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Efganda muannit muharebeler başladı - Posta ve telgraf .işleri
içiiı üç müte'1.assıs geliyor - .Mahmut .Muhtar paşa, başvekalete
bir arzuhal _gönderdi, mes'uliyet mes'eİesi için ne söy-iiyor?

da
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------------------------~----------------------·-------------------------------·~------------Seyyar darülfünun geliyor
Tıp aleminde bir hadise
Zeppeliı1
Nakliye

·Jka ca
tlem okumak, hem eezmek? Ne eölenceli şey
liavalann
aÇılması, baha~ gelmesi ile
et-aber seyYah akını da
1dcrar başla
ilıaktadır. Bunsi
Rus

348
aparefon:

~?ın arasında,
ıııç

tüphe yok,
~ıı şayanı dik"ll.t olan kafile,
'-bih Ameri~an darülfünu~ııdur.
Bu
~irülfü n un,
llndan

Muhalif rüzgar..
/ardan lstan ..
bula gelmedi

epey ..

,iJnda

~elecek

olan

"'llıa uğrıya, uğrıya şehrimi-

ı;k gelmektedir. Sabih Ame-

li a darülfünununun
llıan geleceği kafi

ne zasurette
bctli d.'!ğilse de darülfünunu~ut emaneti, bu ziyaretin
lıisa.n içinde olacağından ha-

Atina, 27 (A.A.) Graf
zeppelin balonu Atina şehri
üzerinde uçtuktan sonra istanbula doğru ilerlemiye baş
lamış, fakat şiddetli muhalif rüzgarlarla uğraşmıya mecbur
kaldığından birden bire geri
dönmüş, tekrar Atina üzerine
'1gelip uçmuş, bir az sonra Dal' maçya sahilini takip ederek
Fiume istikametinde uzaklaş

vekaleti, doktorlar için bir ihtisas talimatnamesi vücuda getirdi, Şu
rayı Devlet bunu tasdik etti
ve şimdi tatbikine geçiliyor. Fellıi, Osman
Bu talimatname mucibince
gerek hastanelerde doktoarluk, gerek fakültede hocalık
yapan bütün doktorlar ihtisas

ayrılan fikirler

IB r üıll~lfü.@lliffi
4)

8u ittihama toptancılar
ne cevap veriyorlar?

•e'"'·
'll.

~ Bu kariimize göre, toptancı
piyasayı

ellerinde
tınak suretile menfaatleri~e uygun bir şekilde et fiyat~ttnı. idare etmektedirler .
~-Bu iddia üzerine toptancı
;;:saplardan bazılarile konuşk. İşte söyledikleri:

Evelce de söylediğimiz gibi
mezbaha ve borsa rüsumu
fiyatları yükseltmiştir.
Tacir
borsa pay mahallinde muamele yüzünden bir gece. hayvanlarını
çimento üzerinde
bırakırsa hayvan başına gecede bir okka et kaybeder.
Bu kaybolan et te fiyatları
yüks eltir.
İşte hayvan borsasının et
fiyatları üzerindeki bir zararı
daha .. »

Ankara da et
Burada olduğu gibi Ankarada da et fiyatları yüksek
olup koyun ve kuzu «130-140··

Aydınlık

Şehirde

400 so- '

Emanet bütçesine cadde J:~ııı;;~C
ve sokaklara
yeniden asıla
cak (300) elektrik lambası
için tahsisat

f

larda
lıli.

konmuştur.

şer
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nci sahi/emizde:
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İstanbul cluarrıııla
tıı~ Bu iddiaya cevap verdeft eıı eve! iddia sahibinin
ı... ...trlerirnizi
tetkik etmesini
l,Q,ec
•.
~tiııı· egız. Musaddak defterbit b•z tetkik edilirse yüzde
11
1ıııa,J~uktan fazla bir karımız
~ıııı ~gı anlaşılır. Bu para da
:ltıt e etsek bizim masraflan1~. tekabül eden bir miktar-

ullıyan /ılr sılrıl

sığır «100» kuruşa satılmakta

imiş. Bir tavuk (170) kuruşt ur.
-:-::-~.....- - - - - -

h u L crl ~ri,

~ a ır e.

3- ncü sahifemizde:
(ıüııüıı l•ı rılıı.

han -;f. l ıınu.

Sı •r cr ili ğt ııı ııı

lı.ı tı ra l arı

Abidenin ta.miri

4- ncü sahifemizde:

Taksim abidesinin tamirine
başlanması için havaların istikrar peyda etmesi beklenmektedir.

5 - nci sahi/emizde:
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ne isim verilebilir?

mılal

nuniııı,

bu

ınes'ele
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lt•krar

aydet. celi yorsa)<, hıı,
el (i n )' a ıı ı ıı
lıic; hir tara-

mumluk olan
bu lambalar belediye dairelerinin lüzum gösterdikleri yerlere konacaktır.
Bundan başka Y edikule
hava gazı şirketi de mukav~:
lenamesi mucibince (100) fener dikmiye mecbur bulunmaktadır. Bu fenerler Fatih
ve Beyazıt belediye daireleri
dahiline dikilecektir. Şirket
bu hususta elyevm istihzarat

fında uüriil-

,

ııwıııitı

olan

biı· vııziyelP
itıaı·(•l
\'(';

1
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Plmck

lbonelerine

lı er yıin

lıir
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şekli

Emanet iktif:i
~~ .1~
sat müdüriyeti
hamalla'ra yeni
barfl~rle yap- ~
tırdıgı markaları . tevzi etmektedir. lstanbul ve Üsküdar tarafın 
daki bütün hamallara bu markalir verilmiştir. Beyôğlunda
kilere de yakında ·d:tğıtılmıya
başlanacaktır. _

Bunlar bittikten sonra küfecilere marka verilecektir.
Hamal işleri ile yakından
alakadar olan Emanet, hamallar için «325» senesinde yapılıp hala mer'i olması liizım
gelen tarifeyi de değiştirmeyi
düşünmektedir . İhtiva ettiği
ahkam itibarile bugün tatbikine imkan görülmiyen bu
tarife tebdil olu nacaktır. Ağ
lebi ihtimal bu tadilat hamallu lehine ol acaktır.

Bal<_>11t1

Hir lmç dl'fa bu 8i.H un-

M. Komisyonundaki müşavirimiz •

t

nz
leıre

yapmaktadır.

at

~

ağırsa

Bu yolda hareket eden-

artıyor

Muhtelit mübadele komisyonunda Fuat B. den inhilal
eden heyeti murahhasamız
müşavirliğine,
Ticaret odası
katibi umumiliğinden istifa
eden Vehbi B. in tayini mevzuu bahsolmaktad ı r.

beyler
ihtisas vesikası vermek hakkı
salahiyetini Gülhane hastanesine vermektedir.
Şu halde şimdiye kadar
bir çok talebe yetiştirmiş,
yüzlerce genç doktora ihtisas
varakası vermiş ve üstat tanın
mış bir çok doktorlar, ellerindeki ihtisas varakalarını tasdik ettirmek mecburiyetindedirier, bunun için de imtihana
girmek mecburiyetinde bulu[Mabadi 2 inci sahifede]

Bizim tabirimiz

kak feneri daha

( 250 )

(

Şerafelliıı , Bıir/ıaıı ellin

Tarifesi hamallar lehine tadil
edilmektedir
j

Sıhhiye

Kitapçdarın ricaları
Kitapçılar Cemiyeti namına
bu akşam Ankaraya Cemiyet
ı;alıih .:\.mcrila d:\riılf in·.ıııunun hir der .; .... ııu 1 reisi Sudi ve azadan Halit
vesikası alacaklardır.
berdar edilmiştir.
beylerden mürekkep bir heyet
Bu vaziyette, ihtisas vesikaAmerikalı misafirler şehri- hareket edecektir.
sı olmıyanlar nasıl doktorluk
mizde (4) gün kadar kalacak,
Bu heyet, kitapçıların vazi- 1 ve hocalık edebilir, denilecekdarülfünun talebesi kendileriyetlerini Hükumete arzedecek ..ı:ı; tir. Fakat vaziyet şudur:
h
d Jk
k
ne mi man arı
yapaca tır.
ve kitapçılar için bazı müza- ı
Bir kısım doktorlar, ihtisas
heret
temenniyatında
bulunaBu sahih mektebin en büyük
vesikalrını
Avrupa fakülte
caktır.
vasfı, derslerin gemide gösve hastanelerinden alm ışlardır.
terilmesidir.
Yeni talimatname, ayrıca bu

Et mes 'ele_sinde

Et fiyatlarının pahalılığını
~e bu pahalılığın sebeplerini
lııiiınkün oldugu· kadar teş fl
lqe çalıştık .
Dün bir kariimiz bize , etin
t:11alılaşmasında mezbaha ve
b Yvan borsası rüsumundan
~~ka toptancı kasapların da
• ISsesi bulunduğundan bah-

olacaklar
Bunların arasında çok
maruftan vardır

mıştır.

~an evel Amerikadan ay~lıııış, muhtelif Avrupa liman-

\ııilsaplar

•

b11lııııı/;/.,

bel< le ı~ l\: eı ı
Geldi , geliyor , gelecek
diye hepimize siga çektiren
zeppelin cenapları İstanbulu
bir hayli üzdü.
Bir vapur düdüğü, bir motör gürültüsü işitildiği zaman
hemen herkes ya köprü üstü·
ne, yahut taraçalara koşuştu.'
Köprü altından geçen bir
roavnava, sanki görülmemiş
bir şeymiş gibi, her zaman
bakan bir iki safdil etraflarına Z'!ppelini arayan bir
çok mütecessis topladılar.
Hele gözlerinden ziyade kulaklarına inananlar, dün saat
(13,5) ta şehir afakında dolaşan ( Aero ekspres ) in bir
posta tayyaresinin çıkardığı
ıı-ürültüyü zeppelin zannederek

