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Bug{fnkü borsa:
İngiliz 990,50: Frank 12,54;
Liret 9,35; İsYıçre 2,54; Dolar 49; Dahili 93,5; Altın 841;
Anadolu 23,61; Rumeli 8,30;
Tramyay 74,50; Düyun 207.
İş bankasınd.m alınmıştır .
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<iöztepeye tramvay yapılacak mı.
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Nihayet Emanete kiralandı,
ıslah edilecek ve yeniden
çam yetiştirilecek
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Bir siyaset cilvesi

·MONDERf CAT
S4hlfemizde:

Telgraf, Polis haberleri, Müsaba.
kamızın cevaplan ve saire.

M.

3- ncif S4hi/eml:r.de:
Günün tarihi, Sinem• Dünyası
ve saırc.
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Venizelos Selaniğe gittiği
gün tabanca ile dolaşan
adam kimdi

Seyyahlar
korkuyor!

Atinadan gazetemize yazılıyor: Atina, 18 - Önümüzdeki
puar günü [dün] Yunanistanda ilk defa olarak teşkil edil4 - ncii sahifemiz,de:
ınekte olan ayan intihababnın yapılacağı dündür. Bu ınünase-.
Bir avuç kili, Scrııeriliğimin hatı
betle fırkalar arasında yeni hareket ve faaliyetler ba~ladı,
raları, Niçin?
bütün fırka liderleri, buradaki tabirlle, intihap seyahatine
çıktılar. Bu arada, en büyük fırkanın reisi sıfatile M. Vanize$ - nci sahifemizde:
losun
da seyahate çıkması pek tabii idi.
kari sütunu, Dünya şüunu, Moda
En evvel Selinikten bqlıyarak hemen hemen bütün Yunahaberleri, Karikatür.
nistanı gezdi, her gittiği yerde uzun uzun nutuklar söyledi.
Cemiyeti belediye
Buraya kadan pek tabii. Fakat bu Başvekil seyahatlerinin bir
Çok ta hoş cihetleri var:
Cemiyeti belediye bugün
Evvel! aöyleyim ki M. Venizelos seyahate çıkacak mı tekmil
içtima edecek, emanetin bütçesi fasıl ve maddeleri üzeringideceği ve geçeceği yerlerde Emniyeti umumiye pek sıkı tedde münakale icrasına dair obirler ve tertipler alır.
llamit B.
lan taleplerini tetkik eyleyeDiyebilirim ki Baş vekilin seyahati adeta bir hadise olur.
M~mleketimize gelen seycektir.
Bu sefer de böyld oldu, tren yolu üzerinde kim bilir hangi yaİılara yunan limanlarından
t!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m-!!!!!!B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ rüzgarın nereden sürükliycrek
geçerlerken bizim için garazattığı
bir
tahta
parçası
kiirane propagandalar yapıldı
meşheri
bulundu; bu treni uçurmak
ğı yazılmıştı. Bunun tesiri ile
kastine atfedildi, ve memleson birkaç ay içinde memlekeketin ne kadar inzibat kuvtimize gelen iki seyyah vapuru
veti varsa hepsi harekete geyarı yoldan geri dönmüştür.
tirildi; nihayet anlaşıldı ki
Gene son günlerde daha
tahta parçasının hiç bir kabazı hadiseler olmuştur ki bu
bahati ve hiç bir maksadı
muzur propagandanın bazı ecyoktur.
nebi ve gayri müslim anasır
Bundan başka diğer garip
tarafından şehrimizde de yabir hadise oldu. M. Venizelos
pıldığı şüphesini uyandırmıştır.
- Seliniğe vardığı vakit istikbaBu şüpheyi tevlit eden mesele
line çıkan binlerce halk araşudur:
sında birisi de elinde bir taGeçenlerde
buyük
bir
tabanca olduğu halde görülvapurla
şehrimize
gelen
seyyahlar dışarıya çıkarlarken
müştür. Derhal yakalanan bu
adamın Venizelosu öldüreceği · yiyeceklerini de beraberlerine
almışlar, şehir de yemek yekat'i surette zannedilmişti.
mekten içtinap etmişlerdir.
İstintaklar başladı, nihayet
Bunun
sebebi kendilerine soar.!aşıldı ki bu adam Baş vekirulunca cevap vermemi~lerdir.
le sui kasit yapmaktan çok
Şehremini muavini Hamit B.
uzakbr. Bilakis müfrit bir Venizelisttir. Bu adam, bu tabanca- bu mesele ile meşgul olmakta, tetkikat yapmaktadır. Neyı, sui kasitta bulunmak için
ticede mukabil tedbirler alına•
l değil, M. Venizolasa sui kast
maktadır.
eden olursa asıl onu öldürmek
için elinde tutuyormuş.
Müzeler kongresi
İşte M. Venizelosun, siyasi
Müzeler M. Halil B. Almanseyahatinin
garip bir kaç
yaya gitmiştir. Berlinde bugün
Yıldı::da uılcııda getirilen fidanlı/.:laıı bir man=ara
tarafıki
muhalif matbuatın
toplanacak beynenlmilel müŞehremaneti, yıldızın Çaralan bu eser, cidden güzeldir.
mizah mevzularının en keskinzeler kogreslne iştirak edeğan köprüsü tarafında büyük
Bu ciheti daha kolaylıkla tecektir.
lerini teşkil ediyor.
bir fidanlık vücuda getirmişmin için Beyoğlunda bir çiçek
Afyon kaçaKçısı adliyede
meşheri
açmak
tasavvuru
tir. Bugünkü kıymeti yarım
Galatada Arkadi sokağında
milyonu bulan bu eser yeni
vardır.
esrar
ve afyon Kaçakçılığı
değildir. İstifade edilmek mcsAma diyebilirsiniz ki dün
cuğun
1 yapan İranlı Hüseyin hakkındaki
elesidir ki işin yeniliğini teşkil
pahalılıktan
bahseden Son
evrakı tahkikiye üçüncü ceza
ediyor.
Saatin Emanet için yapacak
mahkemesine havale edilmiş
Bir kısmı da ağaç fideliği
başka iş yokmuş gibi bugün
tir.
haline getirilen bu nefis hahbu çiçek meşherinden bahsetçede « 160 » nevi gül, «140»
mesi garip olmuyor mu?
çeşit krizantem, 50 ayrı cinsBelki; fakat bizim için iyi
te karanfil vardır. Bu arada
eser mevzuu bahistir.
Nasıl yapılıyor
bir sünbül tarlası vardıki bütün
Bu arada ehemmi mühimme
kazanı
dünya sünbül tarlaları ile reve mühimmi de fuzuli işe
kabet edebilir. Herkes ve
takdim etmek Emanetin vaziher kese için açık bulunduru- ı fesidir.
Es11tıf ııe fııcrar arasıııda

