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1hmal ve lakaydi
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disi yakında şeh.
.
. .. .. ..
rimize geliyor Bır çok vezaıf, mesaıl yuzustu

is an

kalmış

ın-

Beynelmilel şehirler birliği
kongresine İstanbul Şehrenıa
lleti namına iştirak için İs
l>anyaya giden heyetin bir kaç
güne kadar avdet edeceğini
Yazmıştık. Heyet İspanyadan
Fransaya geçnıiş, Parise uğrı
l'arak
Gazi
k ö p r ü sünün
llrojuini yapacak Fransız mühendisini beraberine almış ve
Şehrinıize müteveccihen yola

olcu

Diğer

taraftan

Unkapanın-

ecek
ruıa-

ya'
ktir.

ıhtı

Zonun,
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idecide
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l'nf Of!U/11 fd•/1/'11,,ll

da yeni köpriı için sondaj
aıııe!iyesine başlanmıştır.
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Bazı

.Milli ab

b' İki

dört,

gündenberi hava birden
ite bozmuş ve devamlı yağ
lııur)arla beraber 'mahsus bir
'°ğuk başlamıştır. Dün sabah 1
lqat yediden bu sabah saat
)ediye kadar ( 25 ) milimetre

lJr 111,

~t't'~~··ı

l\:un

li~,nıııı

~utuııu,

l Avrupadan gelen telgraf~da, dün kaydettiğimiz üzere,
.elgrat, Saraybosna hav<ıli
~.nde kar yağmakta olduğu
Üdirilmektedir.
~~Üracaat e~tiğinıiz hava mül h~ssısları, lstanbul için kar
~ !:kesi artık mevzuu bahsol<ldığını söylediler
ltt'Bu mütehassısların verdiklııi 1 ınalümata nazaran şebri·~kde hararet en az ( ı 2), en
( t4) tür.
\ ltıııgar şimalden mutedil
~a kuvvetli esecek, hava
~ triyetle bulutlu olacak ve
~,tıııen yağmurlu geçecektir.
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Bunu
Mlisabakamızın

5 - nci sahi/emizde:
~ın .. tna

\\ .. ıla

"lilıınu,

lıah.::rler

l.)1111\·.ı :--üuııu,

harıkuıiir

~
oe ıJe b'1 ıı e.t /
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olsun
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hlr
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Şile

hadiseleri
resmen istizah
edildi

Jı. ı.~bıııt

muayyen
zamanda
görmek nasip ol-

iş başında
mamıştır.

Şehrin

gibi bazı hayati işleri vardır ki insanın
aklına durgunluk verecek kadar vah•m bir ihmal ve la·
kaydiye kurba'l gitmiş, bir
çok idaresizliklere, tedbirsizliklere zemin teşkil etmiştir.
Bu vaziyetten müteha ıl
mes'uliyeti ~ehir halkı kir.ıin
omuzlanna ynklemelidir.
Şehreminin:n mi? Hayir.
Şeremaneti gibi muazzam
bir makineyi bir tek adam
belki idare edebilir. Fakat
bütün teferruatı ile meşgul
olmasını ondan beklersek haksızlık etmiş oluruz.
Bu mes'uliyet, hüsnü niyetle
yapılan tenkitlere güeenmemeleri lazımgelen Emanet er siit

işi

Şile Kaymakamı

Refik B.in
bir ihzar kararına icabet etmediği için 3 gün hapse mahkum edildiği ve ayrıca Şile
müddei umunıisi tarafından,
Kaymakam B. aleyhine bir
tnhkir davası açıldığı yazıl·
ıştı.

''i' :yet, bu h

:ıusat

hak-

kında, Şile kaynıakanılığından

resmen istizahatta bulunmuş·
tur.
Alınacak cevaba göre bir
karar verilecek ve geçımsız
!iğin esbabı tetkik
edilerek
icap eden tedabire tevessül
edilecektir.
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Ekspres gecikti

Efjal hastanesi meğer kiminmiş?

~k gitti~çe artacaktır.

~ l ı·ırne

ta,~~dirne
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ınüdürü

polis müdürlüğüne
•'~t'tı ed'lı en b'ırıncı
· · şu b e mu..
lellıb tııuavini Feyzi bey per~<lk :. günü, vazifesine başla
~~, Uzere, Edirneye hareket
~ektır.
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Muhakeme neticesinde
asılsız olduau anlaşıloı 1
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Po:!!>tada
yeni n1eınurlar

'1':1sfiYeYe tabi tutula r:ık
ilı raç
cdikıı
po .tH ,.c telgral' ıııc
null'lanııdan
ıııi·11ıha 1
'
kalan Y:11ifcle:-e genç
111 ~ lll cll'

11111 ~t ı r .

mallardan
ı

kısaca

bildiriniz

neticesinde, karilcrimize •yerli
muhtelif hediyeler vereceğiz

Yerli malı hakkında Dazifemizin bittiğine kani derülfünun gençliğinin yaptığı
ğiliz.
büyük tezahürattan sonra,
JJıııııııı ıçııı ıw yaııııl•ifrmemleketin
iktısadiyatında
cl'_ı/imi:i ı/ıi§ıi111/ıik ııc ycrlı
bir tenıel taşı olması lazım
nıall<frıı clııir /ııifıin kalp!crgelen bu çok hayırlı, çok
efen /ıısımya /ı11~lıyı111 !misi
mühim, çok bayati iş için
Jıi:::lerc .wılı(fclcrimi:c/e yer
bütün gazeteler sütunlarca
ı•crmcyi mlinıısiıı yordıik
yazılar yazdılar ve el'an da
!Jıı 11111/;.wıl/ıı /ıır ııı11sıı/ırı/;11
yazmaktadırlar.
atı!ııırıı:. ıjyfc ıımif t•rliyoİstanbul matbuatı böyle rıı: ki, mem/c/;tlıııiı: n/;urolduğu gibi, bu günlerde
clıfJı yıi:l'i 111ııl'urı 'eı ı·11 lıcr
şehrimize gelen bütün mem/;es, J>illı'lssu /ııııııııı İt·111
leket gazetelerinin hangisini
!Jl'tlJİııla eden. aııl/ıır ıreıı
açsanız hepsi öyle, hepsi de , mullCl'l'l'I'
ıııi/I,,
111 •ı bl.,
bugiinün en hayati meselesi
ııa/arıı ı e Jı'ıyofı bır lllt'l'-'111
olan yerli nıalına dair ateşli,
fr>ııws eden ı , 111ıı~ııl•ıı/;,1yıı
canlı yazılarla dolu.
seııt· seve ı,.. bııyuf, /ıır fcHepsi, milletin kalbinde
Jıal ,l;/e i,.lir ıl "ı nkla lir.
yıllardanberi için için kaynaMCı nbnl<an,ız
d!ğı 1:-_alde yeni tutuşup alev
ş ı
ur:
alan ve artık sönmesine
imkanü ihtimal olmamak la} ı•r/i ııw/11ı'111 "" /,ulaı1
sc/;ı/ılc la111i111i ı·ıınl•'l'İ /ı11/;zım gelen bu mukaddes atef;ııulıı, oıı lıl';i sııiın !f<'t'tıll'şi köriiklemekle
meşgul.. ..
Diğer taraftan Ocaklılar ve
111c/; ~ııı1ıle lıı rf,,' fıırcı

Murahhasları
mız geliyorlar

kanının omuzlarındadır.

Hariciye vekili Tevfik Rüş
tü B. ile mayetindeki heyeti
1 r..ıurahhasamızı teşkil eden
Cavat paşa, Riyaseti cumhur
başkatibi Tevfik B. kalemi
mahsus ve şifre kalemi müdürleri akşamki trenle Anka1
radan hareket, yarın sabah
ş hrimize mtİvasalat edecekler ve yarın öğleden sonra
kalkacak ·olan ekspresle Cenevreye gideceklerdir.

IJınııza

ı11all~11'111 t~tı11 i111i

(·~ıı,eleı'i Jıediı·?