mıılınrel yöslcrl'll !\ aciıköy sıı şirketinin
« "iP olu meşluır
beıılleri
yor, hu adamlar lıak..,ız ·I · Jı'alrnt iş bundan soıwa alkışladılar.
Beyazıt ve Galata kuleleri·p•ı·e halktan
nasıl ııııra
uarip bir mecraya uiriyor.
ı oplarJ::ı r, huna kiııı mani
t:ünkü sirlH'l hu ınasrafı nin çektiği çileye gelince:
Bunu ne siz sorun, ne de
ola•·ak'! ,, demek içindir.
,;hoıu:'lc•i·iııc yüldeiııejje
ben söyliyeyim.. Çünkü uzun
a:ı:melııı iş lir. , .(~ l<omlserHadiseyi kısaca lekı·aı·
boylu
olmaktan başka hiç bir
ll(Ji n siizünfı J,ale hile allı ıı hlı,;a edelim:
ııuvor.
. Jlaklarıııı arıvan kabahetleri olmiyan bu biçal\.atlıkö\· Elmalı sıı :::-lraboneler ıfp nayt•I külü
relerin çektikleri çileyi Allah
lit•li, ahoııelc•rinin evle imliih
t-üyh•
hir
lchlijfnabilir.
riıııleld numara l e vlıalaı·ı
r
nw oüıul• :ril iyıw:
Bu
zavallı
yığınlarını_n
ııı r••ni rakamlarla l (•lulil
<< l,(•\·lm ıı;ıra-.ı <la ela ... ıııck istemi~; su sarn lıil olıııaJ, · üıt•r•(• IJoı·eu yal rattıı•alarına (( :uı )) nuzu n•rııH•zs<•ııiz · ı-.uyu l•ııru:; ıııasrar ihh·e clnıi~.
ııuz ii<: ui.iıu• J,adar kPsiHazı alıoıı<'lc•ı·, hu masraJecrkl iı·. »
Burada, ~ irl,t•lin hiı·
fı ~iı·l.Pliıı yapması hlzım
kurııazlı{JI daha
vardrı·.
!J<'lcı · eı1i J,anaalilc şirlrnl
O da IC\'ha rnası·aJ'ı . diyl'
kom b;(•rlilf i rw ru iiracaal
abonelere ~· ükleıuek islc'elm~l(•ı·. Komiser, uıas diiji
« 30 ,, kuru~ Yeril l'a fın ~irl<clc :lil olması
kap elli!Jini bildirmiş, meden su hetleUni alma masıdır ki bu surelle ip\·•
nıukan."I<' tetkik olunmuş,
ha
ııarasmı
haklı
olaı·ak
~....~
hıı ı.aııaal
kalilc)nıi~ ve
yermekten isi inl,ılf <'den
)iı'J,<•tı• :::-u ) olda leblioat
ahoneleri hüliin borçları
yap:lnıış:
nı
vermek istememiş ui« llıı · ı,., lıa ıııasraflaı·ı
~Jrl,ı•I('
aittir. ~imdiye bi bir ,·aziyı•lc sol.mal.. merdivenlerindeki yosunu dün
tadır . Uu ~iı·kı·lin uöz !JÖ·
ı,acııu· alınan paı•aları 11cri
binleree
ayakkabı yaladı ...
re ııore hal ı-.ızlık yapma'ı•ı·lrı '<' hıırnları soııra
Hulasa, vaktile müftülüklersıııa Y<' <•n lıafU' labirile
da Iİ•\ ita p : wa..,ı alıııayııı.ı)
de Ramazan haberi bekliyen,
lıall..ı so\ ıııasına ııasıl nıii
.: •• 1. .. , ıll'ı fll nıı ·t
ı-.aaılc• Pİll h• hlllr.
dağlara, bayırlara çıkıp meh-
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Bir facJa
iki sene sonra
nasıl m?ydana
c• ?.tı
Balikb 0 r.~abi Kadirlide
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rftalı.veci/erin
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mühim bir VCT eğı
Onun j in .u,ıa:.;clartı m:ır, ve
bir gun, bi:- te5.ı ·:•, Lua.an
<ü :.ı 111" ıt f>.a !ndc }.. lar.
Remzi
ndi er ikL. · de
icul>ına balıar ve cSOnra, bu
ışe va).ı: 1l _n arkarlaşı Hi mi
c.fendinın if.. atı üzerine y kayı ele verir.
·rıp tt!enıinde

bir

ha<lİ!'e

B·r ihtiyar kadrn
ı

yanıyordu
Kasımpaşada YeniÇeşnıede

{ l inci ~ahifeden mabat J

oturan 70 y~ında Münevver
nuyorlar. imtihandan istisna
hanım dün gece raftan kahve
edilenler f külte hocalan Gül- , kutusunu almak üzere manh~neden v~sika alanlar ve
galın yan nda duran iskemleserbest
surette
doktorluk
nin -zerine çıkmış, bu sırada
ya ;ıanlardır.
entaruinin etekleri tutuşmuş
Yeni ta'imatnamenin tatbitur. Münevver hanım, bazı
ı i dolayı~ile imt'hana girmeyerleıi yandığı halde çocuklakn icap eden doktorlar ararı tarafından tamamen yansında başlıca şu zevat \·ardır:
maktan lmrtarılmışhr.
Guraba hastanesinden Hacı
.rsızlık
Kemal, Osman Şerafettin, SaGalatada, 'tulumba sokağında
lih Sait, İhya Sal"' . Süieyman
demirci
Oı nik
efendinin
Etem, Ali E ref; Cerrahpaşa
mağazasına dün akşam hırsız
hastaneninden operatör Bürgirmiş, zabıta memurları göhanettin, Fethi, Şükrü Hallın,
rerek tutmıya teşebbüs etıniş
Neşet Hazım; Hasekiden Fahlerse de hırsızlar firar etmiş
ri, Or1ıan Tahsin, Miinfir Ahlerdir.
met. Etfal hastanesinden Meh·
Kalp sektesi
ır.et; Kamil beyler ve saire. Bu
doktorlardan mada Anadohıd~ 1
Beyoğlunda oturan Ohan
yüzlerce mütehassıs vardır kı 1 Barnakyan dün saat on ikide
onlann da bu talimatname
1 Yenicamiden geçerken bir mucibince fakültede imtihan
denbire yere düşmüş, kalp
olmaları lazımdır.
sektesinden ölmüştür.
Hastaneler doktorlan cemiDuvarı delmq
yeti taiimatııamenin bu madBalatta Yoğurtanc sokağın
desini haysiyctşiken bulmuşlar
da
Şemsi kaptanın evine save pazartesi günü akşamı bir
l:iıkalılardan Nihat, evin duiçtima aktederek bu hususta
varını delerek girmiş, b~zı eş
Sıhhiye vekaleti nezdinde tcya çalarak kaçmı tır.
~ebbüsatla bulunmıya karar

Kapan çocuklar

vermişlerdir.

e

Bu teşebbüsten müspet bir
netice
alı .. mazsa
isimlerini
yazdığımız bu zevat h;;stanelerden istifa etmiye
karar
vermiş

bulunmaktadırl.n.

Talimatname badema hastanelerde sitıı.! görerek ihtisas
vesikası alacak olan doktorlahn da fakiiltede bir jüri
huzurunda nazari ve ameli imtihana tabi olma ını mecburi
addetmektedir.

Mübadiller ve
borclanma
,
mes'elesi
Mübadillerden tefviz kudreti
kiıfı olmadığındc:n borçlanma
suretile mal almaları hakkında
dahiliye vekaleti tebligatta
bulunmuştur.

Bu gibi mübadiller borçlandıkları paranın üç mislini
def'aten verdikleri takdirde
borçtan kurtulacaklardır .
Bu tamime göre, bir altın,
kağıt liranın üç misli addedilmektedir.
tabı

görmek istiyen insanları
hatırlatan bu geliş beklem~ıi,
havaya bakmaktan gözleri,
yüksek yerlere çıkmaktan bacakları bir hayli yordu.
A mübarek gelmeğe niyetin
yoktu da niçin daha evci haller vermedin. Gclmiyeceksen
fstanbul ha,k,:ıa ne kaı;tin
varclı?

ı

Fatihte Haraççı Muhittin
maballe,sinde oturan Mualla
bacım dün evine giderken
elindeki çantasını Ali ve lbrahim isminde iki çocuk kapıp
kaçmışlarsa da yakalanmışlar
d•-

Ölmek istemiş!

T ahtakalede pilavcı Mehmet
karısı Ayşe ile kavga etmiş,
bundan müteessir olarak ekmek bıçağını intihar kastile
sol koluna saplamıştır. Mehmet
sonradan kendisini yaraladığı
na pişman olmuştur.

Düşen sandıklar
lstanbul ithalat gümrüğü
nün üç numaralı ambarında
çalışmakta olan hamal Bilalin
üzerine üç sandık düşmüş,
Bilalin ayağı kırılmıştır.

Muavin öldü
Dün masası başınc.la tabanca
ile intihara teşebbüs eden
Adalar komiser mııavini İlyas
efendi hastanede vefat etmiş
tir. Sebebi intihar henüz anlaşılamamıştır.

Y cniden tasfiye
Vilayet tasfiye komisyonu,
yeniden bir kaç memur hakkın
da tasfiye karan vermiştir,
şimdiye kadar tasfiyeye uğn
yanlann yekunu yüze kariptir.
Kararlara itiraz edenlerin ve
bu meyanda mektubi mümeyizi ApUilveh::.p beyin evrakı
Ş..ır:ıjiı D.'.!vlete gönderilmiştir.

ştır

__,
Mezbahada

:Defterdarlık keYfiyetten ocağı haberdar etmiş ve müte-

J addı"t
mevzular üzerinde konferanslar tertip
edilmiştir.

İ

l

şubat

ayında

«16,705» erkek, «3,977» marya karaman, ccl341» erkek,
«296" marya dağlıç, «1779»
erkek, «991 » marya kwırcık,
,.4157., erkek, ccl58» dişi
keçi, «5340» kuzu, «1621 »
yerli, «'60» ecnebi öküz,
«66»
yerli , «67 »
ecnebi
inek, ( 240 encek, ( 96) <li i
manda; (64) dana, (3) malak,
(4)
la keS&lmiş , 'hast klı
(209) hayv~n i a olunmuştur.

tır.

~

v:n yan c! ~ · a .:ca takmış,
y pbğı 1 · i e boy na "&"eçirmek suretil~ intihar etmiş
tir.
•
Dil battı
Dün sabah Galatada un
yüklü büyük bir ma ·na çarparak devr.lmiş, un çuvallan
kamilen d• iz di:külmüştür.
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nn
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Maliye vekaleti halka Türk
ocaklanriaa vergjler hakkmda
konferanslar verdirilmesi için
Defterdarlığa tebligat yapmış

d..
,., • •
}'an ...,;:ua,
.ar.. oıou~,:u
s faletten mül cs~iren, eline
geçırdiği bi, ıı:-i oturduğu e-

·~.

ti

',

ki tahsildarı kendı'nı· onl'-1u''rdu"

iki

sen {
yapılan tüyleri ürFer•: i L:r cinayet meydana
Uı
ç ~ lı~br.
kızıl Toprakta •Ziver sokaKadirlide Remzi efendinin
ğın a oturan 37 y~ları 'a
zehra adlı üze} bir metresi
Sıtkı, üç ay eve! b ı yolsuz
var :fw ki çiftliğinde ulundur·
ı harekatından dolay(' ta.h!IÜdarı
mak ,
:W.Jl:a~ bi:e
bu.un ~ kah eciler cemiyes· v ~ ktedır.
akat uhra,
tinden çıkarılmıştır.
R
ba4W
z:ıma ı Qn e · ş bn amı-

~ı
ı:

,:ı

k ec nsın · evzuu
vergisidir.
r&. ılar l)~f rdarlık
811t-miidürl~ri tarafından verilecek ~ r. B•· suretle mükellef
ili!
vl · bir irine karşı -0lan
va:ıifeleri daha yakından anla-

Şubat

kinun saniye
nazaran (11046) lıayvan eksik

ıhbilrcektir.

aJ!nda

kesilmiştir.

erika ı m ·- Emanet heyeti
firlerin ziya'Sevilden
ret ve ziyafe eril
dönüyor.
Amerika kruvarörü amirali
Sevil Şehrinde toplaile erkanı harbiyesi ve diğer
nan bclcdiveler konzabitan bugün heybeli adaya
gresinde Enıaneti:nizi
giderek Deniz lisesini ziyaret
tenı~i) eden ınektupçu
edeceklerdir.
Osınan beyle Fen iş
Gemi bundan sonra bahriyelilerimiz tarafından ziyaret 1 Jeri nıüdürü Ziya bey
edilecektir. Bu akşam saat ' şehrinıize aydet etmek
«8» de Mecidiyede Donanma üzere hard·et etmis•
kumandanı tarafından amiral
]erdir. Osınan ve Ziya
şerefine b:r ziyafet verilecekbeyler a,·cic !eri esnatir.

:ıod~

de bu
meyanda tesbit edilmektedir.

A •rupanın n1uh.,
telif şehirlerini
ve
belediyelerini ziyaret
edece!·, buralarda beleui tetkikat yapacakJarı ic,·in ~ehrin1ize ancak '' ı:ı > o<Yün sonra
avdet cdecelclcrdir.