Bir çiçek
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Ada çamlarının kiralanması
Emanet ile Evkaf arasında
yapılan
mukavelenin bütün
ınuamelesi bitmiştir. Bugünden
itibaren, hastalıktan hakkında
senelerdenberi müzakere ve
ınünakaşa
edilen
çamlar
için ciddi 'ekilde mesaiye
İçin

a
r

caktır.

an

Mevcut çamlan ıslah etmeilin imkansızlığı anlaşıldığın
dan bu mesai daha fazla ye-

i

0sküdardan Göz-

tadır.

Bundan

lıir İtalyan konsorsiyom Üs-

Göztepeye kadar
Yapılacak
tramvay hatbnın
iıışasına talip olmuş, bu hu-

lcüdardan
da
u-

a
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3usta Üsküdar - Kısıklı tram"ayları
şirketine
müracaat
etmiştir.

kk-'

başka

Adalan Güzelleştirme
cemiyetinin elinde de 16500 lirası vardır.
Cemiyet hu para ile ilk iş
olarak Büyük adada bir fidanlık tesis edecektir.

Yeni mesai
saatleri

tepeye tramvay...
30 000 000 lira Sermayeli

fidanlık
yaptı, meşher açacak

Emanet ,bir

niden çam onnanlan yetiştir
mek hususunu hedef ittihaz
edecektir.
Emanetin bu iş için elinde
(27000) lira parası bulunmak-

Bugünden itibaren devairde
yaz mesai saatinin tatbikına
başlanacaktır. Memurlar sabahleyin saat 9 da gelüp 17 de
çıkacaklardır.

Ecnebi

müderrısıerden

eser

Darülfünun Emaneti, fakülteleR"in ecnebi müderrislerine
ihtisasları dahilinde eser yapmalarını tebliğ etmiştir.
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Hayatı

yüzde ( 30)
cuzlatana ( 100) bin
lira ikramiye var!·

1•!~a~bıı!da,
ağırlığını. her gün_ bir parça daha fazla hissetti nayat
cemiyeti azalan ile vilayet
gımız

t
a

pahalılıgı, beledıye

lııeclisini de alakadar eden bir mevzu haline girmiştir.

Aza, muhtelif vesilelerle bu işten bahsetmekte ileride
yapılacak işler için şahsi tetkikatta da bulunmaktadırlar.
A z~n!n şimdiye kadar edindikleri fikir hakkında karileri ~
mızı de haberdar etmek için bir muharririmizi bu zevattan
ilıılan ile temasa memur ettik.
Muhar:i~imiz, belediye .meclisinden Rifat Müeyyet, vilayet
meclısınden de Suphı beylerle görüşmüştür.