4 - ncü sahifemizde:

~~~--------------~~~~-

yağmıştır.

Yeı·li

haııroıları.

JE)firr IR2tınffifiltınrrt, 11cdl dtil®~n I

)a·iınur

1
1

!J- ncü sahifemizde:
( .:..1niı11

daireler vardır ki onHer halde, Şehremaneti iş
müdürlerini, şeflerini
lerini tanzim etmek zamanı
beş ayda bir kere ı çoktan geçmiştir .

ların

artacak

\C

""·~-

bulunuyor

Emanet işle
rinde bilhassa
son zamanlar·
da bariz bir
ihmal ve lakaydinin izlerini görmemek
mümkün değil
dir. Şehrin bir
çok vezaif ve
mesaili hemen
hemen yüz üsn :O:chrı.:m, 1c· 1.oc
tü kalmıştır,
denebilir.
Bir kısım alakadarlar Ema- ı
net
muamelatının
şimdiye
kadar bu derece karışmadı
ğını , bu derece mtlzepzep
hale gırmediğini söylemektedirler.
Bu sözlerde mübalağa olduğunu kabul edelim. Fakat
işi rin c.skisi gibi yürümedıği
de gözle gaülecek, el ile 1
tutulacak kadar sarih•ir.
Bir kaç zat
üstesna .,ımak üzere erkanı Emanet
vazifeleri başına geç gelnıek
te, muayyen zamandan çok
eve! işlerini terketmektedirler,
Bu hal son zamanlarda bir
kısım dairelerde memurlara da
sirayet etmiş, kalem mümeyizleri, hatta katipler bile ayni hareket tarzını takibe baş

tıkmıştır.
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Cemal Hüsnü B • .Maarif vekili oluyor, bu akşam işe başlaması
kuvvetle muhtemeldir - italyada imparatorluk ilanı ihtimat·nden
bahsediliyor - H. vekilimizle .M. Venizelosun mülakattan muhtemel
y~---------c-.a--=--~-----------------========~==================,
eııi l{öı)ı·ii Şehremaneti işleri Yürümüyor 1,_M_Ü_N_D_E_R_İC_A_T~ 1 ,

Uata

t

on

NİSAN

dun

<lir. Bu

Telefon:
YAZI İŞLERİ

10

Dun a.at 21 Jc tır.ı•ıı.. ';:'1' bu ~al·ah
saat ;- Ua. :-tıo t ... \ı.JC"dilmlqir Ru7.,::ir
Povr:ızd;1n
c m ılı
/tıami
'Uraıi
(aniyr:ôe

r

ÇARŞAMBA

Bugünkü hava

ıniştiı-. El·sprc-ı-;İn,

hu-

dudunu11daıı cn:I

rii-

tar

yapıııı:

.

.

oldu•··u
.~

anl:ısı lııı ıstı r.
Alınan
ı'l,cı-rı

urlar

L1ınunıiYe
'kupc;n tedıyatıııa h:~~
landığ·ı
cihetle, ()s-

biitün Talebe birlikleri canla,
başla işi o derece benimsemişlerdir
ki,
bugünlerde
hangi bir Ocaklı, hangi bir
mektepli ve hangi bir münevver gençle konuşsanız,
lakırdı dönüp
dolaşıp yerli
mallarına dayanıyor.

İstanbul
yaptığı

Darülfünununun
büyük tezahürden

sonra, İzmir ınekteplilerinin
de oradaki Muallim mektebinde toplanarak bu meseleye dair ne müessir bir tarzda ant içtiklerini İzmirli
rüfekamız yaza yaza bitireniyorlar.
Göriilüyoy ki, mesele tam
manası ile vatan ve millet
şumul, muazıam,
mukaddes
bir meseledir. Menıleket iklısadiyatının temel taşı demek olan bu meseleye gazetemizin verdiği ehemnıiyeli
ise kaç gündür karilerimlz
sütunlarımızda

görmüşlerdir.

Fakat biz bu kadarla va-

])Üyunu

malları ve
' nıaıılı B.ııık:ı-.ı, gel·enkıymetli bir vaat
lenle ~·ıkanlığı ıne
Ankaraya giden talebe birınurlar 1an

hir

l.ı~ınıpı

tck;::ır \aıil'deriııc a'
ıı11stıl'.

Bunlardan bir
kı-;nıı .\'l'\ ıni'- e ile ist ilıd :, 11' cdilnıe l tedir.

Yerli

liği

heyeti avdet etmiştir,
Y c.rli malı meselesi , Ankara da büyük bir alaka ile hüsnu telakki edilmiş ve Reisicu'.lllıur Hz. talebe murahhaslar.na bilvasıta müzaheret va-
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111ııl l'I lılllfl/r•ftj
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Hilaliahmer
kungresi
Hilalialımer

Ankarada
aktedecektir.

kongresi bugün
umumi içtimaım

Hl''. eti Yeki lede

Heyeti vekilenin dünkü içgece yarısına kadar

t! maı,

•

Son Saat

~ ııi taı~if·e

!\Ter
g rıif !H
~laberlergJ

-~1ks otomobil

·lM. Ve l{aAl etı·

,._

;-~ eski vapur
::esim/eri

}(ı /Jrİ/ı,(ıcılrı rıı 111=.

Nisan

(/i.,y·or ki:

Biı- tıa.beı·
T. Rüştü B. Ve . .

r·~e
DoKumacıiıaı

10

himaye

nizelos Romalemal Hüsnü edemez, deaiştirilmelidir Ha_vya_r, müh~n- da buluşacak ..
B. in tayini mu- Tarife komisyonu tarafından maddei iptidaiye teşkil etti- dıs, avukat bır
!ar mı?
tanzim edilerek B. M. M. ne
ğinden bu iplikleri asgari ta8 - İngiliz matbukarrer gibidir tevdi edilen yeni gümrük rifeye tabi tutmak lazım ge- aı·ay~ gelince ... Atina,
Türk har. vekilinin Roma

arttı

Muhtelit encümc., gümrük
• rifeleri tetkikatını ikmal et-'.!k
·;zered:r.
Encümen
--l:liye ı--yvanatına, makine! .·.-le, vı:purlarda, otomobillerde tenzilat yapın• tır. Lüks
otorrıobilleri'l ise zümriik ta-

tarife layihası elyevm alakadar
lir. Buna rağmen tarifede bu
ali encümenlerde tetkik edil nevi iplikler üzerine mevzu
mekted ir.
' rüsum mantık hilafına yerli
iplikleri himaye eden nispetBu layiha hakkında İstan rifes: ,.,. ı.,m yapı1T..ıştır.
t-rafından karş!lanmıştıı-.
bulda sınai r.ıüe~sesclerc ma ten yüksektir.
H:ıriçtcn memleketi i:ı:e kuNafi Atuf B. in itizarına
lik olan fabrikatörler bazı
Eski tarife Bu noktada daha
r-'m • c arak gelen o cmobilmebni, Cemal Hüsnü beyin
temeım·ydta bulunmaktadır mantıkidir.
lerle p- ç ha nde f' t rılenler
Maari vekaletine tay 1lİ tehakhır.
24 numaraya kadar kilosunanr.n:la me.,k.k timizde kukuk ctmcktecir. B hı.ısu 0 ıak'
E.ı t .~c.:n"yd, :ıh'ren Anka·
dan 15 kur• ş alınır'-cn, bunn ·'.n , ı t
'n n f l.lı tarikııramamenm
t roi' i aliye
r,ya 1, C.e Sanay· birl'ği heydan yukarı ince numaralar için
z c.ııldiği unlaşılmışbr. Karar- eli tarafınc.
B. M. M. ne ve
yalnız sekit' kuruş tespit edilf " - ' 'tete daha ziy de yeni
name, bugün tasdıke ikt'r n
d g.r a, _._ ar makamlaıa takm.Jitir. Bir.-enaleyh yeni ta,iv
tiri:m i için yeni vaederse, Cemal H nü be;in
dim 01 r. c<.kı:ır.
fed~ 21 nuı:ı;
y kadar iplikf '·r
g·.
re. ni az,
bu akşam M.ı.arif velcaleti
B.z, b "r l.:t p halinuc bululer ıç"" 35 kuruş tespit edillre '.i \~~ur •r-'? ise faLladır.
işlerini ifaya b ·laması muhnan bu kmt.nniyatın yalnız
ken bundan yuk- ·ısı için eski
Y"rr-i s ne."kteıı faz! olan
temeldir.
dokumacı ğa
a..
kısmını
tarifocl !(
pd veçhile hiç
'çin yi.zd yüz resim
iktiba ı ed•vo uz;
lm:ı.. "O kuru~ tcnzi i lazımteslihat!
eru.
ca
me
'
d
.
•
ır.
ı'aris, 8 (A. A.) Nis n
sad ıyatı ı, iı rın c
l r'n le ükleri bü14 nu "'a} a 'm ar ic.in
ayı z rfında fraı: ız bahriy ·
eh-..mni.1
•ti
L
•
n
bir
..ı
etle daha farla
1 vazcdile
dcnıze yedi h-.rp gemisi indi27,5 kuruş i !ile
halati um m'yemiz'. h men
i 1tir. Bi.iy";kler
fabril·alan hakkında kafi bir
recektir. 31,000 tc.nluk «Foch» bir ı::ilı: ı:nii teşkil etme~' ndeı
} k nun ile e~a
t
h' ye tc k 1 etmediginden.
kruvazörü bu meyandadır.
istid al olu b 1 • B nacn~
e "lmektedir
bu un da 31) kuruşa iblağı mumensucat tanf ni tespit
usya- meri a
m an., i'llara
ec'erken bu m~ deyi ııriz
v. f,kt .
Lo dra , 7 - Am rika ayame r
erinv amık t t ik t ylem k " L Dol.
gd'nc ; bum d~ Burah, l onı:rrede Sov'mı hr. l\!e
eb hher rak run •-n.1 r.:• a
r.is:o> tler büsye• - A ri
m· 11
t a,
dı i "d ·ye1- • "l
w ıt d •erat n-l- k m · ' bü. n
kan
ı tır ve hi tc
i
ini l
' ceğıni beyan
in -mr · \
c;
r l O) nı
ag nı c. hJ ı
r d g ır.
E
r.
;s_
crindf
h
rd
aL
r
İpuk fabn _ lan
himaye
L;:ımdır.
Kr. !ı ı ı. acı
hr
l
edild ği nispette dokumacılı
ra~,.....,en
Atn 7 B
Kralı
>
t f •
gın da hiı: a, esi L ım g •irBoris ile rr ns s "\'. vana an
lı
zın 1
k n
bı:. cihet
as a na..arı
doğ cak çoc ki r n fı r/y ti
ti
ba'i.
ı [
fa
ı
nıtık ye
e
.Jınm ı'll tır.
diniyden hakkında Pc pa:ık
ı
< r d '· .
Bu r.' b: zlikleri rakam no k .•n.a
.,
tar fından bazı r.."
la. çıka
j
L,
ınc.a
<
la la gost~rmek ıçm tarifenin
T nf~d gör !ı;
rılm:ı,~ta oldugundan bu izdido
rnmacılıgın
a.ey~
i
maddelenni
ayrı ayn tetkik
I c [ 1 adan linı, nı- vac teşcbbüsünim akım kaifasıld~ki miktarların ne dertce
edrlim. Mesela:
111
' ı
agon kc- m :ısı ınuhte~ !dir.
ıı· ·pctsiz olduğunu gö • rmek
Tente v• yelken bezlerine
•
'"on hulrre. lt, •
içiıı ipekçilikle dokumacılıgt
37,5 kuru giimı ül< konulmuşr.
yckdiğerinin
mütemmimi
blltur. Du 1.1n:ilür;e bu miktar
, • ıı ton arpa.
da ,
1
bu nevi bez.er için kafi bir
lunm ına rtigmcn a rı a} rı
•
( .22 i )) ton
·a..,ulye, 1 •
tetkik \'e teşrih edeceğiz..
• hima} e zannedilir. Halbuki
(
H 'r (\ -ı-, ! 1 ) 1
Yerli paınuklarımızı sarfc·
1;
ô.I '
debilmek için iplik fabrikllbunların ipligine 27 5 kuruş
• ) .ı,
t
ıı ton
to ı
) rımızı himaye eylemek ve
giiırrük veril ceğ nd n dokut1
-:ı
ı
ıı
ton
k·ı
bu
sebeple
bunların
m"I
edemacı 1 ğın hı·s~ine yalnız 10
Len/ı.
1
7 G.-z lelcrde
bildikleri iplik cinslerine azc:kuruş ouş •r ki bununla dokullJ ton ı.; •n ' n- 1 etmiyerek bazı mchafil aran1uı·, 1 ı
mı gümı·iik koymak lizJmun
mac:lık cı la rekabet edemez.
t . ( , , ı toıı ~d~cr smda deveran eden bir rivada hiç bir ihtilaf yoktur. Bu
K put bezi de bunun gib!dir.
ı yete naz3ran, İta'yada impara1ctir: ıni.• tir.
sebeple yerli pamukl:ırt işlıHa en kaput bezleri yalnız
torluk te :si için kral ile
•
yen
