı
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bugünkü
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ı\'11jia

en~I ınüznl•Pl'P:-.iııi

lesııit edilmişti.

Komisyon

l'l'

olmalıdır"

etrafında
ikinci
çıkardı. Münekkit-

bir eser
ler bu kitabı okudukları zaman - asrımızda muvaffak olmak istiyenlere mahsus ve tu·
tulması lazım bir nasihat silsilesi şeklinde buldular.
Geçenlerde bu kitap elimize geçti, okurken içinde matbuata ait bir bahis gördük,
itiraf edelim hoşumuza gitti,
karilerimize de okutmak istedik, aşağıya aynen tercüme
edilen bu bahsin serlavhası
« Matb··
kendinizle meşgul
rrlinız' - ,
bah;s de şudur:

Bütün Biritanya devleti içinde reyinde müstakil olup matbuat tarafından idare edilmi·
yen belki on bin kişi vardır.
mütebakisi kamilen matbuatın
tesiri altındadır.
Esasen hakikat şudur ki biz
hepimiz matbuatın mahluklarıyız. Ben bile okadar istediğim halde bunun tesirlerinden
masun değilim.
Matbuat!. Bu, bizim unsuru
aslimizdir!! Her .5abah yataktan
kalkar kalkmaz ilk gördüğü
müze « ne var ne yok» deriz.
Umumi harp içinde, düşman
[Mabadi üçüncü sahifede]

midyaların

sıhhat

için çok tehlikeli bulunduğu
malum olduğu halde müraka·
basızlık yüzünden gerek lokantalarda gerekse sokaklarda alenen satıldığı ileri
sürülmektedir.
Bu pis ve mikroplu midyaları yiyenler çok geçmeden
zehirlenme alametleri göster mekte ve gaseyan ederek uzun
müddet hasta döşesinde yat •
maktadırlar. Hatta haber aldı- ,
ğımıza göre iki gün evel
Üsküdar ve Beylerbeyi taraflarında bu fena
nıidyaları
yiyen birkaç kişide zehirlenme
alaimi görülmüş, ölüm tehli·
kesinin önü güçlükle alınmıştır,
(

•
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Selaı1il~
Şehremaneti

Mes'elesi Bulgarlara göre

icra
ettirecektir.

MeMleketimiz
de senevi kac•
para sarfediyorlar

Balkanlar ı ..... bindenberi YuBe;oğlunda ve İs
nanistan i.e Sırbistan ararında
tanbul cihetinde satıl
bir s~ imk meselesi vardır.
nıakta olan
sütlerin
Ve tabii - bütün ihlilaflara
son günlerde
gene
rağmen - elmakta
devam
· ilc- fenalas.tıgurı
ve
\lCk
Ankara Ti \H.M.) - Ali
edecektir de. Daha düne kada~
tisat meclisi umumi katipliği,
fazla su ka tı)ll n ldığı,
Kelanikte, Sırp serbe. t mınta
tediye müvazenemiz hakkında
şelıren1anetinc
vaki
ka ır.es'elesi şeklinde tebarüz
uzun bir rapor hazırlamaktaolan nıiiracaath!rdan
eden bu mes'ele son Sırp
dır.
Bir çok esaslı rakamlara isanlaşılnııştll". Sütlerin
Yunan itilMından sonra eski
tinat ı;den. bu rapora göre,
h >zul< () up oln <'dığını
hal ve Ki'~alini değiştirerek
memleketimiıde ecnebi devlet
yeni bir ş khi kıy ..fet giyEn1ancl
ıniıl"e tİ!;ôleri
sefir ve memur! 1 ile ecnebi
miştir. Bu y nı Seli'ıııık m s tabaas ın sarff ikJeri parat~tkık dec .. kkı Ji ·.
elesini Bulgarca Urto gazetelar 9 milyon lira olmak üzeh a IH l{atı
n'la
, ı ııa f'ı" •
re tespit wilmiştir.
1
k . . h h
si ortaya koyuvor.
,Şimdide ecnebi
emleket- ' aı an1a . ıçııı er anBu gazete soıı Sırp- Yn n itii de b unan Türk tebaasıgi 1 İr sütçüdrn hjı
!Afından so <ı Sırbi<t.ınm Ak 1
nm harcadıWan para mıktan
ınıl·dar
sıit
~~l:n:ıJ..
denize ticari mahreci m eletetki! edil ektedir·
' kfıfi kelcc:cgı için
u
s" nin bütün tarihi safhalannı
l
teşrih eder k diyor ki:
•
-Sabık kü ük Sırbista ı bulfı_n_nı_dı_r._ _ __
yük Yugoşlavy devleti istihlM
Londta, 25 - Hariciye naetmekle ve Yugoslavya adriyatil< zırı M. Çemherlayn, eeneb·
tc b"r mahreç bulmakla beraber muhabirlert" verile bir ziyafette lngiliz harici siyasetini
Selanik mes'clesi haiz olduğu
izah ed re , dünyanm -~zu
ehemmiyetten hiç bir şey gayve zarureti S'....lhun muh.afaz:ıısı
bctmemiştir. Filhakika cenub!
olduğunu ve fngiliz hükümetinin
de siyase · bu noktaya
Sırbistan Adriyatiğe doğru
bulunduğunu söylemiştir. 1
hadim
dan doğruya bir mahreçten
Bir infilak
mahrum kalmıştı; binaenaleyh •
1- Yeni Postahane arkaF"ıladelfiya, 26 ( A.A.)
cenubi Sırbistanın ehemmiyetsında Türkiye hanınC:a tiGibstown banıthan~inin bir
siz olmıyan ticareti için her
barakasında takriben (1500)
caret yapan tütün~ü Vıırios
kilogram nitrogliserin infilôk
halde bir mahreç temin edilArditinin birinci tic.• • rn~hetmiştir .Bir amele telef dmek lazımdı. Cenup İslavla
' muştur. infilak uzak mesafel<emesince ifıasma ki'•~~ verının Akdeniz mahrecine doglerden dnyulmuş ve (40) kilorilmiştir.
ru atfı nazar etme'erinin ilk
metre uzakta buhınan Filadelfi
2- Mahmut pa a " k
sebebi işte budur.
yada bir çok caml:ı.r kırılmışhr.
lınnmda (1) numııraH r..dgazaFransızlar
Şeker
da hazır elbiseci yC'rgini:ı. de
ı birinci İicaret mabk ın~:nce
inhisarında
iflasına karar verhni<+·r.
Bir sabah refikimiz, şeker
Paristen «Taymis» gazete3 - Feriköyünde, Tat;ı.vla
sine verilen ınolümata göre
ve petrol inhisan muhabernt
caddesinde mahrukl't taciri
Süriye sabık fevkalade komişefi Baban zade Hüseyin Şükrü
. -ı:cl::on
cııdiniı
i~ ın
raı.ıı;a
seri « M. .Jov nt:l •
B. in istifa etmet üzere oldı;ğu
Süriye komitesindQ beyanatta
i.-inci ticaret mahkc. csıı:ıce
nu yazmış, müdür Husnü beyle
bulunmuş, bir nutuk irat edekarar verilmiştir.
bazı memur ar arasında ihtirek Süriyenin seri iktisadi in4 - İstanbu!da Cakmakç.laflardan bahsetmişti. Yaptı
kişafı için çıılışıldığım söylelarda kasket ve ıra · t 'ra
di ten sonra Akvam cemiyeti
ğımız tahkikat ve alakadarlatar
..
f
dan
erilen
mand
ya
taciri Kapril Ba•tilr"yanın da
ra tevcih ettiğimiz suallerden
becld < 30,, sene rr> iddetlc
böyle bir vaLiyet ha~ıl olmaikinci ticaret r.ıehy mesınce
bir muahede akti ' tervic
dığı anl şılmıştır.
ettiğini beyan eylemış ir.
·
iflası karar verilrt• ı.

'Dunya sulhu ve
lngiliz siyaseti

günü

'ı

kiln1' .. ir.

ve

•

e

Suriye

Bir rüya ve bir Feribot me(!'ele- Bir rum b..,.n tayin şayı 11sı.
si etrafında
rin yaptı.ki.arı.

iisküdar ınal I·eınesi
B :Jsün öğleden eve! Şark
reisi 1\zi.ı b \in Is anbul' ömendofcr ~ırketi binasında
a ır ceza n1ahl ·cn1eıo.i alak-dar zavattnn m rekkep
ir
komisyon top !anarak
riya5etinc tayini habc-.
İstanbul
ile Haydar paşa
ı inin dogru olnıadığı
arasında
iş 1i y ecek
olan
anla::-ılnıı. tır. Eski ve
Feribot mes' elesini
tetkika
k. •nıetli biı· 1 akiın
başlamışlardır. Dünkü içtima
0];~1 Aziz beyin garip ihzarı mahiyette olmuş, ve
bir te! adüf eseri ola- bazı evrak ve vesaikin tetkirak, bu haberin bir kine lüzum görülmüştür.
gazetede çıktığı günVilayet meclisi
den bir iki gün evel,
Vilayet umumi meclisi bu
kendisinin terfian baş gün öğleden sonra toplanaka bir m< ka111a t<:ı vini 1 caktır.
şeklinde rüya görerek 1 Feci bir
bazı dostlarına anlatintihar
tığı bu tayin ihtiınali
l3crgan1ada ~Ierkez
ne ait rivayetin çık otelinde pek feci bir
intihar vak'ası olnıuş
masını intaç ctınistir.
tur.
Otel ahçısı boşnak
Kaçakçılık da-

vaları

pek çok

Son zamanlarda mehakime
Terilen kaçak~a müteallik
davalar mühim bir yeküna
baliğ olmaktadır. Ceza mahlıemelerinde bugün rüyet edilen davalann hemen yarısı ,
lıaçakçılara aittir. Yalnız dün
1 inci ceza mahkeme3inde 15
kaçakçılık davası rüyer edilmiştir, ki bu adet, diğer muhtelif davalar adedine müsavidir.