8 u zevatın fikirleri şunlardır:

_ jstc111.~ı.ıl~u. lı'.ıyal palıa~ılıf/tn~lıın sikrlyı•l eıliliyor. !la leıı·. . uayıu .-llT w ıyenu'. c~rıı.nıı jıycıllcırınılaıı kım yıl=ıle 30
t -ılat ycıpabılecek tı•dabır ıllılw:ına 11111uajjiık otıır veya bir
~ı·e bıılabilirsı: /IJU/Jf!() lira ikramiye h•ıı:ii için sahsan bir
'-liJle bıılıııı1111ya lıa:ırı:.
•
·Bu zevat fikirlerinde belki haklıdırlar belki
•
• - de değildirler.
'
ş~ .kad~r var ki, biz, bir gün gelip pahalılıkla mücadele
~~li ıçın bır müsabaka açılabileceğini hiçbir zaman aklımıza
• tınemiştik.
minelgaraip!_
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Küçük bir çomarifeti

Propaganda

Himayei Etfalin seyahati ve ecnebiler
Hinıayei Etfal nanıı
na, Kurban ha yranıın
da Ronıanyaya yapıl
nıası
tekarrür eden
sevahate,
ecnebilerin
•
de iştirak edebiln1esine
nıüsaade edilnıiştir.

Se~·ahat

için

lazını

1 gelen nıuanıele, heyeti
tertibiyece teınin edilecektir.

Bir küstahın
muhakemesi

____......

, ,_

Reisi Cümhur hazretleri ile
hükümet aleyhinde tefevvühatta bulünmakla maznun
Arap Hulusi bugün öğleden
sonra muhakeme edilecektir.

Beşiktaşta

kender garajına dün Şevki
isminde biı çocuk girmiş,
garaj
müstahdemininden
Mehmet efendinin saatini çalaraken derdest edilmiştir.
Resmimiz, hırsız çocuk merkeze götürülürken alınmıştır.

İhtiyarın intiharı
Bursada, Muradiye mahallesinde 89 yaşında Buharalı
Hacı kasım isminde bir ihtiyar, kendisini asarak intihar
etmiştir.

Müntahirin iki ay eve! bir
de çocuğu dünyaya gelmişti.

'

Kılır alideki İs

Eeci ölüm
1

Eyüp,te F esane fabrikasında
amele lbrahim dün makineye
kayı takarken makinanın üstüne düşmüş, parçalanarak
ölmüştür.

ve ne
yorlar?

bir il'lciştır yiılıyor. Gıiııırıik
tarifesi .l(iıısluslcı ıie,ı/işı:cck.
dışcırdaıı uelı:ıı mallar ıla
delışdli :aııı yürcceknıiş. Bıı
telılş ı•c

garip

propcı,qaııda

ııııı cıcı.~ı /ıi:::den çı/;ıyur.
JJıı yıi:ıleıı kumaş
l"i

o

kcıdar fırladı

lıınıış !J<jsfrrıliyor
siıııılı:

bir rol;

sınıia

bııluııwılıır

jiyalla-

ııeyıı fır

ki

/ıu ıııeıı

ilıtiycıç /;ar~ı

ler:ilerin
ycııı111<1 ııürıyııımyorlcır. Geçeıı senenin « .J.1 " liralık
elbisesi bu seııe « 7.1 » liradır. Bıı kıilıi

propaymıdayı

yapanlar serbestçe
görecekler midir?
..

işlerini

r...1ı.c1.\:i ~·ne (or.&~t.. w.aa.1.IZ
•
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Fabı~il, a ar· re esaıtı
na 'li .. tt z ıt e(Jilıneli
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Y rli rr. an
her t.ıra·
fta 1 o aylı.da r, et bu rna- '
sıru lı:ınr,i çarele n ,,; Ji tedbirler t in cd bi 'r?
Karii~.' ize
duğumuz bu.
c \ a Lı.n tari
suale gelt
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sıra,ten
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E am ı,
b tli t vsiyelerde b•
k ileri zin
arasında, cevap!
neşri biitikten so ra, bır ' r 'a çe kilccek ve
ltend !erine, sırf
yerli malından o1mak ilzere
mibasip hediye! r vereceğiz.
Bugün de gele'll mektupları
dercediyoruz.

-37Yerli malı çıkaranlara
bankalar yardım etmeli
1 - Bila tef- P.'!'!'!!!!'!'~'!!'m.~
rik her fertte

eli. Mü eşebbis sermayed rl:trdan müteşekkil
irke er
vücude getirmeli ve bunlara
mil i ba
lann teshil· suretile ve /. 50 derecesinde nakli muaven tt
b unmalı ve
vereceği para ~n da müteclil
bir faiz almalı.
5
Peyderpey hali faaliyete geçecek ve mevcut fabrikaların fırs t aD istifade ihtikarlarına meydan verilmemeli, bu fabrikalar ihtiyacab
mahalliyeyi bitteemmül sağ
lam, bas ve mütekamil mal
cıkarmıya gayret etmeH. Dahilde yapılmak isteDilen her
hangi malın imali için celbedilecek fabrika alat, edevatından gümrük resmi alınma
malı.

Muhasebeci
H. Fevzi

yerli maUanna u;;.-.
rağbet fikrini

-38Yerli

uyandırmalı.

