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Nir;in?

Se rıırr ..

hatıral a rı.

biri okuyucuları arasında
bir anket : açarak sordu: "Günün en mühim
haberi nedir,, Dedi, gelen cevaplar nelerdi,
bilmiyoruz, fakat biz bu sabah kendi müstahberatımızı gözden geçırirken sorulan sualin
cevabını bulduk:
Etibba muhadenet cemiyetinin mühim bir
kısım azası kendi aralarında toplanarak bu
yaz yaptıracakları kostüm ve pardössüler için
yerli kumaşları tercihe karar vermişler ve hemen faaliyete geçerek en iyi fabrikalarımızdan
birinden mühim mıktarda kumaş almışlar ve

__,,

5 - nci sahifemizde:
'--~..;.._,
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Bir. einavet·
~

Katil de, maktul
de şimdilik rneç- ı
hu/ ·bulunuyor
Si

an

tt·
n-

Dün gece, Galatada Mahmudiye caddesinde bir cinayet olmuş, hüviyeti meçhul
bir adam öldürülmüştür.
Maktul gece sabaha karşı
caddeden geçen devriyeler
tarafından görülmüş, derhal
polis
merkezi ve müddei
umumilik haberdar edilerek
tahkikata başlanılmıştır. Mamafi şimdiye kadar yapılan
tahkikat bir netice vermem:ş,
maktulun de, katilin de hüvı
yetini anlamak kahil olama-

KaçinıŞ!.
Ho.ı/a= içiııı/en, aşağıda
. yı'i::el birer ııwıı::ara

•

Adulardwı

--

Boğaziçinin milstesna me~kı!e-_
rinde aylığı · 10 ifa 30 liraya

Maktulun giyiş tarz: ve eş
kali veclıiyes\ sabıkalı serseilerden birisi olduğu ;.annını

mümkün

1

0 masına

rn---~-

larda ve Anad Jlu s1hillndl
bayaği bir eve, hem dJ altı

mukabil, ada-

İlkbabarın hululi ile birlikte

ôe
n·
ı

bilir misiniz?

Parmak izi memur

ları maktulun hüviyetini tetkik

ul
an

etmektedirler,. Eğer maktul
ise hüviyeti parmak
itlnden anlaşılacaktır.
Büyük adada
geçenlerdt
cesedi bulunan Bulgarın hüviYeti de parmak izi alınarak

sabıkalı

İstanbulda Sayfiye meselesi
ortaya çıkmaktadır. · Bu. senp
şiddetli bir kış .geçiren .Jstanbul ehalisi bir iki ~ünden-

1

beri havaların iyileşmes i üzerine gidecek ve temiz hava
alacak
mahalleri
aramıya

t

Türkiye incirlerinin en mülıiın istihsal merkezi olan
:-\ydında bu sene büyük bir
1ncir istasyonu açılaçaktır.

Andre

00

o

~

Ih

Moruvanın konferansı

F rapsız romancılarından M.
A.ndre Moruva şehrimize gel~iştir. M. Andre Moruva dün
Unyon Fransezde « Nasıl ve
!\İçin roman yazılır » mevzulu
bir konferans vermiştir.

Yeni vapur
Şirketi

su

hayriyenin, "66.,
lıuınaralı cesametinde ve ayni
t"safta olmak üzere, (66) nu(ar~4 vapurun inşa edildiği
llbrı}<aya sipariş ettiği vapu'tıın ınşaatı ikmal edilmiştir.
.ı V•pur 24 nisanda İstanbula
'il)"
lı '1fu yola çıkacak ve mayıs
b:r-•a~a lim;ınımıa • gelmiş
ıınaeaktır.

,

'

caktır.

( Mabadi 2 nci sahifede )

1

iadesi için icap eden makam1ara miira ca at et mişl erdir.

lazıı11

yok?
geleıı ]Jir ıııcseJ<'

Maarif v ~kaleti tarafından
lisap tahsili için Londraya
gönderilen Seniha Cevdet
hanım, orada fazla sıkılmış
ve avdeti için ailesinden para
istemiştir. Ailesi, Seniha hanımın istediği parayı göndermiş,

.·

fakat

para mektebin tatili
dolayısile müdürün masasının

VB JlUDLRl .ıtESC1Ll KQKCANTIN VA3IL1ADl8. JDARBIUNll

i~e kalmıştır.

'
Bir kariimiz diin akşam
Bu kadar yanlış ve kötü
elinde bir "Apoyev matini,, gatalaffuzlu Uürkçe yazı neşrine
zetesi olduğu halde matbaa mesag var mıdır?
mıza geldi ve dedi ki:
Bakınız:
« - Kanuni mecburiyetleri
«Sahibi imtiyaz ve müdürü
dolayısile gazetelerine bir iki
mes'ulü ..... » ilaah... kelimekelime Türkçe yazan Rum
leri nasıl yazılmış:
meslekdaşlarınız h~kkında bir
«Sahıbı ımtıyaz ve mıdırı
kaç söz söylemek istiyorum .
nıesulı ..... » ilaahiri.
Türk vatanında yaşayan ve
Ac:ıba güzel Türkçemizi, iyi
Türk vatandaşlarına gazete
konuşmalarından
vazgeçtik,
satan Rum meslekdaşlarınız
doğru yazmayı öğrenseler ne
maalesef hala kendilerini bir
olur? Bahusus burada mevzuu
parça olsun Türkçe öğrenmk- bahsolan bir kaç kelimeden ibaten müstağni addetmiş olarettir. Rica ederim, Rum mcs·
caklar ki yazdıkları bir kaç
lekdaşınızın nazarı dikkatini
celbedin. Hiç olmazsa bunlakelime Türkçe baştan başa
yanlıştır. İşin fecaati, kliş:e
nn münev\•erleri biraz Türkçe
halinde her gün çıkan bu bir
öğrensinlw.»
kaç kelime Tür~çedeki .ayni
.Bu satırları yazmakla k:ıriyanlı~ların her giin o şekilde 1 imiıin arzusu:)u yerine a~t devam edip gitmesidir.
•· . mj~ oluyuruz.
'"

Seniha

hanım

harçlığının
zannı

,

istediği

yol

günderilmeyeceği

meyüs olmuş ve
intihar etmiştir . Zavallı genç
kızm cenazesi şehrimize getiile

r

rilmiştir.

Cenazesi Talebe birliği tarafından merasimi mahsusa ile
kaldırılacaktır.

Seniha hanım, İstanbulda
çok zeki ve çok çalışkan bir
tanınmıştır.
talebe
olarak
İntilıarı mucipi teess1rdür.

Bu

sabahkı

içt.ma

hasla

bakıcı

ıııeklelıi

kıcı

intihar etti

APOY -_j

Aıııerikım

İstanbulda henüz hasta ba-

İr facia

1

.\lt taraftn t lı<'sap et nıt'lİ!

IV.:IIYAZ

· J.Ialli

mı

teşeb-

münevver/eri böyle
Londrada
bir genç kızımız
Türkçe yazdr/arsa ...

ll~Bl.J'l

iş verilnıiyor'?

Aldığımız maliıırıata
alacağı

Rumların

Maktul eğer sabıkalı değilse
Ve hiiviyeti bu gün anlaşılmaz
sa morğta teşhiri emvat salonunda teşhir edilecektir.
Katilin kim olduğu, cinayetin
niçin yapıldığı tahkik edilmektedir.

incir ıstasyonu

'
. bu kumaşları da bir Türk terzihanesine götürerek diktirmiye başlamışlardır.
·
Haber aldığımıza göre doktorların bu teşeb
büsünü çok mühim bir kitlenin karan takıp
etmek üzeredir.
Demek ki, hariçten mal getirterek ecnebilere Türk parasi vermenin ve binnetice Türk
parasının kıymetinden her gün bir parça daha
kaybettiğini görmenin önüne keçmiye karar
• verilmiştir; o halde mutlaka muvaffak oluna-

nazaran
haci Yaniden
olanlar
firar ettiğini haber alır almaz
derdestine ve iadesine
·büs etmişlerse de Yani hududumuzu geçtiğinden derdest
edilememiştir. alacaklılar haci
Yaninin derdesti ve şehrimize

başlamışlardır.

liki kelirnede 80 yanlış!

bulunmuştiır.

at

'

dıral-ak kaçtığı şayidir.

, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!! (

Vermiştir.

'

zahire ticareti
ile meşgul olan Yani isminde
Bulgar tabaasından bir tacirin
piyasayı 50-60 bin lira dolan-

ı

cesedi

'
her yerde (5) kuiuf

Şehrimizde

•••
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ondan sonra ...
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N'eden
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Bir tacir piyasa- Memleketimizde hasta bakıcıya

Sayfiye meselesi:

ınıştır.
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Terzilcrimize müjde: Milli fabrikaları
mız tüccara mühim mıktarda kredi
açmıya karar - vermişlerdir.
l 'ııkcınılıı

.,.
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Arkadaşlıµ-ımızdan

S1ncma. süttu ıtı> Dünya şüunu,
Moda halıe rlcrı, • KuriL.atür.

.

~

hind~ açılan cer~yari. kuvvetleniyor

4 - ncii sahifemizde:
8

•
Dalım

ürk parasının kıymetinden her Qün
bir parça daha kaybetmesine
'
mutlaka mani olaca~ız•.•
Milli mamulAtımizı l{ullanmak le.:·

SJ.ıre .

3-ncıi

•

.
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2- nci Sll.hifemizde:
Telgnıl,
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mektebi tesis edilmeden
eve! Amerikan hastanesinde
bir kurs açılmış, sonra burası
hasta bakıcı mektebi unvanı-

ıııe::ıııılan11ıla11 /ıir kısmı

ları, hastaları ile alfıkıdar mıdırlar?