...

lhrahinı oğlu ~lurat
efendi yaptığı ticaret
i)indc nıuvaffak olaınıyarak parasını kaybetti~·inden
müteessir
,.,
olınuş.

1

tabancayı

kaklarına
•

•

şa

dayayarak
..

ate) etn1ıştır.
'fabancalarnan yalnız

biri

patlamış

ve

kur;;un )lurat efendinin kafa ta. ını parçalaını :tır.

h.taııhu piv; <\sıııGI
biı· n1l dd t c.ılı tıl L n
<;oııra

bir

.ı vl

1 in e
.,vi dolandır.1İ1 ,,· · ro

ı natı a 1ı ruı11 1anı~~r
. e 111ilyoııt r
~ hir n

l ,\ ic;rcde yaka vı el
'ernıi~tir.
B i nını
banker
Fraıı~a
\'e
İs\'içredc bir çok kinı

scleri dola ndırnustır.
Bu adarnın Lozantİaki

ıo ) ınilyon F ransrz
frangına \':tziyct cJil-

(

n1ist İı-.

ı

Polislerimizin
siğortası
Polislerimizin hayat sigortasına konulması geçen sene
mümkün
olamamıştı.
Yeni
bütçe dolayısile ayni temenni
izhar
edilmiştir.
Mümkün
görülürse bu temenr.i bu sene
tehakkuk ettirilecektir.

Fırkanın

Üsküdar merkezi
C. H. fırkasının Üsküdar nıerkczinin yeni
İnşa edilen binasının
re ·n1iküşadı cun1a günü öğleden sonra icra
edilecektir. Rcsnıikü
)ada bir çok zevat
•da Yet cdiln1i':'tİr.

ı

!

Gr .. r1!· kc;:pisyoncnlarının
imtil anı mü -~·~tile dün rüsumaıta
bir hııdise olmuş,
komisycı c"l;ır imtihan salonu- ·
nu terketwi~l ..rdir.
Gün.ın oarıhi sütünumuzda
ca k;:ydcttiır.ıniz bu mes' ele
munasebetilc imtihan komisyonu re· sı rii~ at i!talistik
müdüru Mustafa Nuri beye
müracaat ettik. Bu :ı:abn biz
verdiği malumat şudur:
-Gümrük muameliıbnın iyi
cereyan dmesinin temini ve
bazı komi1.yonculann teşviki
ile vukua etirilcn sui istimalitın önüne geçilebilme~i için
bumda komisyoncu uk eden lerin sıkı bir imtihana tabi
tutu malı:n ı na:ı:aı"l dikkate
ahın
cıtidiriyeli
umu iye
c ·ele~ az el emnıiyet verilerek
yupı,lmış ve ba:.:ı içtihat farklarına gör
harek t edilmif
olan imt:h nın feshile y<.niden
dikkat ve ıt:na :Je b:ı- ımtiha
}'.,:ı:'ıtn .... ~an.ı. ve bil! u ..... ~a r .nus
v
.:ı ·s.y t erbabının ere 'hini
em r t'. B vaziye her n ,ılL
f:", lıim
i~
kadar
bu r
1a • nı
•o n
ve
bir
o
yolrı zlukfo.rı:
rnüseb ı ~ın olan bazı Tiir
olmiyao kimı;;e erin ı _ne yııra
madı ve bir ikf Türl li de
iğfal <.derde diinkil baeescyi
çıkarmak
istediler.
f, kat
mevzii ·aldı, muva 1 k o!aına
dilar. İmtihan devam ediyor,
bir çok kimseler gelip imtihana girmişlerdir. Mes'ele bugün yanlış aksetmiştir.
Hadiseyi yapanlar çalışmaz
larsa Rüsumatta iş yapılamı
yacağı katiyen varit değildir;
imtihan olmıyan bir takını
kiı;ıseler katiyen içeri daireye
giremiyccelderdir.»

1

Eytam sandıgı nın tasfiyesi.·
İstanhu! Eytaın sandı,;ı-ı nıuaında t

Ye

he-

sabatının

tasfiyesine
devanı
ediln1ektcdir.
~lü,ldci unuııni Kenan
be) iıı ri asetinde bulunan tasfiye kon1isyonu, « ı;, ıı nıa yısta
tasfiyeye ait ınesaisini'
ikın: 1 etıni~ olacaktır.
l~ir küşat resıni
Üsküdarda doğancılar parkı
karşısında yeniden Emanetçe
inşa edilen (C. H. F.) sı Üsküdar kaza merkezi binasının
resmi kü adı cuma günü merıısimle ;cra eciilecektir.

•

Kongre müıiasebetile, bugün
gayrimübadillere tevziat yapıl
Hü,,eyin ha,,taneye yatınlmıs ı
mamıştır. ilk partiye dahil
şoför Yusuf Ziya yakaianmıştır j olan 105 kişiden istihkakla·
Attan düşe tab a "'r nnı henüz alınıyanlara yarın
tevziat yapılacaktır.
Beşiktaşta D"mandinin fın
nında tablakar Vangel dün
Dol a bahçeden geçerken
üzerine bi~iş olduğ • attan 1

Ilı

lll
ın·

k

Rc>rııenleı,.

11 s ı ı ı ı ı tı t t a

Komisyoncuların imfiharıı ve
bir mes'ele

caktır.

ağır' ı.urdte yaralanmıştır.

bayran1da
Bigadk
kırlarına /·>u a~-c.H; di-

0

'

virmi ikinci
J3igadi~·tc bir

t

Gayri mübadiller kongresi
bugün saat 14 te Türk oca:
ğında toplanacaktır.
Heyeb
idare raporunda, gayri müba·
dillerin temiai hukuku için
yapılan teşebbüsattan alman
netayiç kaydedildikten sonra
ahiren bir bankadan, gayri
mübadillerin matluplarma mab•
suben avans para almaları için
kredi açılması lehinde hükftmete müracaat edildiği bildirilmektedir.
Kongrede, her halde çok
hararetli müzakerat ceryan
edecek ve münhal bey'oti
idare azalığına esbak Konya
valisi Hüsnü B. intihap oluna-

aliında
Tramvay amelesinden Taş·
köprülü Hüseyin dün Pangaltıda 3-428 numaralı otomobilin a1n da kalıuış başindan

ağaç. bayr~nu )'apılını::
ve i I~ i gün sü ı·cn bu

tl'tkıkatın uz.ıın.untı

/anıyorlar

otomobilin

yi'i!C ı

ı\lartın

Yeniden d,orf
karar daha
verildi,

t

Harmancı.
Harmancı başılık.

ç b-

Müşterilerini

Eyüpte Cami karşısında
kahveci Fazlı dün akşam
kahveye sarhoş olarak girmiş,
müşterilere dayak atmak istemişsede muvaffak
olmamış,
üstelik dayak yemistir.

Harmancı muavinl!ği.

Bu derecelerde aliıkadarla
rm kalacakları müddetier de
tespit edilmittir.

Ağ

Kahveci

Gayri mübadi/..
/er bugün fop--

dövmek istedi,
fakat- dayak
yedi

Tütün inhisar idaresi, harmancılar için yeni bir talimatname hazırlamıştır.
Bu
talimatnameye göre,
harmancılık, "4,. sınıftır:
1- Harmancı namzetliği.

234-

KC)tıgre ....

··il~

Tütün inhisarı
bu işle de
meşgul oldu.

tetkıkat

halledilnıiş değil

'

Mart28

Son Saat

düşmüş; sağ ayağı

kırılmıştır.

·akahındı ·
evel Defterdarda
kund ıracı Alici mağaz~ın
dan kundura çalan Niyazi
dün akşam yakalanmıştır.

'i ·azi

Aln gün

Bu sene cok
mik·
•
tarda şehrimize
gelecektir

()Jün1le tehtit
T ahtakalede sandıkçı Ali ile
Şamii kavga etmişler, Ali,
Şamile tabanca çekerek ö ümle
tehtit etmiştir.

Çalınan

binde bulunan (200) İngiliz
liralık açık bir bononun çalındığını iddia etmiş,
tahkikat yapılmaktadır.

afacalc yüzünden

koca
k

lıe

maktadır.