iplik
fabrilıalarının
im.ıl
büyük
fabrıkalarda nesçed:ll<ıı
(an d:1 "ı '.iı n huküm"t arasında itilaf hasıl
edebildıklcri farzoıı.mm 24
mekte ve dokumacılar ise bunnumaraya kadar ~5 kurış
to ı pc t ı ol, ! ~ ' ' ı ~on olm • r.
ı d n gayri renkli muhtelif cins
Bu riv vetc g öre 21
glımrük takdir cdilrnişt r. Bun- 1 mensucat imd ti _ "sti al ey·
h n/ı·.
ı: ııı toıı nıanisanda Kral Emanail impc:ra- 1 dan yiiksek olan nu'.llaraları iı-e
zo•, "
ton n1~k·ne t • ol cak v M. Müsolini de da ıilde ~crlı pamuklar. y r- !emel t di . Fakat y uı tarifede bu kı ım kafi del"ccede
ya:' ı, ı
ı )) to·1 !;>Ck(r s b.k Alman b- vekil' erin u ım~k m• ınkrn bulunma ıgınv ı ol n (K r , ) t .ı an ı
d n bu n v· iplilderi h~riçtcn
h ap edi memi,. ve bu suretle
it ıal cı ilıni~tir.
a acwktır.
gün bütiin İtal
gctir~iyc kat'i ihtiyaç varclır.
<lL .ı.m l s:ıriıız tam men biyada
büyük
FaşLt
şenli
<ri
Bu sc.beple bu nevi iplikler
k
\ c fıciz bir vaz yette
l açan l·atil
yam! - cakt .
ıiz
ıi
•
hZ
dilecek
efmrı
k
bırak
mıştır.
E:r !.alı maddes'nden «20»
ni_ etini L dir «;derken bir
Avrupadan gelen kuma•lar
sc:ieyc
ahkü;ıı olan Tııhir
himaye
e•
'it
olr.ı;ız
.
Bil:vasati
yüzde on beş çirişlic!ır.
oglu l'.Jehm~t yozga h;;pisaki
clokumacılık
i in b:r
Binaenaleyh d okumacılığımız
n ~in i dE.cr ı. kaçmış, İstan
ayni (Kalite) yani ayni tokluk
bu!a gclmi~tir.
Londra, i - İn;::il iı. gazebazı mes'elelerin ..mü nhasıran
ve ağırlıkta kumaş yapabilmek
Zı-. b ;tamız mcrkumu yak alı
teleri Çcınherlayn - Müsolini
alicenabane
düsturlarla
halli
için daha fazla iplik sarfeyleyarak iade rtm;ştİY
m ülakatının
ltalya - İngiliz
kabil olmad ığını ilave eylemek mecburiyetindedir.
m Ünasebatının sami miyetini
mektedir.
Bir ı ncıı•;ıt.<.nın
lcY
h
as
ı
1
...
Bundan başka ipl iğ i üçlincü
tersin ettiğini, İtalya gazeteŞüphes i z sulh ha kkınd a ki
hakk ın da
r leri bu mülii k :ıtın sulha hadim umumi azım sulhun devamlı dörd üncü, elden al dıkları ciBeı of:!l undaf.ıi «yeni pazar» ı olduğunu
yazmaktadırlar.
bir şekilde tesisini temin etmek ı hetle daha fazlaya mal ediyor!ar.
bakkaliyesinin levhas ına bu
gibi bir neticeye vas:l olaAsgari bir himayeye mazcaktır.
ismin rum cası ola n «Nea agor :ı-> k clir.ıcler i nin yazı l dığını 1
hariyetini
ve bu sayede dokuFakat necip idealle rin nüfuzuna körü keriine itimat
ka y d etm iş ve bu h;:rcketi çirm acılığın da yükselmesini teSofya, 7 - Gazeteler, Veetmek
suretilc
davasmc:
hizmet
k;n bul:nU'jtuk. Dün, mezkur
n:tn ı çın pamuklu mensucat
n izelosun tamirat meseles inde
etme
k
istemek
hır r.ata, bir
ma :ı zanm s;hipleri «kafanos»
tarifesinin atideki tarzda tasBulgaristana
ve
hatta M.
dala lettir.
bir::cerk r na'llına vekilleri
hihi zaruridir.
Çember!ayne k ars ı tahrikkar
M.
Benes
hu
ciheti
takdir
Cevdet P'erit bey ı:ıatbaamııa
bir vaziyc almış old uğundan
180 kuruş, metro munıbbaı
edecek derecede fazla realistı;clerd: bize, «Ncı. '1gora» terkend isine hücum etmektedir
yüz
grama kadar olanlarda n.
tir ve son nutkunu pek fazla
k ·::-inin «926» sene ,inden beri
leı·
150 kuru ş metro murabbaı
harfiyen tefs ir etmekle büyük
«Katanos» biradsrler n amına
. Mısn· - İngiltere
1 100-150 grama kadar olanlarbir hataya d üş m ü ş olur.
bı; t ve tescil
edilmiş bir
Londra, 8 (A.A.) - Mıs ır
u ınv:ını tic2•i old gt1 nu, bu
A ln1a nvada nıli ~kü hl.t ı dan.
~ariciye nazırı hafı~ Alifi B.
120 ku ruş metro mu rabba ı
rur.ır;ı terl:ibi!l isfır.alin d e bir
Bcrlin, 8 (A. A.)- BaFeIngi!terc ile Mısırı alakadar
150-200 grama kadar olanlar1 asli n:ahsus bu 1 u=adıgını,
kil M. Müller ile hizipler reiseden baz ı meseleler ha kkında
dan. 90 kuru ş metro murabbaı
t :;ç:l l;aydlan ile evrük ı nı
leri arasında vuku bulan müİngiltere hükiımeti!c müzake200 gramdan yukarı olanlar~·5!:tc rerel{ , iLah tti.
zakere iki sa<1t devam etmişti r.
rede bulunmak üzere Londraya
dan. Bundan başka (Jakarlı)
Maksııdım ı z , sadece türkçeyc geım.;!<tir.
Hiç bir karar ittihaz edilmemiştir .
işl em el erin gramları ııisp etinde
hürme• lüzumunu istihtaf etm iş 1 .\1 . benesin nutku Y{'
Hizipler
yarın
toplanacaklar
yuka rı daki tarifeye yüzde elli
lıulun cl uğ u
ı ç ın , bı! izah atı
·ran ı n n1i.italüatı
ve
verecekleri
kararı
Baş
zaınmedilmesi lazımdır.»
aynen İ: :ıyd e d c rkcn diyoruz ki:
Paris, 8 ( A.A. ) - M. Bevekile bildireceklerdir. «BerliTemenni layihasında doKııt:mo s biraderler, beynel·
nesin son nulı{Undan bahseden
ner
Tagblat
»
gazetesine
kum
acılıktan
başka ,
yün
mi!,~ şöhreti haı:ı: bir çok ticari
Tan gazetesi hali hazırdaki
nazaran bu müzaker bütçeye
n!lc s~ esclerin
yaptığı
gibi,
mensucat,
ipek
mensucat,
müşküller ve ardı arası kemüteallik
meseleler
hakkında
ti rikotaj sana)' İi ve sair mcunv:ır.ı ticarilerinin yanına busilmiyc•> ilıtiras!ar karşısında
bir itilafa vasıl olduğunu ,
ml.i allcylıin i:ı: ar etmiş oldur.un tiirkçesini de kaydetselert ald;ında
da şayanı
vat
ancak siyasi müşkül.Hın hala
ğu nikbinliği:ı r..lifrit::ne oldudi. hissiyatı milliyemize bürd k ... at- fikirler serdedilmekdevam etliğini göstermiştir.
ğu müt:ıVasmı serdetnıekte ~ e
t d;r.
<lı
Ankara, 9 [Hu.Mu] - Cemal
Hüsnü B. buraya gelmiş ; Adliye Vekili B. ile b azı zevat

0

0

.,r.

imparatorluk
mu il n ediliyor?,
Ro~:ı

intişar

!

o

Hula kattan

sonra.,,

Ve ..izelo::;a
hücum!

atı,

Evelki gün, Galatada Perşembe pazarında Ticaret hanında çirkin bir hadise olmuş ,
bir mühendis bir av ukatı
ehemmiyetli surette yarala-

seyahatini muhtelif suretlerdı;
mütalea etmektedir. T. Rüştü
beyle M. Venizelos arasınd a
Romada bir mülakat icrası ihtimal haricinde degildir.
T. Rüştü bey nisan sonlarında Romada bulunacak ve
orada iki giin kalacaktır, oradan Berline gidecektir.

mı ştı r.

Mühendisin ismi Ağanof,
avukatın ismi de İstepandır.
A~anof efe.adi, İetcpan efc-ı
dinin bir müvekkilinden hayli
müddet eve) «60» liralık havy<J.r almış ve mukabilinde bir
senet vermiştir.
Nihayet senedin vadesi gelmiş, bu aracl da
havyareı
senedi İstepaıı efendiye temlik
eyi miştir. lstepan efendi senede sahip o !ur olmaz.
icraya müracaat etmiş, bir
ihbarname ile Ağanof efendiye parayı 'crme:ıııe hapscn
tazyık edilecegini tebliğ et ır·

Atine, 8 -

Gazeteler, Yu·
Türk teklifabne
cevabı müt iane bir !'sanla
yazılmış olduğunu raber veril' .ktedirLr .
nanistanın

Kanuna
rrıuha.lcfct

İznıir Jinıanına giden
cc 1 bi
"' purlarına

miştir.

Şu un üzerin Aftanof de di ayni handa hl lunan İstepan
ef dinin yazıl: n
e gıtmi
c nd ı,, ihbam:ım yı go rr.1i ,
ar 1 n da b ı a k ~g r
bcesı c g ·ç
1 ı;vve ,i o n
r iı nd ·, avukatın kaf ıı
pati ttıJ...can, yuııhanenin ca·
ve çerç"vt ıni k dıkt n
sor.
çıkıp gitm" tir. Derl
yeti en zabıta memurlan lstep ..n
efend yi
h..s.ar.eye
götürmüşler,
hakkında da
mı.şiardır

Bac.•gı 1 ırıldı
Ereı:ı.köyiındc

otur n aıabacı
Mehmet dün arabasmd:.n düş
mü , s g hac ğı kmlmı t r.
Po;,,tac'aki hır. ızhk
Dun gece, sırtında iki çuval dolusu mektup, gazete ve
sair posta mürn e!atı ile giderkPn yakalanan hırsız Mustafanın
bu p ak etl ri
posta
nakliye kamyonundan ç ald ığ ı
anlaşıl m ıt ı r.

() iden a ltın
E velki gün, Bey azıtteıi
geçmekte olan Naci Mehmet
efendi iki meçhul dolandırı
cıy a (4) beşi bir yerd altın

·kabotaj

l·anununa
1- t
l
et

ınuhalif

'

ı

ı

enı
.
IPI lercli ·.

Ht

l

i

.

·ı.ıcri

gö-

1

u ar
e
ye te-vdi edil-

ıiz
d n

....o-el' - o'"

Etganist
avdet eden
h_ye i ~keriyemiz 14 Nisana
ıı:
dif ö · müzdeki Pazar
gün i Novoro ki vaourıl ~ hrimizc gelecektir.
Ahlaksı zlıklar
, ir e yeni
ra devu
c
gibi umumanelerdc rak ı ve•
rildiği ve hamamlarda muay·
yen yaştan ;..sağı kims ..ler
istihdam edildiği gôriildiığü n
d en b unların da menine te·
şebbüs cdilnü tir.
İz

Karı ını

Üsküdarda Çavuş Dede
caddesinde oturan Enver efendi, zevcesi Hatçe hammla
kavga etmiş, bir aralı k foz!a
asabileşmiş ve ekmek bı agı
il zevce.!i ni iki yuir.d n yaralıyarak
kaçmıştır.
Carih
ar, nmaktadır.

te~hnitlerin

11

( )( ~ [

iça ı a
vurarak kaçfz !

bazı ınü

hluı ı

.
r

erzak 'eren

ru.. '

Ağanof ekndı
ta ihata başla-

Zt 1

cevabı?

Yun n

1

bıırsada tahkikat
R mazan Pazar mı Pazartesi mi diye Bursa camilerin·
de halkın zilınıni kans,ır,,cak
saçmalar yu·m rtlıyan ho<oalar
haKkında
B ırsa
\il.iyeli
umuru hukukiy nıudiırİüğünce
bunlann mC'mur m.ı, yo a
müstahdem mi oldukları cil etınden tahkikat y. pılmakt a·
dır.

l
lllÇocuk ha as=-Himay ei Etfal cemi"
yetine yardım ediniZ
« Himayei Etfa l » cemiyeti
b ir çocuk h aftas ı ihdas et·
m iştir. Bu haftanın başı 23
Nis and ır.

Çocuk h aftası zarfında
« Himayei Etfal » e yardııt1
ç a rptırmıştır.
edecek olursanız vatanııı
Hırsız o nnı?
istikbaline en büyük bit