Posta idare sin•
de as ıye

Bir • mahkum
firar e ı.•

lstanbul postanesinde bu
ay nihayetinde bir tasfiye
yapılacak, acizleri tahakkuk
eden memurlara içten e! çektirilecektir.
Postanede ve . telgrafanede
şimdiye kadar kızleri tespit
edilen ( 20 ) memur vardır.
Henüz \;ıu memurlara tebliğat
yapılmadıiı için kimlerin tasfibilmeyeye tabi olduklan
mektedir.

lstımbul

1 hlahlann . teı> ·ü
İlmi ıstılahatın tesbilint ait
Dariilfümmdaki mesai devam
etmektedi,. (D) harfine ka Jar
olan ilmi ıstılahlar ikmal edilmiştir.

Coğrafiya

ıstılahları

hapishanesinden
Kürük Ali isminde Gebzeli bir
mahkum kaçmıştır. Jandarma tarafından şiddetle taharri
edilen bu mahkiımun Gebzedc vurulduğu şayi olmuş, fakat yapılan islizahta vurulan
adamın eşkal ve hüviyeti, bu
mahkumun eşkiilıne uymamış
tır.

Küriik Ali bayramda bir
ziyaret gününde gardiyanPoiistc İr n4k.J ı lara h'zmet için . koğu§tan ç karılm:ş, hizmet ed~rken bir
PoHs dördüncü şube müdüaralık fırsat bularal< ziyaretriyetine merbut iken füinci
şubeye rapledilen (Daktiloskopi) 'ı çilerin ar.asına karışıp kaçmıştır.
dairesinin müdüriyet binasına
Hapisanc idaresi bu mahnakline başlanmıştır. Bu daire 1
kumun kaçtığını aııcak ertesi
polis gurupu
yatakanesini
günü anlamı~tır.
işgal etmişti•.

Amerikan tayya-ı
resinin uçuşları
Limanımızda

bulunan Raley
Amerikan kruvazöründen uçurulan deniz tayyaresi İstanbul

Kadın

earson
yok

Balıkesir

ve

kazalarındaki

civar
kahYe-

kınıatanelerde
çalı~an hi.itün ka<lın

lenle,

afakında uçuşlar yavmc;tır.

Bakılan hayvnnlar
Hayvan hastanesinde şubat
ayı zarfında
tedavi edilen
hayvanların cins ve miktarları şu şekilde tespit edilmiştir:
87 beygir, 5 katır, 2 keçi, 1
köpek, 7 kedi; 2 kuş.

ve kız garsonların bu
suretle kullanılnıalan

Dıs, ve le. isleri
,

Emanet aleyhine bir dava

Balıkesir

vasak edilnıis, 'bunla;.ı n ld\ nıi len· işlerine
nilıavet
Yerilnıistir.
.
.

vekaletleri.
Hariciye

vekfıletinin

isıninin «Dış»

ve Dahiliye vekaletinin isminin <le« İç» isleri vt'- 1
k~ilctine tahvil edileceği j
haber

alınnııstır.

Beklenen seyyahlar
Bugün " Lc;ranlık ,, İngiliz
transatlantik vapurile ( 450 )
İngiliz,
seyyah b klcnmekt.:Jir.

Yİl<lvetince

1

Ankara, 28 (H. M.)- Karaköy palas sahipleri, Şurayı
devlette .Şehremanetiniz aleyhinde bir dava açmışlardır.
Bunlar, arsanın ferağ muamelesini (26) bin lira vererek
yaptırdıklarını, aradan geçen
zaman zarfında Emanetin tekrar (69) bin lira şerefiye istedığindcn şikayetçidirler.

~la tnuala ı;:ahul resnıi
Limanımızda bulunan Raley
Amcri!ian gem:sinde matbua erkanı iç in bir kabul resmi
J'"""'-'''-.....,r .. u........
• .....
~ '"t•·

Başvekalete

arzuhalle müracaat etti
Ankara, 28 (H.M.) - Mah·
mut Muhtar paşa, baş vekalete
bir arzuhal yollıyarak Bahriye
uıwrlığı zamanınd bir vapur
alış verişınde.n dolayı kendisine mes'uliyet atfedep. neşri

yatın doğru olmadığını, İngi
liz şirketine (40) bin İngiliz
lirasının diğer altlı:adar m -

kamlarca

katın

olduğu
inşa
uıinin

verildiğini tahkikefalet
alınmamış
noktasından
değil ,

halinde
olan
geSeyrisefainin mülkü
olarak kaydettirilmemesi noktaS1ndan yapılmak liızı.mgel
diğini bildirmiştir.
Yaptığım tahkikata

göre,
bu işte methaldar olarak
ismi geçen Nail bey 'e veresesine mes'uliyet tev~ccüh
etmediği merkezindedir.

Bütçe ne zaman

Posta ve telgraf umuru nıii·
dürlügü tarafından Almanyadt'
üç mutehassıs celbine karat
verilmiştir.

Porta ve telgraf işleriıniıl
tanzim ve tslah edecek olaO
pu mütehassıslar iki üç giiO
zarfinda .şehrimize geleceJdel
ve ilk tetkikata İstanbııı;
Beyoğlu ve Galata hastane"
!erinde başl')lll~ardır.

b
ti

•

Ingiltere
Dünyanın e
sulhperver menı~

imiş!

lekeli

İngı1tere başvekili mistet
Baldvin, son zamanda Loit
Corca karşı bir nutuk irııl
etmiştir.

Baldvin, Loit Corcun işsiı·
liği izale için bulduğu çareoiıı
çıkacak
İngiltcrede diktetörlük tesislltı
Ankara, 28 (H.M.) - Büt·
kabili tatbik oldağunu söyle•
çeler ancak nisan haftasında
miş ve bunun İngilterede is·
encümenden çıkacak, tab'a
tenilınediğini ilave etmiştir.
başlanacaktır.
Nisanın · son
Baldvin t slihatın tahdidi
haftasında heyeti umumiyede
uıes' elesinden bahse aerkeJI
müzakere edilecektir.
İngilterenin her devletten faıfıı
buna dikkat ettiğini, bunoll
Ankara, 28 (H.M.) - İşler
için miitarekedenbcri orduSt.ııtl
çok olduğundan meclisin mayıs tenzil ettiğini, şimdiki ku\f"
sonuna kadar çalışması muhvetlerinin
harpten
evelkl
temeldir.
kuvvetlerinden (50,000) eksi"
olduğunu söylemiş, bundaJI
başka İngillerenin bahri inşa•
at progr.:?ınını da eksiltnıİŞ
basladı
•
olduğunu ilave elmiştir. Bal•
Londra, 26 Peşaverden
Deyli telgraf gazetesine bil- • dvine göre, dünyada hiç bit
memleket bunu yapamamıştır•
dirildiğine göre Efganistanda
kral Amanullah ile muhasimlerinin kuvvetleri arasında muannit muharebeler başlamıştır.
•• • •
tesrıı ıcın
Mezkur gazeteye göre Ef· T effiz işlerinin bir an eve!
ganistanda kabilelere nüfus
geçirecek kuvvetli bir şahsiyet intacı için önümüzdeki haft•
zuhur etmezse dahili mukatele içinde Da. Vekaleti, şeb•
devam edecektir.
rimize ( 6 ) memur dahıı.
Sırp-Yunan
izı.m edecektir. Bu memur•

ec isin tatili

lı
tıı

g

fi
la
ıı

ti
tıı

si
te

Efganda harp

Teffiz i /eril!:

misakı

Atina, 27 Yunan - Sırp
misakı Belgratta imza edilmistir. Merasim büyük bir
resmiyetle yapılmıştır. Yaka
büyük bir meserretle sclamlanmaktadır.

İn~iliz kilisesi reisi
Atina,

27 -

l:ır, H'işcı ikişer çalışacak

ve

3 yeni te kiki vesaik masası
teşkil

edeceklerdir. Masalarıı
mül iye ınüfetf !~ri nezaret
cdeeeli!er, fakat evrak iınıa•
laııııyaca.klardır.

Avııc

' ici
, kadar

Londradan
bildirildiğine göre Kenterburi ,
ser peskoposu Paskalya yorLondro.ı da bir (MikroskO"
tularında Atinada bulunacakpi) cemiyeti vardır.
.
tır. Bu münasebetle Arnavutluk kilisesi . mes 'el esi de ,müBu cemiyete ahiren bil'
zakere edilecektir.
İngiliz mühendisi, bizzat ~
Ineiliz parlamentosu ettiği bir yazı makinesi lı'
diye etmiştir.
Londra, 27 (A.A.)- ParlaDünyanın en küçük
mento 15 Nisana kadar içtimakinesi olan bu icat ço
maını tatil etmiştir. O tarihte
ufak,
avuca sığacak kadıı'
M, Churchıll bütçeyi tevdi
edecektir.
küçük bir nesne imiş. Taııııı~
Otomobilcilerin grevi men altın ve gümüşten yapı ,
mış olan bu makinenin ya'/J it
Viyana, 27 (A.A.) - Oto!arını yazmak için küçük b ,
mobil imalataneleri sahiplerile
mil
ve okumak için de per
tatil günleri için de ücret istitevsiz lazım geliyormuş.
yen amele arasındaki müzakereler
neticesiz kalmıştır.
Grev ilanına karar verilmiştir.
Utu1 aKşamaan berı

yazı makinesi

Ya;

Fransa ve papaslar

Paris, 27 (A.A.) - Meb'usan meclisi, papas cemiyetleri
hakkındaki liiyıhaların bir çok
maddelerini kabul etmiş ve
hükumete dört defada sırasile
365, 248 ve 261 reye karşı
326 , 328 , 317 , 327 rey ile
itimat beyan eylemiştir .

ALHAHR.A
Si~E~IASlNDı\ ~

Şuh ve şen BETTİ BALfll
un

şah

temsili

Şampany~

filimini gören bütün seY~
ciler ŞAMPANY.r.
ıçmiş gibi sermest oluyorhı
\I.< :ı:t \ i l ll".\U r /.rJll 1'

Manisadan gelen mahkumlar · BllLİ DOVzıfl
Manisa
hapisanesinden '
yüz elli mahkum bugün, jandarma nezareti altında lstanbul hapisanesine nakledilmi~ !erdir.

büyük filıni

G:ELiN DUVA
beraber gösterilecektir.