M

tllC)r
Gemisine

buğün

yapılan

resmi
· ziyaretler
Valı vekili ·Muhittin bey .,u·

ğiin saat 11 de Amerikan Kruvazörü ile gelen Amirala iadei ziyaret etmiş ve merasimle istikbal olunmuştur.
Kezalik Kolordu kumandanı ve Donanma kumandanı da
bugün iadei ziyaret edecek·
!erdir. Amerikan sefaretinde
"liral şerefine bir ziyafet

v~u;r.ı11

Eyüpte Nişancada oturan
kdsap Abbas ağa ile zevcesi ,
1
Müzeyyen kanı kavga -etll'iŞ!er, Abbas ağa zevcesini bur- !
nundan kan gelinciye kadar
döğmüştür

ispan 'a sefiri dündü

lli-,at'irlt•ı·iu ziy•ıı·t•l

M. Servet
memleketimize avdet etmiştir.

inli haları
verilecektir. Gemide de bit
resmi kabul yapılması muh•
temeldir.

İspauy~ sefiri

Hnzin hir irtihal
Esbak hariciye nazın Abidin paşanın hafidesi ve matbuat umum müdürü Ercüment
Ekrem beyin (22) senelik can
yoldaşı Feriha hanım, uzun
senelerden
beri çekmekte
olduğu ıztırap verici bir illetin
zebonu olarak bugün dünyaya gözlerini yummuştur.
Cenazesi, yarın ikindi üzeri
Şişli Sıhhat yurdundan kal -

Amerika kruva"'
zöründe tayyare
uçuşu

Dün limanımıza gelen Rale)'
Amerikan kruvazöründen bU
s ıbah tayyare Uçuşları Y'-'
pılmıştır. Tayyare mancınıkla
havaya uçmuştur.

dırılacakbr.

Erciiment Ekrem beye ve
ailesine, Son Saat, en samimi
taziyetlerini :ırzeder.

Akit
Manastır eşrafından

merhum
Yusuf Ziya bey kerimesi Bakiye hanım ile sabık mülkiye
kaymakamı
esbabı emlakten
Mahmut beyin akitleri pazartesi günü Beyoğlu dairei belediyesinde icra edilmiştir. Tarafeyne saadetler temenni olunur.

da

ve eylülde
.;ehrimize müteaddit Romen
seyyah gruplan gelecektir.
Bu meyanda Romen doktor
ve ihtiyal zabitleri de bulun-

Ankara caddesinde, Cumhuriyet müceilitanesinde Nurettin , arkadıı ı Muharremi
anahtarla başından ıaralamış- ı
tır. Kavga bir bor mesel - 1 f:!'i!!l!!~~~,,,.===;;;;z!!I
sinden çıkmıştır.

arı

d~

Yazın ağustosta

bono

Evelki gece Çakmakçılarda,
Valde hanında odası bulunan
tefeci Ali Asgar efendinin
nczcl.ine sarraf İranlı İsma
il kelerek misafir olm~. sabahleyin kalktığı vakit ce-

rıl

Mavi trenler
Bu yaza doğru Avrupa trdl"
erinin seyrilseferi değiştirile•
cektir.
Sirkeci - Avrupa arasında
işliyen trenlerin yerine d~·
«Aren blö» denilen şimdiki'
!erden daha yüksek istirahat
'a
esbabını cami vagonları lhtiV
edecek katarlar ikamesi diY
şünülmekte ve bu· mukat"'
reratın hazirana kadak tatbiki
için istibzarat yapılmaktadtl•
0

to
tır

..

:!~· Maıt
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Son Saat

•

GUNÜN '

FJdi/,,

e çok
ceryan
hey'oti
Konya
oluna·
bugün
t

yapıl

dıihil

kaklayann

eı,.

ik-

o men

cektir.
doktor
bulun·

satın alıyor.
ül.ümet

Sıımsun-Çarşamba

hattını Nemli
&alın almıya karar

zadelerden
vermiştir.

Bunıın için meclise bir layiha
'Veıiımiştir. Bu layil;aya göre,
hük'mct, Nemlilerin elindeki
(250) bin liralık hisseleri (lOg)
bin liraya alacaktır. Ayrıca iş
bankasına oıan (500) bin lira
borcu da hükümet kabul etllıİ•tir. Halhn elindeki hisseler de alınacaktır.
enzil edilen un reo:ııinin
Hükümetimizle
fcarcl
tııual:ed~si yapmış olan lıü!.ü
llıetler m"varedatma dı le~
tnil içın heyeti vekileclen bir
karar ahnacaktır.
danada iddetli sıcakkr

T

başlamı,tır.

ahmut Muhtar paşanın
bahriye nezareti zamanındaki yolsuzluk hakkında tah- J
kikat yapma!, için teşkil edilen muhtelit encümen toplandı.
Encümen İstanbuldan çağırılan Seyrisefain müdüriı Sadd ah bey!e mes'ele zamanında Seyrisefain meclisi idaresinde olan Osman Kemal ve
liilmi beylerle o zaman mubeci vekili olan Sadettin
ıoeyi dinlemiştir.
Encümen 20 nisanda tekrar
toplanacaktır. O içtimada hatır bulunması için Mahmut
llı1uhtar paşaya davetname
&önderilmesine karar verillniştir.
eker ve petrol hukuk
müşaviri Cemil bey istifa
eni gümrük tarifesinde,
muhtelif mevada kon:ılan
gümrük resimleri yii,zde yirmi
'Vasati bir fazlalığı geçmemektedir.
1\ .loskova ile münasebatta
iYi bulunan yeni bir fesat terlihatı Sofyada keşfedilmiştir.İçletinden biri üçüncü entemasyollalin memuru olan müteaddit
eşhas tevkif edilmiştir.

sık

sık

için tahsili için

Paya 12 talebe gönderecektir. Maarif idaresi bir opera
tesisi tasavvurundadır.
Son günlerde memleketimize epiyce un gelmektedir.
K onya poliı mektebi müdürü Nazif beyin kızı Lamia
hanımın doğum esnasında ölüllıliııe sebebiyet vermekle mazlluıı doktor Kenan Hasan ve
A..l tıf beylerle kahile Müberra,
~tııia hanımın zevci Cemal

b

bU
ytı•

nıkla

r
treJl'

'rile•
ında

de,

diki·
abat
ti~•

diY

Munzevz ış ası,
nı tramvay sır'
keti afmtyor
Tramvay .şirketinin, Münzcvi kışlasını sabn aldığını yazmıştık.

Şirket

.

erkanından bır zat

dün bir müharririmize demiştir ki:
-"Tramvay şirketinin İstanbul da üç yerde, Beyazıtta,
Galatada, Taksimde "Trasforroa•ötleri,, vardır.
Edirne
kapı - Fatih
yolu da yapılınca bu civarda
da bir (Transformatör) tesisi
lüzumu hasıl oldu.
Bunwı içın' münzevi kışlası-

nazarı şirketçe kabul

llıiştir.

ıııaarif idaresi bu sene· Avru-

aleY

k l

~ınanet

L

O peydası

are

ta eply zamandanberi devam
eden kabine buhranının yakında İngiliz fevkalade komiseri ile Kral F eysalın tavascutu sayesinde halledilmesine
intizar edilmektedir. Muhaiefet fırk !arı sski vaziyetlerini
muhafazaya devam etmektedirler. bu vaziyet karşısında
meclisin feshi zaruri görülmektedir.
Mecl:s feshedilirse umumi
hizmetler, fevkalade komiseri
:ıltında
faaliyette
nezareti
hulunın ·ta de\'3-"ll edecektir.
Mun.ılcfel fı.:k sı, bgiEzler
tarafındıı:. yap~p a İr:ıka satılı:ı:ık istenen söıııcndüferlerin
satın alının~ aa ve İngiliz
İrak muabcc:Jesiııüı bazı maddelerini!' tatbikina muarızdırlar.
•

"'ullandığından adliyeye veri1-

fırıncı T~naş
u nkapanında
Türklüğe karşı fena lısan

aktörlüğünde

VO"'

biri

na gidilip bakıldı.Fakat münzevi kışlasında (Transformatör) tesisini mühendislerimiz
münasip ıörmediler. Sebep
olarak şu noktayi ileri sürdüler:
Yakında Eminönü-Eyip hattı inşa edilecektir. « Transformatör» den bu hatbnda istifade etmesi lazımdır. Binaenaleyh en münasip yer Balat
,
ve cıvarıaır.
Mühendislerin bu noktai

otomobil
I;, kazaları olan Maslak yolu
İçi.n bazı tedbirler düşünmektedir.
pera
ihtisas

bir
muh•

İngilierenin en buyük
şu

cevabı

mütefekkirlerinden
't'eriyor:
,\

Y

an Krala imerar.
an danı da
ecektincle
iyafet

ı·apar?

Garip şey!