Biz bu vatanın kızları ve öz
çocuklarıyız. Hasta olan öz
kardeşlerimize bir yudum şifa
nı almıştı.
verebilmek mazhariyeti bizden
ni~ esirgeniyor?..
Hilaliabmer basta bakıcı
mektebinin tesisinden sonra da
Biz, bu suallere cevap ve bu mektep faaliyetine devam
recek mevkide olm3makla beetmiş, bu sene (25) ten fazla
rab~r, Hilaliahmerin mekte binden çıkan hemşirelerin a •
hasta bahcıya diploma vermiştir. Diploma alanlar mededi ihtiyaca tekabül edebil yanr.da Türk kızları da var- · mekten uzak olduğuna vakıfız.
dır. Fakat bunlara . hastaneleBilhassa bu vaziyet kar~ı
rimizde iş verilmemektedir. " · sında, başka bir yerden yetiş·
Sebep olarak ta ellerindeki
miş olan türk hemşirelere iş
diplomanın Hilaliahmer mekvermemek için ortada mühim
tebinden olmadığı gösterilsebepler olmak lazım gelir.
Eğer Amerikan mektebinden
mektedir.
hemşireleri
imtihan
Bu Amerikan müessesesiden çıkan
ettikten sonra da kendilediploma alan Türk kızları dirine
iş vermek mümkün deyorlar ki:
ğilse
yüzlerce Türk kızının
- Hemen hemen her hasistikbalını meçhule raptetmetanede bulunan ecnebi hemşi
lerine meydan vermemek için,
reler aceba Hilaliahmerden
bu mektebin kapatılması ladiploma mı almışlardır? Acezım geldiğine şüphe yoktur.
Alakadarların bu meseleye
ba bizim gibi Vf" bizim kadar
nazarı
dikkatlerini celbederiz.
ı bu vatanla, bu vatanın çocuk- •

I

Sokakta kumar ı Hem kel,
oynatanlar l
hem f odu/

Sabıkalı takımından Acem
Hasan, Fikri ve Ferit Galatada Yüksekkaldırımda sokak

! medresesinin
Evelki gün Sultan Ahmet
kurşuıılarını çalar

Hüseyin isminde biri derdest
Vali vekili Muhittin B. bu
1
edilmiştir.
sabah erkenden Vilayete gitortasında kumar oynamaktaHüseyin polis memurlarına
miştir.
,
!ar iken ılıemurlar tarafından
(5) lira rüşvet vererek kurtulSaat 11 de içtima eden vi- ' : cUrıpü ~eşhut halinde yaka- : mak istediğinden verdiği para
la et daiıııi encümenine vali J -!anmışlar, dün müddei umu- · ile beraber dün müddei umub <; ı·iyasd ct'.lli/lir.
l miliğe teslim edilmişlerdir.
j miliğe teslim edilmiştir.

t

•

Nisan 18

mEllı

t~VCll

.kin "iw:A.a

.

lıaı. .

nferkezinde
meş~c 8.;§ıl 'Of t Tü
c
mınta~
galoğ

unan Bulgp.r mü nas~
:batı ve ka anları
o/

erlilmişt;r,

Yeni viicude Aetirilen salonlar, tama en yerli
mallarla tefriş edilecektır.
Teftişatı

müteakıp

fırka

merkezinde ı;ay ziyafet" veril cektir. Fırka bina~ının alt
katııu i g:al
edeıı Hiınayei
etfal cemıyeti merkezi de, o
civarda, başka bir binaya
nakledilrotir.
Milii Sanayi reisliği, Fırka
ıuerkeı:indeki yeni salonlaruı
k "'şadında, Qrada yerli me~- j
~u.cat _ve mam~_Iatımızın teşhiri 1
ıçm bır kaç gun devam etIQek ·ı
üıere bir me;ıher vür.ude getirıncğe
karar
vermiş ve
Hakl.ı Şinasi pşa bı.:va muvafakat eyl~ı:niştir.
M'lli Türk talebe birliği de,
bu ~ıeş'1ere iştirak iç\n Ha\>-

Ati a, 16 - l{o adıı bildirildiğine göre İt:ılya, TürkYun n m~a erabnı büyük bi
alak'.1 ile takip etmekte ve
T~rkiye ile Bulı;aristan ve
Y nanista :ırasın 'a bir misak
aklini arzu eylemektedir.

lıer

zamankiniden ziya.de sulh-

kı

Şbasi

pa.şava

etır.iş

ve

masa

ba-lamıstır.

Saı:ayi

ıniiracaat

b;rliğile

te-

Cırak 1 ... e
'

(

m

mede
afat

#

pewerız
Belgrat, lS.....: Türk hariciye
geçerken
vekili Belgrattan
Politika gazetesine beyanatta
bulunarak Litvinof protokolunun imzası Rusya - Rıımanya
ve lehistan hudutlapnda sulhu temin ettiğini ve Türkiyenin her zamankinden ziyade
~lmdiki halde uzun bir sulha
muhtaç olduğunu söylemiştir.
T. üştü beyin sırbistandaki
T"ürk tabaasına ait emlak hakkında beya atta
bulunduğu
tekzip edi,mektedir.

- Yunanis-

...... v.ı,SY

fan

miinasebatı

iki ay ev J Mahmut paşada
1 . Atina, 16 Rus sefiri,
Sandalcılar sokaf,ında 21 nuM. Venizclosu ziyaret ederek
maralı kapsul ım~l ıthane inin
Yunanistan ile Ru•y arasında
altı kanlırken ( 12 COO ) altun
bir t;c·aret mukavelesi aklini
lira luymetinde bazı eski alil 'uıas etmişti(. M. Venizelos
tın paralar bulu11ouştıı.
Bu rlefineyi
ketmetmeLendi~inin de bu arzuda b yefek hükiımete haber veren
beyan eyleoı.iştir.
mezkur <lükkaııda çirak, Akif
•
'.aereı>te
cfenc1 n'·ı oğlu (16) yaslarında
Mehmet Şchabetti ı efend"yc
ladı
kanur.en verilmesi !az ıuge n
B
lgrat,
15
İh 'laikarane
ikr amı.Ye tıılıarriir
cttiri ıniş
b::yano:ımekr dağittıklanndan
altı; ı olaralt aynca itası için
clo :ıyı Zağrepte 60 kadar
İstanb[ 1 P. M. Şerd beye
darülfü tın talebesi
tevk:f
gi;nde · digi lı ber ı;.lıoMıştır.

yen
ha

l
t

Bır

•r

1

· nıerlfezıııde, e
üst ı.:~,ta bir m··
tt nberi
yapılmakta olan taa' ·1 ikmal
n

edilmiştir.

tramvay

Yunanistan
ve küçük itilAf

kazası
Bu sabah saat 9,30 da Ll.lelide bir tramvay kaLası olmuş, arka~a bir de romork
bulunan• bir tramvay yoldan
çıkmış, 100 metre ileride bir
arabay;: çarpmış, parçalanmıs,
ancak bundan sonra tevk.f
edilebilmiştir.

Ilu yiizden seferler bir hayli
zamarı durıuustur.

ı

Atina, 16 - Yunanistanın,
k;içülc itilaf manzumesine gireceği muhakkak göründüğü
Belgrattan bildirilmektedir.

Y

· andaki muhaclı'ler ve h'1_kumet
Atina, 16 - Hükumetin muhacirlere ait siyasetiy alezhindeki bazı muhacir teşkilatının
hareket ve faaliyetleri devam
etmektedır.

M. Venizelosun bu mesele
uzun bir nutuk irat
etmesine intizar edilmektedir.
Panga:osun mu~akemesi
Atina, 19 - Sabık diktatör Pangalosun son intihabat
arifesindeki hadiselerden dolayı bu günlerde mahkemeye
sevki mukarrerdir.
hakkında

Bir ziyaret
Atina, lG - Kenterburi baş
pl'5koposu yann buraya vasıl
olacal..•ır. Kendisine resmi istikh :ı! icra edilecek ve mitropolitlik klisesinde bir ayini
ruhani yapılacaktır.

fllligarı

r ve Romenler

Sofya, 15 - Bulgarıstan ile
Romaa,)'a arasında mevcut
muallak mes'clelerin halli için
bu hafta zarfında iki hükumet arasın da müzakerat baş
hyacaktır.

400 bin Alman

İŞSİZİ

Berlin 16 [A.A.) - İşı;i.ıle
rin miktarı (400) bine inmiştir.

H!ndenburg

iyileşti

Berün, 16 (A. A.) - Reisicumhur Hindenburg tamamiyle iyileşmış, işleriyle iştigale
başlamıştır.

Macar

.f1

meb'usıarmın seyyalıati

Budapeşte,

16

(A.A.) -

(40) meb'wı Mayısın beşinde
Romaya gidecek, kıralı, P11payı ve · M. M&ıseoliaiyi · ziyaret,.
edecc;klir.

« Koryer~

şey

niyor. Bu, artık liiç kimse
Sera» gazetesinin so
için bir sır teşkil etmiyen Sırp
nü hası
harpç lu~nn saklamak için
Sırp Hır at Sloven kırallığı,
deği , yeni istikrazlara mani
ltalmi teşvi eden ve istik haolmas diye yapılıyor.
lini tehdit eden iki vahim
Bu suretle iktisadi, zırai
buhran geçirmektedir. Birincimasraflar pek çok artmadığı
si siyasi buhrandır ki ancak ' halde masarifi askeriye her
bir diktatörlük idare usulile
sene yükseliyor.
muvakkatea halledilmiş_tit.
« K ryera della Sem », Sır
Bilhassa Yugolavyaya komşu
bistam,n bütün borcu yarım
olan ve onunla doğrudan doğ
milyar dolar olduğunu söyleruya ticcari münasebetlerde
dikten sonrıl diyor ki:
bulunan devletler tarafından,
« ?'.engin bir ziraat ve henüz
~lı'J.\le müıahede edilmekişletilıtemiş değil, fakat iyi
tedir.
hasat edilmemiş olan torrak
Yugoslavyal\!n ticcıui tevaaltı strvetle ·i Yugoslavyanın
zünü 1926 senesinde en yükiktisadi atisi için bedbin ol sek dereceye vasıl olarak on
mama(a
müsaittir. Mamafi
altın dinardan
yedi milyon
bu vaziyet tahtında dinarın
olduğu halde
fazla varidat
niçin düştüğüne hayret edil bundan sonra senede yetı;ııiş
mez. Bir kere dahildı: ve
sekiz mily,on zimmet olmı,ı ve
hariçte idare adamlarına karşı
1928 senesinde bu zimmet
mevcut itim:ıtsızlığı kaldırma yüz yirı:ıi yedi milyona düş
lıdır. Sonra ecnebi sermayesi
müştür.
bir çok vergilerle kar"iılanıyor
Bu memlekette makul bir
ki · bu şerait. altıııda g-irmesi
ticaret kanunu, hariçle tesis

e lf.
gelen

imkansızdır.

edilen ticcari münaseb tlerde
vazıh ve dirayetkar bir hattı
harekt yoktur; bilhassa memleketin heyeti kuvvetleri çok
fena bir idare za'fa uğra

Yugoslavya müteh;ıssıs işçi
leri, Jen ve teşkilat adamlarına çok muhtaçtır. Ecnebiye,
yalnız İtalyana demiyoruz, Yugosiavyada ikaıuet hususunda
her suretle müşkülat gösteriJjyoı;. Şunu el' an anlamadılar
ki harpten evelki küçük Sır
bistanın sistem ve metotları
büyük Yugoslavyada kabili
tatbik değildir. »

mıştır.