kuvvet vermı ~ olacaksınız.
Ş ehremininde Karabaş maİstikbali taşıyacak büyü1'
hallesinde Şerife hıı nımın oTürk yavru l arının boyunl:>t1
dasına hırsız girmiş, bir çok
bükük, gıd;ıs ız ve b akı msıı
eşy a çalmıştır. Şüphe üzerine
kalmalarına hiç bir Türlı
kom şusu Mehmet y akalanmış 
rıza göstermez.
tır.
Cemiyet son 4 senede
257,561 çocuğa ya rdım et·
11 miştir. Bu şefkatli eli yardı•
mınızla kuvvetlendil"iniz.
Mustafa ve Davut isminde
lf.
iki
sarhoş
cvelki
gece
Yarın memleketimizin b:I'
Beyoğlunda Eleni isminde bir
··ıı
şına geçecek olan bugiinll
kadının evine cebren girmek
istemişler , mümaneat etmek
çocuklarını açlıktan, sefalet·
ten kurtarmıya çalış_a.ıı
istiyen kapucu Ömer ağanın
Himayei Etfal cemiyetıııe
demirle başını yarmışlardır .
Bu iki adamı, müddei umumiyardım etmek istiyenlef•
liğe teslim edilmişlerdir .
matbaamızın d e 1a !etinde~
istifade edebilirler. Bu gib'
J(ıratanedc otururken
şefakatli ve hayırperver ıe:
Fatihte oturan Ali Saim
va tın verecek1eri· ~· a ne}'i
tf.ııi
efendi, Şehzadebaşında Şule
memnuniyetle
Himayeı..
E
.
kıratanesinde oturmakta iken
1
L.'.'.'.'..miyetine teslim edccegıt<
Y aııyalı Mithat isminde biri
tarafından paltosu çalmıştır.

Bir eve tecavüz
edenler tutuldu

lU

Nisan

Son Saat

G NUN

•

~rihl

~asıf

B.

Alübadelc koınisvonu•
ııa reis ıni oluyor?

8a

.r

soıı r·a ..

1

Sahife

Bu giclişle

Serserlfl&lmln

·----komisyonu-

HATJJ(ALARI
M.
Edirnekapı tram• • •
bitir- '
, nun ışını
·
ı ~•y lJaşınıa. geleı1leı· ... vayının işlemesi
mesi muhtemel
gecikecek
P(J/is (~/(>11(/i siıı~l '<Jrl<ırrı lirı10a por<ısı <'errlirı11ı;J·rJr(/tı.

Muhtelit Mübadele KomisEdirnckapı - Fatih tramvay
t\llaarif Vekaletine tayini
yonundaki
basmurahhasımı:ı:
yolu
inşaatı devam etmektefi·· menuu bahsolan Cemal
dir. Hat hemen hemen ikmal
Cemal Hlisnü B. Maarif Vekili
ıusnij B. in yerine Mübade11(1f
bu·
edilmiştir. Tramvayların işle
~ hey'etimiz riyasetinin de, tayin edildiği takdirde yerine •
ma
-21
l
-.1lıı!ır11·riri: idris Jlulltefi miye başlaması da artık bir
lllıf 8. e teklif edildiği ve
ikinci murahhasımız Nebil B.in
rde
hafta işidir.
Hir u ·ı.ıı i •rııı ıtı.t rıh
çt•nt;n ostaıı vı•rirll'rse hir
~ınaileyhin
kabul
ettiği
işgal etmesi kuvvetle muhtemel
"ştü
Fekat bu yeni hat şüzerga
tımda llınoııat:ı sat yor hw;ak pe. o Pd(•r ki lıe löy!eniyor.
addedilmektedir.
nda
hında ki Çukurbostan ortaya
duııı. , . <'ı imi ılt•niz a ıılııı lıütfın 111.1 · ı·afıın de·
V ahlrede çıkan Elehram gaEsasen, yeniden başlamakta
ih·
bir mesö!le çik:mnıştır.
ıııPk•I • rlıı<•
·cnlirdi )"m
ııwl,tiL· .. \hwafjmı p:ıraııın
1\ zetc ine Bağdattan bildiolan
Türk
Yunan
müzakeratı
Cadde tarafı yolun bütün
l<:
in
lıeııwıı
lll'ıı~l
dt•
lıa~
lildiğinc göre, İngilizler Mu·
sev!nl"i il:inı!,; ht•klerl.:cn
ııla·
bu defo itiliifla neticelenirse,
u, isterl\Prlnı
ara ı n d ı
sıkleti tesviye edildiği zaman
lıılda, Asurilerden 12,000 kideminki lllPIHl<•hur polis
•
ve
Çukurbostanın duvarına binlilik bir kuvvet teşkil etmek- Muhtelit komisyonun da, tasfiye idi. • lı ııııı. ,ı kıl\« nozl ı •
yanımıza !I •1.11.
oramiş,
duvar buna tehammül
~edir. Bu kuvvetin Cenup , işlerinin hitamına kadar, niha- rıııı y.. r-.L ıı <1 .• aılı in - . Uı•1)1•1· k;:Janlor adaıııııı
edememiş, göçmüştür.
ıui~li. \"i' ı.s!'!
vin<:lt•riıı
Ududumuzda bize mi, Iraka
.ılıpahı imi":-. Ona da
hir
yet 7-8 ay sonra ikmali meEmanet, bu duvann inşası~
?
~ı mı müteveccik bulundu- sai etmesi mümkün görülmek- kenH•r nlhi ol,m ı yal.ları- taıac ı,.ıııarlantlı. Sonra
bir müteahhide ihale etmiştir.
11.11 al!ıııda
,.<' n • ilıwdt•
tıı maliım değilmiş.
polis huaun alt ınıl.ı imi •
tedir.
Yu·
Tramvayın işlemeşı için de
süvh•
hiı
ılinl"ıll'\·iın
de·
ir müddetten beri basta
ıııal, istl'r mi. O da di\j('I'•
.
tıne
~-. olan Hindenburguıı iyileş
diııı.
bu duvarın ikmali inşasını bekleı·iıw ısııı::rl;•dı. lsuıarla
Koınis \ onc ula rın
la
~ı bildirilmektedir.
1.ala lıa ! ı I, J;ı rı
lemek icap etmektedir.
dı aıı .. ı p:-rasını Yl'l'Pceli.
ver..
İn1tihanı
~anamada beş Amerika asBir buçuk metre genişliğin
~lttfic.t f:r-ııl . z ~·crt' !1:r:~I d • jllı i. ~.l':ı:m zararıma.
Bugün rüsumatta Komiskerini timsahlar parala·
de ve en aşağı (150) metre
ll&(\1111';:'! : 111 !.i ı·~· .1. :ı !. . i!f=a,\.ıl".. ı·:!.:ı ilH-;u ı (•ıliyoryoncuların imtihanları yapıla~tır.
lwsiıulc
ııü:wı
Jw!.!i) ı•n
uzunluğunda, (6) metre yükd,ı·
et au sene Amerika hava filo- caktır.
seklikte yapılacak olan duva<:i.iriiııııi. ı.atl:ean ,.urat!ı
.\ilıan•l
ıııiislerill'l'dPn
.
suna 700 tayyare ilave
rın inşaatında ise topu topu
ııolis sl',.h'ıli:
en tdecektir.
o
,.ayuılı
(lt'diyim
z,ıl
palardır. Bu sırada, otele bir
( 6 ) kişi çalışmaktadır. Bu
ll<'Y!
ra <:ık.ırmak il:in elini <"L'•
. .. :H ıwaeo!
.
ı na
jandarma müfrezesi kimseyi
Lı int teşrii meclisine i k i
mesai ile duvarın aylarca ikl\IC'ramını anladım. Her
hine altı:
yaklaştırmamış, batta kayma1u- il bomba atılmıştır.
niin \(' uüıı:k he::; altı sı•
mal
edi!mesine imkan yoktur.
.\ıııaıı ne yapıyoı·sun
linıan Şirketi heyeti umu- kam ve müddei umumi de, fı•r h(•ndı•ıı aııaror llmo İşte bu sebepledir ki, bir
ı ziziııı. ilk p;wa
veri!iı·
miycsi, 21 nisanda fevkalayasak diye, geriye çevrilmiştir.
iki hafta içinde Fatih - Edirı.:ıın ıııı~ ı 'arılı. Oıııı isliili j !
içtima edecektir. Şimdiye
Vak'adan Adana vilayeti
nekapı tramvayının işliyebil
yorılu. t:ı• ııı ı!t• ııt• i"t" irin''
S dar memurların aldığı yüzde
haberdar edilmiştir.
mesi mümküııken, şimdi aylaryi)
~ıııı·eı!Pr
!Jİlıi
cal
..
ılı
Bu <:ocıık y·ıh:ıııı:ı
temettü yüzde 8 e çıkanla·
uat B.in yerine mübadele
lılr tanıı·b!
ca sürecek olan Çukurbostan
ılı• .lil .. "ı;llıılz ar!y<'l ı lsu ı.
tak: ve idare meclisi azasımn
heyetimiz müşavirliğine MeTukıııı lal\l,n .ıt
ya:ıına
duvarının ikmali inşası beklel'aı·,ıya ne Iı.ıce• ..
~İiıde 10 temettüü da yüzde nemenli zade Müvaffak B. takıııla:·
!ili
lllt'?\l<'llst',
z!flin
nilecektir.
\ı•tık d.ıyaııaıııadıın.
e ındirilecektir.
yin edilmiştir.
tıt'!,ini i ·sin. lıir lıard·ıl,
- Ilı' lll'y in ·af~;ız dı' ~adrit Sefaretine tayin ediM.M. Türkiye Macar u:dolılııruı· !Jıilıiriiı·ünı dı•
ıliııı. lit'r Taıırmııı ıııinii
len Yahya Kemal B. VarSığır
fiatları
•laşma muahedesini kabul
ıiiııı Yl' o~ I<' ık yaptım.
lıt-1111<•11
anafoı·
harıl<' k
tuv~dan aynlırken Türkiye- etmiştir:
ll<'ı·il\·i o(;lu hir daha
fr ı·ıl; ,, !iıııoıı ıı.ı k .,. pa- ucuzlıyacak mı?
.~bıstan münasebab dostaneden
ransız sefiri, dün Ha. vedl'llll'Z
ıtıi°!
r ı '(•rııı:L i1. ~;ııı<li ~ııı sana '1nden bahis beyanatta bulunkilimizi ziyaretle AdanaLinıanın1ıza evvelki
j,.[L'I'
l,iifiir l't, islPJ'
yıw•aı·a iJ,r,uıı Pltikl<'rini
azar lıuştur.
Mersin hattı meselesi etrafın
ralın.PL oi,u z;ıı· zor lılı·
dı• H'l'lllİ~ <'•"''l.sııı.Baı·i on- gün Sadık zade vapuru
sch· Münhal vilayet meclisi aza- da görüşmüştür.
'
ıta!ı; !IÜI fıı·nwl. lt'ıı f;a~l.. ı
lığına, sigortacı Refik B.
1· ı-ııı \'t'l't't't',Ji ııaraya ına
ile ıq ~ıJO» sığır gel n1İ~
ozanda,
bir
tren
karla
mahlihap edilmiştir.
•:•.rl' yol.. !lt>ı·ifln lıuııüıı
ııi
olıııa.
Uı•ıı
kı·~
f
k"n
lisur kalmış, bir kaç lokotir. Sığır eti fiatların
aarif Vekaletine tayini
al sil" (j i dP rı . . ıüıı<l<' !Jİİ>İ.
ııwııaiıl<'ılıl,
clu
İ) orııın.
motif yoldan çıkmıştır. Belg:at
da eheınnıivetli
bir
on
e\•zuu bahs lan Cemal
Bııı·ahrd:ı pf'k s:I,; dol. ~
\ ı:µııi 'irıııi hes haı·ıl ı,
ve
civarında kar devam etıgı
nü B. dün akşamki trenle
ıııaua uı·Iı:ıc-! diy<· ılfr::iiıı
tenezzül ul,.u bul,tcağı
liıııoııatamıı ııııra•;ını al mektedir.
raya gitmiştir.
ıltiııı. l\<1Yaııozlı11•m11 ııla
maz_-;,un ifl:\s ('ti im !Jilli
ta hn1in cdilnıektedit.
kadar müsellah EfYeni vekilin tayinine kadar
ral, yıııııııa w·hliııı. ihiııti
ılC'nwl, 1ir.
ganlının İran toprar •. işleri Nafia vekili taraliıııom ~a
lıaı· lai)ıııı ı.a
( :ua hadi Yal' )
Elektrik tarif esi
ğına
akın
yaptığı
birçok
tııdaıı
tedvir
edilecektir.
·ğün·
suııduklaıı _oııra t•aılılc\ i
Elektrik
tarife komisyonu,
İranlının maktul ve mecruh
lull uııı. !lt•ııüz lıt·~ on ,·,_
e te· Ş İı-ketihayriyede , varidatın
•
Hir yıl dönünıü
Elektrik şirketi direktörü M.
düştuğü bildiriliyor.
tiiJ lezayüdünde hizmetleri göılııu al nı.ınıı::-tmı ki İ><'~
Şair v~ muallim İstepan
Hansesin rahatsızlığına binatij en memurlara ikramiye veski bir çeteci olan Uzun
ki~ilif, hir adam !Jrıııııı il<'
Gürd!kyan
beyin
muallimliğe
en henüz topianamamıştır.
köprunün Çöp Nahiyesinllıesi telı:arrür etmiştir.
at
J,ar~ıl.ı~tıın. \ orulnıuslar,
başlamasının
(45)
inci
yıl
döŞirket son üç aylık hesaplarını
de mukim Bektaş, gelinine
H. F. 1 inci reis vekili
azar·
kan t<'r iı-irnlı• f,alınıslaı•