öl

le
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d
te
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Son Saat

•

ssıs

gral
• •

ışı

•
sev~ı

Sahife
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Yarışlar

Serseri fi &imin

emle ette ağa- ı HATIRALAAI
Başvekil, bu sene
bu işle yakından i l 1 ~rk<·l 1•lı 1 !-;ıf'lcr
• ..tara karşı uya«ı\ı·l, a(ltı.~., isler· ıı asıl?» alakadar olacak J - Dün_a_k-,->t:-l:i-ı:cn saatt
ı'l
n
muhabbet.
Sıhlı1.ye vekili
«Erkek fahiş : .r)) diye bir
1
~-·~-'--'--~
'!!izde ağaç yetiştirmek ve
haber
vardı, o ne demekti alBaşvekil İsmet paşa hazretb..;J' ..! bcya t- bu suretle ş"rin n:emleketimizi ~'~) isleri lırııı!l.·i !J<J=.Lth·lzık~ delah a.,kına?
lerinin riyasetinde müteşekkil
bir
hale
sokmak
nedense
yc•il
ta bulundu?
lilf<tıılı ııe lleıııe/( İstiı ·rJrdıı~ hayvan neslini ıslah komisyoçok ıhm.ale ugramış bir mese1

unı nıÜ"'

manyadll
e karar

işleriınltl
k ol:ıJI
üç giill
eleceJdel

,)

led r.
de~a

,

miste!
da Loit
uk irat
işsit•

n

çareniıı

tesis ile
söyle•
ede is•

bunoıı

,

rdusuıı 11

·

ku~

evelkl
O) eksilı
bundall

•

an evel
ki haftll
şeb·

daha
memur•
acak ,.e
masası

'!:ısalara

nezaı:Ct
iınıa•

Aı::.a

,,un.
Amerikay:ı seyalıat;

, y

.j

tekarrür etmiş değildir.
Rokf 11er ınüesses._i tarafından evclcc davet eciı~ın ~
!' . Bu dave!i
-~h
ctfı.
13 ki B. M. :t nin t::ti1" .ı~
Aıncri ·aya seyahat erlec gio.
Memleket"n vazİ} eti sı"h"
Yesi
hakkında birlrnç gü.
evci beyanatta bulunmuştum.
Diğer suallerinize gelince:
Tıp Fak~:tesinin ısl:tlıı, daha ziyade Fakültenin kendi
ınes'elesidir.
Fakülte lüzum
gördüğünü yapar.
Eczacıların ispirtonun eshl
fiyatla satılması lehindeki arzularını halle çalışıyorum. Zannederim yakında halledilecektir.
Yeni bütçemize koyduğu
muz en mühim iş, ecza tarifesi yapmak üzeı e komisyon
teşkilidir,

Bu komisyon, ceza tarifesini hazırlıy;ı;ak; başka bir
komisyon da doktorların ihtisasları mes' elesini tespit eie cektir.
Diş dokto. larının ._emennilerine gelince, mümessillerile
görüştüm .
Kanunun icabatı
dairesinde
reket. edilmektedir.
6tanbulda bir verem pavi }'onu daha a "tık; tahsisatımız
olunca bl;yük bir verem sanatoryomu t sis edegiz. ,,
maaş tevziatına pazartesi günü başlanacaktır.
da komiser muavmı İlyas
efendi, dün merke:ul.e ani
bir buhran neticesinde tabanC<.sile intihar etmiş, faki:lte
hascanesine kaldırılmıştır.
1\ A imar Sinanın (341) nci
iYi devri senevü vefatı mütıasebetile 31 martta bir ihtifal

Umumi

Yapılacaktır.

dar

k y~
t

ço*

kadııf
Tanıs'

n yapıl'
•
n yaıı
çük )>it,
e per

Bu 'hm den bir kaç
hu su unlarda bahsetmiş

Memuriyetlerinin ilgası ha sebile açıkta maaş almakta
huluııan memurların bir vazi feye tayinlerinde aldıkları açık
lııaaşlan
memurin kanunu
lııucibince tayinlerini tebelluğ
ettikleri tarihten itibaren ke •ilecektir.
Tayinleri tahvil mahiyetinde
telakki olunanlar hakkında dahi
~ilaş kanunu ahkamına tatbiki
~a~ ettiğinden bunlardan da
Yın emrini tebelluğdan son•
~a ınuayyen müddetler zarfın
• hareketle yeni memuriyeti
ilıahallerir:e muvasalet eden-

h:u,,,.,.,,

lıla

r '.

"' g~ç y t4tiı {.kkn vaz
• çt'k, hiç c..'maz.sa yetişmis
ar- el ı ke · ·el:o;:ı.>ı demiştik.
Ba ı ht ısi te ebbüs er isüsI
cd .irse bu hu.. usta ne
ka " eri ka!dıg
anlaşılır.
Mcıt:
.,·yel~ ~·~'Ten"yonıı. ki
bazı ldı:;.c 1 er sc.
!c:rda
ai' ~ y~ • f •"MCK hw:ı;snnda

d:i -

ı,ııııı·pı>yı•

olurmu.tunı

l;i

lwniı.ı:

hasretmiş

ve yalHn
bir :r.amanda binlerce ağaç
)'etiştirmeğe muvaffak olmuş
tur. Bu hanımın yetiştirdiği
ağaçlnrın boyu şimdi bir metroyi geçmektedir.
Dört beş sene sonra bu
erazı muazzam bir koru halini
alacaktır.

Öğrendiğiıni:.::e göre, bu hanımın pederi bundan 30 s~ne
evel Eyüp - Ayvansar~y ara sındaki meşhur çinar bulvarını
tesis eden merhum Muhittin
paşadır.

.

.

Sııralıııdu ıwfı•si aı;lık

tan kol•an kiıusl'lt•riıı
hali ~oklu.
l\Pmli l.:emliııw:
- , lllalı al?alı ..
~c.

-

lıiı·

Gt\riıı

·..

l>i~·ı· ıııırıltlaııdıııı. Ya -

ııınıa

ol ulan !J<'ll: ı;oeııl;.

aılela sıı•ılarak suı•ıl ıı:

.\ı•haıla. i.,IPr nn<>ıl'!,

-

Hnnfııılercle
!jİdiyoı•

hir.ı:r.

Cll•ttil

hoznı,

ıııi"!

lerin yeni memuriyet

maaşla

rnu istifaya başlayıncıya

kadar geçecek müddete ait maaşlan
Memurin kanununun
tatbiki masrafından verilecektir.
arülfünun
fen fakültesi
ıçın üç yeni ve ecnebi
profesöı" getirilmiştir.

azeteler aleyhinde ilrnme
edilen davaların dün birinci ceza mahkemesinde rü,yetine devam edilmiş, yeniden
bazı davalar açıldığı anlaşıl
dığından bunların tevhidine
karar verilmiştir.
ıhhiye vekili Refik bey
dün yazdığımız gibi ekspresle şehrimize gelmiştir.
idarei hususiyelerce maarife
tahsis edilen mebaliğin her
sene maarif vekaletine irsali
ile bütün tedris miiessesatmın
merkezden idaresine ait mülhak bütçe layihası heyeti
vekilede intaç edilmiştir.
Aldığımız malümata göre
önümüzdeki sene maarif vekaletinde bir teknik tedrisat
şubesi yapılması takarrür eylemiştir. Bu şube de diğerleri
ğibi müstakil olacaktır. Maarif
vekil.eti teftiş işlerine fazla
ehemmiyet vermektedir. Mevcüt teftiş heyeti takviye
edilerek maarif müessesatı
daimi mürakabe altına alına
caktır. Vekilin emrine merbut
olacak olan teftiş , riyasetine
Ridvan
Nafiz bey
tayin

G

S

edilmiştir.

Vardır.

a.

8
bir ~ eşya, vergisini vermiyen
biJ bakkalın borcuna muka-

f:'

kezedilmiştir.

a at bu gün tamamen çü.
lretilııe ve . artık_ bedava bılc
b1ı e
kıınsenın almı)'acağı
şya elden çıkmıştır. Yani

h':.."

~1eıı

yapılan

haciz nafile olmuş, ne
m:ıl satılarak hazinenin zarar
etmemesi lemin edilmiş, ne de
bakkal malı elinden alınmış
olmasına rağmen borçtan kurtarıimıştır.

Bu hali gören bir kariimiz
bi'l'.e mektup yazmış, soruyor:
- « Madem ki bu mal satılmıyacaktı, neden bakkalın
elinden almdı? Madem ki
haczedilmiştir neden satılma
dı da çürütüldü? Bakkala ve
hazineye yazık değil mi?
lf

n

lıııı.

iaLaıı

ı
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İsmet paşa hazretleri yakın
da du hususta zati imzaları
ile bir bevannaıne
•
o<Tönd erecekler ve halkı teşvik edeceklerdir.
Hükumet bu sene de Avrupadan mühim miktarda da. mızhk aygır celbedeceh-tir.
lstanbul Vi.ayetine gelen
tebliğata nazaran şehrimizde
6 hafta sıra ile at yarışları
tertip edilecek bir komisyon
bu yarışların tertibi ile uğ
raşacaktır.
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Kıbrısta

Fokasa ına
den kun1panyası muteahhidi kirye Yuvani
İspanapulos
isminde
bir l{unı Kıbrıstaki
fakir Türk çocukları
na geçen bayran1 dolayısı ile << 3UO n çift
avakkahı ve n1uhteJif
-·
elbise dagıttığı gibi
gene Kıbrısta Lin1asoJ
tütün fabrikası sahipJerindcn kirYe Patiki
de oradaki Türk erkek ıncktehindeki çocuklara her sene oldugu gibi hu sene de iki
inP-iliz
lirası vcrn1istir.
<>
•

•
Bir antrepo
Izmirde Gazi
daha yapılıyor
heykeli
Rıhtını ş~rketi, Enıi

uu

Gazinin
sene
İzn1irde dikilecek heykeli için İzn1ir vilay~ti
hususi idaresi bu sene
bütçesine ıou,uuu lira
l·ovıuuş
ye İzn1ir<le
he~·kclin dikilmesi ha-

nonu tarafın "a <ı 9 »
antrepo inşa edecek,
y"al.ıa.,arak:
hu binalar bir nıec
- Ten<' fofros sinyor!
ınua halinde yekdigcDiyerek sınaralarmı ):akrile birl~tirilerek asri
mak i<;in J<ihrit istivordıı.
•
vesaitle teçhiz edileBir -,eye daha dikkat
cektir. Şirket bunlar- zırlıklarına başlanıl
••ilim. Un delilrnıılıların
dan << 3 » tanesini yap- nuştır.
lıt>nıPn lıepsiııin d<• ağız
larında birer sönmiis• sınıış, diger üç antrepoBir ohlalaız
oara ,-arılı. Daha oaribi
nun planları da tastik
sıuaralarını yuktıl.:t«ııı sonAdananın
Bayran1
e<liln1ek üzere Ankara J.ibril Vl'rcn adamla
yerinde Ali al:Tanın f ı
iki <;ifl lal' alıyorlar Ye
raya
gönderilmişti.
nnında İşçi l\1ehmet
hazan hPr:ıoor nidiyorlaı·
Ahiren bu planlardan İsnıinde bir insafsız ve
dı. E(jer oitıııezlersc yau1111ş
sıııaralaı•ıııı
lekr.ır · " ı » nun1aralı antrevicdansız,
Antepli
söndürüyorlar ve bir bas- poya ait olanı tastik
l\lustafa oğlu l\lehn1et
l•a yolcuyu hckliverek edilerek
geln1iştir.
isıninde onbir yaşında
ucne kilwll islirorlıı°İ-dı.
Yakında bu antrepobir çocu~a livata yapHu ne demcl•li \"tı hu nun inşasına başlanı tığındnn
yakalanıp
rası ııc hi~iııı y~rıli'?
İşin iı; yüzünü anlamacaktır.
adlivcve
., ., veriln1istir.
.

'Sepetçi, kutucu, tezgahı çi, pannakhkçı, esnafının nazarı dil·katine
oklı bir suşJ
t._~~ndi. ide Kanlıca maliye
, 1 şu esinin önünde bir
~ed n.beri duran ve yağmur,
"ali' fırtına v... saire gibi ah1ıta
havaiyeden
müteessir
~yrak çürüyen bir takım

ili. ı-ı·l'k

nu bu sene de memleketimizde muazzam yarışlar icrasına
karar vermiş ve bıı
hosusla vilayetlere tebliğat

yapılmı~tır.
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Marangozlar Cemiyetinden:
Ticaret müdüriyetinin emir ve
tebliğatı üzerine yukarda san'atları yazılı olan bütün esnafın
marangozlar cemiyetine girmeleri mecburi olduğundan
müracaat edecek tahsildarımı
:r.a derhal kayıtlarını yapbramalarını ehemmiyetle beyan
ederiz.
:ıf

Bir

iskdıı

meselesi

Geçen gün bir iskan meselesi münasebetile bir hanımın
şika;etini dercetmiştik. Bosna
otelinde (12) numarada oturduğunu bildiren Servet famindc

bir katilmiz de diyor ki:
Bu hanım evinden dışarı
atıldığından şikayet ediyor.
Daha ağır maamele görmediğine şükretsin. Muhterem
Dahiliye vekilimizden rica
ederiz: Bizi bu gibi kimselerin
oyuncağı olmaktan kurtarsın.