2 - Bu fikri uyandırmak
için münevver
ve yüksek tabakaya menFeıızi B.
sup
olanlar
halka nümunei imti$al olmalı.
3 - Bundan sonra her fert
alelur.ıum

lik Avrup::

i!ıtiyacatını
malı

şimdi

mallarını

iftiharla

taşımalıyız

1- Avrupa

malı

giymekle
iftihar eden zenginlerimize
şu noktaların telkini lazımdır:
her Türk yerli malını iftiharla
taşımalıdır.

2- Memleketimizdeki fabrikalann tezyidi ve Anadolunun
en ucra köşesinde hapsedilip
kalmış olan m I!arımızın nakli
için vesait temini...
3- lstihsa!St çoğaldıktan
sonra hariçten gelen mallardan alınan rüsumun tezyidi ...
4- Memurlara, mekteplilere, komşu devletlerde olduğu
gibi, mecburi yerli malı kullandırmak ..

derecesinde
gösterişli olm~.zsa bile; sağ
lam, iyi olan yerli m:ıllann
dan temin etmeli, yerli maiı
da Avrupa mal .:ır.nd n d ~a
ucuz tedarik olunabilmeli ve
malı müşteri aldıktan ve kullaı.dıktan sonra, bundan dolayı nedamet hissetmemeli.
4 Yerii malı demek,
münhasıran manifatura demek 1 işte bunların yapılmasile,
harp sahnesinde yüzünün akile
değildir. Hariçten ihtiyacatı
memle ·et için celbedileğelmek- ı çıkan milletimizin iktisadiyat
tc olan her nevi emtianın bu 1 sahasından da muvaffak olavatanda im:..l ve tedariki ça- ı bileceği zannındayım.
Karilerinizden:
relerine tevc~::ül ve bu hususE. Hulusi
ta sen:c::ıyc::'.::rları teşvik et- 1

yeni bir mesele
Ortctya cıaan
,

ktızıı l-\: esı11 ek
mi? Emanet, ı
czza almak istiyor

Yas...ık rnıdıv-, değil

-----

Şehir<lc kaçak

olar;.ıı. u~J·
\'an zephedild:g" i '.aber alınm•ştır.

k;rnsaler , ev erinde
kuzu k~s.:rek etini yeL. ~kte
clirler.
ş;şl 'en Bog .z"çinc kadar
bı:.zı y.:rl rdc de birkaç i.şi
nin bir olup sığır kestir ikleri
ve etini aıal:ırında taksim ctBazı

tikl<'rİ anlasılnı.ştır.

Emanet, bunları kaçak zephiyat addettigind·~:ı tahkil!at

•'

1

yapmaktadır.

lvureftin Hfinşi

B. ceza verecek mi?
Ticaret ve Zahire Borsası
ve Cemiyeti
beledi)edn birinci yedek aza.ın Nurettin Münşi bey evinde
kuzu kestiğini ve etini okkası
(50) lrnrşlau afiyetle yedığini
söylemiş, Şehremini B. .de
muınaileyten maceza zephiye
re::mini tahsil ettireceğini beyan etmişti.
Bu sabah Nt'!rettin Münşi
B. le görüştük. Bize dediki:
« - B~nim bikliğime göre,
kestir.im
kuzunun etini yalnız
o
evimde fatihlalc ettiğim için
ceza mevzuu l•alıs değildir.
Netekim lcurban bayramında
evimizde b:stiğiruiz koyon
için zephiye resmi v~rmiyoruz.
Yalnız, bir ka'.: kişi müşteBaşkimyakeri

'
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o yad~

Tramvay gene
iki /ı işinin
kanın gird'

İs >a ıya a

kaları

arasında

bir takım
için kabinede

*

mrşbr.

Halil

Çocuk kavgası
b6yle mi aynlır?

şekeri satanın
başına gelenler.•
Dün, Galatada Şarap iskelesinde nane şekeri satan
İranlı Molla Zeynel ile kahveci
çırağı Ali Kulu birbirlerile
şaka ederlerken Mol!a Zeynelin ayağı kaymış denize d""
mM tür.

Nane

SiUıh çckn1iş
Vefada
Şemsettin Molla
Gürani mahallesinde oturan
Ali ile Mahmut çavuş diiq
gece
evlerine giderlerken
önlerine
Seyfi
is m i nele
birisi çıkmış, sebepsiz olarak
silah teşhir etmi~tir. Seyfi
yakalanmıştır.

bir

yangın

Dün gece saat yirmi birde,
Beyazılta Yakup ağa mahallesinde 11 numaralı Raşit beyin
evinden gaz sobasının birden
bire parlaması yüzünden yangın çıkmış, bir kilim ve halı
yandıktan sonra söndürülmüş
tür.