Yugoslavya borçla tloludıır.
Ve el'an İngiliz-Amerikan piyasalarında elli milyon sterlinklik yeni b;r istikraz aktetmek
için müzakeratta bulunmaktadır.
Yugoslavyanın

mali vaziyetini va?ıh gömek çok güç- •
tür: Mesela Yuğoslav bor laHavaların biraz ısınması ile
rını gösteren hakiki bir cetvcl _beraber İzmir mülhakatıncb
bile yoktur ve bizzat Maliye
çekirgeler cirit oynamıya başnazırları; aktedilen mukavelelamışlar ve derhal bwılarla
ler, mahalli sarfı saklanan pamücadele için hazırlıklara geçilmiştir.
ralar, istikraz işine tahsis edip
de başka suretle kullanılan
---karşılıklığı hakkında ne su- 1
İsktın tefti~a tı
retle hareket edeceğini bilme- j
İskan U. Müdürü Hacı Mehmişlerdir. Masrafların yerleri 1 met B. bir kaç güne kadar
niçin saklanıyor?
İzmit ve havalisine giderek
Çünkü para askeri kudreiskan işlerinin bir an eve]
ikmali için yakından alakadar
tin tezyidine sarfediliyor ve
olacağım söylemiştir.
hariçte bunun bilinmesi · iste-

l

Say.Yiye meselesi
[ 1 inci sahifeden mabat]
Halkın

bu sene nereye gitmek istediğini bilhassa tet\iik
ettik, esasen sayfiyesi bulunanlar bittabi kendi evlerine
gitmek mecburiyetindedirler.
Bunun haricinde sayfiyeye gitmek istiyenler gidecekleri
yerler için şuralardan birini
intihap etmek mecburiyetindedirler :
1 - Adalar 2 - Erenköy
ve civarı 3 - Bo~clZın Rumeli kısmı 4 - Boğazın Anadolu ciheti 5-Yeşilköy. Adalar iki sene evci çok kalabalık idi.
Çeçen sene hiç
rağbet
yoktu .
Vesaitsizlikten bu sene de rağbet
yoktur. Ada ehalisinin ümitleri bu sene musevilerdedir.
Fakat bunlarda bir kaç aile
bir olarak bir ev tuttukların
dan bunlar Adadaki ev sahiplerinin bekledikleri müşteriler
değildir.

Y eşilköy ve civarına Şark şö
mendöferinin pahlılığından çok
kimse gidememektedir. Geçen sene Boğazın Rumeli
kısmı çok rağbet görmüştir.
Bu sene bu rağbet kalmamıştır. Çünkü otaraf kalabalıklaşmış ve bilhassa
Rumeli
cihetinin bir kısmı mühimmi
Beyoğluna dönmüştür. Bir çok
yerlerde yapılan depolar ve

saire de geçen seneki rağbeti
izale etmiştir. Halbuki halk,
ayağı İs(anbul için her zaman
karada olduğu beyanı ile buraya rağbet gösteriyordu.
Erenköyü, Bostancı tarafları
pahalılıktan rağbet görmiyor.
Bunun için halk bu sene gürültüsüz ve asude yer arayor
ve ucuzluğu itibarile Anadolu
cihetini ve bilhassa Hisardan
İstanbula doğru olan Be.ylerbeyi, Çengelköyü gibi ınaha.l·
leri tercih ediyor. Bilhassa
Şirket sık sık vapurları işletir

se bu sene her yerden ucuz
kısım
s ay fiye
olan
bu
mahalleri çok rağbet görecektir. Muhtelif mahallerdeki
ev kiraları şudur:
Büyük Adada (6) odalı ev
mevsimlik (600) lira, (4) odalı
(500) lira, (3) odalı (500) lira.
Heybeli de Aşağı yukan böyledir ve buradaki evler çok
fenadır. Erenköy, Bostancıda
(6) odalı ev (400), (3-4) . odalı
(300) liradır. Rumeli cihetlerindeki ev fiatlerinda ittirat
yoktur. Halbuki Çengelköy
Beylerbeyi taraflarında aylığı
10 liradan 30 liraya kadar
ev bulmak kabildir ki bunların hemen kaffesinin bağçele
ri vardır. Halk bu sene uzun
kışın acısını çıkarmak için
sessiz ve asude yer aramakır.

ıkı farafindci_n

r, mvayila

hıra·

Ka1·1sından usa- kılınoa ne yapfı?-
Dün,
I nıp brrakara"k. Karaköye
inen
Şişane
doğru

hayatına kıydı

yokuşundan
tramva~y""'-""".

ir v.ak'a ollllUŞtnr.
Şişane tevakkuf mahallinde
Hasköyde Kalaycı bahçe- ' tramvay beklemekte olan bir
sinde oturan Hasköy hamallar
genç ile bir rwıı matmazeli
kahyası Hasan ağanın 25 yaarabaya binmişlerdir. Kız taşındaki oğlu Mustafa dün gerafından çok sevildiği anlaşıce mavzer tabancasını sağ
lan bu genç, kı:ı:ı tramvaya
memesi üzerine sıkarak intiön taraftan bindirmiş, kendihar etmiştir.
si de arka taraftan binmiş,
Mustafanın evlilik hayatın
fakat tramvay hareket eder etdan usanması ve kansından
yavaşcacık
arabadan
mez
daha ı,q. çok seneler aynlaatlıyarak sevgilisini
bırakıp
mıyacağından
dolayı intihar
kaçmıştır.
ettiği anlaşılmıştır.
Bu esnada biletçi kızdan
bilet istemiş, kız " Benimki
Ayağı kayınca
orada, o alacak,, demiş, biletçi,
Amele Ali, Galatada Kalao ~etile kastedilen şahsın
fat yerinde Vahanın demirci
tramvaydan atlayıp kaçtığını
ar:ıiyeainde hurda demir taşır
söyleyi11ce ~nı ~- fe~a<\i.
ken ayağı kayarak düşmüş,
koparmıya başlamış ve kendibaşından yaralanmıştır. Ali,
sini tramvaydan aşağıya atmı
Sen jorj hastanesine yatırıl
ya teşebbüs eylemiştir.
mıştır.
Araba Şişane yokuşundan
t: ırsız yakalandı.
aşağı sür'atle gittiği cihetle
bir taraftan biletçi , diğer taKadıköyündc tohafiycci İs
raftan yoklar matmazeli ellemail- efendinin dükkanından
rinden tutarak güç hal ile
eşya çalan sabıkalı İsmail ile
arabadan
<ıtlamasuıa mani olGalatada kömürcü
Alinin
muşlar ve
niha)'.ct Banka
"88., lirasını çalan Atap yorgi
önünde arabadan indirmiş
ve abbas dün gece yakalanlerdir. Sevdalısı tarafından
mışlardır.
terkcdilen kız da ağlıya l{avgan n neticc-.i
rak Şişaoeye doğru gitmiştir.
Hasköy sakinlerinden seyy'.lr
marangoz Os~a~ d~n Unk~da garip

üç

'
t

panında Tahsın ıs=de bır
arkadaşı ile kavga etmiş,

JltJersinde
i
tevkifat
1

neticede sol böğ "nden ve 1 Mer~inde çıkan Halk gazekolunclan bıçakla yaralanmıştesi sahibi Rasim bey hak tır.
kında verilen tevkif müzek Yol kesenler
keresile hapishaneye gönderilmiştir.
Galatada Rüsumat muhafaSergUzeııtçu
bir komtinist
za memurlnnndan Aptülkadir
oldu· u haber · alınan m z r
efendirıin önüne Zekeriya ve
egazetenin idare müdürii
Sade tin isnıinde iki kişi geçlittin B. de tevkif edilmiştir.
miş, Aptülkadir efendiyi iki
yerinden yaralamışlardır. Carihler yakalanmıştır.
Ermeni zenginlerinden o•
Beşi bir yerde diye ...
lup bir çok tahrikatın elebaşısı olan Minas Çeraz MarFerhat oğlu Turhan isminsilyada olmüştür.
de bir açık göz, iki gece eve!
hir yirmi beş kuruşluk bronz
paranın üzerini sarı yaldızla
Uilayet meclisi
yaldızlayarak lzmirin, Bostanlı
Vilayet U. meclisi, öğleden
mahallesindeki bir bakkala
sonra içtima edecektir. Yeni
beşi bir yerde altın diye sürbütçe azaya dağıblmıştır.
müşse de mesele s;ınradan anlaş_ılmış ve Turhan yakalanBaba katili

Minas Çeraz

mıştır.

. Antranik filimi
Ermeni firarilerinden Hamparsumyan isminde bir şahsın
teşebbüsü ile Armenya filimi
isimli bir şirket teşkil edilmiştir. Merkezi Fransada olan
bu şirket « Antranik » isimli
bir filim vücude getirmiştir.

Varşova

Bursada babası Mustafa efendiyi parasına tamaan öldftren Ali, hapishanede alayimi
cinnet gösterdiğinden muayenesi
ıçın

İstanbula

gönderilmiş,

tıbbı

adlice kendisinde cinnet
eseri görülmediğinden tekrar
bursay a gönderilmek için Jandarmaya teslim edilmiştir.

Edepsizlere
b.akın!

sefirimiz
Varşuva sefirliğimizden

Madedilen

rit sefirliğine tayin
Yahya Kemal beyin varşova
da Lehli bir hanımla evlenerek harici memuriyetten çekildiğine dair bir şayia olduğiiunu İzmirde intişaı· eden
Hizmet refikimiz yazmaktadır.
S. S. Bu haberi teyit ede,
bilecek hiç bir malumat mevcut değildir.

Men1nu 111al satanla~

Kumkapıda
Emin S İı;ail
mahallesınde kunduracı Vahanın
evinde kaçak rakı
taharri eden inhisar memurları ile polis Ahmet efeı:ı .. lyt.
evde bulunan erkek ve kadın
lar tecavüz etmisler ve dövmek istemişlerdir. Mütecavizlerden Vahan, Artin, anası
Viktorya yakalanmışlardır.

8ır

vefat

Esbak Kutanıoni Meb'uaıı
Asına altında Yunanlı üzümve Maarif nezareti kalemi
cü İstefo Kosti ile bakkal
mahsus Müdürü, elyevm İstan
Prukop Mihalin dükkanların
bul imam ve katıp mektebi müdürü Hüsnü bey dün gece
da göz taşı, anidol, Sirke
irtihal etmİIJtir,
ruhu sattıkları sıhhiye müdürcenaze namazı bugün ikindi
lüğü tarafından haber alın ' vakti li'atih camiinde kılın
dıktan sonra bi çok nıu
mış, ve bunların bu şekilde
l satılması memnu olduğundan alliqılQt. ve talebesi w~d
mllkıb~eııiBC · g~~ı ·
1 malları müsadere ve ke9dileri aile,
~ taltıb~ bGfi!BI
Y.,iyet ederiz.
j actliyeye tevdi c;4il~ı:r,d,İJ'.

1
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Soıı Saat

Maaş

Sahife

E~11 i)rİ
.. daiı~e

allarıınız

Şehremanefind~
işler boyle mi

Müsabakamız
o/
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lıt'I iıılıı

atıl

mallarımızın

... iiı•iimeıli ...:"ıiııi

vazııııst ıl,,

nııııuıı İİZl'l'İlll' ~t'lırı•ıııiııi

tarafından tetkike başlanmış
tır. Bu barem layıhası mucı

hP~

he~ aımlla lıulııııaı·al\
ili'. l'İ\ :ı l ımızrrı
lıaldl,ala
n~la ll'l.ıhul, l'lllH'difıiııi

ler temin edebilir?
Karilermize sordugumuz bu
suale gelen cevaplan tarih

Sil\ h•ıııi

sırasile neşrediyoruz.