•

*

iş istiyorum
Bendeniz
Bulgaristandau
gelmiş bir muhacirim. Gencim.
Bütün gayretime rağmen bir
iş bulamadım. Birçok ticarethanelerde ameli olarak iş
gördüm. Bulgarca ve Türkçe
bilirim. El'an usulü muhasebeyi de bilirim.
Babıali caddesi 95 numara Riza İsmail müessesesi
M"'met Reşat
.J-

Buse piyesi ne oldu
Bir doktor muayenehanesinde bulunan Sabiha hanım
bundan beş sene evci temsil
edilmek üzre «Darülbedayi»e
verdiği «Buse)) isimli piyesin
neden temsil edilmdiğini ve
bu eseri nasıl geri alabileceğini sormakta, alakadarların
l\ıtfen cevap vermesini nca
etmektedir

*
. faal
bir gencim.

İs istivorum
"

20 yaşında
Tahsilim iptidaidir. Bir tacir
nezdinde çalışmak istiyorum.
Ayak işlerini çok iyi yaparım.
İcabında dışarıya da gidebilirim.
Fatih, Etpazan İmam Niyazi
sokak No. 26 Apdullah Arif

Alınan

lar, 1 endi wemlcketl rinde ki
«Erl[ek fal-.iieler içm Ceza knnanl nna bazı madrl~ler ilave
etn ek ÜZ..!re her memleketin
bu hu.usta fi~ner:nt so ı:.k
lkrı gı"bi, b na dair bizd n de
bir şeyler soruyorlardı.
- Lak' ı, beyle şey! 'T"i apaşikar sLrmak ayıp d.!"ı.l mi?
- neden ayıp ols a? bu
soruş, kevf veya alay için bir
sorJŞ değil Vi.. bu bfr il.ui
sual?
- İlmi sual mi?
- Öyle ya! unuttun mu
ramazanda, gene bu sütunlarda seninle Orta O)Wl muhaı'~csi yaparken hani bir
taktın
gayri tabii, Ç<\rpık
aşklardm bahsetmem:ş m'.)dik!
- Evet etmiştik!
- Hah işte şimdi, Almanlann bizden sordukları bu
yeni sual da o çerçeve dahilinde ilini bir sual dır.
- Demek şimdiye kadar
yalnız bazı şark memleketlerinde mevcut olduğu 7annedilen bu gibi §eyler Alman·
yada da varmış!
- Ne söylüyorsun azizim,

Frh~e

-

fahi>e d.·nir mı '•hu?

ll cm nrı..

~.iinl,ii

urapı~a

nriietHM"!i

1'n1L· i

Laidı·ırn

•hi~e

kc.

olJu u

1çın
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d alıış, derun•·

lazımdır.

«He fildıo namındaki meşhur
bir müellif, bu:ıdan beş, on
sene eve! bütün Almanyada
tamam yüz bin «Erkek fahişe»
olduğunu bir kitabında söylediği g;b~ gene «Ülrih» namında Berlinli bir adliye memuru bundan bir hayli zaman
evel kendi gibi bu illetle mahil olan kimselerin birbirlerile
serbestçe izdivaçlarına (!) resmen müsaade edilmesi için
bir istida ile hiikiımete müraca.at etmiş ve tabii cevabı
ret almıştı !
- Bak şu yediği naneye
Anlaşılan ·
utanmaz herifin!
şimdi , Almanyadaki o ilini
müessese, hu gibi adamlar
hakkında kendi ceza kanun·
lanna maddeler ilavesi içn
bizim polisten bazı şeylt.r
soruy9rlar öyle mi ?
- Öyle! Fakat bu işi polisten evel doktor l\i aı:har
Osman, F abrettin kerim beylerden :Sorsalar daha iyi ederler.
Çü kü, bu tiplPr, C:.ıima
döner dolaşır, tilkinin kiıı:kçii
dükkanına düştüğü gibi onların eline düşerler.
- Neden
onların
eline
düşerler?

- Zira, ruhan hastadırlar,
daha doğrusu yarım delidirler
de ondan. Zaten tam akıllı
olsalardı hiç hemcins beyninde
müşareket ve muaşakaya kalkışırlannıydı?

**

Adliyede tefti•
AdJiyc nıüfettişi
dün 1\dliye dairesini
teftiı;; ve memurlann
devaın cetvellerini tet«:l»

kik

ctınislenlir.
•
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nntıa l·av.nıvan
vahsi
.
atc:;e rağrnep maşukasını iı c· .n1el·ten tevak-

ı

•

\1.

ahbubesinin, ·kent.İ rızas"le ve
fLdet. .·albi bir temayül!e a._kı ,a mukabele
etınesini
istiyordu.
Ancak bu suretledir
ki gözünde tüten vuslat aJamının zevkini
ruhuna sindirebilecekti.
Bu, pek tuhaf bir haleti ruhiye idi. Emir
vermiye, adam dövmiye , her mahluka karşı tahakküm etmi ye,
~-cainata
yüksekten
hakmıya alışan Tersenkli ovlu; sevgilisin1en emir almak, onun
önünde küçülmek ve
hatta hakaret görınek
emelini gösteriyordu.
Sanki tahakkümden
bıkmış,
tagallüpten
usanmış, mahkumiyet
zevkını tatmak ihtiyar

cına kapılmıştı.

Bayraktar, yaman
ve biaman Ağanın şu
ıhtiyacı ruhisini müd~ik olnıadığı için onun
ıösterdiği tahammüle
,aşıyordu.

Zihniyarın

atılsın·

dilnüvazlığı,

Rusçukta
'clveleli bir gün yarattı. Kaledeki asker,
Ulucanıi
toplandı,

meydanına
kasaba halkı

manı Ağanın konağı
na yollıyarak binlerce
halkın
arasında
ve
kızgın bir güneş altında ayaküstü bekle-

mive kovuldu.
(Mabadi var)
J
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nıeç oyunu esnasın_!a arkadaşı Ali Nihat efendinin ölünıüne
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siNEMASINDA
bütün temaşegerana gayet
hoş zevkli neş'eH iki saat
geçirtecek olan iki filim

-

Saıı,t

29 Malt'

~

rMahkUmlar
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BAHAR NEŞiDELER İ
Mümessilleri : LORA LA
PLANTE ve GLEN TRİ
YON. Mevzuların zenginliği
birinci derecede bir yıldız
olan artistlerin mahareti sayesinde bu iki filimin muvaffakiyetler kazanacağı muhakkaktır. bundan başka
RAYMON KEANT ve BARAARA KENT in güzel
temsilleri

tem

Sinenıa Y'.:

ısı

JOHN BARIMOR - DOLORES KOSTFLLO ;;:

~ ·ı~t ~ AO i
VOLGA, VOLGA 14 kıs•..,

FErL 1

y

tarafından muazzanı süper filim ~
gelecek hafta

tiYaLl·oJ, •

Ayrıca

Dünyanın

QPERA'DA -~ ııu,,.• .,.. 'ı

en meşhur hokkaba"
MELİDİS. Matine: 15
SÜREYYA OPERETİ
29 mart cuma günii giindüı
matine saat 3,30 da
Kadıköy Hale tiyatrosunda
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SEMA ATEŞLER İÇİNDE

f!liml

ı•i

siıl heycc:ını.Ian titretecek:~r

raber kendilerine kazanacak
filiınler için kıymettar mükafatlar verileceğini ve bu musabakaya iştirak suretile intihap haklannı istimal buyuracak muhterem müşterilerine de
hediyeler takdim edeceğini
arzeyler. Bu kabil yeniliklerin
fevkalade mürevvici olan Majik
sineması müdüriyeti emsalini
teksir etmeği düşündüğü bu
sinema turnuvasının tertibinden dolayı muhterem müşte
rilerinin memnuniyetlerini celbe muvaffak olacağını ve
geçen sene olduğu gibi bu
musabakaya da iştirak suretile
müesseseyi taltif buyuracakları ümidile kespi şeref eyler .

lı

i.

s
i
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V.akıf -akarlar ınüdürlüğünden :
1 - Balıçekapıda ilördüncü v~kıf hanın üçüncü

ziyafette

bil· de

nutuk irat edilnıcsine
lüzuın
görüyordu .
Ancak, bu alenıin bütün tef errüatını ve o
tcferrüatın
paraca
olan kıynıetlerini inceden inceye hesap
etnıiş olan Vahan Aslanyan, iftitah nıera
simine
girişileceğini
ve o ınerasi m sırasında
nutuk iradına nıecbur
kalacağını düşüneıne
mişti. Hurrenıin, ülke-

siz ve tacü tahtsız bir
sersem kıral çahmıla
Y-.:nligi en1ir iizu·inc

il

li
katında

Ticaret ve Senayi odasının tahtı isticannda bulunan tekmil
odaları muhtevi kat hariçten zuhur edecek taliplere teslinii
tarihinden bi!itibar (931) senesi Mayıs gayesine kadar kiraya
verileceğinden kapalı zarf usulile Martın yiruiiııekmnci gllnünden Nisanın yirminci Cumartesi günü saat ondört buçuğa kadar müzayedeye konulmuştur.
.
2 - Tatipler müzayede ve münakasa ve ihalat kanununun
onuncu maddesi mucibince teklifnamelerini bir zarf derununa
vaz ve temhir ve Üzerlerine isiınlerile şöhretlerini tahrir ederek
mezkiir memhur zarfı (2900) lira miktarındaki teminatı muvakkate makpuz ilmühaberi ve ya aynı miktan natık bank kefaletnamesile diğer mühürlü bir zarf derununa vazedilecek ve
mazrufun üzerine teklifnamenin bu mahallin talepve isticarına
ait olduğu işaret olunacaktır.
3 - Müzayededen aktem teminatı muvakkate suretinde ve
ikinci madde .mucibince ita kılınacak miktar badelihale on gün
zarfında müddeti icara ait miktan ihale üzerinden teminatı katiyeye iblağ olunacaktır.
4 - Talipler müzayedenin yevm ve saati icrasından mukaddem iŞbu zarfı bir makbuz mukabilinde encümeni idare riyasetine tevdi edecektir.
5 - Talipler Vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatla umumi
şartnamenin bir suretini alacaklardır. Dahili müzayede olanlar
tarafından işbu şartname ahkamı mündericesi temamen kabul
ve ziri imza kılınarak balada birinci maddede muharrer teklifname ile birlikte memhur zarf derununda mezkür şartnamenin
de itası lazımdır.