Kadmlı

Pa is, 21 (A A.) - Jurnal
gaze(esinin Maclritten aldığı
bir habere nazaran da .. lfünun
hadiseleri vehamet lı:esbetmiş
tir. Barselonda talebe cumartesi günü bir nümayış, yap~
mış, 20 İngiliz seyyahıııdaıı
mürekkep bir gurubun etrafı·
nı alarak ihtilafın
menşei
hakkında bunlara izahat ver·
miştir.
Valansta ali mek·
tepler
talebesi Primo de
Riveraya taraftar bir muallimi
başına
alenen t.ıhkir etmiş, terakkiperverane fikilerile maruf diğer
bir muallimi alkışlamıştır.
Darülfünun emini dersaneleri boşaltbrmıştır. Bunun üzerine talebe "Yaşasın Cumhuriyet, kahrolsun hükumet,, nidalarile sokaklara dağılmıştır.
Valan fakültesi darülfünudiğine kail olan Halil ağa bu
nun yakında kapatılacağı hakteklifi minnetle kabul etmiştir. kında neşrolunan son tebliğ
Fakat tam mezarlığa girip
üzerine M. dö Rivera ya bir
1
parayı paylaşacakları sırada
çok muallimlerin imzasını havi·
zarfı düşüren adam gelmiş.
ı bi~ ~rotesto mektubu l:önderLisanından Rum olduğu an- . ınıştır.

gelen.:.

Cüzdana da mal oldu.
Çatalcanın Kızılca köyünden Halil isminde bir yumurtacı iki gün eve! İstanbulda
: yumurtalarını satarak . Ramis
'köyüne giderken yolda önüne
bir adam çıkmış, nereye gittiğini sormuş, « Ramise » ce, vahım alınca :
- Ben de oraya gidiyorum
b rabcr gidelim!
Diyerek Halil ağa ile birlikte yürümiye başlamıştır.
Meğer bu adam dolandırıcı
imiş. Biri dolandıncı diğeri
saf iki yolcu giberlerken bir
başka yoldan da önlerine bir
üçüncü yolcu çıkmış. ir aralık önden giden bu üçüncü
adamın cebinden
yere bir
zarf düşmüştür. Halil ağa:
- Hemşerim paketin düş
tü! Diye bağırmış, fakat işit
tirememiş, yanındaki İse koşarak paketi almış ve hemen:
- "3000,, İngiliz kağıdı ...
diye haykırmış. Aman hemşe
rim sesini çıkarma, paylaşırız;
demiş, birden bire zenginle·

kuzu keserlerse, ceza
Salı'rnlı'ar::lan
Cafer ile
alınması va:tti.
' metresi Mehlika dün gece SulBen nizamatı belediye icap
tan' Ahmet medresesinir. üzeettiriyorsa, kestiğim kuzu için
rine çıkmışlar, 15 okka kurşun
ceza vermeğe hazınm. Fakat,
sökmüşler, kaçarlarken yakı!.
evimde yediğim et için benlı:ı:ımt~lardır.
c'Pn ce?a ·s~ n<'ceğini hatırı'" getirnek iste. em.
Eşya ve para çaıan er
Netd im, bizzat Şehremini
Galaiad.a Tulumba solı.:ağın
•. de,
cse!uıen gazetenize
i:la mani'a.urac
Lambonun
gülerek !Jahs::ttiğini siz yazı
dü!.'.{l;nma eveiki gece hırıı:z
yo ·s nuz.»
lar girerek bir çok eşya ve
Diğer taraftan tahkik ett~
para çalmışlardır.
ğimize göre, mezbahanın bı
c.!ayeti teessüsünde çıkarılan
Zabıta hırsızları aramaktadır.
luı.nu!I, sadece, Kurban bayBir ranjem daha
ramında evlerde koyun kesilBeyoğlunda Ada sokağında
mesine müsaade etmektedir.
Evlerde kuzu zebhi dahi
madam Minyodun pansiyomeınnudu. Hanelerinde kuzu
nunda gizli randevu yapıldığı
kesenler hakkında zabıt varahaber alınmış, polis nizamnakası hıtulur.
mesi mucibince pansiyonu
Bu zabıtlar üzerine, Encüseddedilmiştir.
meni Emanet, nizamatı belediyeye muhalif hareketten
iki sabıkalı tutuldu
dolayı ceza miktannı tayin
Beyoğlunda bir madamın,
eder.
çantasını
çalan Y asef ile oKesilen
kuzunun eti de
tomobil tamircisi Mehmet eMezbahaya gönderilir; orada
mütefessihse imha edilir; kafendinin saatini çalan Şevki
bili eekilse damgalanarak sayakalanmışlardır.
hibine iade edilir ve zephiye
resmi de maaceza ayrıca alınır.
Bir müderrisimiz çağrılıyor
Fakat , bunun için cürmü
Darülülfünun müderrislerinmeşhut
lazımdır .
Nurettin
Münşi B. kestiği kuzunu etini
den Halil Halit bey Hindisafiyetle evinde yiyip bitirtanda Aligar Darülfü:ıun tamiştir.
rafından İslam milletleri etnoOrtada et kalmadığına göre
ne yapılacaktır . İşte burasını
grafisi hakkında konferanslar
henüz Üyıkile bilen yoktur ve
vermek üzere davet edilmiştir
zabıtai belediye talimatnanıesi
Gelecek sene g'.d~:ektir.
1 d:! bu l'oktada sakittir.

evi

ağanın

Zenginlik sevinci az
sürn1ekle kalmadı...