. .

hince vilayetlerdeki on dört
hin memurdan on bir bini
~kisinden fazla para alacaktır. (20) lira maaşı
olu pta
timdi (54) lira alanlar o zaman
(80) lira alacaklardır. On üç
dereceye ayrılan zabitan dereceleri de şöyle tespit edil-
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SPlırPııııııwl lııin Tfırkiyl' •
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lnzam hlr tlalrP oldufııııııı
l11·rn11 Pi nıi~I •ı•ıli.

illin, hu
ılialara

ıııiil<'kahil

hl·

t"tl<'n lılr
.;orürll'r
BfRfNCf derecede: Birinci
<"f•ıııi~" ııiıı
ufmdcrdi!Ji
feriklcr, lKfNCf derecede fehu m<'l;luıııa ıll'rılliyor J,j:
tikler, ÜÇÜNCÜ fır!<a _ku<< f..,ınııhul halkının yol·
lnandanlan, livalar, DÖR'
laı·ıla
sl'liırııl'I ini ve 11:.IOOO»
DÜNCÜ livalar,
BEŞİNÇİ
~ofüriin t,nza 'c fı•Iiikl'lıday kumandanları miralay11'11 ı,url:ırılmasını l<'ıııiıı
lar, ALTiNCİ
miralaylar ,
<'dı•ı·ı·I.: anıl'li ı·ııN•ll'r ıı!h>
YEDİNCİ ka}'makamlar, SEPVel tı•spil cdll<'l'!!I,
l<iZIPCİ binbaşılar, DOKU- ·
ılalıllin•
n•k:ilPliııe
hir
ZUNCU kıdemli yüzbaşılar,
ONUNCU yüzbaşılar, Oı Bl- ı isi iıla ·ili' Ul'/l'<lilnfr_;tl.
Ualıiliyı• 't'l.;ileli aldullİNCI mülazim· eveler, ONİ ~
ııl
lııı ıuiilıiııı istidayı
l<INCİ mül.azimi saniler, ON~<'lıreıııaı11•line lıa nılP <')'"•
ÜÇÜNCÜ zabit vekille.i.
lPıııis '" ((S»
a'ılanlwl'i
Askeri maaşlar da umumi
dl'
J...tiıla
ıııakiılf~
ve sanallıaaş listesine tabidir.
yi ıniidiil'i~ elinılı• uıüs umala d'italya gazeteı.i;
ta(Jnii ıuııaını•h• nilıi nisharp s b pleri hazıılamak
yana alılmı. huhınuyor.
illere askeri muzalıerete nail
Uir ı.ac: IJİIU l'Yl'I mulı Orjma namında gi;Ji bir uı PJ"Pm gaıel<'ııizıl", ~·h·
tosilav komitesinin faaliyeti
l'Plllaıwl
iııiıı
fo.ıliyı•li n i
lıakkında vesikalar neşret
ıwk ı·aıılı suı·ellı• !JÜsle •
llıektedir.
Sırplar,
bunları
rı•rı hlı· h•msili l'l'Sİlll na~zibe çalışmaktadırlar.
:1.arı ıllJ.k. liıuizi
ı•Pll~ltl
\Jiyana sefiri Hamdi bey
dün Viyaııadan şehrimize
VI' ııı iifld aııızm haklı ve
lelıni,tir. Hamdi bey, vefat
• l'r·iıııh.• olılııjjn hir kl't'ü
tden keıi
inin defni meratlalıa lf•pyüt ı•tli. :»
t
"mine nezare! için gelmiştir.
01 oıııohil , ... ,ofiirll'l'
r ~~.. •·~az
buğün ve ya yarın
t•cu•i)"ell: }'alz
~ecek, cumaya defuoluna'-ktır.
Susamlı simit azaldı
A vrupada tahsil gören genç
İki gündenberi piyasada
f'\ ressamlar sergw dün ma- susamlı simit pek mahdut
'rü vekili Cemal Hiisnü bey satılmaktadır. Bunun sebebi,
larafından Etnografya müsimidin 25 dirhem olması
ltsinde açilmıştır. 95 eser
Emanetçe mecburi tutulması
tııiştir:

Hll'f•l ırıı

tı•ıııas
alılık.

ar

.

.

J

!

~lrdır.

"'t-rakyadan

1 Hasır

i

kesilmiş olarak

iskeleine kurular
~eye başladıgmdan fiyat"'1 40 kurut dli~müştür. Bu
~darın daha düşmesi muh-

ltıııeldir.

l:)okm yüz dokuz senesi kibl. . rft inhisar ,idare#i varidat
''lalı ( 2,050,000) liradır. Mas--

f ( 1,113,000) liradır. bunun
94) bin lirası kibrit bede-

,

•

lyevm Aoadoluda bir turne
icra eden Darülbedayi
ak haziranda istanbula
ebilecekür.
illi TOrk sanayi birliği
Ankara ve lstanbulda,
mensacatımızm
tqhiri
~ bir serfi açılmasına kavermiftir. Ticaret odası,
Sergiye 2000 lira ile yaredecektir.
lllerikadan bağırsak almak
llzere gelen Moskovit i. bir adam müteahhit
~dınımın adamlar; tarafın
döv\ıldüğünü iddia ve
iae müracaat etmi ir.
1tdıkö}'.linde.
Yeldcğirme. ilinde lpnıhim bey namında
:ıatın

evinde Jıizmetçilik e. Aliye lbrahim beyin hane~ırakarak memleketine gitİltemiş ve evde konsolu
' para alıp firar ederken
lbrahim beyin zevcesi
~ ve polise tevkif ettir• Üatünü muayene eden
keadiainden şüphelenmiş
trkek olduğunu meydana
· ıştır. Necip evrakı ile
)eye verilmiş fakıtt müddei
· kendisini tıbı ad ltvketmifür.

kolaylıkla rağbet bulmasını

dır.

25 dirhem simidi
satmaktan zarar
iddia etmekte ve
.susamlı simit pişİrmemektedirler. Buna mukabil, susamsız, Anadolu simidi

Simitçiler,
100 paraya
edeceklerini
bu sebepten

pişirilmektedir.

İşler azaldı
9'.dınlan çalıştırma yurcln,

polislerin koket imiline ait
teahhüdünü ikmil etmiştir.
Bu suretle, çabfan kadın
lardan bir kısmına it kalmamıştır. Yeni siparişler alınarak
bunlara iş temin edilecektir.

Baroda intihabat
Yeni Baro inzibat Mecliai
intihabatı, 24 niıanda yapıla
cak, C. H. F. namzetleri bir
gün eve! iMn edilecektir.
Muhtelit mehakimdeki umumi :ıjaııımız Emin Ali B. in
reisüklerJ~n birine namzet
gösterileceği doğru değildir.

Enıin Ali B. in fırkada iş·
!eri olcluğundan yeni Baro
inzibat meclisi riyasetine gen~'
Sadettin Ferit beyin namzet
gösterilmesi takarrür etmiştir.
Namzetler listesi kcspi kat'iyet eylemiştir.
'f

Dün, HaKkı Şinuı paşa tarafmdan Ankaradan getirilen
Baro meclisi inzibatı namzetleri arasında Sadetföı Ferit
beyden matla Emin Ali , Esat
Muhlis, Asım, Ali Galip B.ler
vardır.

En ameli, en isabetli tavsiyelerde bulunan karilerimizin
arasında, cevapların neşri bittikten sonra, bir kur'a, çekilecek ve kendilerine, ıırf
yerli malinden olmak üzere
münasip hediyeler vereceğiz.
Bugün de gelen mektuplan
dercadiyoruz.
l
- 20 ı M.ssrafiiın kaçılmıyarak

·

rekl&ma ehemiyet
verilmeli
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Yerli malla-

..nın

.
1

bulması

rağbet

1

bilumum

devair ve mekatibi
r~miye müdavimlerini yerli
malı kuUanmıya mecbur tutması lazım olduğu kanaatindeyitn.
Nihayet, tabiatile buna imtisal. edecek kadar vatanper ver olduklanna zerre kadar
şüphem olmıyan münevverle rimiz hakkında bir şey söylemeyi zait görüyorum.
Deri tacirlerinden
Vahit Bülent
- 23 Bi~ Türk yavruları, yerli

mensucata seve seve

Emanette memu-,
rlar geç geliyor,
hademe ise ..
})ün sabah Enıanette
gene bir de,·an1 teftişi
yapılınıştır. Bu teftiş
neticesinde bazı menıurların yazif elerine
hala geç ~eldikleri ve
haden1elerin
devanı
cetvellerini heyeti teftişiyeye
kasten geç
Yerdikleri anlaşıln1ış
tır. Badenıa hademelerin de devaın cetvelleı·ini nıuayyen saatlen.le
İnızalanıaları
tekarrür etmiştir.

Benim

şündüğüm

d
ça-

Var mı,
yokm?

Ahmet Haşimin dünkil
yazısını okudun mu? Zıp çık
tının birine ne güzel cevap
veriyordu.
- Haberim yok, şimdi senden duyuyorum, anlat bakayım, mesele ne imiş?
i
- Sözüm yabana genç bir
edebiyat meraklısı, tutmuş,
Haşimin yanında , türkçede
okunmıya layık bir tek mıs
ra, bir tek satır yok! demiş.
- Haltetmiş!.. Bak yediği
naneye şunun!
- İşte onun için Haşim de
dün, ikdamda bu haddini bilmeze cevap veriyordu.
- Böylesine cevap vermekJ
bile fazladır ama anlaşılan
«Bize göre» muharririnin nasıl cömertlıği tutmuşta cevap
-