Türkiye ziraat bankası
müfett· namzetleri
müsabakası

l Nisan 1929 tarihinde yapılacak olan imtihanla 15 müfettiş
namzedi alınacaktır. İmtihanlarda muvaffak olanlara başlangıç
ta 120 lira aylık ile seyahat ve teftişlerde yol masrafından
ayn olarak 5 lira yevmiye verilecektir.
Müfettiş namzetleri stajlarını bitirdikten sonra müfettişlik
imtihanı vererek müfettiş olacaklardır. İmtihanlarda ve teftiş !erde fekalade muvaffakiyet gösterenlerden ecnebi lisanı bilenler bir sene müddetle Avrupaya gönderileceklerdir.
Talip olanlar kabul şartlarını öğrmek için Ankarada ban kanın teftiş müdürlüğüne bulundukları yerdeki ziraat bankalanndan alacakları beyannameyi doldurarak göndermek ve ya
bizzat vermek suretile müracaat edebilirler.
•

İstanbul üçüncü hukuk dairesinden:
Müddeiye Fatma Seadet
hanımın
zevci müddeaaleyh
Kasımpaşada Bedreddin mahallesiİıin Aynialibaba tekyesinde Şeh Mehmet ef. oğlu aziz
l\iuallinıleri davet
beyine aleyhine açılan boşanma
İstanbul muallimler birliği
riyasetinden:
Ankara muallimdavasının icra kılınmakta olan
ler birliği merkezi umumisinin
tahkikatında
müddeaaleyhin
son kongresinde verilen karar
ecnebi memleketindeki ikamucibince federatif usulü kametgiihının
meçhuliyetinden
bul edilmiş olduğu cihetle
İstanbul
birliğinin şeklini tayin
naşi layihai iptidaiye kendisi· zımnında mukayyet azanın 29
ne tebliğ edilemediği cihetle
mart 1929 cuma günü saat
bittalep neşri tarihinin ferdasın- ondörtte birlik binasını teşrif
dan muteber olmak üzere bir leri ehemmiyetle rica olunur.
ay müddetle ilanen tebliğat
Muallimler birliği
katibi es'
icrasına karar verilmiş olduFerit Zühtü
ğun:!an keyfiyet ilan olunur.

şu

-136Ve doldurduğu kade- Hurren1,
onun da
'li, çıplak kafasının ta 1-Vahan ve kadınlar gi.tstüne kaldırdı, bir bi - kıyam etmeyişinden
göz işaretile kıyam mütevellit taze bir
ıtttirdiği kadınlara da
iğbirar ile sırtını çe~yni vaziyeti aldırdı.
virdi ve ev sahibine
)1.ümeyiz, şişkin kar- emretti:
J.aile masanın altı ara- Nutkunuzu söyle11nda sıkı bir temas yiniz!
Koca herif, gazetetesis ederek uzanmış,
bu saçma merasime lerde görnıüş olmak"!aspı nazar
etınişti.
tan n1ülhcn1 olarak
vırlar,

J;mMAJİK

da gene ora ya yığıldı.
Herkesin sabırsızlıkla bek' a I.ı paşa, S adrazanıa
lediği muazzam bir filim.
hitaben
yazılıp ta su(Vildor Hugo) nun
'
· R
d ·
retı
usçuğa gön erıG Oşaheseri
LEN
len «hattı hünıayunu »
ve bizzat kendi namıADAM
na ısdar olunan ferMümessilleri:
manı okutn1ak üzere
KONRAT VAYT ve
MARY FILIBİN
meydana
gelmışti. .:................,......,........,,,.,.,.........,......,..;
Fakat Tersenkli oğlu
Filim ticarethanelerile
ansızın bu pişmiş aşa
muhterem halkımızın
soğuk su kattı. Bu
nazarı dikkatine
evrakın
okunmadan
Memleketimizde birinci bir
teşebbüs
olmak üzere geçen
evel kendisine gösterilmesini istedi. Bu, sene bir filim silsilesi musabakası tertip
etmiş
olan
işitilmemiş bir cüret,
SiNEMASI 2 Mayısta
tahammülü müşkül bir MAJIK
başlamak üzere bu sene için
tahakkümdü. Ne çare tertip ettiği ikinci filim musaki vali, boyun eğme bakasına filim vermek suretile
nıezlik yapanıadı; geiştirake bilumum sinema filimi
rek hattı, gerek fer- muclrlerini davet etmekle be-

sebep olan Muhittin
Aşıkı kendi olsa çok- efen<linin muhaken1esi!'ln o kadını sürükle- ne dün Üsküdar ceza
t ~cek ve visaline ceb- ınahkenıesinde devam
edilnıiştir.
,.-en ermiş olacaktı.
Hadisenin kaza ve ya
Vaziyet bu nıerkezde
:ken İstanbuldan bir kast neticesi olduğunu
tayin edecek olan Tıb
~apıcıbaşı
çıkageldi.
bı adli raporu gelmevali Osman paşaya diğinden nıuhakenıe
t>ir çok heda ya ve kaln11ştır.
ataya ile bir de ferKaplan avcısı öldü.
man getirdi. Bunlar;
İki gün evel, İzmir
'.>hediyeler ve atiyeler, civarında kaplan avKadıkövünde
Vidin la rlarken azılı bir
asilerine karşı ihraz kaplanın pençesi ile
edilen musanna zafe- yaralandıi{ını yazdığı
rin « deri devlette » ınız İzmirli Hanıit bey
ika ettiği büyük, çok yatırıldığı Aydın hasbüyük tesirin delaili tauesinde vefat etmiş- ·
resn1iyesi idi. fstaııbu- tir.

ıcı

Son

birdenbire şaşı <lı, yüksekte tuttuğu kadeh
bu ani şaşkınlıkla sarsılarak çıplak kafa oa
beş, on katra dökülLlü.
Hurrem, kaşları çatkın, nutku
bekliyor,
kadinlar da -muhabbet
tellalının mücella kellesinden yüzüne doğr:'U
sızan- ispirto cüralarına bakarak hafifçe
gülüyorlardı.

l\ianıafi
efendinin şaşkın

tellal
lığı çok devam etn1cdi.
Seri bir aıneliyei zihniye ile nutkun ana hatln :· ıı• t ·•·tip Ye bu nu-

Şehremanetinden:

Köprü
hasılatını köprüden Emanete
ve emanetten lüzum görülen mahallere kamyonla nakli
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname
almak için her gün levazım
müdürlüğüne
gelmeleri ve
teklif mektuplannı da ihale
günü olan 18 Nisan 929 Perşembe günü saat on'beşe kadar mezkür müdürlüğe vermeleri. ·

ul· için hesaba zamolunacak par:ıyı tespit
etti. Bir, iki kere öksürdükten sonra - kadehini gene başının
üstünde tütmak suretile söze başladı:
- Rütbetlü beyfendimizl [1] Bu gün güneş
iki oldu. Biri gök yüzünde parlıyor «idise»,
[1] Rütbetlü, malüın olduğu
üzere «elkahı resmiye» denilen o gölünç ve manasız sı
fatlar arasında, papas güruhuna tahsis olunmuş bir la.kaptı. V.ahan efendi, bu kelimeyi alelitlak «rütbe» mevkiinde kullanıyor .

ıı

Cuma

akşamı

saat 21,30 da

lı
iı

'Darülbedayiln

15 inci
senei devriyesini tes'it içiıı
Vali vekili ve Şehremini Muh<t•
tin beyefendinin himayelerinde
Darülbedayi san'atkarlan ve
Konservatuvar muallimleri ia•
rafından büyük bir müsamere
verilecektir.

.
eyrı

Izn1ir sürat

po..;tası

{ GÜLCEMAL ) vapuru
Mart Cuma 14,30 da
Galata rıhtımından hareket·
le Cumartesi sabahı izr~iRE
gidecek ve Pazar 14,30 da
İzmirden hareketle Pazartesi
sabahı gelecektir. vapurda
mükemmel bir orkestra ve
cazbant mevcuttur.
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1

Antaı1a postası
AN
ARTA ) vapuru
31 Mart Pazar lOda Galata
nhtımından hareketle [İzmir.
Küllük , Bodrum , Rados ,
Fethiye, Finike, Antalya] y•
gidecek ve dönüşte mezkür
iskelelerle birlikte [Dalyan,
Marmaris, Sakız, Çanakkale,
Gelibolu) ya uğrayacaktır.

Galata köprü
merkez acentesi.

başında
Beyoğlu

2362

Mes'adet hanı altınde da·
irei mahsusada şube acentes·
İstanbul

27 40

DOKTOR
Cerrahpaşa

•

FETHi ~,
Hastanesi

Bakteriyoloğu

Kan, ( Vasserınan teamü·
lü) idrar, balgam cerahat
tahlilleri ile hastalıkların
hususi aşılan yapılır. Tele·
fonla ınalüınat verildiği takdirde tahlil edilecek mevat
aldın!arak biliihara raporu
takdim edilir.
Muayenellane : Beyoğlun•
da, Ağacamiinin karşısındıı
Telefon Beyoğlu 5~
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biri şu masaya ı-;;ıl'
veri 'Or. Biziın ınas'
nın - güneşi « senıa ,,fli
aliyelerin» güneşinde~
daha şırindir. Çünk~
güzel gözleri var, iı:e~
ibi bıyıklaı var, t ır
(.g
i·J
kara için harcıyacag
1
parası var! Bu gii~e..
ve zengin güneş, r~t
betlü efendin1sizsiI1 11'
hoş geldiniz, s~f.a gel:
diniz. Rütbenızın ~
ı· . jııfl
ref .ıne,
nıec ısın1 '(
zıkkın1ı
bı
seref
ine su
•
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.
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Mart·

~9 Mart

~llice,·lıerat satış ilaııı

Dl'NYAl)A Ol~l!P BİTEN
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14

.Son Saat

kıs

•

Manyatizme kuvveti

ıokkaba<

e: 15

.RETİ

[) da
:rosunda

Hayvanlar bile bundan kendile
rini kurtaramıyorlar
•

1
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üsamere
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1ılr
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ezkür

de dacentes·
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l.e

Dok or A. Kutieı !
Elektrik makinelerile belsoğuk!uğu, idrar dıırlığı, ~ıınat,
a.demi iktidar, belgevşek.izi, elit
"e frengiyi ağnsrr; tedaTi eder
I<araköyde fırıu sırasında·

%KTOR Taşçıy
Paris seririyatından mezun
"e 28 sen_ tecrübeli Frengi
a.ğrısız ignekrle, belsoğukluğu
İdrar darlığı ve zaafı cinsiyetin elektin'lde
kat'i seri ve
a.ğrısız tedavisi Eminönüııde,
İlnıir sokağında ?\'. 4

an

Fatih sulh mahkemesinin
Üçüncü hukukd.ıiresinden.
lV!üteveffa Osm;m efendi
"ari.sleri Ha<:er hanımla Zahide ve Hanife namı diğer Nahide hanımlara il'6en intikal
etnıesi laum gelen, ve beytıel verese kabili kısmet olmaYip bittalep füruhtu tekartür eden ~ehremini civarında
a.ltı mermerde katip maslahattin mahallesinde küçük hallıaıncaddesinde «6» atik «14»
tedit numaralı 84,28 metro
~Urapba sahaden ibaret arsa
lııerine
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stası

apuru
Galata

lıa:vaıw'ık

inşa

edilmiş

olaıı.

tıa tamam (700) lira kıymeti
llıuhammeneli ma bahçe iki
kuyu ve odayı müştemil kagir
ha.ne bilmüzayede ( 150) lirada ve ayni mahallede medrese
Sokağında 1 numaralı (194,69)
llıetro murapbaı arsa üzerine
111
Şa olunan (700) lira kıymeti
\ııhaınmineli iki yer odası ve
~ i ku:;uyi havi kagir hane
eza)jk ( 150 ) lirada ve gene
a.Ynı mahallede ( 4 ) atik 12
(e 2 ve ( 4 ) cedit numaralı
107,23 ) metro murapbaı
~a.tihdan ibaret ( 140 ) lira
(?illeti muhammineli arsanın
t
lira bedel mukabilinde
;1 1Pleri · uhdesinde olup bcdetiilllıezkur haddi layikındagöhi errıediğinden müzayedenin
r r llıah daha temdidine kay~t Verilmekle şehri nisanın
s~~~ sekizinci pazar günü
ı;ı •halesi icra kılınarağından

r>

ııı::b1.a ta~ip olanların kıymet
llis • 1 ~mınelerinin yüzde om
lilst~~r.tle pey akçelerini müsi1~11 a en muracaat eylemeleri
o1ıınur.