nümü miinasebe~iyle bir tes'it
Ceınil B. e Şişli Sıhhat
çıkarmıştır. Bu hesaplar üzetasallut ettiği için 3 çocuğu
erin·
ılı. Uı•ni 1İiırf111<«• st!\·irnliYurdunda
apandisit
ameliyatı
rf'smi tertip edilmiştir. Cuma
rine yeni üç aylık tarifenin
tarafından katledilmiştir.
acak
l<'ı'. Hu ~<'Yiııı: lahii haııa
lııu"_affakiyetle yapılmıştır.
günü
Tokatlıyan
salonlarında
tanzimi
için tarife komisyoNişastaciyan hanında tütün
dı•fjil, h111, 11ilıi liıııoııata
Uks~k tahsil talebesinin
yapılacak olan merasime bir
nunun içtimaına Şehremaneti
ticareti yapan Evliya zaıııa idi. l\arıa lwna lıir<'I'
l
Devlet
trenlerinde
nısıf
çok güzide zevat davet edilde Muzaffer ve Cemil ticö.de mümessili'li göndermiye
ünce
lıartlak iı:ıill'ı·. Hiı• daha
~~tetJe
seyahat
edebilmesi
miştir.
rethanesinin iflasına karar
bugün davet edilecektir.
ok ,1
ish"lil<'ı·. İı;h•rintll' kibar
1ıı Meclise bir kanun liyiha11
verilmiştir.
Evvela zühiir eden ihtilafta,
cihe· ~'VeriJmiştir.
taYul'lu hiı•i Yarılı. O ıs •
.
3·)=> tevellütlülere
Emanet haksız çıkarıldığından
adriye hanım meselesine
akta· ı;:, ınanet buz inhisarını devreınarlıyorıhı 'ı' iı;tili.ı:ı•:
ait tahkikata devam edilo zamandanberi şirketin tatFatih. Askerlik dairesinden:
Oh!.. ·' .l' lll'fis ııe ha~ decektir.
mektedir
.
Yeniden
bazı kimbik ettiği tarifeler tetkik edfl322 Doğumlu ve b unlarla
yat. lhııııııı haı•tlai)ı on
ı;:, cıa. fi atlarının tesbiti için
selerin
ifadeleri
alınmış
ve
miyecek,
sadece yeni 3 aylık
A komisyon teşkil edilmiştir.
ı;t>I a nıs ı•ılf'r. Parasını on
muameleye tabi yerli ve yası
mevkuflardan Nasır B. in hutarife tanzim olunacaktır.
"\dananın Kadirli kazası janı:ı•ıı ta Yostan YC'r<'<"<'j}im.
bancı
bilumum mükellefinin
mi" ~b ~arma kumandanı, Muha- zurile taharriyat yapılmıştır.
Uiyoı·ılu. C°<:üncii bar Bu sabahki intihap
ini1 l eı hususiye memuru ve Mamunlardan bazısının hariçte dajjı aı·tıı. ymluın yudum 15 nisandan itibaren celp ve
sevkleri mukarrerdir.
Türkiye
aleyhine
çalışan müı~~edarla,
kasabada
bir
iı;iyortlu. Hı•n İst' Iıcsaıı·
Bu sabah, İstanbul Ticaret
iye ti
~:ide
ikamet
eden
bir
Mukim ve mukayyet bulunhim
teşkilitla alakadar olduklıyordııııı:
odasında Hayvan borsası için
et·
~ Uat kumpanyasının kadın
ları tespit edildiği söylen UP~
l,l!;>i
i.i<,.·ı~r
harılaklaıı
duklan
askerlik
şubelerine
heyeti idare azası intihabına
ı 23
lııtı, otele giderek oynatmış- • mektedir.
on hı·~ bardaJ« E!jPı· onaı· müracaatları tebliğ olunur.
başlanmışbr.
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Ceııe }Jalıalılıl(
,re l1il .. k·arlık:
- Dünkü «Son saat», İstan
bul sokaklarında, köylü kıya
fetile Tereyağ yerine vejetalin
satan sahtekarlardan bahsediyordu, gördün mü?
- Gördüm, hatta emanet
biraz bu heriflerle meşgul olsa
fena olmaz diyordu. Halbuki
köylü kıyafetli bu seyyar yağ
ve yumurta kalpazanları bir
çok kimselerce pek maruftuı.
Damgalı güheylan gibi ekseriyt kendilerini tanır. onun için onların yaktıkları
canlar pek mahtuttur.
Hoş Belediye biraz da onlarla
meşgul olsa az fena olmaz!
Fakat
belediyenin
bugün
meşgul olması
lazım gelen
daha neler var.
- Neler var bakıyım?
- Kaçtır yaza yaza dilimde
tüy bittiği gibi yalnız seyyar
yağcılannki değil, İstanbulda

«Halis» etiketi altında satılan
yüzde doksanı mahlüt ...
Kahvelerin çoğu yan yarıya
nohut ... Çaylar berbat ...
- Ha! sahi bu günlerde
nerden çay alsam, en iyisi
diye verdikleri bile gübre gibi
çıkıyor, o neden?
- Çay meselesi uzun bir
meseledir, onu bir münasip
zamanda ayrıca görüşürüz.
şimdi gelelim diğerlerine:
Ekmekler bir çok semtleryağların

eti

r

F
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ında

rdını
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Bu hal uzun
«M. Arif» beye şoför «Zeki
Bcy Icrbeyİ ~taliye tahmüddet devam etti.
Gelal» bey cevap vererek
!.->İl ~ubcsi henüz Beydiyor ki:
Nihayet bir hüsnü tesadüf
lerbevinc iade cdilnıeesri olarak oraya gelen ope«Her altı ayda bir lüks oınis. tir. \' ergilerini veı·ratör Halil Sezai B. ve diğer
tomobil
celbetmek serveti
zevat tarafından zabıtai belemilliyemizi mahvediyor. Lüks
n1ck
için
ehalinin
diye memurlz.nna vuku bulan
olmıyan otomobillere halkın
K.uz~uıH.:uğa
kadar '
şiddetli ihtar neticesinde bir
rağbet etmemesi, lüks taksi- 1 gıtn1esı
çok nıüşkül /
otomobil ttdarik edildi\ e· zalerle
lüks olmıyan taksilerin 1· oluyor. Şubenin bir 1
vallı genç bin müşkülatla hasayni
fiatta bnlunmasıından
taneye nakloluııdu. Bu gibi
an e\·d BeylerheYinc ı
ileri geliyor.
kazalarda muavenetten imtina
naklcdilıncsiİ1 i
-ri ca
Eğer taksilerde tenzilat yaeden şoförler şiddetle tecziye
pılır ve altı ay işledikten soncderin1.
edilemez mi?
ra lüks olmaktan uzaklaşmış
(:cngell·ü.' chalisinYahut kazazdeyi hastaneye
olan
otomobillerin
fiatı indiriden
\Ii ve 1\tehnıct
nakledecek olan otomohiliıı
lirse
halkın hangi otomobile
masrafı Şehremanetince tesvirağbet ettiği görülür. Ucuz
ye edilmez mi? Tüccardan
' takslyi halk daima tercih l~\rJc\tJıl\ u'-'l'at-l J\'OJ'
Ahmet Refik
edecektir.»
S- 10 Ya)ında bir kız

tanın

bit
nız.

üyUI>

nl..r1
ınısıı

Tür~

~-uzalar
~

1 a r:;ı~ında

· '~iki gün

Sultanahmette
\i, trilltlv;ı.y kazası oldu ve
ı t~ndn ayağı kesildi. Ga~c ve gazetemizde bir
' ~ s:ıtırla hı::bcr verilen bu
'-d baklr:nda bir kariimizin
ı.,;ı ınel..-tubu aynen neşre
·:0~Ve .nazarı dikkati celbe~ 1" ~. işte mektup:
ile tanıvay altında ayağı
~ . n ıencin acı acı feryadı
·:'li~e
· d a b u1unan
'lıııd
o c:var
\ı~ en dişan fırladım. Kazal'ıitı;ı }~ 11 ~ feryadüfigan ve
~
ıçınde kıvranmakta ve
~ay·1
etmekte iken numa-

'"s

zapt tınek kabil alamı
}an bir pol:s efendi göründü
ve kendisinden bir otomobil
tedarik edilerek kazazedenin
hastaneye nakli rica edildi
ise de (ben bu nıınhkaya
mensup değ"'icı, acaba nokta
nerede?) diye· ek uzaklaştı .
Bir az sonra iki zahıtai belediye memuru geldiler. Sultanahr:ıet Parkı önünde r.öbet
beklemcl..-te ola;ı şoförlerin
ctomobilleri ile beraber kazayı
rr.iıleakıp, kazazedeye muavent
ctm'!mel~ maksadı ile, kaçtık
larını .•öyliycrek bu memurlar da orada b:rikmiş olan
chali arasına karı~:ır:ık ka~azc
dı>nin hali pürfeca::Eni tema··

daldılar.

rasını

*

.

Otoınobil

ii c r<'t 1t' ri
ı

Kari sütununuzda otomobil
ücretlerinin tenzil edilmesinin
muvafık
olmadığını
yazan

.

* ~lalil~t·,-l(·rlH·yi
.
.
\'t'

.

tahsil
~

,\1uv;ıkl·aten

,.··

··ı

.~uhcsi
·'

Kuznaklcdiien

çocuö·u olup ta eyJatIıl· vernıcl- istiyenlerin
Galatada Adalet hanında No. w- ı ı Fuat
he\e 111iir2.caatları.

de tıpkı deve hamuru; hele
yiyip te uykuya yattınız mıydı,
yarım saat sonra korkulu rüyaların bini bir paraya!..
Sütler beyazlığına gene beyaz ama onun içine koyduğu
nuz şekerler pirinç unu kırk
çeşme suyuna da koyup kaynalsanız ayni lezzeti alacağı
nıza emin olabilirsiniz! ...
Kasaplar hala, müşteriye
bir okka etle beraber yirmi
beş dirhem de kaba kagıt ikram etmekten bir türlü geçmiyorlar. Ne olur bir günde
Allah nzası için belediye memurları şu kasapları birdenbire bassalarda raflarda, tez·
gahların
altında ne
kadar
kaba kagıt varsa toplayıp
sevabına bazı şık, modem kı
lılclı kunduracı
dağıtsalar .

mağazalarına

- Niçin oralara dağıtsalar?
- Kösele yerine iskarpinlerin altına yapıştırmak için ...
Malüm a , o gibi mağazalarda
satılan yabancı damgalı ayak
kaplardan çoğunun altı mukavvadır.

- Bak hele bir kere, seyyar yağ kalpazanlarından açı
lan la~. geldi nereye dayandı.
- Öyledir· Çünkü bizde
b:ı gibi işler çorap söküğü
g bidir, hiç açmıya ge mez.
Onun için bundan iyisi can
sağlığı diyip keyfine bak!

._ •
j'-)ı•ıcrn: ve ti ·atro aı
1Jarı°İllfı!İ111 sıılu11ıındı.
Bu akşam ORTA OYUNU
FERAH SlNErı•AOA
ŞEHRAZAT 12 kısıın ayrıca

)ünyanın en meşhur hokkabaz:

ELİDİS. Matine: 15

Üsküdar

JU akşam

ve

İnşirah
tiyatrosunda
komikle müsabakas

hafız

Ahmet bey incesaz
heyeti konser
Dumbullu İsmail Ef. heyeti

ŞIŞL i GÜZELİ MEDiHA
4 perde

BÜYÜKADADA İSPLANDİT OTELİ
revü 2 perde

ôon

'5ahife 4

ıı

Bu
Açab(t oızııı1-

11

-12iBayraktar, a:an İs- 1 müşatenıeJerini, ölen-

n1ailin evelce uydur- 1 Ierin nıeiul şehkaJannı
duğu yalanın hikn1cti 1 öldürenlerin
sadan
icadını .,imdi anlan1ışhaykırı5n1alarını
mı
tı. O, Pazyan oğlunu
dinliyordu? 13u feci
tahrik ve iğzap için ınusiki onun hunhar
öyle bir plan kurn1uş, ruhunu teı1şit nıi edigafil İstanbul un 111a- yordu? Yoksa, ölenlerin
nevi nıüzaheretini te- soluk hayallerinden,
min ederek ınevkiini kefensiz ye sernigfın
kuvvetlendirn1işti. Paz- cesetlerin hayalete invan oğluna galebe 1 kılftp eden sitemk&r
ettiği takdirde Rumteressümlerinden korelinin başayanı ve baş- karak için için raşe
pehlivanı olacağında