- erkekli

1

H

J,a

her tarafından gelen intihabat
netayicine nazaran, bütün inihtil" fl:ır çıktığı
tihap mintakalarında Venibazı tebeddUlat icrası derpiş
zelistlcr tefevvuk temin etedilmekte ofdağu gazeteler
yaralaıuuışbr.
mektedirler.
tarafından haber verilmektedir.
Her taraha, siikiin ve intiGalatada Arap camiinde saVagonda boınba
zam
hüküm sürmüş , hiçbir
kin Muhsın kaptan dün saat
Sofya, 20- Şimendifer ishadise olmamıştır.
yedide, 1049 numaralı vatman
tasyonunda birinci mevki bir
M. Venizelos, bu netaiçten
Salibin idaresindeki tramvaya
vagon .. içinde iki bomba bu- ı
Beşiktaşta binerken düşmüş,
lunmuştur.
Tahkikat yapıl- • ı pek ziyade memnun bulun·
1
maktadır.
maktadır.
yaralanmış hastaneye kaldırıl

Göztepede oturan Ferruh
ve Mehmet isminde iki çocuk
dün oyun oynarlarken kavgaya tutuşmuşlardır. Oğlu Fer·
ruhun dayak yediğini gören
ahçı Ali ağa küreğini kapmış,
oğlunu döven Mehmedi iki
yerinden ağırca yaralamıştır.
Çocuk hastaneye yatınlmıştır.

üz

azası 1 M. . Venizelos, Talebe
• bü
asın unm
arı sındd
,yenı ay
int"ht:;:.-,cun hı rye }diye ih Si
ede y
ihtilaf ar çıktı batinı kaz nı or
buı
ba "ırıyor
Atina, 21 Memleketin
Scfyıı, :=n - Hul~iimet fır

Kabine

Sirk_cide ahin pa a ofeı ·
karşısınd'l ..:ıçı Tevf in o'lu
üç yaşında Eyip İsmindeki
çocuğa vatman,, Hakkın n idaresindeki
tramvay arabası
çarpmış, çocuk ağır surette

...... tıı

1

f ı ~eti(·e 11e(

te

Vahan ...

Arnavut hariciye

Iaşılan

bu herif:
•
- Aman, demiş, Patrika- 1
nenin parasını düşürdüm. MundZlll · eglŞıl
hakkak siz buldunuz. Anya·
Atina, 20 - Arnavatluğun
cağım sizi ... ve Halil ag"yı
~ahili: Ankara sdiri Rauf bey
aramış , bu sırada da tabii
Arnavutluk hariciye nezareHalil ağanın cüzdanını boşalt
tine tayin edilmiştir.

d ., , ./'

mıştır.

Son zamanlarda Beyoğlu,
Ş~ i v PP r,a!t: taraflarında..
ki <ıpartır:ıawarda mühim hır
sızlıklar yapa:ı me hur sabı
k.ılı Çakır Vah:rn z, bıta tnrafından yahal:mmış müddei
umumi!!ğe te~lim eclilm~şt!r.
Va:ıan yirmi kadar
apartımana g!rerek bir kaç

Çai'1r

liralık m · eevherat, altın,
gümüş takımları antika eşya

bin

çalmış,

Galatada Karaoğlan
sokağı sermayelerinden dostu
kel Anjel ile beraber yemekte
ve esrar içmekte iken yakalanmıştır.

Çakır

Vahan tvvela 10
seneye mahkum edilmiş ve
mütareke zamanında hapisaneyi delerek kaçmış bir şerir
dir. Sabıkalı şerir son üç ay
zarfında yirmi kadar zanginin
apartımanına girerek gündüz
damlarda yatmış, geceleri her
kes uyuduktan sonra da içeri
girip bulduğunu a~ırmıştır.

Adanada etin
okkası

60 kuruş

Adanada et nerhi 90 kuruş
olduğu halde çarşıda 60 kuruşa et satıldığını mahalli gazeteler yaziyor. Darısı lslanbu:un bajm!

Paris, 21

yakasına yapışıp:

-

Yürü ulan karakola, para muhakkak sendedir! Diye
aksi istikamete sürüklemiye
başlamıştı.

ağa

ise ci:z<lı:nının
aşırıldığını
ancak
Ramiste
kahve parası vereceği zaman
Halil

anlamıştır.