Bir Alman müesKabine buhranı
()(ı:::,eteleri tieliler... esk 11,·a ... oe sesesi polisimizhalledilmek
Çarşamba hat••
•
•
./<'~l (trllııızllırı ''iİrtı(/(t g·etirirleıl. den ne soruyor?
uzere
ımış.
Berlinde ilmi bir müessese
tını hükumet
( 1 inci sahifeden mabat J
!arımızı milli kahramanlar yaLondradan bildiriliyor: İrak

etmiştir·

y ...u-

Sualine

S< rnsuıı ..

'op"'
tr
iongresl
~rk oca·
Heyeti
i miiba·
:im için
alman
ıı sonra
I• gayri
ma mah•
lan için
~ bükü·
fi bildi-

kinıl er

Irakta

~r~rlhi

...1 • • • •

Sablfe 3

•

d

eylerin muhakemesine evam
edilıniştir.
b' fvlahkeme iddia edildiği gii ~ Lamia hanımın kalp hasta1
?1ndan ölüp ölmediğini tesIlı\ İçin meclisi tıbbiden rall~r getirilmesine karar ver-

llııştir,

Hasköy askerlik şubesinden:
Bu sene askerlik çağına
~elıniş 20 yaşında 1325 do~lu şubemize mensup bubll~n efradın ilk yok!amalan
eazıran sonuna kadar devam
~~ceğinden kendi oturdukları
~allelerde yoklamasını yapb b1Yan ·yerli ve yabancıların
~ e eıııehal haziran sonuna
tıı~~ar..sabahları şubeye gel1,, erı ılan olunur.
f\ 0 ıııisyoncu ve tüccar müsllli 11tahdemlerinin
yeniden
tq~ ıııatta ehliyet imtihanına
~
tutulması dün bir fırtına
b~llarınış ve komisyoncular
baııı tekerrür edegelen imtit~st arı haksız bularak pro11111 ° ınakamında imtihan saunu terketmişlerdir.

edilmiş

ve münzevi kışlasının satın alınmasından sarfı nazar elunmuştur.
__.::._ _ _ _ _ _ _ _ __

Doktorlar seyahat yapma k
ı·stı;vorfar
'J

Doktorlar arasında, bu yaz
İtalya, Viyana ve berline bir
seyahat tertibi lehinde bir
ceryan vardır. Bu seyahatin
tertibi için, Etibba muhadenet
cemiyetine müracaat edilecektir. Esasen cemiyet te ayni
arzuyu beslemektedir.
Seyahata iştirak
doktorlardan arzu

edecek
edenler

Paris ve Londraya kadar temdidi seyahat etmekte serbest
brakılacaklardır.
Teklif cemiyet hey' eli idaresince tetkik edildikten sonra
seyahat ücretlerinde tenzilat
temiııi için veMiti nakliye
müesseselerine müracaat olunacakhr.

Boykot

lcararı
kaldınldı

Bavraında

Süleyn1anİye~ V cfa
nıuhteliti
il~ İzn1irde ınaç yapan
Altay kulübü takıını
ile ovuna iştirak eden
İzn1iı:li İsınail Hakkı
bey hakkında İzn1ir
futbol heyetince verilen boykot kararı reffolunnıuştur.

karşısında,

siperler arasında
ölüme mahküm zabitlerin bir
gazete nüshası için avuç dolusu paralar verdikleri görülmüştür. Medeniyetin neticderinden çıkan hakikat şudur :
İyi, fena, büyük, küçül· hepimiz matbuatın bh:.e verdiği
şekilleri haiziz . G<:zete bizim
mektebimizdir. O artık kiiisenin ve devletin mevkiini
kapan en büyük kuvvettir.
Vakıa bizim h la bir < •ni resmimiz ve bir hükum~-tim•z
vardır, fakat herkes biıir Kİ
onlar bile gazetelerin tesiri
altındadırlar.
Şimdi bir

sual: Bizi yapan

matbuat ise, matbuatı yap~n
nedir, kimdir?
Cevap: Matbuat, hayat ve
hareketleri enteresan ve gayri
tabii olan"ar tarafından '· ücuda getirilir.
Matbuat bir ![Unfük vaziyet
bir giinliik h:ırcket, hir gilnlük gürü!tii ve bir !!finlük
s·~andalidr.

Moıtbuat

dünyada tanıdığım
en büyük lmvvettir. O, fa.künıetler teşkil eder ve b;:c.z sonra kibrit çöplerinden ev yı:jlar.
O, mücrinıler, mütefe •tirler,
kaşifler, cşkiyalar, <l"!i' :-, ı:r. tler, san 'a tk'
'
tıs
· arıaı",
sy...• l 1 yoncular, hatipler ve eı:,s>ı. i
eşhas tarafıdan yapılır .J. h~ ı
cins insan tarafından deli, akıllı, cahil, alim, iyi ve fena

h- isa bir suretle er~aı dikkati üzerine çekenler tarafın
dan yapılır ve çocuklar gibi
bir tek fiske ile onu tekrar
yıkar. E .irı umumiye altın
dan da kuvvetlidir, hükümetten de, hatta dünyanın ordularından da.
Bir zamanlar Am~ril{anın
en büyük zengini Rokfeller
m1tbuatı ihmal etmiyc kalkış
mıştı.

O, matbuata ehemmiyet vermiye, onun neşriyatııı:ı kıymet
vermiye lüzum görmemişti.
Fakat Rokfeller neticede yanıldığını anlamıştır. M:>tbuatın

yani efkarı ümumiyenin kendisinin ınilycnlanndan da kuvvetli olduğunu gördü. Nihayet
o da gazete muharrirlerini
kabul ve fotograf makineleri
karşısında

durmıya

alıştı.

Hatta son zamanlarda gazetelere kendi hayatını bile kendi yazdı.
Matbuat bir harikadır. Onu
gerçi bizzat biz yaparız, fakat
sonra
o bize
hükmeder
ve ona karşı komak istersek,
o bizi çiğner geçer.
Matbuat iyi ve fena kanaatlerin ağacıdır. Biz hepimiz
Havva ve Adem gibi onun
memnu ve mübalı meyvelerinden yeriz.
Matbuat bir umumi sofradır ki ondan herkes hissesini
alır.

Dünya iki zarbe ile hareket eder. Sabahlan sabah gazeteleri, akşamları akşam gazeteleri zarbelerile ...
İnsanların hafızaları çok kı
sadır. Onlar bir günden ertesi güne
kadar bile yaşıya
mazlar.
Onlar ancak sabah gazetelerinden akşam gaı:etelerine ve
akşam gazetelerinden sabah
gazetelerine kadar yaşıyabi
lirler.. Gazeteci bizim pek
çoğumuzu kendisine artist ve
mevzu yapmıştır.
·
O, müesseseler yıkmış, ve
kurmuştur. O, meb'uslar intihap ve başvekiller naspetmiş
tir. Spor muharriri şampiyon-