ler mi geçiriyordu?
şüphe yoktu.
Ne sebeple olursa
Biri, Vidinde fernıa- olsun, ağa hazretleri
nferına
bir haydut bu kardeşler nıukate
zade namına, diğeri lesinin cereyanı deRusçukta tağallüp et- n1inde münzevi idi.
miş bir sütü bozuk
Rusçuğ'u bilfiil nıüda
hesabına boğuşan iki
f aa eden, VidinliJerin
fırkanın kanlı musagünden güne ınüteza
raası, Bayraktarı için
yit savletlerini kar:;;ı
için ağlatıyordu. Kar- lıyan, ınahsur halka
<leşi kardeşle boğw;eınniyeti kalp ve cüreti
turan şu ağaların ne ruh veren, ölenlerin
zalim insanlar olduğu- ailelerine
teslivetler
nu düşünerek her iki- serpiştiren ancak Baysine lanet okuyur ye raktar idi.
her ölen Rusçuklunun
Mabadi var
cesedi başında kalben
baQ-ırıyordu:

- Hey AlJahını, sen
de biliyorsun ki bu
zavallının katili ben
de{{ilim!
Hüznengiz ve o nisbette de manasız olan
bu boğuşma sırasında
l'ersenkli ol!lu, ınün
zevi denilecek
bir
Hayatı girizan geçiriyordu. Bayraktardan
başkasile henıen hemen görüşınüyor, konağından değil, odasından dahi çıkmıyor
du. Acaba, bir n1utekif gibi kapann11ş
olduğu köşeden mühacimlerle müdafilerin
burçları titreten, baruları sarsan, hendekleri zelzeleye veren,
sayhalarını, bişuurane
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Nlkola Kolin
Marsel Albani
İvan Petroviç

ı

::ıaat

İstanbul Mahkemeyi Asliyesi
İkinci Hukuk
dairesinden:
Avukat Cemal Hazım bey
vekili avukat Hamdi tlalim
bey tarafından bir 'kıta senet
mucibince matlubu olan dört
yüz liranın tahsili hakkında
Eminönünde İzmir sokağında
9 numaralı mağzada mukim
sabık mutasarrıflardan
Sait
Halil bey aleyhine ikame olunan davanın neticei muhakemesinde mahkemeden istihsal
eylediği 4 mart 928 tarih ve 60
adetli bir kıta ilamı gıyabi mumaileyhin mezkür dükkanı terk
ederek semti meçhule gittiği
ve ikametgahı ahir;nin de meçhul bulundu~ beyanile bilateblig iade edilmiş ve bittalep
mahkemece hukuk usulü mu!ıakemeleri kanununun 141 ve
142 inci maddeleri mucibince
mumaileyhe yirmi gün müddetle ilanen t~bligat icrasına
karar yerilerek ilan sureti
mahkeme divanhauesine talik
kılınmış olmakla keyfiyet ilan
olunur.

Matine 3 te

~t

2 devre bütün

l

5,000,000 Altın mark
sarfile vücude gelen bin bir
gece masalı
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sıneması

meşhur rejis~~

PRED

İBLOnun

ŞEYTANİ

~ T~~~:r
\~

jl

j

j

KAMÇILI MEDENiYET

ı

ALKAZAR Sineması[1-da
başlıvor

____

Kira
'rakıf

akarlar

_

.

ık o

nıüdürlüğündeıı

I :M

__

filı~fl Sinemasında

1 - Bahçekapıda dördüncü vakıf hanın üçüncü katında
Ticaret ve Senayi odasının tahtı isticarında bulunan tekmil
odaları muhtevi kat hariçten zuhur edecek taliplere teslimi
tarihinden bilitibar (931) senesi Mayıs gayesine kadar kiraya
verileceğinden kapalı zarf usulile M:ırtın yirmisekizinci güniinden Nisanın yirminci Cumartesi günü saat ondört buçuğa kadar müzayedeye konulmuştur.
2 - Tatipler müzayede _ve münakasa ve ihalat kanununun
onuncu maddesi mucibince teklifnamelerini bir zarf derununa
vaz ve temhir ve Üzerlerine isimlerile şöhretlerini tahrir ederek
mezkür memhur zarfı (2900) lira miktarındaki teminatı muvakkate makpuz ilmühaberi ve ya aynı miktarı natık bank kefaletnamesile diğer mühürlü bir zarf derununa vazedilecek ve
mazrufun üzerine teklifnamenin bu mahallin talepve isticarına
ait olduğu işaret olunacakbr.
3 - Müzayededen aktem teminatı muvakkate suretinde ve
ikinci madde mucibince ita kılınacak miktar badelihale on gün
zarfındamüddeti icara ait miktarı ihale üzerinden teminatı katiyeye iblağ olunacaktır.
4- Talipler müzayedenin yevm ve saati icrasından mukaddem işbu zarfı bir makbuz mukabilinde encümeni idare riyasetine tevdi edecektir.
5 - Talipler Vakıf akarlar müdürliiğüne müracaatla umumi
şartnamenin bir suretini alacaklardır. Dahili müzayede olanlar
tarafından işbu şartname ahkamı mündericcsi temamen kabul
ve ziri İmza kılınarak baliida birinci maddede muharrer teklifname ile birlikte memhur zarf derununda mezkür şartnamenin
de itası lazımdır.
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Ye kenci

GÖNÜL

VAPURLARI

İSTE~SE

Karadeniz pastası

filmini gidip görünüz.
MiimPssili A DOLF r.1EN IU

ıöN'i:o
Çarşamba

Anadolu

eci rıhb•
o ru o
guldak , İnebolu , Samsun
Ordu , Giresun, Tırabzoıı
Sürmene ve Rize] ye gide'
cektir.
Tafsilat için Sirkecide
Yelkenci hanında kain aceP'
tesine müracaat.
Tel
1515

günü a k - Sir
mından hareketle
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~ VILLİ FRİÇ

ile
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in temsilleri

i:O filimi
YILAN
KADIN
gösterilecektir . Bu

i
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nefis ve merakaver filimi
temsil eden maruf artistlerin
şahsiyetleri
eserin ı"h raz
edeceği azim muzafferiyet!erin 7amanıdır
"" .....

İstanbul

programında 1r..ı--91!------..,.,

gelecek haftaki
JENİ JUGO

1

il '

11;,ııırııu111!1Ci11111111iıDI,ımıımıWillllli!uwıı '"'

Zayi
bir cüzdan deruninde nüfus
ve askeri terhis kaatlarımla
56918 tayyare biletimi ve
deniz amele huviyet varakamı zayı ettim hükmü yoktur.
Sir ~ci arıtba vapur iskelesi
deniz amelesinden divrikli
Ahmet

SİNİR HEKiMİ
ŞÜKRÜ HAZI~
HASEKi VE

CERRAHPAS~

HAST ANELERI MUT EHASSIS
ISTANBUL SULTAN MAHMUT

T(İRSll

TEL_, 2e22
____
_ _ _ _ _../J

zayı•

ve
k
et

Zevcim, Koliı.ğası Hüsef
ağadan almakta olduğum ~
aş cüzdanımı zayiettim. H_"'
mü yoktur.
Hııll'

________./

Daktiloirraf aranıvof,(
~

.

Türkçe ve Fransızcaya 1
kıf bir Türk daktiloğraf b~
ma ihtiyaç vardır. T alipl
T. B. rumuzile İstanbul 1'
numaralı posta kutusu ad~
ne tahriren müracaatlan·
1,~

y...·a · sözünü kc:.-,- ' • enteresan)) idi. Herif, Halbuki onların, o ·hi- ' laro.;a lort O;ırvirı'',1
kayclerin aliyülak1fı
n1enıı..
•e muhabbet şahsından unıulınıyan
~ MWJAffılR
ankesicilik etn1hıl'
telliılını susn11ya, hahü
bir talakatlı neler Ye bizin1 ınenıle ctin1izdc dir.
!• M.TUR~~l
. . L oı·tJıı
söylenir. l~uhun cesetııahah kendisini dinleneler anlatıvordu:
·- D arvının
1
ten
cesete
geçmesini
n1ive
ınecbur
ctnıisti.
·
l~Y.~iın
Öı
·mlekette
.
.
ğundan,
Konluğuııd~ı
-168v-ll
Hurren1İn
üç kızla tuhaf bir i · at var. bıraka hın. Her ıbcktaşi hatta .
Baronhı~
~
kelimeJer, iri bir kö- bulunan ve baş!ndaki haclegaha çekilnıesin En iyi söz, en iyi dü- dcrYi..i hile, tenasühün
rükten zuhur eden dalbudaklara bakma- den dolayı bir an için şünce, en iyi eser ya ne olduğunu bilir. Bi- dan Lı]. haberin1 )·;,
(Mabadi -v-6 .
kuvvetli nefhaJar gibi dan felsefeden dem vu- neşesi kaçan nıadaın avrupada, ya. Ameri- ziın ulemanuz, in an-[-1]-Em-ıe_n_ilc-r, yekdi~bl
küçük sofrayı dalga- ran şu hayazız herife Mikrohi bile - hemşi kada olurn1uş. Bu ne ların ına vn1undan azibrazı hürmet veya tevcı
landıra dalgalandıra
adamakıllı
bir ders relerile beraber ·· şiş saçına bir inanıştır? n1a olduğnu da kitap- salet için ekseriya «P9 ,
1
kelimesini kullanırlar. oıı ~
- nihayetülemir - ev- vernıeyi tasarladığın n1a n mümevızın hu Deınin Vahan Efendi larında yazmışlardır.
Vahan
Aslanyan, ağzında farlı lstimaldeJI J
sahibinin sesini bastır dan onun her türlü söz ebeliğini hayran dostunıuz da öyle bir
müdahele fırsatı bula- n.ayi aslisini kaybeden b~
Ağız kullandı. Bana
olmuş, onu <linleıniye
dı. Koca
münıeyiz,
gevezeliklerine, « ün
lime şimdi alelade «Jll ~
ruhların sevahatinden
koyuln1uştu.
rak
heınen atıldı:
mukabili halini alınıştır·b
•
biraz eYel kendisini mini.it ınonşer », (( par~1üıneyizin ten1hidatı
bahssetti. Ben güya
- Sizin
ulenıalar,
meyizin lorttan sonra •tiY'
kutup ayısına benzet- don ekselans! » tarzın -hakkelinsaf söylenirse- bu n1asaUarı bilnıiyor fetvacı efendiden kor- demesi
ermeni! erin o 1
mek
küstahlığında da ki ı·i.calarına kulak o ıneclis için cick!cn
nı te:;;;if iç indi•
nıt:şu ın gibi dinle<liın.
kn1ayıp bunu yazınış-

f

•
lS

""'

(Mösyö Albert)

:

•

-l

d

günü saat 17 de Sirkeci rib•
tımından hareketle (Gelibolu,
Çanakkale ve körfez tarikile
Ayvalık, Dikili ve İzmir ) e
azimet ve avdet edecektir.
Yük ve yolcu için Emin•
önü Reşadiye caddesi Rıhbıtl
hanındaki idarehanesine mÜ"'
racaat. Tel. İstanbul 1977
Yolcu bileti vapurda dş
verilir.

P AKl.STE sekiz ay
VİYANADA altı ay
fevkalade alkışlanmış enfes
bir filim görmek isterseniz
yarın akşamdan itibaren
irae edilecek olan

Ve

lONisan

Çarşamba

AL HAMRA

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem
Yarından itıbaren

ınci ~ostası

Hantalzade Tayyar vapurları
AYVALIK - İZMİR postası

Asya_üzerinde hakiki bir
kasırgayı .andıran Cengiz
a fadımn istiklaller uğ
a yapmıl;? oldukları
mücadeleleri gösteren
fevkalade filim
Yarın akşamdan itibaren