Yeni Se \rgi
rı çoğalmıya
başladı
Bundan bir miiddet eve!
Ere ,-yde ir .:ı.n•'Illn k"11di
a razir" dahlilnc.
bu'1i"!k bir
"
çam ormanı yeti:; "rmekt,c
olduğıınu yaz ışt . f.eı nun·
vctle haber al ıli ki, şimdi
Id:ıcbulda bir ele Ihlamur
orcıanı yet!ştir · miye başl.ın·

(A.A.~

" emps,,

gazetesi yazıyor:
ütte lemuhik taleplerine karşı Berlinde ne derece mukavemet arzu ve azmi olursa
olsun gerek Amerikada ve
gerek Avnıpada sulh mese·
lesinin halline mani olacak
her türlü siyaset aleyhindeki
efkarı umumiyenin bu hareketine k;J.rşı lakayt kalınmıya-

- ki kendi arkadaşıdır - aramıya lüzum görmemiş, fakat

Caldıklarını kel Koru meraklıla-

Anjelle yerken
tutuldu.

Taınirat nıeselesi

ağanın üzerinde zarfı
:bulamıyan Rum, diğer adamı

Halil

1

1

c~k_tı_ı·~~--------~~-

Çoğ~ıla(~~ll( ..
Yeni mektep

binala_rının
tahsısatı

· staııbulda

te 1 bi l"
_ .-- ·!'!
·..n ·

' ~·- · C

•

dı-rı

yap

Bu s<:-nc

yeni 1e.k-

ı ·

,)ff 'hro.~TUl11
l'
.,

.;
inşa

'ılnıı~tı.

edilecek

m.Jrtep binalarıJ
ihalesi,
OİI"
{UÇ
mıştır.
Eyip civarında «Şifa havu- 1 gun sonra :apılacak
zu» arazisinin s:ıhibi Şifalı
ur. Hazirana kadar
Sami bey namındaki zat, şehhir bucuk a Y bile kalrin manzara itibarile en güzel ;
•
•
bir yeri olan Şifa havuzu sır':- I n1adığın<lan U:28 Vilalarına geçen hafta Beş yüz ta- vct
idarei hususiye
ne ıhlamur fidanı dibiştir.
' b. ütçcsinc ITIC\"ZU buluBu fidanları bir çok masnan n1ekteplere ait
raflarla muht~lif köylerden
getirten bu orman meraklısı
tahsisat, senesi içinde
zattan Allah razı olsun.
k
sarfedilen1iyece tir.
Casus bugün · Bu paranın da u:;lJ
Vilayet bütçesinin ye..
muhakeme
ni insa
edilecek nıek..
•
ediliyor
tep binaları tahsisatl""
Casus Ebii:l:asimin Muhakena
iltı.vcsi
Vilayet
meııine bugün ağırceza m::h ·
un1un1i n1eclisine tek"
kemesinde devam edilmiştir.
Bu günkü muhakemeıle calif cdilnıistir.
susluk
esnasınd::'.;i
cürmü
l(cyfjyet, Çarşaınbll
meşhudu

yapan kısm1 siyasi
memurları
eli nlc:ı :n ektedir .
Muhakeı::ıe devam etmektedi~.
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üzııkere
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erek·
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ne·
zehu·
ni·
tır.
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ak-

En basit isler
'
bile pahalıya
mal oluyur

ediliyor

H. F
grupu dün de
• bütün gli11 müzakeratta
1
Unmuş, milli şoseler kanunu
ihası tetkik edilmiştir. Nede yeni yol vergisi layihası
~ul olunmuştur. Grup , bu
de, Barem layihasını m\ıtre edecektir.
Y sonunda Taksim abideınin etrafındaki park ve
Jzun inşasına başlanacaktır.
arülfünun hukuku düvel
müderrisliğine Hukuku eye muallimi Ahmet Reşit
· ılıap edilmıştir.
lınan tayyarecisi Steinderf
2200 metreye çıkıırak ci-

ilayet meclisi umumisi bünkü içtimaında bütçeyi kabliğ
bir etmiştir. Bütçe 4,867,000
havi· dan ibart ve mütevazindır.
er- !'turumda, sığır etinin ok35, koyun 55 kuruş·
Bir koyun 15 liradır.
•nayi birliği, C. H. F. İs
tanbul merkezinde açaca•
l
ilıilli sanayi sergisi için Tit odasından 4000 liralık
ğun
bey isat istemiştir. Sergi 22
anda açılacaktır. 18 den
are·
fabrika sa ibi, meşher

I

hazırlanmaktadır.
n şirke inin, Roterdam-

ps,.