Tramvaylar
çarpışıyordu

Mr1/.-.rağız

için
reler:
ı' \
, bence en ame1 - Yeni
1
li çare şudur:
Türk neslinin
Evvela memmünevver evleketimizde ne 1 !atlan nazannçıktığım bilme- da artık temamiz lazımdır· ' mile köhneleşSaniyen, fab- mesi icap ede
.ı!efk.ıire JI
rikalanmız ve
aristokrasi aıaim:nin, aristoo<M. Şiji R.
yerli malı sarnsi derinin kozmopolit insantan müesseselerimiz büyük
lan tarafından yadigar kalan
reklamlar yaparak ahaliye ve
fa:ı:la ve lüzumsuz cafcaflı,
esnafa neler çıktığını bildir·
şatafatlı, yaldızlı ecnebi kumelidirler.
maş ve nı. llarına rağbette
Ben, büyük çarşıda ufak
devamın manasızlığını, fenalıbir esnaf olduğum halde, Avğını bütün halka ve bilhassa
rupa fabrikalarının bir kaçınhanımlarımıza anlatmak.
dan .senede bir, iki defa ka2 - Balolarda, her yerde
taloğ ve nümune alıyorum.
yerli mallanmızla giyinip süsİsınimi, adresimi nasıl öğlenmiş hanımlara ve erkeklerendiklerinin farkında bile dere karşı:
ğilfm ve benim allkaifar ol-Aman fUDa da bak! Dermadığım mallarla beni alakagibi istihfafla dudak bükenledar etmek istiyorlar. Velhasıl
re, bu hareketlerinin memlebizde de ufak bir masraftan
kete ne kadar zararlı ve çirkaçılmıyarak
reklama çok
kin olduğunu daima hatırlatebemmiyet verilmelidir.
mak ...
Büyük çarşı Sipahi sokak
3 Biz Türk yavruları
No 15-!2 Mehmet Şefi 0 daima baba 1 ve annelerimize:
_ 21 _
o< bize yerli mallarından yapMünevverler, gaz efeler tıracağınız elbiseleri seve seve
neşriyatta ve propağangiyeriz, lakin, yabancı kumaşda da bnlunmalı
lannı katiyen giymeyiz" diyeMemlekelin ber tarafında
rek bu işte elimizden geleni
ebaliyi camilere davet edip
yaplDtllıyız.
yerli mallan seve &eve kulKadıköyünden:
!anmaları için mitingler akMefküre Şükrü
tedilmelidir.
- 24 Saniyen: Türk münevverleriH"/Jnevver kadınl.srımıznin gazetelere mütemadiyen
dan bir cemiyet
neşriyatta buhınm•lan, ehaliye
teşekkül etmeli
rehper olmalanw, propağaada
Yerli
mallarım korumak
yapmaları elzemdir.
için en kestimıe üç yolu naSalisen: Bazı muhtekirleria
zarı dikkate almak lazımdır
ecnebi mallarını yerli malıdır
ki bunlar aile, Hülcümet ve
diye satarak ehaliyi aldatmamekteptir.
malan için çareler bulunması
1- Ailenin kurtarıcı kudllzımd1r.
ret menbi ve mesneti kadınRablan : Ecnebi malların,
dır. Münevver kadınlarımız ön
yerli mallarla rekabet etıneayak olarak bir cemiyet teşmesi için, gtımrGk tarafından
kil etmeli ve her Türk kadıağır bir vergiye tabi tutulnını buna aza olmıya tqvik
malıdır.
rtmelidir.
Hamisen : Yerli malı imal
Bu cemiyetin azası gerek
eden f:ıbrikalann ve sınai müşahsen, gerek iradesi dahilineaeselerin, bunların işçilerideki efradı ailesine yerli manin ve bunları satan ticaretlindan başka mai giydirmihanelerin vergileri tahfif edilyeceğini tabhüt etmelidir.
meli ve milli bankalar tara2- Hllk6mct biitçesinden
fından kredi temin olunmalı.
para ıJan eşhas ve müess se!erin yerli malı kullanmalarını
Milnakalat tezyit ve tanbm
cdilmel!dir.
kat'i olarak temin etmelidir.
Sultanahmet Vefa orta
3 - Mekteplerin her sınımcktebi talebelerinden
fında en basit şeklinden en
223 No. İ. Hakkı
ilmi şekline ic:adar asrın ikti- 22 sat mefhumu ve milli iktisadın
vatandaşlara
tahmil
ettiği
Re::mi dairelerle mektepmecburiyetler tedris edilmeler yerli malı kullannuılı
lidir.
Mühim ve vatani teşebbiis
Muallim:
lAr l arşısında daima önayak
l
Bahriye
Hamdi
oıan
muhterem gazetenize
·-25te,ekkürü bir vecibe adedeYerli malı diye başka
rim.
Hepimizin yerli malı kullanutl Mfanlar cezalandı
nabilmesi için, memleketimizrılmalı
deki f&drikalann ihtiyacabmı
1- Memlekette benzeri yazı temin edecek kadar çatal ' pılaJ:>ilen
~abana
mallann
ııtası lazım olduğundan evveli
giimrliklerde~ içeri girmesini

-

N e aAlAt
a ...

için.

.Aileye, l1iikt1mete, melayıhası encü- 1 gorfi/fiyor?
mende tetkik e- 1
11ayl'l
bir va- 'l(teıJleı~e diişeı1 vazifeleı·
dilmiye başlandı 1 z i~ elle oltl11!Jıın11, :ıılPla
Yerli
her tarafu~ ku)a daldı{jıııı, i~Iı·riıı·
flcclise sevk edilen maaş
ı ;ttt;:;: s~::y~~~::~~kt!:~
ta
rv1 a;~a ı maliye encümc. - "\
..
.
hangi çareler, ne gibi tedbirda himaye etmesi; saniyen

3 '- . _

vermış.

Evelki akşam Harbiye tramvayı Fatih istasyonuna geldiği
sırada fireni gevşemiş , geri
geri giderek arkadan gelen
diğer bir tramvayla müsademe
tehlikesi gösterdiğinden iki
tramvayın içinde bulunan kadın ve erkekler telaşa düşe
rek atlamaya başlamışlardır. '
Kargaşalık arasında ihtiyar
bir kadın bayılmış genç bir

Türkçede oı un ıcak bir tek
misra, bir tek satır yok diyen adama verilecak biricik
cevab, bize göre, şudur:
- Öyle ise Türkçe bilmiyorsun!
- Yok canım, hiç Tiirkçe
bilmez olur mu?
- Eğer bilse idi, o zaman
Türkçe de okunacak ne mis-

kızın başı yarılmıştır.

Bir

mantarcı yakaiandı

Meşhur sabıkalılardan

Arap
Sabri evelki gün Yuvan isminde bir Karamanlının yüz
elli lirasını Eminönünde mantarcılıkla
çarparken yakayı
ele vermiştir.

ralar, ne satırlar olduğunu ela
pek ala bilmesi lazımdı.
- Peki ama, ya okudulda·
rını anlıyacak kadar iz'an1
yoksa!
- O halde, edebiyat mera•
kından vaz geçsin, bedeııiyata
h::ves etsin! Türkçede okunacak bir şey yokmuş!
Vay beyim vay! Türkçede
okunacak eski ve yeni öyle
güzel şeyler var ki bunlann
çoğu, merak etme sen, garpteki emsali ile hemen hemen
at başı gider.
. Fakat

Dün gelen seyyahlar
Dün limanımıza gelen İtalya
bandıralı Sardunya vapurile
80, İtalya vapurila 75 İngliz
ve Amerikalı seyyah gelmiştir.

Firar eden
Kumkapı

hırsız

Sabri .

ve Samatya Rum

kiliselerinin kapılarını kırarak
kıymetli eşya çalan sabıkalı
hırsızlardan arap Sabri firar
eylediğinden aranılmaktadır.

Eşyaları

satarken

Sabıkalı

Kar'1nfil ln

ynııaıdılar

1'.oııc;ı

tarantı

,.uı~un

yok

tnnarır.

ynk
Ben , eut ~·utran Rrerim
Senin hcnJtn h Oerın yrık

hırsızlardan

Arif
ile Ahmet İstanbulun muhtelif yerlerinden çaldıkhın halı
ve diğer Cfyayı evelki gün
Bayautte satmaktalar iken
cürmü meşhut halinde yaka-

Dedikleri gibi, hali hazır
edebiyat aleminde de ne karanfilin zümbülden, ne konca
gülün bülbülden haberi var.
Ortada bir kararsızlık, bir
kir dövüşüdür gidiyor ve bu
gidişle beraber « Türkçede
okunacak bir tek satır yok!>~
diye ne canım edebi yazılar
boyuna güme gidiyor.

lanmqlardıt.

ve bu maileri ı
kullanmanın
bir şerefsizlik
olduğunu halka bütün vasıta
larla baş vurarak anlatmalı
ve bu fikri herkesin aklına
~
koymalı.
Ayni zamanda bu
gibi malları
tayin ederek
ftası
bunları dükkan, magaza, ticaHim yei Eifal cemirethane camekanlarında, açık
yetine yar hm edini2
ve kapalı, hususi ve ya umu« H" :n~;c· ':tfal cemiyeti
mi sergilerde herkese gösbir
ı h~ftası ihdas et·
termeyi, bunlar hakkında her
nevi ilan
ve
t;t mi:;tir. B:ı haftanın başı 23
Nbandır .
nıayı yasak etmeli ve bu yatası zarfında
Ço •
sağı şiddetle tatbik etmelidir.
« Hi ayci Etfal'Y. ~ yardım
2 - Yerli malların mümkün
edecek olursanız, vatanın
olduğu kadar iyi yapılmasına
istikbaline en bliyük bir
vapanlar tarafından dikkat etkuvvet verr.ıiş olacaksınız.
meti, işe hile sokmamalı.
İslil'bali taşıyacak büyük
3 Yerli malı yapan ve
Türk yavrulannın boyunları
bükük, gıdasız ve l:fakınısız
yapacak teşekküllere her hukalmalarına hiç bir Tlirk
susta bol bol yardım etmeü.
got'..er:nez.
4 - Yerli ismi albnda yaCemiyet son 4 senede •'
bancı malı satanları memleket ,
257,561 çocuğa yardım et - ·ı
iktisadına hiyanet etmiş sayami1tir. Bu tefkatli eli yardırak fiddetle cezalandırmalı.
1
Muhasip
M. Tacettin 1

çok

azalmalı

*

Çocuk h

yapmayı

yaptır-

1'
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Her -yeni uül
...., ' kendi
dikenleri içinde açılır!
....

~lahalle
üyanlığ-a

cfeliğ·inden
ge~·en ~lııs

tafa da kösesini kendi:.ilc birlikte irtika
ettirıni:;.ti. Babası ihtiyar yeniçeri : <( Zeki
düşnıan ahi· dosttan
i •vidir» nasihatini ikide
bir tekrar ettiği için
Bavraktar n{Ya, -biraz
nıüfs't
ye fazlaca
haris olduğunu bile
bile- zekfısına bilitin1at
köse Ahrnedi nasıh Yt:.
n1üşaYir olarak intihap
n1echuriyctin<lc

-

kalınıştı.

. .

İki eski dost, basbasa
konuşuyorlardı. Kose :
- Herifi kovnıak ol-

n1az - diyordu
- sanına
.
.
sevn
. Yerir. Sana .vakı-

.

şan

düşıniişc

etınck,

yardıın

yerde sürünen
güı)görınüş erleri tutup kaldırnıaktır.
- İvi
sövlersin
anıa
•
•
onu kovan ve ko ·alıyan bizinı ağadır.
Tersenkli o~·lunun yan

-

yüz yüze ge!nıek erliğiınc dokunur. Beniın
borcuın
onu tutup
Rusçuoa
aöndernıeko
b
tir. ı Terde kaldı ki
kendisilc diz dize otu-

du;;nıan

•
bilir.
rf ersenkli ol{lu-

nun

hasdnıı l~eniın

hasının1 ır.