o/

tarafından İstanbul polis müpar. İktisadi bahisler muharriri dürlüğüne garip bir mektup
hergün bir başka ticaretagelmiştir.
nenin mukadderatile oynar,
Bu mektupta hülasaten deiçtimaiyat muharriri hergün
nilmektedir ki:
bir başka kimseye yeni bir
«Para mukabilinde hem
cinsleri ile münasebette bulu(prestiş) açar ve ya kapar,
nan «Erkek fahişeler» hakŞimdi
diyeceksiniz ki bunkında kanunlarımıza bazı ceza
lar
hep
güzel ve doğru
maddeleri koymak istiyor ve
fakat
bunların
Rehperlik
tetkikat yapıyoruz.
ve Müdürlükle ruakası nedir?
Şizde ne kadar « Erkek
Pek çoktur.
fahişe » vardır? Bunlar kaç
Efkarı umumiyenin son deyaşından kaç yaşına kadar bu
rece kuvvetlendiği bir asırda
işe devam etmektedirler? BunRehper ve Reis matbuatı
lar hakkında tatbik ettiğiniz
ihmd etmemelidir. Matbuatı
cezalar nelerdir? « Erkek fakc:ndisile iştig!!le muvaffak
~eler » de islahı hal edenleol;nazsa, onun muzafferiyet
rin mikdarı kadın fahişelerin
be.Memesi caiz olmaz.
mikdarlarına
nisbeten islah
.Şu halde bir reis, bir rehedenlerden daha fazla mıdır?»
per matbuatı idare ve onu
Polis müdürlühü bu ilmi
k"ndisile iştigale mecbur etmuessisenin mcki:ubunu tercüme ettirmektedir. İcap eden
melidir.
cevaplar
verilecektir.
Bir münzevi bir reis olamaz.
lm.ivada yaşı.yan b·.r reis,
millet:ııin ruhi ve fikri terbiyesi lizerinde amil olamaz.
hakkında
Reis her zaman so.hnede mütemerkiz ziyalar albnda görünmelidir.
Hiç kimse ayni zamanda
H~ pisanelcr umumi
hem bir Reis, iıcm bir mütevazı nli'ıdürü i\tahnıut Nemerıe~e oiam.n.
din1 bey bayramdanBir rc;ı;in bir rehperin en
beri ş hrin1izde bulunçok korkn;:;:f.ı düşman şu
olmalıdır: <... ıüulıııak. Takdir
111' !<tadır. i\lumaileyh
oııun han:k<>t:eriııi leslıil eder.
dün kcndisile görü1 ap ve t ıkit onıı zinde ve
şı::n bir n1uharririınize
hayatta tutaı·. I:' o.kat uııutul
demistir
l·i :
mak!! İşte bu om. öldürür!
•
Bir reis pek çok dosta ve
« - İstanbulda venı
pek çok d~mana mal~ olhapİ5ane in~:ı hakmalıdır. Bunlardan cna zarar
kında vekil bevin bir
gelmez! Ona zar:ır, onu tanı
mıyan ve ya onunla meşgul
tasa ·yuru vardır. Faolmıyanlardan gelir. Onu ankat bu hapisane nerecak bunlar düşürür . Efrer bir
ne zan1an,
ne
banker, yahut bir fahnkatör, ' de,
şekilde
yapılacaktır;
yah\ıt bir devlet adamı etkarı
umurniycyi kendi masası babilnıi' orunı. Hem heşından idare etmek isterse ,
nuz fi.le geçnıemiş ve
az zaman içinde kendisinin
tasa ·vur halinde kalordusuz bir jeneral olduğunu
görür. Sırf bu hataları yüzünnııs nıes'elelcrle n1eş•
den değilmidir ki İngiltere
gul olnıanı.
bankası cihan albn piyasası
Hapisanelcrin idareüzerindeki konturol hakkını
sinde
baZl
tadilat
kaybetti.
Halkın yanında kalınız! Onu
yapılacağı, gardiyankendinizle meşgul ediniz 1
ların vazifelerinin janBırakınız sizin kim olduğu
darn1alara verileceği
nuzu görsünler!
Bu sözlerim devlet adamrivaveti
de bu tasav•
ları için olduğu kadar ticaret
vurlar ıneyanındadır.
ve iş adamlan için de varittir.
Tüccarlar calibi dikkat ilanHapisaneler hakkında
lar bulmalı, gazeteleri bir suvekil beyin bir çok
retle
kendil • inden bahse
tasavvurları
vardır.
mecbur tutmalı ve yaşadığı
mız şehir ve memleket muFakat bunlar nelerdir?
hitinde dedikodunuz işitil
Bilnıiyorum. »
medi 1
Biz hayatı evvela olduğu
gibi almıya ve sonra ona is- Mısır
tediğimiz şekli vermiye çalış
malıyız .
Bunun için de iş
Dün akşam Mısır Kralının
başına geçmek ister. İş bzşın
doğduğu günün yıl dönümü
da bir adam olmak ve orada
şerefine Mısır konsolosu tarai':almak için de matbuabn bifından T okatlıyanda bir çay
zimle meşgul olması esbabını
ziyafeti verilmiştir.
temin etmeliyız.
« Karilerimize haber verelim ki bu kitap aynen tercüme
edilmektedir. Yakında neşro-

Hapisaneler
tasavvurat var

Yeı·li
-

111alı

Yerli

mailanna dair
beş mayısta büyük tezahürnt
yapılacakmış, duydun mu?
- Duydum ve çok memnun oldum! Zaten bilirsin ki,
ben eskidenberi yerli malı
kullanılmasının
en hararetli
bir taraftarıyınıdır.
- Ben öy e değil miyim
ya? Bende öyleyimdir. Baksa•
na arkamdaki elbiseye: Kos·
tüın özbeöz
Hereke malı,
palto sötb~süt F esane yapısı,
gömlek halismuhlis Bursanın,
iskarpinlere gelince onlarda
bizim meşhur kunduracı Ali
ustanın!

-

Aşkolsun

işte

böyle ol-

malı!

- Ben böyleyim c.ma evdekilere gelince iş değişiyor.
O kadar zorladığım, yalvardı
ğım halde şimdiye kadar bir•
hanıma
yerli malı n«mına
hiç bir şey giydiremedim
Onlar için varsa Avrupa,
yoksa Avrupa!
Hatta geçenlerde, biri kendisine,
biri de
muhterem
kayın valide hanıma mahsus
olarak iki çift yerli yapısı çorap götürmüştüm; ölürüm de
ben bunları giymem, ben

.

J

konsolosunun ziyafeti

321 ve 322 do-

lunacaktır.

Gazi eseri icin

Darülfünunun ihdas 'ettiği
Gazi mükafab için teklif edilen eserler, geçen «2» sene
zarfında münasip görülmemiş,
mükafat ta kimseye verilme mişti.

Bu sene eylülde ilk defa
olarak en iyi eser sahibine
Gazi mükafatının «3» senelik
müterakim hisselerile verilmesi
teemmül· edilmektedir.

ğumlular

Üsküdar Askerlik dairesine
bağlı
askerlik şubelerinde
mukayyet ve mukim ve henüz celp ve sevk edilmiyen
«321» ve «322» tevellütlü
ve
mezkur
tevellütlülerle
muamele gören sair te vllütlü
efradın
(15) nisan
1929 tarihinde mahalli müretteplerine sevkedileceklerinden mezkıir günde şubelerine
miiracaatları ve müracaat etmiyenler hakkında ahkami
kanuniyenin tatbik edileceği.

Bulgar bağçevanın kans mıyım
ki, bunları giyeceğimi diye
bar bar bağırdı 1
- Bulgar dedin de habrı
ma geldi, bu hususta Bulgarlar bize ve güzel, ve canlı bir
örnektir.
Istanbulda bu kadar Bulgar
var, fakat acaba hangisinin
sırtında
Bulgar kumaşindan
başka bir kumaş var?
- Gel de sen bunu bizim
refika ile kerime hanımlara,
mahtum beye anlat!
- Merak etme, beş mayıs
tan sonra paranın gümüş olduğunu onlar da anlar, onlar
da artık güle güle yerli malına can atarlar. Bizim hanım
ların çoğu zannediyorlar ki,
güezllik, zarafet, sade yabancı mallarını kullanmak ve giymekle kaimdir. Halbu ki, Bulgaryaya gidip gelenler, Sofyadaki, Filibedeki, Yamadaki,
kendi mallan ile giyinip kuşanmış, sade tuvaletli ve yüzlerinden sıhhat, hayat fışkı
ran al yanaklı, altın saçlı
Bulgar kızlannın letafetini
söyliye söyliye bitiremiyorlar.
- Şu halde beş mayıstan
sonra bizde de öyle olacak
demek?
- Tabii! yetmedinıi artık
bunca yıldır: «alın biz yemesini bilmedik, afiyetle siz yiyin!» der gibi harice serpetiğimlz paralar.

Fransız

**

sefaretinde ayin

Bu sabah, Fransız
sefareti avlusundaki
kilisede, ahiren vef.at
eden -~·neral ~o~un !s~
tirahati ruhu ıçın dını
hir <tYin yapıln1ıştır.
Ayinde, dün Ankarachin g-elen Fransız
sefiri J{ont dö Şamb
rön
ve
sefaretler
erld\nı hazır bulunnıuşlardw.

oahife

~on ~aaı

4

serse..
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Muharrir(: M.Tu~

Geceler gebedir
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l
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olmasın, ben
saklarım.
- Muhzırbaşı,

iptida
ihtiyarın
ve sonra
Bayraktarın
ellerini
öperek ve makramasile yüzünü örterek
odadan çıkarken Yeni çeri eskisi,
biraz
mütalAasını
evelki
tekrar ile :
- Benim
sözümü
dinlesen daha iyi olurdu. Avrat gibi kaçacağına erler gibi öl bel
Diyor, .Oayraktar ise:
- Evin için gam yeme, yüreğini ferah
tut. Çocukların her

r
l

l

eksiğine bakarım.

Tesliyetile adamcağızı teşyi ediyordu.

FERAH SiNEMADA
VOLGA, VOLGA 14 kısım
Aynca
Dünyanın en meşhur hokkabazı
MELİDİS. Matine: 14i, 161
Kadıköy Kuşdili

r-~rde

Duhuliye: 45

* hadisesiz
gün
geçti. Harp için hazır
lanan
Rusçuklulara
k.:-.rşı Vidinden ilişik
eden olmadı. Halk,
gün geçtikçe ba hazırlıkların
beyhude
o'<luğu zehabını besle-

kuruş

Beş-on

/

/

ıaat

21,30 da

BEKARLAR
Komedi
4 perde

-155-

I I A&.&.&)

için

dular. Salon dar ol-

nııya başlan11ştı.