Kiralık
Asri ve sıhhi apartıman. 6
oda banyo ve bir eşya odası
nı havidir. Osman bey Davudoğlu sokak No 22

·-----İstanbul icrasından:

Beyo~lunda katip Mustafa
çelebi mahallesinin diğer tel graf soka,ğında kagir 17, 19
No iki bap hane Köçeoğlu
Aram beyin borcundan dolayı
kırk beş gün müddetle icra
kılınan
müzayedesinde bin
ellişer lira bedellerle talibi
uhde!inde İS'! de bedeli mezkür haddi layıkında görülme diğinden müzayede bir ay
müddetle temdit edilmiştir.
17 No hane hududu: Necip
paşa
bahçesi Serviçen Ef.
hanesi 19 No hane ve
telğraf
sokağile
mahdut
üç yüz seksen altı arşm terbiinde arazidea elli sekiz arşın
hanenin önünde çakıl taşlık
iki yüz yirmi iki arşın bina ve
yüz altı arşın bahçedir. Müş
temilatı: Zemin katı kısmen
tonoz ve malta olup diğer
kısımlar nim kağirdir üst katlarda ahşap kısmı vardır mermer taşlık beş sofa on iki oda, odun ve kömürlük bir kiler üç hela, tulumbalı ve sahrınçlı
dolaplı
bir mutvak,
bahçede tulumbalı kuyu, tavansız catı altı 5U deposu, tarasa, tavanları kısmen yağlı boyalı kalemkar ve sıvalıdır.
T erkos ve elektrik tertibalile
mücehhez on yedi bin on lira
kıymeti muhammenelidir. 19
No hane hududu:
Diizoğlu hane ve bahçası
ve bazen Neni H: hane vebahçası ve bazen Eleni H:
bahçası ve Serviçen ef: hanesi ve 17 No hane ve yol
ile mahduttur. Mesahasi: altı
yüz seksen dokuz arşın araziden yetmiş beş buçuk artın
çakıl taşlık, iki yüz yetmiş
beş buçuk arşın zemin katı
kısmen tonoz ve kısmen volta diğer aksamı nim kigirdir
yüz kırk üç arşın arka bahça
ve iki yüz on üç arşın arasında duvarı
bulunan yan
bahçadır . Zemin katında çini
koridor üzerinde bir hela iki
odun ve kilmiirlük bir kiier
bir aralık tulumbalı sahnnç
bir mutvak ve bahçada tulumbalı
kuyu
üç
tekne
ve
hane
altında
çakıl
taşlığı
kapusu olan aralık
g:bi mahel ve üstündeki beş
katta on oda biri tavanlı banyo mahalli bir kiler bir hela
beş sofa, mermer taşlık, aydınlık mahalli, kapu ve pençereleri yağlı boyalıdır. Yirmi
bin yüz otuz lira kıymeti
muhammenelidir. 17 No. hanede Tahsin bey ve 19 No.
hanede Karii Millar ef. sakind;r. Fazla malumat .,,. t dos•
yadadır.
Taliplerin kıymeti
muhammenelerinin yüzde onu
r.L!JtYnde P"" <>lH:asını teslimi
vezne elme'.cri ve 29-4-929
tarihinde s<'.at 16 ya kadar
temdidin son mUzayedesi yapı
lacı:ğı iliin olunur.

l

Emniyet sandığı nıüdürlüğünden:
~
l. k raz No.
119817 Üç adet Osmanlı zinet altını
Mehmet Ziya B.
132503 Bir çift roza küpe 190 dirhem gümüş
Eemine Saliha H.
132997 Üç adet pırlantalı yüzük bir roza gümüş pandantif
la et H.
134962 Bir çift roza klipe iki roza yüzük Emine Saliha H.
138592 « roza çark iğne bir taş noksan Emine Sa a H.
148340 « roza tek taş yüzük bir çift roza
küpe altı
Ali Nail B.
151872 Bir pırlantalı pandantif
Samiye H.
153911 890 dirhem giimiif
Matmazel Vitali
164021 Bir çift roza küpe bir roza bilezik bir
taş noksan
Fatma Salim H.
167273 425 dirhem gümüş
Milkerrem H.
170036 Bir pırlantalı bilezik
Şaziye H.
170565 « çift roza küpe bir altın saat Zeynep Zekiye H.
172583 « altın saat
Refet B.
177024 İki altın ıreat
Celal B.
179292 Bir çift roza küpe bir roza yüzük
Fatma H.
179383 Bir pırlantalı saat
Mehmet Arif B.
179457 « altın kol saati bir altın kordon Ayşe Leman H.
179983 « çift roza tJenekşe iğne
Hasan Selim B.
180223 « roza yüzü
Hikmet H.
180846 « çift pırlanta gül küpe
Hatice Sadiye «
181074 « roza ay iğne bir altın saat kubbesi
kırık bir altın kordon slirgiisU elmaslı
23 dirhem
Y aşna ef.
181271 « pırlantalı gök akar pandantif
maa kolye iki pırlanta bilezik
Müsyü Dimitri
181329 Bir roza tek taş yüzük bir çift roza
Cevat B.
kol düğmesi
181700 Bir roza pandantif
l>ürdane H.
Hacer «
181877 « çift roza küpe
182023 « çift roza kuşlu küpe bir taşı sırca Hüsniye «
182984 « roza yüzük
Şefika ((
183207 « altın kordon iki altın bilezik 14
dirhem
Fatma Hilkat «
183348 Bin yediyüz yetmiş beş dirhem gümüş Kerime Muhtar«
Nigar «
184248 « pırlantalı gül yüzük
184264 " roza akar pandantif
Abdürrahim B.
1844-08 « altın habbe gerdanlık
Hasene H.
184634 » çift roza gül küpe
Emine Hayriye H.
184869 Bir roza gül yüzük bir taş noksan
Ay e Leman H.
184979 » pırlantalı sıra taşlı bilezik
Abdülvahap B.
185009 İki roza yüzük
Abbas Ef.
185248 Bir çift pırlantalı pat küpe bir roza yüzük
bir altın kol saatı
Ahmet Cemal B.
185907 İki roza tek taş yüzük
Hiristo Ef.
186093 Bir altın köstek 15 dirhem
Mahmut B.
186356 » roza margiz yüzük
Saadet H.
187371 » altın kolye maa zinet altın bir alhn
bilezik 22 dirhem bir gümüş çanta
Emine H.
187606 Bir çift pırlanta gül küpe
Refik B.
187810 » roza kuş iğne bir roza bilezik bir
çift roza küpe bir altın saat bir altın
.
köstek 11 dirhem bir gümüş kemer
.. ~hra H.
188225 Bir roza gerdanlık
Fatma muruvvet H.
188299 İki yüz dirhem gümüş
Burhanettin B.
18 323 Bir pırlanta çapraz yüzük
Feridun H.
188332 » pırlantalı bilezik
Fuat B.
188611 " roza haç
Matmazel Mari
188923 Bir çift roza küpe (bir taşı kağıda sanlı) Şöhret H.
189736
» çift roza küpe bir pırlanta tek taş yüzük Şükrü B.
189754
« altın saat
Mazliım B.
189868
« roza çift menekşe iğne
Hasena H.
190004
« altın bilezik saat
Jt
Hatice H.
190045
« roza iğne 2 roza yüzük 1 taşı noksan
Şükrü B.
190132
« pırlanta yüzük ve 1 pırlanta madalyon Nurinnisa H.
160194
« çift roza köpe 1 pırlantalı pandantif Memnune H.
190221
« pırlanta ( bir taş ve altı incisi noksan)
« çift altın bilezik
Tarık B.
182569
« çift roza küpe
Nafia H.
1089 Üç roza yüzük bir roza kravat iğnesi 80
dirhem gümüş
Hace~ H.
3845 Bir çift roza küpe bir roza yüzük
Remzı B.
185394 İki altın yüzük bir çift altın küpe
Afife H.
Yukarda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat mukabilinde Emniyet sandığından istikraz eylemiş oldukları mebaliği
vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ihbarname tebliğ edildiği halJe gene tesviyei deyn eylememiş
olduklarından ecnası yukarda gösterilen merhunatından deyne
kifayet edecek miktarı sandi.k satış amiri .ile. icra memuru
hazır bulunduğu halde şehrı mayıs 929 2 ıncı perşembe. v~
4 linçU cumartesi günleri saat (10) dan (16) ya kadar ve 5 ıncı
pazar günü saat (10) dan (12) y~ kadar sandık satış amirliğin:
deki camakanda feşhir ve şehrı mezbünın 6 ıııcı pazartesı
günü saat (14) te Şehremaneti sandal bedestaninde müzayede
ile satılacagından talip olanlar .~eşhir günleri sa~~ satış amirliğine ve satış günü ma~i muzayedeye ve te.dıyeı d~n ve ya
tecdidi muamele etmek ıstıyen medyunların hıtamı muzayededen evel sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilan
olunur.

PERTEV ÇOCUK podrası
İlk valde

olmak şerefini ihraz eden ha-

~ımlara tavsiye olunabilir.

ÇÜNKÜ onlar mahiyeti gayri malum her
hangi bir podra ile çocuklarının nazik ve
hassas ciltlerinin gayri kabili tedavi cilt hastalıklarına müptela olmak teh1ikesine maruzdur.
İkinci veya üçüncü nevzadını yetişdirmiş
olan valdeler onun havasu kıymetini çoktan
takdir elmitlerdir. bir kere tecrübe ediniz.
Beyeğlu üçüncü sulh hukuk
mahkemesinden:
Müddei birinci mülazım Aziz beyin müddeialeyh Seyfettin hey aleyhine ikame eyledeği (80) lira alacak davasının ceryan eden muhakemesinde müddei, müddeialeyhe
(80) lira verdiğini müddeialeyhin inkarına karşı vesika i
tahririye ile ispat edemeyerek yemin teklif ettiği halde
30 kanunsani 1929 tarihli celsei muhakemede müddei imzasına rağmen vümt ctmem .. sine
ve müddeialeyh müddeinin

zaptı

davada ikametgah olarak
bir mahal göstermediği cihetle
ilanen tebligat icrasını talep
ve olveçlıi!e muamelei gıyap
kararının on gün müddetle
ilanen tebligine ve beş gün
zarfında
müddeinin itiraza
hakkı olduğuna ve yevmi muhakeme olan 13 nisan 1929
cumartesi saat 11 de mahkemeye gelmediği ve ya ı~
vekil göndermediği ta kel' .r,
yemin teklifi hakkından feragat etmiş addolunacağının tebligat makamına kaim olmak
üz re ilan olunur.
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Rene Adore; ( Metro Goldvin - Mayer ) studyolı:nnda ( Putperest ) filimini yapmaktadır.
Vilma Banki; Sam el
Goldvin hesabına (Bu Göktür)
filimini yapm~kladır. .. .
]on Barrımor; ( Umted
Artist ) studyolannda ( ilahi
aşk ) filimini yapı_naktadır.
Vallas Berrı; ( Parramount ) studyolarmda ( P at1aH
) f'li
. .
k
1
arp
mını yapma -

id.r

a Bflli 'Dov; ( First Naoonal ) studyolarında ( Erkekler
ve Zaman) filimini yapmaktadır.
Duglas Ferbanks; ( Pikfort - Duglas ) studyolarında
bir müddettir çevirdiği ( De·
mir Maske ) filimini bitinıı•I.:
üzeredir.
.
Can Cilberi: ( Metro
Goldvin - Mayer ) studyolannda ( Susuzluk ) filimini bitirmiştir. Şimdi ( Yalnız Geeeler ) eserini hazırlamaktadır.
Çarli Çaplin: Şarlo kendi studyosunda ( Şehir Işık
ları)
filimini tamamlamakla

taşıyan

bir filim yapmaktadır
]an Gravfori; (Metro-Gol
c!vin - Mayer ) sbidyolarında
(Bizim Asri kızla .• mı ) filimini

yapmaktadır:

Recinald Denni; (Univer·
sal) atudyolarında (Onun Talil
Günü) filimioi yapmaktadır.
Korin Qri'/if First l'!atio·
nal) studyola~nd~ (Mahpuslar)
fil' .. b'ti' ._.,
ımını
ı rıı:ıı~ur.
Em ·ı }' n • gs· ( Para •
ı
a ın .
mount ) studyolannda ( Hain}

yapmı~a başlamıştır.

filimini

'
Basier Kıto~ ( Malek ı
( Metro - Goldvı~ : .M~yer }
studyolarında ( Kinlı Izdıvaç )
filimini yapmaktadır. .