>Una

de
göre

herifi atlat.
Köse ı\hnıet, bu kafi
cevahı redde rağn1en
fütura dü~medi ye
fikrinden
dönınedi.
Bir tilki tcbessünıilc
dudaklarını

.varak :
-

yaldızlı-

•

Eınir

senin - dedi akşanı yanın1a gelince
Süloyu koYarını, buralarda dolaşnıa, deriın. O da diyar diyar
gezer, Bayraktarın adı

tediği

nasıl

adanıı

ben

karş1111a

alır,

kendisile dertleşirim.
Sonra ağa ne der?
- Onu huzuruna çı
karır,
biraz iltifat
eder, gönlünü alırsan
kin1senin haberi olnıaz. ):'erinde ve zamanında da herifin sana
hizmeti dokunur. rfersenkli oğlunun hatırı
na Hezargırat c"ıyanı
Allahin günü tapına
cak degil a.
Bayraktar, asabi biı~
tavırla bı'-·ıklarını
aö·.;
b
zıııa gölürdü. O ince
kılları uzun nıüddet
sakız gibi çiğnedikten
sonra haşını salladı :
- Yapan1aın - dedi ağanın

diişnıanlarilc

büyük artist
t~afından 'huk~abazlık ve sihırbazlık. Zengın ve hayret·
bahş unmaralar
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Cuma günkü musab:kalar
Mıntaka

Aşkın

ve çiçeklerin

şiiril

iki kırmızı gül 1

~AN HED ve LA JANA

futbol heyetinden:
19 Nisan 929 Cuma günü 1
icra edilecek re:ımi müsaba· ı 1- i.ncrn:: Yt tı atı·')l;ıı j
kalar berveçhi atidir:
'
NAŞİT bey temsilleri
« Kadıköyde»
Topkapu - Darüşşafaka saat 1
Millet liyatro·undc
ı
12
Hakem
Necmi
bey
Kruıım
18 Nisan Perşembe akşıımı
i
paşa-Eyüp saat 13,-15 Hıkem
Hafız Burhan bey incesaz
Necmi bey
heyeti
İki oyun birden
«Taksim Stadyumunda»
Arifin
Hilesi
Vatansız
Vefa - Sülcymaniye saat 13
Operet 3 P. Dram 1 P.
hakem İzzet Ley Beykoz · F e-

ili

~ehzadebaşı

nerbahçe s:ıat 15 hakem Sami
bey Beşiktaş·Galatasaray saat
17 hakem Apdullah bey.

istıklal lisesmde koııierans
Şehzadeba"ıında İstiklal li-

• sesinde bugün saat yirmide
muallim Mehmet Servet bey
tarafından ( tarihin manasi ve
elıemiyet: } mevzuuna dair bir
konferall!l verile-::e'.:tir. Her·
·~es gidebi!'r.

..

..{· ı 1V~rurt~

(( ünınıü cihana ıı nıa • IAFERLEN BOZGUNA· SOi EMR ,,
lan1at H111clün1et» eder! •. m ' ıııı> gösterilecektir <41 u: ·'•· m:a.i

Mabadi var

.

Yt•lislİl'f'nıiv(İrıluıu!..
yavııs
ve al'llli
'
...
.
...
.. vorulmıva
~
\'osnıalıaıwh•ı•e
kafıvc
alacak lllUl'lavaJ hıılaııııt'
!aşıya taşıya, kıt+. kalıve 1 ınıva basla<lını. Huna t1ıı

l'iıu·anının ınrı ayrı falına . (,'a;o bı;lduın. llPrkt•sill
. baka halrn c~111ını ';ıkıyor- 1 falını gizli balu~ oı·duııı.
du df'l"Sl'lll hiç t<: yalan
~ ÜylP hepinizin oı·l!l'
Sinemada AŞK
siiylt•miş
olmam.
Jll.
!JÜllsiıula
apaşik:li'<' fala hal••
111
-~~~~~
!eri iiylP oldu ki hiziın
ıuanı.(h:h•
. scvlcr 1ı!m· J,f
maimi !jt>ı·il' efPııtli hana aıwak ahlkaılaı· olana ye
kalı\e yeli::;tir<•nıez oldu.
uizll süylenuıek J;izımdll'•
llanyi
yosnıahanedcu
lh'llim bu süzüm hütiill
NOVARO·RENE ADORE
ı.;cri dP(Jil !Jlrıuek, halla
hatun J,i::;ilel'i ınenınııll
~
....
t · .11 •
şiiyle Jıir kafamı uzatsam
elli.
mu son emsı erı
eyrı
aın
,
Gelecek hafta
u.
.
<il'rlıal hüt·uıu baslarclı.
Ve hen ayrı ayrı ve glZ'
- C'ç kahve!. •
li fJİZli hcrbirlne söyle'
Merkez
Galata
- Beş lrnhvc!
di!Jinı martavalların ay'
köprü başında. Beyoğlu 2362
1 11 1
- On kahve...
nini söylemek suretllı'
·''
Şube acentası: Mahmudiye
• Şehzadebaşı ~rı ..::· :"'"al
Yt'
bPn
hülüıı bu sipaz:ılıuıeıtcıı ve külff'tll'JI
· Hilil Sinemas1nda ;ı hanı altında. İstanbul 2740
rlşleri lıal ırımda tutamaz,
Jnırl uldunı.
Bu gece hediyeli gecesidir. ,
"'' alt'lt.ıyiıı !jeri:· <'fen Hu gizli fala bakmanıı~
- B~ gece sinemamı~dan J!er ~
Trabzon ilinci postası
din•:
daha başl•a bir iylliyi <le
bılet alan zata bırer aael tı
( ANKARA ) vapuru 18
:__· Pl~ir pişir(• hildiıJin vardı.
hediyeier takdim edilecektir.~
Nisan Perşembe akşamı Ga·_ kaılar..
1-'ala h:ıkmak iı:in hatuıı
üç mlistesna film birden ~
lata rıhtın.ından hareketle
il(•r ... \'tı pişen l•alnt• ld'.'ii ile heı·aber ayrı ve
ÇİF1'E DA~1A'rl,..AH ~
[Zonguldak, İnebolu, Sinop,
lt•ri fin<•anlara dohluruı>
onun odasına Impunıı· ·e
::>ÜZTABAN-BASTİ BABAK
Samsun, ünye, Fatsa, Ordu,
vallalı lıatmı ıd-.iler ııralrnpıyı da üstüıııüz(• Jrnp ı'
ı
Giresun, Trabzon, Rize ) ye
sına
ko~,ırdmı.
•
tınhk.
F ır t ına lar arasınoa
Şaheser
gidecek ve dönüşte [ Of ,
Emin olunuz .. Üylc zanu baş ha~a olan soh'
mantar olurdu l.:i ... Yos bellen bt•ıı iki ba'::ilı isti'
isT ANLİ AFRİKAD A
Trabzon , Pulathane , Gireıııa lıanıml'muli para ve- · fadı> ederdim.
Büyük seyahat dramı
i5
sun, Ordu, Fatsa, Samsun,
l'('<'(•k ıııü':;itl'risini bırakır,
Hem fala .. HPJ!l dt• bat
Duhuliye 21, localar 117 ku- ~
Sinop ve İnebolu] ya uğyarım
saatten,
!Jir
saattenka
~erlere lıal,ar, 1ıcol
ruştur. Bundan böyle• her , 11-r_a_ya_r_a_k_g_e_Ie_c_ek_t_ir_._ _ __.

Cumartesi ve Çarşamba günü akşamları sinemamıı.ın
hediyeli geceleridir. Pazar
büyün1üş aına yüre~i ~ - gününden itibaren Emil Yanigsin son şaheseri olan
küçüln1ü::; der, senı

baktığı, canını alnıak

i

-2-18-if!uhul'l"iri: Jdı·is .Uıtlttefı'.

, ~~~· ç~~l~.ı: i~~;;ıi~~- ıiiı.: 3···K~·P··H~~5;~;
01 11
.~ yarına yaı~ olur, 3RArııON
dusn1anını

ki ..

:ı

\'<ı::.~f ::,rı. ı ·tfcı
elıı ıelt·t ir.
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ASRİ SİNEMA nın

Muharrir(: M.TuR~

c~rııı(t (/ı"iseıı

ı!ı• ıııı

1 lı;

18

İ zn1ir si.irat po:;tası
( GÜLCEMAL ) vapuru
19 Nisan Cuma 14,30 da
Galata rıhtımından hareketle Cumartesi sabahı İZMİRE
gidecek ve Pazar 14,30 da
l:mıirden hareketle Pazartesi
sabahı gelecektir. vapurda
mükemmel bir orkestra ve
cazbant mevcuttur.
TakrlQen ılç yüz adet boş
makine yağı fıçısı, bir buçuk
ton köhne eğe , vapurlarda
bırakılan eşyayı muhtelife
20 Nisan 929 tarihinde
müzayede suretile satılacak·
tır . Taliplerin o gün saat
16 da levazım müdürlüğüne
srelmeleri.
T AVİLZADE MUSTAFA

ve biraderleri vapurları
Muntazam A1valık postası

SELAMET
vapuru

adın hastalık rı

CEMAL ZEKİ

gunu
hareketle
Çanakkale

[Gelibolu ,
ve Körfez J işkelelerine uğ
rayarak ( A>vıılık) a atiınct
ve ayni m 'Jde • anbula
avdet edecektir.
Mahalli Uracaat : Yeıl)İ.j
Tavil zade bir rlcrlerine
:ıi:raç
r J1 2'> O

Heı· türlü kadın rahatsız
lıklarını

ciddi surette fedavi eder. Şehzadebaşında Fevziye caddesi 17 numara. Çar•
şamba günleri fukeraya pah ı. ' r.

istıl•hall

can ve tabailını Jrnplı{jı
uihi yaııııııa yelir, :uk•ta
boyıuınıa sarılacak utbi

keşfederdim.

yalvarııııya hı şlıU'clı.

~e

-

olur..

ra

~il h(•ııiıu

uzum..

llllıt lıı:ık!..

ntiud4',
ı 1Uun
yok hir yo nı ıın he:~ , .• ,

Ayul

allı ıl<•l'a falına b:ıl,Lıfjıııı

ohıı·,ıu.

llt'l'!JÜll ve

kesin önünde

hep

heı· a~

ni

ıııartavalı uydıU'a uydura,

yullııra

yant~

yullura,

Etfaiye

mütehas·LSı

\Tiyana<lan gelecek
ola~ etfaiye ınütehas
sısı daha evci Anıeri
kava bir sevahat va-

pa~ağı

ıçtn

an~ak

agustosta şehrin1izde
bulunabilecektir. ~lü
tehassıs,

Ş hrenıane:ti
ile bir sene için nıuka
vele yap<>caktır.

Altın

Perşembe

Her

İstanbuldan

hekimi: Doktor

lıPri sojJuıııu::; kalını:;; fiıı-

madalya

İstanbulun fakir muhitinde

on yedi sedenberi , yetim çocuklari, bikes hanımları, yerli
malını, milli nakışları himaye
eden « Türk hanımları Esir1 geme derneği » İzmir dokoz
1 'eylül sergisinden milli nakışları
takdiren altın madalya veril·
, miştir.

~

tı. Va han Ef. bu uha
gidi-;;e nıün1anaat etnıek, hesabı t 1 'tl ·tıncl{ azn1ile Hul· · mi 1
-lif}arkasına takılnıak is- Gözün çıksın, ınel'- omuzları düşük olarak teyince nıünıeyiz he1. Senin ai!laınandan çıktı. Elinde hesap pus- men müdah,ıle etti:
- Dur, ınüna~bct
.ı na ne fayda var ki?
lası, kendisini sofaya
izlik tnıe. lleyl'endi,
- O halde ç k söy- çıkar çıkınaz selamlı
yarın, ohür gün gene
: ·ıne, ağzını sil, otur.
yan ev sahibine:
gelir, hesabını n1aafaHurrem bey,
bir
- llele sonra, ~·nıdi
iz tesviye eder. Böyle
prens gibi payansız hesaba bakacak h,alin1
ınuhteren1
bir zatın
bir gurur içinde gir- yok. Cevabını vermiş,
yakasına nıı
yapışa
miş olduğu o evden,
kadınların yüzüne bile caksın?
gözü neınli, yüreği bakmamış,
nıelulü
Gözlerinde ve özleelemli, başı eğri ve ıneyus sokağ·a atıl111ış- rin(!e curet= paıh~·an '
0

•

ıni.iıncy izi

bu n üclı f aası \ ahan cfendi ·i
bulundu u y ·rde ınıh
1

1

v

Jaınıya Jrafi geln1işti.
.Akşanıki dayak tehdi-

dinin alessabah şekli
fi'li alınasından çekinen nıuhabbet tellalı,
ileri geri bir şey söyliyenıiyerek sadece nıü
n1eyızın
bastonunu
aldı.