-

Hıç bır tilımle

kabili

kıyas olmıyan,

ı

l\lü-

joselenın

meşhur

mü-

VERD Ô N

bdü Leon Poiriyerin emsalsiz süperfilmi
tarihi hayaller. Elyevm bütün paytahtlann büyük

Bu

küşadı

iraesine

nı

saran yumuşak dizlere de metin bir irade
ile lakayt kalıyordu.
Ancak rakıya karşı
hararetli bir incizap
g?ste!·~rek kendi ke~
(line ıçıyor, meze yı
yordu.
Ht1 r r ,:1n. ta beledi

olan

BETTİ BALFUR un şah temsili

&M

filimi, Parisin bütün ihtişam ve güzelliğini temaşageranııı
enzarı hayreti önünde tecessüm ettirecektir

KADIN ve ERKEK

l\iODA İNGLİZ KU1\1AŞLARI

mukarrer olan

Akşam
Açılıyor
Gece san'at mektebinde 1 nisandan itibaren derslere
lanacağından mukayyet talebenin müracaatları.

tıkaçlar sayesinnasıl
müteessir
olamıyorsa bacakları

sinemasında

başlanacak

operalarında

J••••••••~~:~~~:~~~~;~;;;,ı~~:~;;~;;~~~:
.......
i
san, at mektebi

yaptığı

akşam

ALHAMRA

VERD Ô N tarihi hayaller filmi,

gösterilmekte olan
31 Martta tekrar

üç erkekle siyah
oturmuyor- de -

ra sofranın kenarın
daki iskemlelere otur-

~---

Amerikan danslan
ve akrobat numaraları. Loca
ve numaralı mevkilerin evelden
tedariki tavsiye olunur

duvarlarına

yedi kadın
lar, Adeta yekdiğerine
yapışıyorlar veya üstüste çıkıyorlar gibiydi.
Hurrem iki tarafın
dan dizlerine yapışan
sıcak baldırların hararetile şimdiden ısınn1ı
ya, için için gıcıklan

,.....,.,.

tarafından

bu et tazyikine
de lakaytti. Tarafeyninden tereşşüh eden
ağır kokulardan - enfiye zerrelerile burun

ıc N?~r~.
duğ"u

G. PENÇOF TROPO

nıeyiz,

~,

- Madamlar, oturun,
hizmetimize bakın!
Kadınlar, mümeyizin
şefaatile
verilen ,bJ,
müsaadeyi, yerlere kadar eğilmek ve üçer
temennah etmek suretile tebcil ettikten son-

proğramında

Hilal tiyat·

rosunda komikler müsabakası
Komik Naşit, Şevki, Cevdet
Beyler
MÜNAZAALI İZDİVAÇ
Gayet gülün\'lü komedi

3

büyük ve zengin varyete

baş

Galatada

Karaköyde Bebek tramvayları
mahallinee 53 numaralı

Tayhman ineliz

kumaş

ticareihanesinde kat'iyen maktu ve her yerden
fiatlarla bulabilirsiniz

J\1ün1eyiz, bu laziıneden
de biha~erdi. Başkatip,
ınünf eil
nazarlarına
yavaş kızmıya başla
bir de tezyifkar eda
nuştı. Mün1eyiz efendi
ilave ederek kaba
ne edep biliyor, ne
misafirini bir hayli
merasim
tanıyordu.
süzdü ve Vahan efenSanki
Balıkpazarı
meyhanelerinde bulu- diye hitap ile:
- Bizim
mün1eyiz
nuyormuş gibi ulu ofta
içiyor, göbeğini şişire -dedi- tuhaflardandır.
Kümese girse saray
şişire n1eze atıştırıyor
du. Halbuki şu sofra kokusu alır, saraya
bir
izzetpenah ile, sokulsa kümes kokusu
Hurren1in şahsı zarifile arar. Yani şeşi beş
görür, bazen de hiç
müşerrefti. Bu şerefin
usulen tes'it olunn1ası. bir şey görmez. O,
kale alınnıası lüzınıclı. varsın kendi aleminde
dairesinden davet edip
getirdiği şişman herifin kaoalığına yavaş

tevekkuf

yaşasın.

ucuı

.

..~

Sen resırı~ (
n1eclisi aç, madaırı!~~
da llitfen bana sakıl 1
etsinler.
teil~ 1ıJ''
Muhabbet
önünün ilikli olduğtıfl 1
bilmuayene anladıktıı'
ve bu itinasını Hurr~
me de
anlattıktıı
sonra:
d'
- Başüstüne efe~ ·~
miz - dedi - emrirııt'
. ıı'
«mucebincesilel» ıı'f ~
. ııt
f eti << resmı. k uş
ediyorum! ·
Mabadi ~ot

,,

2R

Son~aat

Mart

OCı ry Af),\ OLlTP BİTEN
V AKAJJARDAN İNTİBALAR

rdiu Yeni bir moda daha
· lJrılrlıı·r/(tıı soıırfı sıı·cı kaba
deg·ı~
et k1sı11111cı o·elcli.
•
ı.I

•

tını.

tü Süs, ıtık gönınek mera-

l

·s Jlıthl <ı bakalım şu
k lmpı!-' 1 ~dın!an daha
. fer tıı~
mu dü:'
I

Qerelere sü liikliyecek.Evte)•
d a çorapları Ih gct;I an başlıyan
nhalaŞ ' ~e sonra balşka J.ıit dırlara intikal
ıörml'dl'o tden deri il ·
~e bu 1U • ıe tıne
resim
ele yürii ~aPtırınak me~akı şimdi de
ana J;.a ~ba ete yüketmcdi !eldi. Resimde g··or d··.
eldl •
ugu- bu balı' Qiiı gibi bu
yana sı• tdın kim bik taht• kime gökanepC" llerınek, caka
o otur ' latıııak için
hiç şül'' ~ha etine bir
• hem de
1 yersı·ı ıeb·sını,
erserııet ır Yılan resmi

i!~r~

edeniyet ve karnaval

zıa~ıa
". ·11(1.1;/\ltrrılılı: Yfılııı::.; /Je)1 ·rız iıı.1
,
•
·
•
1
:ın :ar'u srıı1ll1r arastııdrı rJ/111az ycı!
pıne

bahçcr6

Maskaralar
•
}an·
k
ruı heP b ı apo orya
çocuk ' 1ayraını yalnız
.
ime:
tıstiyan Avlar.. IJO l'ııpanın medeete dü~' ~ sokaklanna değil, vahım.
li Afrikanın
bir Jie' ~iın çöllerinde
m. KeŞ' te balta girbu pJ.;ı llıeıniş bakir
ez olııf or'llıanla n nda
nı·J Yaş

ssoefllı ka.bıUYan vahşi

eler araf' k
da vardır. Senede bir gün bu vahşiler bizzat yaptıklan
m~Ö~e ıl~t. ç maskeler ve kıyafetlerle cümbüş ederler. Bu, onlar için
lmış dJ ~· bir ibadet makamındadır.
aldı{j'll11 'ında

farkın
.. . .,
uu' fı~~:;:::=:=:::;::==::::::::::'.i=::::;;:::::::=:::::::::::::::
um
.,

aı:n

TAVILZADE MUSTAFA

ve biraderleri

1%nıir sürat posta. ı

vapuru
GPı Mart Cuma 14,30 da
I <tlata rıhtımından harekete Cumartesi sabahı fzMl E
rd~cek ve Pazar 14,30 da
~ıtıı.rden hareketle Pazartesi
'abahı gelecektir. vapurda
tııöı.ı.
""emme! bir orkestra ve
tatbant mevcuttur.

Trabzoq

ıKıncı postası

~MHURİYET) vapuru

RI
kkuf

ucuı

ntazam

28
1 trt Perşembe akşamı Ga[Zta nhtımından hareketle
S Onguldak, İnebolu, Sinop,
c;~llısun, ünye, Fatsa, Ordu,
J.ı ite.sun, Trabzon Rize ve
ıı 0 Pa]ya gidecek ve dönüşte
S~ iskelesile [ Rize, Of,
~ llrınene, Trabzon, Pulathade • Görele , Giresun , Orı, ı.ı, •Fatsa, Samsun, Sinop
"' lnebolu ] ya uğrayarak
~e1tcekti r.

Ilı Galata
'J

~tkez

~\}62

köprü
acentesi.

başında

Beyoğlu

itc~es'adet han~ altınde

dallıahsusada şube acentesi
'nbuJ 2740

1,i

vapurları

Ayvalık postası

SELAMET

( GÜLCEMAL )

9

şu

da

yolda oluyordu:
Canımız
nasıl isterse
öyle yapacağız... Keyfimizin
kahyası sen değilsin ya ...

... .

.

'

. . . .

.

Güvertede dolaşıyorum. Gemiciler sandalyelere uzanmış
lar. Ağızlarında havana cıga
rası, sırtlarında pijama kekah
ediyorlar.

.

.

.

.