mümessilleri : CİLDA GEREY - KLAYV BROK
Hissi ve heyecanlı oriantal dram. Ayrıca 2 kısımlık
komedi ve saire
VARYETE programında arzuyu umumi üzerine yalnız
bir hafta daha biiyük san 'atkarlar
KATHALEN ZAMMİT ve FİDY GRUBE tarafındanj
eks~ntrik numaralar

-

Trabzoq i

(KARADENİZ) vapuru 11
Nisan Perşembe akşamı Gır
lata rıhtımından hareketle
[Zonguldak, İnebolu, SinoP•
Samsun, ünye, Fatsa, Ordu.
Giresun, Trabzon, Rize] 'e
gidecek ve dönüşte [ ot '
Trabzon, Pulathane , Giresun , Ordu, Fatsa , Samslll1•
Sinop ve İnebolu ] ya uğ·
rayarak gelecektir.

kador

itibaren

Mahmudiye
hanı altında . İstanbul 2740

'fi

Istikliil
caddesi 355

Yarın akşamdan

Şube acentası:

,

filili"

Jeyoğlu:

OPERA

Merkez acentası : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2362

asın

lı.ı

-

y

z
1

ıO

~on

Nisap

Saat

Sahife ?'1

, Kadın, Sinema, Dünya ş
ala ta
2362
udiye
2740
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Si
Ga·
ketle
inOP•
Ordu.
o])"t

Telsizle f otograf nak[Of.
Gire·
lini icat eden ôlim (e ..
vet, (abil clir) diyor ve
ar is cıi· tct edi-

Yirmi sene
sonra 6 yasındaki co'
'
cuklar mekteplerine
kendi otomobiller· ile
g·idccekler! I

I

msuııı

uğ·

yo1·.

ru

a
ci rih•
libolıl•

arikilt
ir ) e
ektir·
Emiıı·
Rıhblll

I 'rıri !..({ lt'i rler
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ru 11

is an

[Si
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i-ral!Sı:ı:

k .. vvetine

-ız

tecilerin·
de bir t.Jsiıl frtogai
na!<-Jinl ic.at- edf!n me,
hur alim ve ınüh •
di~ l\f. Belin ile- yaptığı
tıı.ü'ilıah
g ı t.e,,indc~u
utb ye• ~ t d.r:
, r1. Belin be mu nt

artık

l:alm:ımL~tır.

M. Be!JJ, elinde olan
bir çok rcsim'er I• k·
kıııda ela daha izahat
Vl'recekti. Fakat ben
ııc yalan söyliyeyiM
.. -,ı •elen h ndi h

acı·

Sı:ni

-

eder-s , ..en' çapkın
yaramaz
ııeni. Ke dinden
küçüğ_
el kaldınrs t\ ~
ha rlen
p klıyayım d
bir dah11 böyle küçük döv·
mek nasıl o ur, öğren.

' ,_
o .ıa t • t • b d di i· .ı ır z •
Dan e il r.
Liy
nr
dal!
ş bu l..;;n
bi
e ı: ek y kınc. • t c. crgı rivrydl r m ydav
Bu iki maruf s atk ın
ma J r. lJ r 1:. ılunmaları, b·.ı;ı-· e g zrelcr
eğ en.:e y
'ııde, ll fncl ,
berhrda yaır1ana ı,( rtilmeleri veri en h • "l tc i clre kle
baraber bu:>ilııc lr..adar ne E be D:ınh els ne Bl'n Liyc n bu hususta saril hiç b 'r söz ı.ıöy ememi enir.
Yalnız Bebe Dan·ye's
tlisi . ,. gö r~ıı bit gazet"ciniıı
su:ıline gülmek ve m phem bir şeki e başmı sallam.ık!a fütif<>

~ gül!.. rde l
dana çıı mı . F
kında el •er
(
pa} rtahtın n yen

(la l)ir ~<-beı)~

ı~\

- Karın bir
yumurta bile
pişirmesini

I

bil-

mezken aleme o mükem·
mel ev kadını
diye niçin metcdiyorsunr
Ne; yaparsın azizim. Eviçin bir sebc 1> bulmak

ZI~

HPA$~

HAS Sil
rouı 1

.

şöyle

biı·

cıu'.ıaverc.

Büt .. ı g. ı kleriıı bar;.
Ve i
'1 k ,i'lll rl
ne' ttiğı
k piniz hıklu ~a bir a d
etraflı m, \ııat verir mi · iz.
- Hay hay telsizle fotograf ı:ı:ıkli clcktı-ilı: kuvveti 'c
llıesafc bo~lufru arasında ve
bu ıki kudretten istifade cdi·
l,rcf{ mcyckna gelmiştir.
- Uzak mesafeden fotoRraf nakli deniliyor. Bu mesafe
llı<'~ela ne kadar uzaktır. Nasıl '
bir n:kam ÇJ~i'sii i!c mukay·· 1
h·ttir.

hıma
ürktüm ve üstatta.
şı! m sanın önündeki
aleiım ile size kendi hayatı
müsade Ltedim.
Beni kapıya kadar teşyi c·
nrı:c!a
hundan yirmi sene
sonra olacak tahavvülü göste· ı den biiylik alim esrarengiz
rcbilirir.cı.
gülüşü ile hala g\:lüycr ve ca1
- Aman ... 1 .: diyorsunuz ' na yakııı bir samimıyetlc c.1 :i~t.ıt.
1 mi sıl<ıyordu .
·~şü i e de·
G e csrnrlı
v.ım ctt':

Tecrı:b ~i
işk bıırnd. 1

lı

Hmıı·nne!

-

vaıa

••

'

i derceden g:ı.z.: e bu izdivaca bir erıri·

1

naza ... ııc uatt yor.

••

liıbe

ope

i

•

e mi?

lazım.

neden gözlük

ta yors hı?
- Kızım gözlerim zayıf. Gözlük dalı büyük gösteriyor da
ur. n için takıyorum.
- O halde bana reçel
ve: rke on çıkar olmaz mı?

Tıpkı telrh teldor ahize~i
gibi h..uıgi S(.Ut'}İ İ•icrseniz

J ı ·r••u11
('

b:r

·~·

ınodıı

Amerikan sinema yıldızlarından il'arl Dunkan çok sevdiği
köpeği için evinin bahçesinde garip bir kulübe yaptırmıştır.
Cesamet meselesi bertaraf edilirse bunu bir evden ayırmak
imkansızdır.

Bıı sene

pek moda.
):3D

paze

Arkadan

etekler

oluyor.
ağır

( Breton ) etekler
ve iki

çok

ve ya uzun her cins ve
üzerine gelir.

Yaka: Yürektir.

Sag

o·

muzdan bele kadar inen yaka kumaşın ayni cinslen fakat
rengı kumaş

rengini açacak

bir renktedir.
düğme

Ayni renkten

ile bel kemerine

kadar uzun ve yaka kumaşın·
da

bilekli:

Etek.

yelpaze

ve

soldan

sa•kmalı.

Renk: siyah beyaz, krem,
san üzerine kırmızı çok şık
oluf.
(Modistra
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yakışıklı

Bu günkü modelimiz

<'t:şit kumaş

bir

Kulubenin balkonu ipek perdelerle süslü pencereleri, zarif,
boya bir kapusu olduğu ğibi dahili tesisati da tıpkı
insa ~!ara mahsasmuş ~bi yapılırıstır.

yağlı

an sarkan pili ve ya yel-

değil İstik- ı

1

..

bcd vu, alet

-

d"gmeyi o sene hız.ısına çcvirisiniz ve istediğiniz şeyin
istikbaldeki resmini görebilirsin:z.
Bakın. Tecrübe edelim 1949
senesinde, yani 20 sene sonra
Fransada olacak bazı hadiseleri siz<: gösterebilirim.
M.Belin aletinin başına geçti
düğmeyi yirmi sene sonve
M. Belin f'Sr:trcııgiz bir halde ı'
raya. 1919 senesi rakamının
.,6U•c.ii:
.. , '
hizasına çevirdi:
- i\fo.safeııin hududu yok- 1
Bir az sonra önümde bir
lı.ıı· v <! yalnız hudut ile değil
çok resim camları duruyordu.
~"ınaıı ile bile mukayy:::t değil
Üstat herbiri hakkında ayn
dir.
.1yn izahat verdi:
- Nasıl! ;:aman ile de mi?
- İşte M. Puvankare Manş
- E ·,et.. telsizle mesafeler
tüneli müzakeres;ne gidiyor.
!çındc fotograf na!di icadı
- O zamana kadar tünel
YQ "lı:: hali hazır hadfoelerinin
bitmiş olnııyacak mı?
ıle~[I mazide Y:liıtnmış dev:r- Dah<ı başlam yaeak bile.
lcrın ve utikb:ılde ge!cı:ek
- f~te ali.• yaşındaki çocul·lar ana mekteplerine; her sa~anıanlarnı
hadiselerini de
bah keneli idare ettikleri oto·
tespit eder.
nıo:Jille gidiyorlar.
- Demek bundan <ncs~hi
-- Bu kclabalık ne '?
Yiiı. sene evci olan bir vaka- Paris ballu hayvanat
rıın hı.gün yeni keşfiniz.in tebahçe5indc en son kalcıış bir
k~llinıliı..i ile folografisini ala- au teına;a edi; orhır . Her
ıleceks'ınu..
·
taraf cle!:bildenmiş m~kinc
:- Sade maziyi
..
lcşmis oldc~tmcla·~ hıı:ı v.ınhw
.......
~..
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İşte

nezaketi ve güler yüzii
İle karşıladı.
Kcnd•~inde" alemi alı cıdar
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iyi. Hangi gazete de çalışı·
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- Gazetede filan değilim.
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Çnrbanın gerek keseye ve

ı gerekse vücncla ve mideye
olan faidelerir.den bahsetti·
ğim için ekşeri yemek başlarında size çorna ikram edeceğim :
Eğer

ilik kemiğinden tarif
ettiğim et suyunu yapm•~ iseniz, afiyet o ·un . İşte size
hem nefi~ hem kolay bir
orba daha:
Bakkallar da bı..lunı;r,
ç

li~t '('Jl)('IJ'İ
•
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Buı;;in

evde hazır kıyma
var. Köfte yapalım. Ekmekle
karıştırarak te~biye i paletes ez.
mcsile y ·da tava ıskara, yumurta ile ve pirinçli kadın
budu, çız hız, yağda sahan
köftesi. l{angisini beğenirseniz
o • afiyet yersiniz .
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Ispanak pişirin. Üç başlı
karda o rsunuz. Evvela kökieriııi sebze olarak yersiniz.
Yapraklanndan bir az çorbaya
atar ve bir kısmını da yufka
köşe kutularda kıını sebze. ' ~uasında 'lie tepside kızartıp
unları vardır. Fasulye, nohut,
ıspanaklı h-rek yaparsınız.
mercimek, bezelye, patates v.
rl-ıa ı ,
s. unları.
B
d
_. .. .
u ka ar yemcgın uzerınc
Bunların bir
paketinden
bir de ayva, eliJla veya kayısı
mükemmel ve bol sovaıılı, hakompostosu olursa arkasından
vuçlu çorba olur. Pa!:elini on
sade kahveye dayanın.
ku sa v riyorlar.
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Doktor A. KUTiYEL
Ele!dirik makinelcriyl~ belsoğuk·
tuğu, idrar darlığı, prostat, adcmiik;
tidar ve bel gevşekliği, cilt ile fireli·
giyi ağrısız ted:ıvi eder . Karaköyde
Börekci f;rmı sırasmda N• 34 • •
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Eeş!ktıı.şta Abbas ağa
mahallesinde H:ısanpaşa deresi sokağın-

da eski 12 ve yeni 29 N. seksen Fatma
arşın arsa iizerinde ahşap iki kat Pakize H.
tan ibaret dört oda, bir sofa, bir vasisi Ahmutfak ve yetmiş arşın bahçeyi met Salah~vi harapça bir .hanenin tamamı hattin ef.
Paşabahçesinde incir köyünde atik Sultaniye ve ced;t yeniyol sokağıııda eski 68 mükerrer ve yeni
14 N. doks:ın arşın arsa üzerinde