- Buyurun efendim
-dedi- size_ de uğurlar
olsun. Hizn1ette kusurun1uz oldise affedin.
Gü1e güle gidin.

'ahan Ef.

zu'müııce

~İşınan adaını

kovuyor

ve hu suretle' karısile
baldızlflrına, yeğenle
rine karşı zevahiri
kurtarmış, nıuhafazai
haysiyet etn1iş oluyor-

du.

l\lüıneyiz,

zaten çıkmak ve Hurreme yetişnıek
istediği
için
evsahibinin bu miskin
nün1ayişine ehen1miyet
vermedi,
bastonunu
alarak yola düzüldü.
Sokağın köşesini dönerek etrafına bakın-

lıeın

de
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H
llıod
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\"f'ti. eme<lljJiın iı;in bil
ı;ırnk

de

buldum.
lliziuı c;ır. k et"t~ndi ı,alı
Vt,<leri dıı!Jıtır,
><'il ıl
t,Jinıl kolumu a Iı;a

oJ

hyn lıe:.ı· knpHhın İl'erl
rı•r, etrafın1ı

fJÜZ
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zdir r..

o:;;

1
in 11
1

hulduııı mu alıihinin

•

na Jıak rdıın.
Günlt>rden hlr iJÜIHlii·
( i\lııhadl var)

Hüsrev B. gidiyor
Sof•va s~firiıniz Hü~'
rev B. yarın Sofya.:
müteveccihen şehı" 1
ı

nıizden ayrılacaktır·

Hüsrev B.
dan sonra,
Sefirliğine

hazira
Varşo

nakledil

cektir.

Giilnihalda balo

Seyrisefainin Gülıt
hal -vapurunda, yakı '11
da izınirdc bir btı eli
verilecektir.

Yeni

g~mruk ·anıurıarı

Haydarpaşa gümrükleri~

münhal muhafaza meın rl~
!arına talip olanların iµıtİ~~
!arı, evelki gün icra edilw•:
Kazananlara yarm teblı
yapılacaktu-.

I

ı<e
h"ı

l~t

dığı zaman Hurrefı11
Parnıakkapıva tlo~
.;
ıı
imtidat eden yo cı.ı ..

ge
lıs

1
kadar d 1' Yo
"
cf j
ğını ve kendisinin
yetişnıiye mukte1 ~e
olamıyacağını arılıı' da
Kaldırıının
üstii ~
tevakkufla bir tı.ıtı1
enfiye çekti:
1
- Yürü yayrun1 )~
rü! Bu geceyi birg;J
olur sana hatırlatır'
'
Ded.ı ve ·v ayas ,.!l'
uzak!:--·'
ortasına

°;

,~~
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. .... . .

il

ıgı

11

•

eçhul mevzu

"JÇITI

-Ba resım

Sahneden indiulan Hl' rilip çırıl çıplak
una ılıı
PrkPsiıı karakola götün oı·t·ı• "l
b ır
• ar l ıs
• f •f
ıa ııaı•· ru en
·e aı·tıl<

dııııı.

Dilini

ı.ı

·

suı·etill

Üll'PtlCJI

'

ahlaki addettiii tahditlere,
usullere baş vurur. İçki, buse
memnuiyeti bu tahdidal meya-

..,.~.... t~

bilse Nli1'" !

--=

Kim bilir ne olurdu?

- Bir adam evin ikinci kabndan sokağa düşmüş ve parça parça olarak ölmüş.
- Vah vah. Zavallı ya altıncı kattan mekten düşse idi
kim bilir ne olurdu.

(M. G. M.)
şirke/inde
çalışan
sarı'afkrirla•
ve şirkelill
yeni salıi/ıi

Buµ:L'ill ne
ı ·i ı ·ecelfi=?

J/r. Foks

Salata
Yemek masa ve ya sinisinin üstünde salatanın mevkii
nekadar mühimdir bilir misiniz? En fakir bir aile sofrasında bulunacak
olan bir
tabak salata o sofrada bulunan velevki bir türlü olsun
yemeğin üzerinde tesir yapbğı kadar yemek yiyen insanların üzerind'e de iştaha
aver tesir yapar.
Ben ki Son Saatın ahçıbaşı
sıyım, size tavsiye ediyorum.
Sofranızdan salata eksik etmeyin. Çünkü evvela salata
ile yemek iştiharuzı artırırsınız
saniyen salata hazırlamak ve
salata tabağına sofrada yer
bulmak bahanesi ile yemek
masanızı
intizama sokmuş
olursunuz.

Gülı1

i:

ı

- Oğl1111t..
ı.. (J!
Ben senin an" ·ı
neaia amcası
ynn.
- Eğer annemi benim
bildiğim kadar .::-·',.,,;..~
bilse idiniz o- ..
nun amcası olmazdınız.

alo

uugün de birnz genç ve yetişmiş
, yakı '11t'.ktcpli kız elbiselerinden bahseir btı di oruın.
Kiınin varsa Allah bağı~lasın ve
murıarı
kenı gözden saklasın. Kız evlat
rükleti~
menıurl hiç bir seve benzernez. Bir ailenin
ın iıntib
koncası~h;·. Arkadaşlarında göredilıııi~
tebli ~lükçe canı şık ye güzel giyinmek
l);ter. İ~te size şık ·e son moda
&enç kız robu.
ırreC.11
rlo~ . Bunun sağ taraftaki ve etek pli,
ltst kazak, yaka devrik, önden fiyo.cıı~
r çı~ Y?gah olan ince yaz yünlüsünden.ının
. oı dır. Lacivert üzerine beyaz ve
~enıerli, çok şık bir rop oluF. Sağ
~a i nıodel krep saten, krep sultan
Ye huna benzer ipeklilerdendir.
~.~ka yarım kapalı 1 etek İ<loş, kol
ve etek, kol kenarları bord ~nıe,
ı..-ı u,
·
Oınuz: iki gi~H pastalı.
ı sevl,,.-fıl.
hangv isini isterseniz
(!
• • ....
\clınfza s_apınız, karşı na geçıp

( M. G. M. ) tirketinin sabık müdürü
memleketimize sefir mi oluyor?

din zehirlenir
ve ölllrdün.

Eğer

Geçenlerde Amerikan polisinin kadın çıplaklığı ile olan
mücadelesinden bahsetmiştik.
Bugün gene ayni mevzua geliyoruz. Belki hatırlarsınız ...
Ajans telgrafları bildirmişlerdi.
Amerika sahnesinde dekolte
rakıslar yapan bir sahne heyetini
Amerikan polisi oyun ortasında
çıplak halleri ile yakalıyarak
karakola götürmüş ve haklarında, ahlakı umumiyeye muhalif dans yaptıkları için zabıt
varakası tutmuş ..
Okuyucularımıza bu garip
görünen hadisenin fotograflarını takdim ediyoruz.
Yukardaki resim Amerikan
polisi tarafından gayri ahlaki
telakki edilen danstır. Aşağı
daki resim ise, çıplak halinde
yakalaıup adam akıllı örtünmesine bile meydan bırakıl
madan palas bandıras karakola gitürülen artistlerden
birini polis kollan arc.sında
göstermektedir.

11

bir başka
Üzeredir.

Sll'llllf olaa i~...- ..

nındadır.

:;it

eğer

şirketi satıldı

Onuı1 kadar ınuazzaı11
şirket te infisah etmek

ısırmı~!

yolı:,_

' lıı· Şu amerikalılann garip ahzıııH
•
hül ülJ laklıırı, tabiatleri var.
eınnuıı
Her türlü asri terakkilere
lııodalara beşik vazifesi gören
ve git' Yeqi ~ünya, sırf kendi gençlisöylc' tini korumak için bir takım
1\~.,

( M. G. M. )
- Yahudilimi ısırdım.
imkam

!aıl'l \'ll

t'tn

Amerik n in
ı ığı
buhran içi de

l

neji ıösteri
yor?
-Daha bilmiyorum. Bittiği zaman belli olacak.

ultlefi

t1! uı·

.

Amerikan sinemacılığı son günlerde şiddetli bir buhran
geçirmektedir. Bir Büyük şirketin infisah etmesi, diğe birinin
de ayni vaziyete düşmek üzere bulunması bu şayanı dikkat hadisenin başlıca sebepleri meyanındadır.
Amerikan sinemacılığının en muazzam teşekküllerinden
olan M. G. M ( Metro Goldvin Meyer) şirketi satılığa çıkanl
mış, (Foks) ve (Varner Kardeş} şirketleri arasında taksim
edilmiştir. Fakat (Foks) un b.issesine düşen kısım digeriadea
çok fazladır.
(M. G. M) şirketi şimdiye kadar bir çok muazııam eserler
yapmıştır. (Ben Hw} buntarm sonuncusudur. (Greta Garbo)
(Lon Şaney), (Con Cilbert), (Norma Şerer), (Malek), (Roman
Nuvara) bu şirketin belli başlı yıldızları arasında bulunmakta idiler.
(M. G. M) şirketinden sonra ( Artistler ittihadı) şirketinin
de infisah halinde bulunduğu söylenilmektedir. Buua rakip
şirketlerin amansız utücadele ve propagandaları sebep gösterilmekte, ( Artisler İttihadt )
so. za anlat'da kwdaleM:rini
gösterecek sinema bulamadığı söylenmektedir.
Hollivutta devran eden kuvvetli bir şayiaya uzar11& (M. G.
M.) şirketinin müdürü ( Lui B. Meyer) Türkiyeye sefir olacak,
bu suretle sinemacılıktan tamamen çekilecektir. Ma~aza Vaşington hükümetinin bu sabş. muamelesine itiraz etmest de
muhtemeldir. Mevcut kavanin hükumete bu hakkı vermektedir.

Salatayı nasıl yapalım?

Mutlaka salata yapmak için
·

dışardan, sokak ve çarşıdan
masraf mı görmek lazım?
Hayır.. Her ev ve belki
bir türlü yemek pişirtmek istediği takdirde bile salatasını
sofrasından eksik etmez.
Nasıl? ..
Bunu yarın görüşürilz.

Anadolu sahilinde

Kiralık ve ya satılık köşk aranıvor
Fener yolu ile .Uaıtcııo arasında hahçtı iı;iıHlı•
1 yallut ri odalı, sahile ınüuıf,üıı oldul)u katlar
yakın kiralık ve ya satılık hir kö)k aramyor. Bahçesi büyük YC d<'niz kenarında olanı ll'ı•dlı <•dilir.
Fa~la lafsilıH, kat'i n~·at, nıümkün t• J"oloyral'
Soo Saat idtu•t•sin<' <t l;ö~k n ı.t\ytlı ilt~ {lündcril nı ·U..lir.