Bu gemide kat'iyen cebir,
zulüm, cinayet v. s.
namına hiç bir şeye tes;ıdüf
edemezsiniz.
Kaptan farzı muhal olarak
birisine kızacak olsa, onu
kemali nezaketle giivertenin
kenanna kadar getirir; ve
beline ayağındaki yumuşak
terliklerle pek hafif bir tekme
indirerek usulca denize yuvarlar 1
.lfAçık denizlere açıldığımızın
üçüncü ayıdır. Hiç unutmam,
bir sabah ansızın karşımıza
teknesi ve yelkenleri sim
siyah bir korsan gemisi çıkb.
Derhal hepimiz el çırpmı
ya pümcş' e bağınp çağırmı
ya başladık. Siyah korsan gemisinde de ayni hal vardı.
Nihayet iki gemi, usulca,
birbirine yanaştı. Ufak bir
köprü attık.
Siyah geminin korsanlan
bizim gemiye misafir geldiler.
şiddet,

re

Anlattı'

Ben 1867 senesinin 4 temmuzunda « Kartal ,. islllİDdelô
Korsan gemisine ikinci kaptan
oldum.
Esasen ııemici yaratılmqım
dır. Öyle çam yarması, granit
parçası ııibi bir adam değilim.
Narin, nahif bir zatım •
Geminin kaptanı da o derece nazik bir tahsiyettir ki
tasavvnr edemezsiniz.
Eski bir deniz kurdu olan
kaptanımız tayfaya kumanda
verirken öfkelenmek , sövüp
saymak, gürlemek şöyle dursun bağırmıyordu bile. Bil'akis fevkalade büyük bir nezaketle şu tarzda idarei kelam
ediyordu:
-· Muhterem Beyefendiler!
Halatlara o kadar kuvvetle
asılmayınız.
Belki yorulur,
terler, ve sonra maazallah
nezleye falan tutulursunuz ...
Esasen aceleye de lüzum yok.
Vaktimiz müsaittir. Yelkenleri
aheste aheste açınız.
Lfıtfen, müriivveten ara sıra
biraz da konuşup çene yarışı
yapsanız
fevk a iade
mü-

.

Qı

a

Korsaıı geınisinde

Fantezi
hikaye

teşekkir kalırım.
Tayfaların cevabı

}al>tırmaktadır.

vapuru
Her Perşembe günü
İstanbuldan hareketle
[Gelibolu , Çanakkale
ve Körfez ] iskelelerine uğ
rayarak ( Ayvalık) a azimet
ve ayni tarikle istanbula
avdet edecektir.
Mahalli müracaat : Yemiş
Tavil zade biraderlerine
müracaat. Telefon 2210

Dikkat ediniz! ..
Diş m&cunu
demek... Zımpara kağıdı
demek değildir. O ... dişleri
temizler ve ağızı mikroptan
vikaye eder. Parlatmak ise...
Ancak ~ındırmakla kabildir.
O halde istimal edeceğiniz
macunlarm yalnız baladaki evsaf ve şaraiti fenniyeyi havi
olması kafidir.

Pcrtcy dit macunu
Tamamen fenni ve sıhhi
şeraiti cami olmakla mütemayizdir.

c ICiralık köık

•i~d llıtepede Bahariye

cadde~tıj e. ~Üyük ve ağaçlıklı bahb~ı lçınde suyu ve hamamı
• ı llnan
Qei Od muntazam bir köşk
~ a ve bir ııalondan müt'~titp lusını kiraya ' verile'iıttı . rsteyenlerin mezkfııe "1Üracaatları.

HAFTALIK
RESİMLİ

MECMUA
\I.~.

RIF

\'F:K,\1.Ell T,\R.\FTNIJA\I
< '1'-IHll.lll

KURUŞ
Dl:\ !.Fi 'HTB ..\ .\~I

FIATI: 3

:Safı.lfe ~

Kooperatif
ve mensuc&t
f&brik&sı
Balikesir
ticaret
odası evelki gün kongre halinde toplanarak Balikesirde bir
yerli nıah kooperatifi
vücuda getirnıeğe ve
bir mensucat fabrikası inşası için teşeb
büsatta
buluıuna{!a
karar vermiştir.
Sclanik hapisanesindc
Selanikten gazetemize bildirildiğine göre, madam Nikoleskoyi dağa kaldırarak soyan
şakilerden olup derdest edilerek hapisaneaye atılan bir
şaki hapisanenin asker olan
nöbotçisini kandırarak birlikte
kaçmışlardır.

Balo
Beyoğlu Müsevi mektepleri
menfeabna 28 mart perşembe
günü akşamı Pera palas salonlarında bir balo verilecektir.

1

...

••

Hepsinia ellerinde keskin baltalar, kaalı palalar vardı.
Biz de keskin baltalarımw,
kanlı palalanmw •ıyudık; ve
sizi temin ederim ki misafirperverlikte zerre kadar kusur
etmedik.
Kelleler uçtu. Kanlar aktı.
Ve maç, centilmence iki saat
kadar devam etti. Sonra ellerimizi sıkarak tatlı hatıralar
la birbirimizden ayrıldık.
Korsan dostlanmız hepimize
ayrı ayn hediyeler bıraktılar.
Hassatan, benim sağ yanağı
ma 5 santimetrelik derin bir
bıçak yarası yadigar ettiler.
.lfBir gün gemiyi . teftiş ediyordum. Bir de ne göreyim:
ambara su dolmıya başlamış!
Kaptana koştum . Kemali
sükfınetle :
- Aziz dostum , - dedim size çok meraklı, çok şayanı
dikkat, çok tuhaf bir hadise
nakledeceğim :
- Buyurunuz azizim, sizi
dinliyorum.
- Evvela size bir sual sorayım . Bir geminin dibi delinse ne olur?
- Sualinizin bu kadar basit olacağını biç tahmin etmezdim. Bunu bilmiyecek ne
var. Bir geminin dibi delinince
içine su dolar.
- İikinci bir sual daha.
Bir geminin içine su dolarsa
gemi ne olur?
· - Bunu bilmiyecek ne var.
Bir geminin içine su dolarsa
gemi batar.
- Bir sual daha sormama
müsaade buyurmanızı istirham
edeceğim, aziz kaptamm: Bir
gemi batarsa içindekiler ne
olur?
- İşte bunun cevabı bir
az güç. Mes'elenin Riyaziyatı
Aliyeye temas eden kısım
lan var. Bendenize bir kalem
kağıt lôtuf buyunılur mu?
- Hay hay, kaptan, emredersiniz.
- Buldum, buldum! ...
- Ne buldunuz?
- Suaiinizin cevabını.
- Aıruın,
bizi de tenvir

( Dempse)T ) nı bt1rı1ıı
Amerikalı

bir operatörü milyoner

yaptı

DOKTOR ŞİMDi BÜTÜN İŞİNİ GÜCÜNÜ BIRAKARAK
YALNIZ ÇARPIK BURUNLARLA UGRAŞTIGI HALDE
MÜŞTERİLERİNE GENE YETİŞEMİYOR
Sabık cihan boks şampiyonu Dempsey mağlup olarak rinkten çekildikten sonra sinemacılığa başlamış ve bu yeni işinde
muvakkat bir müddet olsun dik!ş tutturacağı anlaşılmıştı. Fakat bunun için ufak bir mani vardı. Sinemacılar (Denıpsey) in
burnunu çok çirkin buluyı-rlardı .
Filhakika b·· _ ·n
yumruklar altında ezilmiş, büzülmüş,

•

•

( Yııkardu solda ) opercıliir Ilalsiııgcr, ( ıl}ağıda sağda )
De111pseyi11 cııııeliyallan ev.:lki ve sonraki hali. (yukarda sa{ida
ve aşafiida solda ) burunları ılıi=cllilı•ıı iki aktör! Alber
Valuıılino Pe /,ııis 1'allıeinı.
patlamış, alelacayip bir şekil
almıştı. Sabık
ampiyon uzun
müddet tereddüt etmedi, heııtetı bir operatöre gitti.
Yapılan
ufak ve mahirane bir ameliyeyi cerrahiye eski
çirkin manzarayı hemen taınamen denilebilecek şekilde orta·
dan kaldırdı.
Butün cihanın malumu olan bu operasyon Amerikan gaze-

buyursanız.

Su<ilinizin cevabı şudur:
Bir gemi batarsa ' indekiler boğulur.
Bu son cevap üzerine birden eteklerim tutuşmuş gibi
haykudım.

-

Öyleyse,

kaptan,

biz

boğulduk!.....

Nakleden: Celalettin Ekrem

,
1

jispirtoların nere- 1
lerde
teftiş

kull&nıldıgı 1

edilecektir

Haber
aldığımıza
göre,
Müskirat inhisarı idaresi ispirto sarfıyabnı sıkı bir surette
teftişten geçirmiye karar vermiş, bu hususta yeniden bazı
tedbirler de almıştır. Bu cümleden olarak teftiş işini muhafaza memurlanndan alarak
mütehassis fen memurlarına
vermiştir. İdarenin fen memurlan bugünlerde ecza laboratuvarlarını ve kolonya inıala
tanelerini gezerek ispirtoların
nerelerde kullanıldığını araş
tıracaklardır.

Verilen maliimata göre son
günlerde ispirto kaçakçılığı
ehemmiyetli surette azalmıştır.

Konferans
Darülfünun ruhiyat müder•
risi Mustafa Şekip bey tarafından Şehzadebaşında İstik
lal lisesi konferans salonunda
bu akşam saat yirmide «Gerginlik ve gevşeklik ruhiyatı»
atlı bir konferans verilecektir.
her kes gele bilir.