ahşap iki kattan ibaret brş oda
bir sofa, bir mutfak, bir kuyu ve
altı yüz on arşın bahçeyi havi bir
hanenin tamamı
Aşık Ahmet Ef.
Süleymaniyede Sarıbayazıt mahallesinde Camii.şerif sokağında es-.
ki 3 ve yeni 5,7 N. iki yüz elli
arşın arsa üzerinde ahşap üç kattan ibaret selamıık kısmı rlört oda bir sofa harem kısmı altı oda,
üç sofa, harap bir mutfak ve beş
yüz otuz dört arşın b.ıhçeyi havi harem ve selamlıklı harap bir
Ahmet Muhittin B.
hanenin tamamı
Beylerbeyinde vapur iskelesi ve
arabacılar ~okağında eski 13,
15, 15, 2, 4, 6, ve yeni 2, 4, 6,8,
No. biri üç yüz otuz dört arşın
arsa üzerinde ahşap üç kattan
ibaret on iki oda, iki sofa, iki
mufak ve altında dört dükkanı
ve diğeri yüz on arşın arsa üzerinde ahşap iki kattan ibaret üç
oda, bir sofa, bir mutfak, bir kuyu ve yetmiş altı arşın b:.ılıçeyi
havi iki hanenin tamamı
Zehra H.
Yenicamide Çelebi oğlu Hoca
Alaettin mahallesinde As:na altı sokagında eski 1,3 ve yeni
5, 7 No. altmış üç arşın üzerinde kargir birer kattan ibaret iki
mafrazanın tamamı
Ayşe Sıdıka H.
Çubukluda Rıfatpaşa mahallesinde ve sokağ:nda eski ve yeni
26 No. yüz on arşın arsa i'ızerinde yarım katı kiirgir bir katı ahşap olmak iizere bir buçuk
hattan ibaret fıç oda, bir sofa,
bh· mutfak ve doksan arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı Mustafa Çavuş
Çen"elköyünde mukaddema Me 1
zarlık elyevm Bakırcı başı soka ı
ğmda eski 19 ve yeni 13 No.
yetmiş sekiz arşın arsa üzerinde
ahşap üç kattan ibaret beş oda ,
iki sofa, bir mutfak, bir kuyu ve
elli iki arşın bahçeyi havi eskice Mehmet
bir hanenin tamamı .
Hikmet B.
İğrikapıda Hacı İlya~ mahallesinde Bakkal sokağında eski ve yeni 6 No. altmış dört arşın arsa
üzerinde kargir bir icattan ibaret
bir oda, bir sofayı h;ıvi bir hanenin tamamı.
Faik ef.
Eyipte Cez.rikasımpaşa mahallesinde Otakçılar sokağında eski 5,7
ve yeni S No. altmış beş ar~ın
arsa üzerinde kii.rgir bir kattan
ibaret üzeri tahta üstüne çimento
ile kanlanmış zemini toorak ve
haric ~e dahil duvarları" 'ıvasız
bir dükkanm tamamı.
Aii ef.
Gıılatada Yolcuıadc m:ıhallt•sin de eski ve yeni Dibek sokağında
eski 8, 10, 12. 3 ve y~ni 1,3 N.
yüz yetmiş arşın ar'a t.izcr;nde
biri birgir iiç lrnttan ibaı et -lört
oda, iiç sofa, hir mutfak, bir
kuyu diğeri kez;ı üç lcattan ibaret altı oda. hir r-o:a , bir kuyu
ve müştuek k·~h a:•m kadar
aralığı havi
m ...1t:ıcı iaıuir .iki
Nurc~tirı, 1smail Hakkı,
hanenin tamamı.
Mehmet Cavit, 1-:üceyirı, Ne\it Fatma, Seniha ve Ayşe M'ediha ve Ayşe Sabiha !-!.
Süleymaniyede Devcoğlu ciyannda
Demirtaş mahallesincle Paçacı ~okağında eski 14,16 ve yeni 18.
20 No. altaıış arşın arsa üzerirv.ie
daraca ile l<argir dört buçuk
kattan ibaret altı oda iiç ~ofa ve Abdullah
altında bir dükkanı havi bir ha- ve Ali
nenin tamamı
efendiler
Beşiktaşta kaptan İbrahim ağa
mahallesinde Köçeoğlu sokağında
eski ve yeni 2 No. istihmam mahaJ:i üç yüz ve camakkan mahalli
üç yüz otuz s kiz :ırşından ibaret
1
olan ve erkekkr tarafı 13 kurnalı ve bir büyü!; l:!~rmcr ta5lık
tarafında iki kı:t!ı ve alt katı dört
ve üst b::.tı keza dözt oda soyunma mahallini ve kaciıı::.l::ır tarafı
dahi ay.~i takziına(ı ve 862 arşın
bah;eyi havi küçük hamam namile maruf iki kısma münkasim
bir hamamın tamamı
H:ılil B. ı
Balatta He~a Ali m::.h:ıllcsiııde
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Tayyare piyanko müdüri·
yetinden:
Nümunesi vech'.le 100 adet
tayyare iane kutusu imal ettirileceğinden imale talip olanların 11 Nisan 929 perşemde
günü saat 15 te pey akçelerini hamilen piyango müdürlüğünde müteşekkil mübayaat
komisyonuna müracaatları ilan
olunur.
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Leke ·yapmaz, tesiri kat'i ve kokusu latiftir. Şişesi
50, tenekesi 75
ve pompası 75ku-

T AHTA KURU SU, ~<
G OVE
:
ve bütün haşaratı
ve yumurtalarını
kat'iyen öldürür. a.l.l. ruştur.
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ALBAYRAK
r

MARKASINA DİKKAT E=DİNİZ.

Birahane

HASAN Ecza Deposu

Galatada domuzhane sokağında tonel birahanesinde
nefis mezelerle beraber
bira dublesi 18 kuruşhır .
Teşrif
edenler
memnun
kalacaklardır.

Demirci sokağında eski 11 ve
yeni 28 No. altmış altı arşın arsa
üzerinde kii.rgir iki kattan ibaret
iki roda, bir !iofa ve otuz iki
arşın bahçeyi havi bir hanenin
tamamı Ali ağa ve Fatm;l Makbule hanımlar 1
217 440 17373 Eyipsultanda Hocaali mahallesin1
de Bakkal sokağında cEki 3,5 ve
yeni 5,7 No doksan üç arşın arsa
üzerinde ahşap iki kattan iba
ret üç oda, bir sofa ve adı
tahta pe de ile tefrik edilmiş
bir dükkarn ve dükkan içinde
kuyuyu ve· etrafı gayrimahdut
doksan yedi arşın bahçeyi havi
bir hanenin tamamı. Feride, Emine Mediha
hanımlarla
Mehmet
Nafi, Hüseyin Vasıf
ve Hasan efendiler
555 1080 17391 Beyoğlunda Bedreddin mahallesinde Yeniyol caddesinde eski 19
ve yeni 17 No altmış arşın arsa
üzerinde kargir iki kattan ibaret
iki oda biri ufak olmak üz.ere
iki sofa, ufak bir . mutfak havi
bir hanenin tamamı.
Remzi ağa
1070 2388 17492 Üsküdarda Selimiye mahallesinde
harem iskelesi sokağında eski 9
ve yeni 13, 15, 17 No biri yüz
seksen sekiz arşın arsa üzerinde
a} şap üç buçuk kattan ibaret on
oda, bir sofa, bir ıtıutfak, bir sarnıç biri bostan kuyusu olmak üz.ere iki kuyuyu ve bin yüz yetmiş arşııı bahçeyi havi harap ve
diğeri yüz altmış arşın arsa üzerinde ahşap bir kattan ibaret iki
odayı müştemil olmak üzere iki
hanenin tamamı
Fatma Naciye H.
2065 5809 17854 Kandillide Mezarlık sokağında eski 15 ve yeni 6 No iki yüz seksen arşın arsa üzerinde ahşap iiç
kattan ibaret ikisi zemin katında
metruk ve istima;e gayri salih
bir halde olmak üzere on beş oda, bir sofa ve hariçte harap iki
usak odasını ve vüz altmış beş
a;şın arsada bir mutfak ve harap
iki ahır ve bır kuyu ve dört bin
üç yüz kırk beş arşın araziyi havi bir köşkün tamamı
Zehide H.
240 467 17979 Koca Mustafapaşada Alifakih mahallesinde Çukurçeşme sokağında
eski 8 mükerrer ve yeni 12 No
yüz yirmi arşın arsa üzerinde ahşap iki kattan ibaret dört oda
iki sofa ve. yirmi arşın üzerinde
bir mutfağı ve yiiz elli arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı
Hacı Hafız Mehmet Aziz Efendi.
Yukarda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı "emlak
hizalarında gösterilen bedellerle t:ılipleri iizer:ndc olup20Nisan
929 tarihine müsdif Cumartesi gü ü saat n buçuktan itibaren
müzayedeye mübaşeret olunarak saat on altıda :kıymeti muhammenelerini tecavüz eylediği ktirde) kat'i kararlarının keşidesi mukarrerk bdulunSduğdund.anda ı l~p olaıılarm ıııezk fır g·üı~ de
saat on altıya a ar an ık · resme Tnüracaat ey c'T!e erı ve
on altıdan sora vuku bulacak ıı:ıürac:ıatların kabu'. edilıniyece
gi ve mezkur emlake evelce talip olanl.ırııı kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve baska t:.ıiip zııhur eylediği tak/irde evelki taliplerin kefiyet etmiş ad olun:ıc::ı.kl:ırı liizumu ilan
olunur.
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1929 İlkbaharının
Galatada

Karaköyde Voyvoda sokağı karşısında

EKSELSiOR

Büyük elbise fabrikası tarafından takdim olunacaktır.
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Beyefendi'erle çocuklara ııı.ıhsus
biçimlerde ve teminatlı cinsten muhtelif ngiliz
ve fanlazi
uınaş .ırci.ın
ıer
ve spor
liradan
OS
1
kostümleri
' ) itibaren
Meşhur MANDEL BERG markalı v en ınükeııımel
gabardinden her renkte
ve miintehap çeşit'),""") .li!adan
!erde
Trençollar , - '
ıtıbaren
Hanımefendilere genç kızlara
mahsus
son ' moda ve her renkte müntehap çeşitlerde gabardiu
ve Kasha
·ı
1/2 liradan
Trençkotlar
,)
itibaren
Ölçü üzerine ism:ırlama için hususi daire
TEDİY ATTA BÜYÜ!< TESHiLAT _ . _
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Man tolar

istan~uı vilayeti deftardarllğı ilanları
SATILIK OTEL, EV VE
DÜKKANLAR. Büyükderede ı
Büyükderepalas namile maruf
deniz kenarında dört katta.
14 Oda
1 Banyo
1 Dıraça
1 Çamaşırlık
1 Kileri havi 1i8 numaralı
ahşap otel ile müştemilii. tından Oüyükdere cadde sinde.
9 Oda
1 Mutpak
1 Könıürlüğii ve altında kagir
4 Dükl.iiııı havi hane toptan
satılıktır. Muhammen bedeli 26950 liradır. Sekiz se •
nede sekiz taksitte alına caktır. Talipler 2022 liralık
teminat mektuplarını tek lifnar.ıelerile birlikte kapalı
zarf içinde 29 nisan 1929
tarihinde saat 16 ya kadar

Dııliz Ci••TNH•İ
Or'L ,SİN'ASI

İstanbul Defterdarlığındaki

komisyona

vereceklerdir.

( 604)

>t- KİRALIK
KAHVECİ·
LİK MAHLLI: Beykozda Yalıköyuııda

J'okat bahçelerine
giden yol üzerinde 20 metr~

1 1

mıktarındaki çaycılık mahallı
30 lira , müzayede pazarlık
suretiyle 8 mayıs 1929 J;ı
Defterdarlıkta.
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