Lora LapltJnf: (Ünıversal)

meşgul olmaktadır.

Ronald Kolma.n : ( Samucl Goldvin ) hesabına bir
müddettir
meşgul
olduğu
( Bulldog Drummond ) filiminin ikmaline çalışmaktadır.
Lili Damita; (Metro-Goldvin-Mayer) studyolannda (San
Luis Rey köprüsü) atlı bir filim yapmaktadır.
Bebe 'Danyels: (Paramon
studyolarında (Bir Gece Nedir)
isimli filimi bitirmiştir.
Mari Astor: (Foks) studyolannda (Yıl başı gecesi) filimini yapmaktadır.
Corç Bankroft: Paramont
studyolarında (Vail Sokağının
Tilkisi) atlı eseri bitirmek üzcredır.

Liyonel Barrimor: (Met-
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yap-

Kraliçcı

filiıııiıııle

studyolarında (Aşağılık Kadın)

filimini bitirmek üzeredir
Adolf Henju; (Paramount)
studyolarında ( Marki Tercih
ediyor) filimi ile meşguldür.
Kollin Mur. (First National) studyolannda (Ne İçin
Güzel Olmalı) filimini yapmak-

ro - Goldvin - Mayer) studyolannda (Esrarlı ada) filimini ikmal etmiştir.
Noah Berri; (Paramount) tadır.
Ramon Novaro: (Metrostudyolarında (Dört Tüy) filiGoldvin-Mayer) studyolarında
mini yapmaktadır.
Eleanor Bordman: (Uni- (Putperest) filiminde oynamakted Artist)studyolarında (Harbe' tadır.
1
Heri Pikfort: Kendi stüdGiden Kadın ) filimini yap - ı
yolarında (Koket) filimini hemaktadır.
Klara Bov: ( Paramount ) niiz bitirm:ştir.
Norma Şert·r: (Metro-Gol·
studyolarında (Vahşi Cemiyet)
dvin-Mayer)
studyolarında (Ma·
kurdelesini bitirmiştir.
Kliv Bruk: ( Paramount ) ri Duganın T ccrubesi) rn;mini
yapmaktadır.
'
studyolarında ( Öldürülmek İs
Hilton Sils: (First Natiotiyen kadın ~ filimini yapmaknal studyolarında (Karanlık
tadır
Sokaklar) filimini yapmaktadır.
/,on Şaneyı ( Metro-GoldGlorya Svanson: (United
vin - Mayer ) studyolarında
Artist) studyolarında (Kraliça
( Şark Neresi İse Güneşin
Kelli) filimini yapmaktadw.
boğduğu Yer Orasıdır) ismini
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ı ENi Fordun birinci yıl dönü-

S?nra in1al sistemin1fzi değişti
Yeni Ford sırt sağlam esas:.
lar üzerine yapılnıış olnıası savesinde herkesin takdir ve teveccühünü kazanmıştır. Ve şura
sını ilave edelim ki bu araba tecrübe neticesi bir in1alatın mah•ulü değildir. Bütün gayretlerimiz sadeleşrneğe matuf olmuştur. Ve bunu tamamil~ elde
ettik. Mümkün olduğu kadar
az maki na ile azan1i ve müken1- ·
mel bir hizn1et teınin ediliyor
ve daima yeni in1alatımızda geniş tecrübe sahasından istifade
etmeyi Yazife bildiğimizden bu
yeni afabayı vücuda getinnek
için b.tından evvel yattığınıız.
15 nıılyon arabadan edindiği-..
pıiz tecrübeden istifade ettik. ·

.Kanunuevel 2, 1927 tarihinden başla yarak bir senç zarfın
da 750,000 yeni Ford otomobili
rapabildik. İstihsalat günde bir
kaç yüı otomobilde tedricen
yükselerek 4 Şubat ım günü
~? 1 000,000 nün1erolu makine River
\iouge (River Ruj) motor f abtikasında ikmal edildi. İşte bu·
ondôrt aylık büyük mesai neticesidir. Bu sene yani 1929 senesi
zarfında 2,000,000 otomobil inıal
'1e ikmal etrneği ümit eyleyoruz.
Bunlar insanı düşündüren rakJcamlardır. Fakat. rakkamlar
haddi zatınCia şayanı ehem!nİ
.yet değildir.

l

Motöraıı

rekoru .
Motör hakiki bir r~kor tesis
etmiştir. Zira işlemesi kusursuz
,ve mükemnıeldir . Bu . motör
kuvvet, sürat, dayanıklık, kul-

En ziyade dikkat'.! alı nacak
cihet Fordun meziv~tleri
:'.ave.
.
sinde kendisini ümidirıı izde:.<ı çok
{azla tanıttırmtş olr..ıasiciı r. Bi,·
•
iene evvel yapıla11 vaitier ta~
nlamile yerine getirilın;ştir.

lanılr.ıasındaki kolaylık, elhasıl
1her şeyi
kendinde cemtxler ve
azaı ,1 emniyeti verir. 'Bundan
başka bu motör ucuz arabalar-

, da bulunnııyan ve yalnız yüksek
fiatli makinalara mahsus olan
bütün faydaları içinde topla; mıştır. Fakat mevaddı iptida.
ıyenın mükenımeliyetine halel
getiroıemiştir. Biz bu nıotö;ü·
yalnız onu vücuda getirn1iş olmak için in1al etınedik. Ancak
ahalinin bize karşı besledikleri
emniyete müstahak bulunduğu
~uzu gösternı~k ve müntehap
bır şey takdin1 etmek istedik.
Diğer bir n1odel bize daha iyi
görünmüş olsa·idi onu hilatereddüt kabul edecektik

Yeni Ford yüksek bir düşün
cıenin ifadesidir. gayemiz en iyi
malzemeyi en ucuz bir fiate satabilmektir. İşte yeni Ford bu
·prensibin semeresidir. 20 senedenberi vazifemizi bu prensip-

~

ten ayrılmıyarak yapmaktayız.
yürünıeyi müşterileri

hıiz de bihakkın

•

J

beklemektedir.

imal programtnıızın başlıca
tıoktalan güzel hatlar ve iyi
malzemedir. Terakkileri nıüş
lruUeştjren bütün engelleri kaldırmak vazifemiz olduğundan
yalnaa tadilat yapmakJ a kalmı
yarak bu· tadilatın hakikaten
faydalı olduğnna emin oldukları
tonra işe başlıyoruz. Binaenaleyh yapılacak tadilat sayesinde ameli ve nazari bir netice
elde edeceğimize • enıin olduktan

811ıdelik

mükemmeliyetle
ispat edilmiştir

Yeni Ford sadeliğin müradifidir ve bunun hergürı şekli-

hhı

lila

lıar

ehenın1iyetleri

ni, müvazenesini, imalinde" ve
malzenıenin intihabında göste•
rilen hususi itinayı görn1ek su•
retile bizıat takdir edebilirsini1
Saatte 80 kilotnetre herkes
· ıÇin kafi görülen bir sünıttir.
Yeni Ford bu suratı yapmaktadır sürat degiştlrmesi gayet ko-,
lay ve çabuktur. Bir yokuşu nasıı
tırmandığını ihtimal gördünüz.
Elhasıl

yeni bir Fordu idare
ettiğiniz zanıan idaresi ve işle
mesinin nekadar iktisadi olduğu
nu göreceksiniz. Yeni Ford sahipleri onun sağlamlığına olan
nihn.yetsiz emniyetini her va-'
kit ,.e her vesile ile bize bil-dirir. Bir sene zarfında 7500(;
· kilometre kat'eden arabalar pek
çoktur. Bazıları 15uooo yapmış
tu-. Mamafih bunun daha fazlasına intizar ediyoruz.

T

modelinıizin

ancak vasati

sene dayanacağını dii~ünnıüş
tük. Şiındi yeni Fordun bundan
fazla çalışacağınJ tam bir kanaatimiz vardır.
7

Bittabi rnotür otomobilin
kalbidir. l\lanıaf ih sair aksamın dahi ihınali caiz olmıyaı-.
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varsır.
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dahilde bulunan altı fren sistenıi emniyetin büyük bir zan1anı
dır. Sonra her süratte müvazeneyi ve mükeınmel hareketi, dahili konforu, harici şeklinin gü~
, zelliği ve araban in cazip renkleri
· nazan dikkate alınacak keyfiyetleridir. Triplekscanıları parçalanınaz ve dağılmaz, elektrik
tesisatı kusursuzdur. Kontrolu
okadar kolaydır ki bir çocuk tarafından ifa edilebilir Velhasıl
' yeni Ford enıniyeti kamileyi
veren kuvvetli ' ve dayanıkla bil'!
·arabadır.

Yeni Fordun evsafı bir ke·
lime ile ifade edilebilir. Ku..sursuz,yeni Ford l?ir gösteri~
arabası değildir. Zira aksanundan hiçbirine diğerinin zararı
na olarak daha büyük.ehem•
~miyet verilmemiştir.

. Bizim senelik nıodellerimiz
yoktur. Zaten buna ne hacet
.İn1alatımızı tedricen t~rakki et..
tiriyor ve tekeınnıülat daha
eski modelli arabada sahiple.:
rinin istifade edebiln1elerini te..
min edecek bir sisten1 dahilinde
yapılıyoı·.

Yegane gayenıiz şudur: kon•
foru, sürati, enıniyeti ve azaıni
tasarrufu nıezceden asri nakliye
vasıtasından herkesi istifade ettirn1ektir
En1elimiz,en ucuz fiate yapı·
la~k en iyi otonıobili vücuda
•
•
getırmektir. H«; cihetten yeni
Ford yüksek bir diişünceni!l
mahsulüdür

FORO MOTOR COMPANY EXPORTS IN·C.
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vırlar,
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reni Fo.·d T:i.000.000 arubanın imalinin verdigi lecrııbclerin mahsala:Jtdtl
Onuıı için bu arabayı gerek nıenılekelln
teralcki 11e inkişafın ve gerekse milyonlarca eşlıastıı rahat ve huzurlarının en
bu_yıılc amili addefme/;feyinı .

~ıyoruz.

müdür. Zira Ford bir sene evvel
~aptlmış ve cihan piyasasına attlmıştır. Bu münasebetle son
aylarda neler yapıldığını şöyle
bir gözden geçirmek faydalıdır
.zannederiz.

Bu yolda
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