Operatör Bıılsinger, sinema yılılı=ları Helen Feryw;on (sa[jılıı)
ile Rııllı Taylor (solıia) ameliyallaıı cı•d 11e sonra.
telerinin neşriyatına göre en fazla failinin işine yaramış, operatör kısa bir zaman zarfında milyoner olmuştur. Nasıl mı?
Bırakalım bunu kendisi1 anlatsın:
Doktor Baslinger diyor ki:
- İtiraf ederim; Dempseye yaptığım ameliye benim çok işime yaradı. Ondan sonra burunlarının şeklini beğenmiyen bazı
sinema sanatkarları geldiler (Helen Ferguson), (Ruth Taylor).
(Adam Vanghu), (Mariyan Duglas) bu meyanda idiler. Daha
bazı meşhur sinemacılar vardı ki bugün onların isimlerini söylem.iye mezun değilim.
Bütün ameliyatlar muvaffakiyetli netice veriyor, gazetelerin
neşriyatı benim için çok mükemmel bir reklam oluyordu. San'at muhitine mensup olınıyan müşteriler de çıkmıya başladı ve
bunlar yava~ yavaş çoğaldılar.
Yaptığım ameliyeler kat'iyen tehlikesizdir hasta yatmaz. Her
şey ayakta olur biter.
'
Muvaffakiyetlerine bazı kimselere o kadar emniyet telkin
etmiştir ki bazılan zaman zaman pek olmıyacak şeyler istemektedirler.
Meseli (Rodolf Valantino) nın kardeşi (Albert Valantino)
çarpık burnunu düzeltmiye çalışırken bana çehresini de ölen
kardeşinin çehresine benzetmemi s6ylemişti. Tabii buma kabil
olamıyacağ'ı cevabını verdim.

Telefon :
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Hasrın

ECZA Deposunda

İstanbulun en )erefJi ve piyasa ınahallerinde satılık eınlük ve her tiirlü
fabrika Ye inıa!ithane İnsasına nıü"ait arsalar

Muktedir bir İngiliz muallim reni açılan İNGİLİZÇE
akşam kurslarına ehven şartlarla
talebe kabulüne başlamıştır.
FRANSIZÇA lisan; TÜRKÇE
TİCARET ve Türkçe İngilizçe
ve Fransızça DAKTİLOGRA
FI dersleri devam etmektedir.
Çarşıkapı, Medrese sokağı
No 1 Y. Mi C. A. Binasında
Amerikan Lisan ve Ticaret
dershanesine müracaat ediniz.
t::mrazı

--
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ve göğüs hastalıkları mütehassısı
Doktor

Şişane

Sın.:kyemeı

Iskender

Cihangir
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tamamı

Cerrahpaşa

peşinen

iki taksitte

hastanesi
op..:ratörii
Muayenhane: Beyoğlu, Rus
sefarethanesi karşısında 348
numaral S~riye çarşısı apartımanı 8 nu~arada. Telefon:
Beyojllu 1615.

5 )) 2 ))
1 salon 2 oda

listünde 2 oda !'hela
Ayasofya Yerebatan Hacı
((
((
((
10
» )) )) ))
tamamı peşinen üstünde bir oda
kargir lokanta
48
1755
1
Süleyman apartımanında Cu - ı
Balada muharrer emlak yirmi gün müddetle müzayedeye konmuştur. Kıymeti SOOU liradan yukarı olanlar kapalı zarf usulile
martesi Pazartesi Çarşamba
satılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat akçelerile 2 Nisan 1929 tarihine kadar defterdarlık müzayede ve
ve Pereşmbe. Tel. İst. 3035
münakasa komisyonuna müracaatları ilan olunur.
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sokağı

mahallesi
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sokağı

Yeni mahalle

MODELLERİ:PLYMOUT
65, 75 w~ 80
olup

zirde muharrer hususat ile
olması Benzin sarfiyatının gayet

YAYLARININ

Cins ve nevının kıymettar
Kt'iyyen şayanı itimat olması

mükemmeliyeti

En
nıel

Krezival

ve

t anı

Kul11ınm11sı

ayarlı saattır

kolay

ve

tesid

kat'iyen şaşmaz. Pek muz'iç

Dakika şa~
n1az, teminatlı ve ehven fiatla ı.,a

olan öksürüğü keser .

•
Bava tıcrubrınıla birıke ••

balgam lari söktürür.

tılnıaktadır.
Ba:lh:1 ...-_. c dukk n ..
'fopt an •at•

ııı•'·

,.,

Rlkardo l.t•vi \'t' lıiradı-ı·i
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•• ~o-.ıeı"• salıbini

bedeli

DOPPEL
Birası

caatları.

Çıkmışiır

Fomgraf
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1
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minüt
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sauar

fotograflarınız

için

Her yerde

fotogratçııara
her
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sahifcd e santimi

Sinci
lXo©l~k
rtJP>O$t~fill&ırnnı
4üncü
Cinsi mükemmel ve daima memnuniyet bahş semer~ ,ı
3Uncü
ver!rler . Her yerde satılır. Kodak fo tograf ınek!nelerı · ı 2nci
Kkdak muallimleri - Kodak kajlıtları .
/ 1inci
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muhamaıeni

ihaleı1i

.
İkinci devre dersleri 6 Nisan 929 da başlar
izahat almak ve kaydolmak isteyen1eri11 Galatada Voyvoda
caddesinde Bağdat hanında üçüncü katta kurs idaresine müra-

il& edecektir.

posu tamirhaneleri - Kahtlo~lar ile izahat emre
amadedir.
Taksimde (Sabık ) Eldorado binasında

"•• maklup ma dükkan
hane
cedit 1

lira
4000 bedeli

Dizel motoru makinistlik kursu

KRA YSLER ınodelleri, şimdiye kadar
olduğu üzere badame dahi KRA YSLER otomr Şeraiti t~diyede biiyün teshilat-yedek aksam d< -

atik pazarbaşı
cedit mektep

kıymeti

nevı

Altı oda, iki mutbak 4 hali, sarnıç ve bir mikdar bahçeyi havi:
Balada evsafı muharrer hanenin bedeli sekiz senede ınukassıten tediye edilmek iizere
2 / 4 / 929 tarihine müsadif Salı günü saat 15 te pazarlıkla müzayedes[ mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin ' , 7,50 hesabile 300 lira pey akçeleri ve ya muteber banka
mektuplarile emvali metruke sabş komisyonuna müracaat eylemeleri.

Bihimuın

namını

No.

Müştemilatı:

Şeklinin zarafetile
boy asının güzelliği
billeri

No

7600 mefsuh

tanılır.
azlığı.

kıymeti

muhammenesi
lira
iz
Beyoğlu
Hüseyinağa
Taksim atik 31 cedit 39
6000
sektaksitte
Müştemilatı: Zemin katile 4 kat ve kagir olup 6 oda bir mutpak ve iki halası vardır.
Bedeli sekiz sene ve musavi taksitte tediye edilmek üzere balada evsafı muharrer kagir
hanenin ~illkiyyeti 6000 lira kıymeti muhammine ile ve kapalı zarf usulile müzayed ey~
çıkarıldı teklif zarfları 31-3-929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te küşat ve bilistizan
İıa:zineden alınacak emre göre muamele ifası mukarrer bulunduğundan taliplerin yüzde yecıi
buçuk hesabile 450 lira leminat akçeleri ve ya muteber banka ınektuplanle yevm ve sadi
nrezkfırda Emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri.
mahallesi

DOKSA

3872

i LAN

istikbal arayan·
lara fırsat!

'

1202

Fot ogr af a

ait her cins cam, filim, kart
kağıt, kaı:ton, al bum, makina ve saır eşyalarımız gel-

miş ve gayet ehven fiatlarla
İstanbulda, Bahçekapı tramvay durak mahallinde:

Me~~teplilere
veren fotograf

satılmaktadır.

iyi
mahsus gayet
ne . . c e : r
J •
ı

Gazetemizde intişar eden
bütün yazıların hakkı
mahfuzdur.
~artları
Vilayetle·· için: Senelik 1700
altı aylık 900, üç aylık 500
kuruştur. Ecnebi memleket·
!er için; Senelik 3000, altı
aylık 1600, üç aylık
900 kuruştur

Abone

Kopernik Haçaduryan
Fotograf malzeme deposunda

muhteviyatıa:ı dikkat
) [unmakla beraber bu hususta
mes'uliyet kabul edilmez.

;
ı

makinaları

Y ALNlZ 2 1 liradır
Taşra mekteplilerine lazım gelen izahat derhal verilir
DİKKAT: Geçen sene görmüş olduğumuz rağbetten
dolayı bu 'S ene dahi mağzamızdan alınan filim ve camların !:ianyoları · (Dev elopı;cmant) meccanen yapmakta devam
me!c• edir.

Şevval

16 1347

J'o kviın

Akşam 18,27
Yatsı · 19,59
Ç>ğle
ikindi ıs:so İmsak 4,12
Çüneş

5 54
12'20

ı Mes'ul 1nüdür: Selinı RağıP
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