(Ahçıbaşı}

Matbuat cemiyeti biww
Türk Matbuat cemiyetinden : Matbuat cemiyeti binası ittihaz edihnek üzere
vaai bir salonu ihtiva eden
bir hane veya elverişli bir
\İlla satın alınacaktır. Beıc~lunun birinci veya ikinci
.-ıf sokaklarından birinde
tı. kabil ebniyesi bulunup ta
sat.-ıak arzu edenleniı Ceğaloğllında cemiyet merkezine veya telefonla istan1'uı
( 87 ) ye müracaat etmeleri
rica ol\Jnur.

lftl"trt

llıalııçekaplda Salill •111ati eel1811esiwh

ff H& ihzar ettirlntz. Reç
rlııh taze edeviye ile-, ciddi bir dikkat ve iı;tikametle y t-• ır. Dakik idrar
tahlili 165 kuruştur.
I Bahç:kapıda Sali_h, N;cati ec;zancsınde taze bırıncı morina
balık yağının kiloluk şişeleri 90 kuruşiur. Mağşuşiyetini ispat
edene bin lira var.
'

Halis Balık Yag..,

I

Üsküdarldara müjde sk~u~a~!J:." =~

şaınba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şiriap, lastik s-.da, . .

re<e gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, dişı mac\Ulu, J>9d•a,
...onya., eaam gibi tuvalet eşy.al&l'ı unculH soV.ai•ıla yeni ı•
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edi.ı.ij.

. ..,

I

Telefon:

PEnEMBE

YAZI tşı.ERI

18

NiSAN .
,

1929

•

• •~

on

•,

hazineye ait i hissenin bedeli
lira
·
muhammeni
Galata
Yeni cami
camikapı
ı:
kagir mağaza
6000 sekiz taksitte
Müştemilati: iki kattan ibaret ve fevkinde iki -0da ve bir halası vardır.
Balada evsafı muharrer mağazanın kapalı zarf usulile m!ilkiyeti müzayedeye vazedilerek
1 - 5 - 929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te teklif zarflannın küşadı mukarrerdir.
Taliplerin teminat akçelerile emvali metruke satış komisyonuna müracaatları.
sokağı

'

EmlaK ve eytam bankası ·
umum müdürl. üğünden:
•

.

1 -

'2 -

3 -

4 ~5 -

Satllık apartın1an

Istanbulda Beyoğlunda Meşrutiyet mahallesinde Mehtap sokağında Meşrutiyet apartııiıaoc
namile maruf olup bankamızın ba tapu mutasarrif oldugu apartımanın sabşı müzayedeye
konmuştur.
·
Müzayede kapalı zarf usulü iledir. İhale 13 Mayıs 1929 Pazartesi günü Ankarada idare
meclisi huzurunda icra olunacaktır.
Satın almak istiyenler ( 8100 ) liralık teminat vermiye mecburlardır. Bu teminat mektubu
teklif mektuplarile beraber ihale gününe yetişmek üzere bizzat umum müdürlüğe verilir.
Ve yahut taahhütlü olarak posta ile gönderilir.
İhale bedeli ihaleyi :nütP.akıp peşindir.
ı·
Talip olanların İstanbul ve ye İzmir şubelerimize ve yahut umum müdürlüğe müracaatla
mufassal şartnamemizi mütalea etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir lira mukaH linde bir nushasını alıp teklif mektubuna rapteylemeleri icap eder.

1'Ül?.KİYE İŞ BANKASI

Sern1ayesi: tediye ediln1iş 4.0PO.OOO
' Uınuıni Müdürlük

liradır

DOPPEL
Bİ~ASI
Ç!kmıştıır

Ankara
Ankara ·

Her yerde

şubeleri:

DOKTOR BEYLERF,:
.\yvalıli

İstanbul

Adana
'frahzoıı

Zonuuldak

Bursa

Ualikcsir

Kays<•ı·i

GiN'!'Oll

~ll'l'Sİll

İzmit·

Samsun
Edremit
!'llüsait muanıelftt, kumbaralar,

kasabıı·

Krezi val ...

dir. Tesiri binlerce defa tec·
rübe edilmiş olan bu ilac kotekmil

ve kat'i bir >Urette

balgamları

Son derece temiz ve prezantabl her türlü evsafı lazi~

KİRALIK

M üz'iç öksürükleri en
çabuk iyi eden ilaç

laylıkla

s5ktiirür ve

'lrilir ..

"'°"fa•--. bususı amırata°jına

l\IU AYENEHANE _
Fevkalade mefruş iki salon
ve bir oda elektirik hava gazı
terkos telefon hizmetçi
teshiniye hepsi dahil fiaj:
çok ehvendir
i

_,

•

.

•

.

•

'

.

..

,,

PlYA~KC)SL
4 üncü keşide: ıı Mayısf adır

Çeşme fırını

fırın

haricinde
kiralıktır.

Kazlı

Tal ip•
)erin Sirkeci istasyon memun
!arından Suat beye müraca

45,000 ] .ıiradır
tem'an 3,900 numara

icra dairesinden:
Bir deynin temini için mahcuz
furuhtu mukarrer sinema makinesi ve iki beygir kuvvetin- ,
de dinamo ve otuz beş san- 1
dalya,
nisanın
«18» ıncı ,
perşembe günü saat onbirden
itibaren Galatada Şark sineması önünde bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin memuru~
na müracaatları.
- --- -- · - - - - - - - +
Y edikule

,.

AYRICA: 20,000; 15,000; 12,000; 10,000

·------~j

Kiralık

·BÜYÜK
....
, İKRAMİYE:
liralık

ka!:ana,cab.i:ır

1

Şatelen müessesatı

damla (inme)
f artı sem'!n
ro'11a ti7ma
ali!Smı rı.~f salive

15 büyük mükafat

-----------hamızı

ları.

İJ_RÖ·jj·ÖMN AL
sayesinde halas olabilirler. Zira urodonal; hamızı hevli
halleden yegane maddedir. bilumum eczanelerde bulunur.

Operatör

Yerli olaraK muadili, mümasili
mevcut iken milli servetin
anahtarını yabancı ellere
vermeyelim. Bu cidalde
·muvaffak olmak için
uğraşan memleketin
fedakar ve münevver kısmına:

Cerrahpaşa

hastanesi
operatörü
Muayenhane: Beyoğlu, Rus
sefarethanesi kar.şısında 348
numara! Suriye çarşısı apartımanı 8 numarada. Telefon:
Beyoğlu 1615.

i~

DOKTOR

•

FETHJ.

Cerrahpaşa

ı

Hastanesi
Bakteriyo oğu
Kan, ( Vasserman teamtilii) idrar, balgam cerahat
tahlilleri ile hastalıkların
hususi aşıları yapılır. Telefonla malumat verildiği takdirde tahlil edilecek mevat
j a:dırılarak bilahara raporu
J ı takdim edilir.
Muayenehane: Beyoğlun- 1
da, Ağacamiinin karşısında J
Telefon Beyoğlu 534 1

.•=
j

Zayi

Terhis teskercmi zayi ettim,
hükmü yoktur.
Alay 153 tabur 2 Abbas
Fevzi oğlu Abdürrahman

Saçları dökülenlere ve başında kepek olanlara müjde:
FUAT SAÇ SUYU piyasaya çıkmıştır. Her eczane ve
ecza deposundan arayınız. Bir tecrübe kafidir. Deposu: Şişli
Ali Fuat eczanesi.

'ion Saatin illin

tarıfe~ı
Kuru~
~

6ıncı

Rumeli mübadillerinin
nazarı

dikkatine.

Sinci
4üncü

~

Yetlerindeki istihkak mazbatalarına mukabil henüz mal
teffiz edememiş .olan ve bizzat taşrada uğraşmayı arzu
etmeysn mübadillece teshilatı mahsusa ' olmak üzere müessesemizce bu hususta tavassuta ve her suretle muameleleri deruhte olunur.
İstanbul Balıkpazarı Maksudiye hani 3 üncü katta No.
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İlan muhteviyatına dikkat

olunmakla ber~ber bu hm.usta
mes'uliyet kabul edilmez.

•

Gazetemizde intişar eden
bütün yazıların hakkı
mahfuzdur.

ANKARA RAKISI

:;:ı:ırthı.rı
Vilayetler için: Senelik 1700.
~tı aylık 900, üç aylık 500,
kuruştur. Ecnebi memleketler için: Senelik 3000, altı
aylık 1600, üç aylık
' 900 kuruştur

,\hone

'
· Hususi surette üzüm ve anasımdan
imal edilerek bir
aydan beri Rusyadan getirilen hususi meşe kaplar içinde
bekletilen ve şimdiye kadar piyasad• emsali b~lunmayan

Ankar·a

sahifede santimi
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Telgraf: lstanbHl Saat
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Ahmet Burhaneddin

MAMULATIMIZIN HERKESÇE MALUM OLAN ESAMİSİNİ BiR KERRE DAHA ZiKREDİYORUZ:
9 - Rertev esansları
1 -· Pertev Şurubu
10
- Pertev (Dower) Kom2 - Krem Pertev
primeleri (öksürük için)
3 ....,.. Pertev Çocuk Podrası
·
11
Pertev Briyantini
4 - Pertev Karbonat
12 - Pertev Tuvalet
Komprimesi
Podrası
5 - Pertev Diş Macunu
13 - Pertev Tırnak Cilası
6 - Pertev Kolonya Suları
14 - Pertev Losyonları
7 - Pertev Kinin
15 - Sudorono Pertev (KolKomprimeleri
tuk altındaki teri kesmek için)
8 - Pertev Diş Tozu

F~vkalade

Rakısı

-

Pek yakında piyasaya çıkacaktır. Kibar birahanelerl'e
1 r
lüks bakkaliyelerde bulunacak tır

"

S Zilkade 1341

· Tak\'Nt1•
Güneş

5,21
Öğle- 12,14
lkiıicH 15,5-S

Akşam 18,47

Yatsı 20,25
lıvsak 3,36

Mo&'- mildür: Selim !l.afi'P
,
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bevl (asit urik) ile zehirlenmiş, alam ve ıztırabatın

A. KUTiYEL

Eleklirik makineleriyle belsoğuk·
luğu, idrar darlığı, prostat, ademiiktidar ve bel gev~kliği, cilt ile firen· '
giyi ağrısız tedavi eder . Karaköyde
Börekci fırını sırasında N• 34 •
.
İstanbul

.

HAMlZI BEVLlN (ASİT URİK) KURBANLARI
Tıp akademisi reisi sabıkı profesör
(Lansero) tarafından tavsiye edilmiştir.
Paris hastahaneleri mütaahhitleri

Sultanmahmut türbesi sabık
Hilaliahmer binası

Doktor

3872

b.

l\1enfaatiniz için l1\r kere
..
görn1ek kafidir
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iDARE iŞLERi
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nevi

No.

1202

Js.

İstanbul vilaveti emvali n1etruke n1üdüriyeti ilanları
mahallesi
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