•

n1es

dan
an ula müteveccio a çıkan 3 yeni motön biri yolda fırtınadan

. cbep

olanın

•

t

•

u ı •et•

•

eli sisti
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·cek
arı

kaç
ak-

ilasiye
uluait
inde

r.
0'.!0
ye"'
~ıek"'
satv
~ıyet

iştir.

run eli şişn1İştir.

likte, Salı günü bir müte verilecektir.
nsubini askeriyeyi 14üncü
dereceden 16 ıncı derekadar ithal eden bir
1 ha:ıırlanarak heyeti vee sevkedilmiştir.
~i meadin layihası heyeti
~tkileye sevkedilmek üze. Yeni layihaya göre,
eıı
cevherlerinde, arazi
erinin hakkı tasarrufu

Matbuat mensuplarına tenzilatlı tarife

1

~skovada

ka"ün dükkanlar
'.ı l·ova<lan bildiri!'1•1c göre son iki
.' /.arfında nlezk(ır
~~deki dükkanlar(:!) bini kapan-

tele ~tıt.

~~Yarın devair kapalı

bi:~ ınilli bayram dolayı
uınuın devair ve mek-

k;ıpalıdır.

( Recinald Denni ) yi, bu
meşhur Amerikan sinema komikını herkes tanır.
Umumi harptPn eve! sinemacılık yapm•v
aklına bile &tirmiyen (Recinald Denni)
bir tesadüf neticesinde stüdyo kapıların
dan İçeri girmiş ve bugünkü mevkiini
elde etmiştir.
Onun hayab
bir roman kaRecinal
dar meraklıdır.
Kisaca anlatalım:
(Recinald Denni) bir çok
kimselerin zannettikleri gibi
bir Amerikalı değil, bir İngilizdir. 1896 SP
·
d
nesin e Britanya adala-

Matbuat müdüriyeti umumiyesi, bütün ee.ıebi memleketlerde olduğu gibi, matbuat
mensubininin devlet ve şir
ketlere ait vesaiti naklivede
tenzilatla seyahat etmeleri için
teşebbüsat icrasına karar vermiştir. Müdüriyeti umumiye,
bu meyanda Şehremanetlııe
yazdığı bir tezkerede, şehri
mizde mevcut bütün vesaiti
nakliye şirket ve kumpanyalarına bu hususta iş'arda bulunulmasını bildirmiştir.

Urf

Polis müdürü

Urfa Polis müdürlüğüne
tayin edilen Dolapdere merkez memuru Salih bey bugün
mahalli memuriyetine haraket
etmiştir.

çocukları
Iktısat Vekaleti, arazi sahibi çiftçilerin çocuklarını Avrupaya tahsile gönderecektir. ·

Çiftçi

rında doğmuş,

bütün efradı
aktör ve san'atkar olan bir
ailenin azası
meyanına dahil olmuştur.
Gözlerinde
şayanı hayret
bir zekanın pa•
rıltılarını taşıyan

l

·o • n1uo ur t

Mister Huverin

sı neıııacı

olclu?

Ringi sahneye tercih eden çocuk- Serserilik
irsıdir - Almanları
yıldıran
tayyareci
Harpten sonra - Filim kralı ile bir mukavele

s.·oförlerden alınsın ve
ya
En1anet
bütçe~inden Yerilsin, ikinci
bir nıasraf deınektiı-.
Acaba, cYelcc adan1akıllı tetkikat yapılıp

leBerave· holmuştur.
' '
ursa •h siye idaresi meclisi haıirandan itibaren lağve
Yeni
ı\111erika
reısı
ve
ektir.
cünıhuru ~1. lluver,
t değirmencilik şirketinin
Bcvaz bina
denilen
.
nelik heyeti umumiyesi
ci.iınhur sarayına yernmış, 6CO,COO lira seresi olan şirket, bu sene
leştikten
sonra
her
:COO liı a temettü temin
g ün bir çok ziyaretler
lir.
aliye ve İktisat muhtelit ı kabul etn1iye mecbur
. C!ıcümeni , yeni gümrük
oln1aktadır. Bu arada
tsine ait mesaisini, bugün
ziyaretçiler, reisici.in1'I edecektir. Encümen, taburun
şiddetle
elini
e mühim tadilat yapmıştır.
'dın birliği, dÜnkü içtimasıkınaktadırlar. Geçen
da, evlenmemiş dul angün ~I. Huver « 7.-ı7 »
l'in vaziyetlerini tetkik,
zivaret
kabul etnıistir.
.
tıılilrın polislikte istihda·
Ziyaretçiler elini okatemin , Türk kadınlarının
r
•
hilerle
evlenmemelerini
dar hararetle sıkınış
ıcr n
İn için komisyonlar teşkil
raın
lardır ki rcisicünıhu
ı~tr.

l · asıJ

.

buna

D _u_Y_As_.'

komik Recinald
Denni Kimdir?

uzaktan görülebilecek
ren k Jerde pilaka neden
İntihap edilınedi?
13u basit i~tc bile iki
nlasraf yapıln1a. ı günah değil ınidir? ve

~

Sahife

Meşhur

Takside çalı~an otomobillerin yeni plakaları üzerindeki nunıa
raların rengi değişti
rilıni~tir.
Bu plükalarda nunıaralar veşil
zen1in üzerine kır~nızı
renl·le yazıln11ştı. Şin1di kırınızı, bcvaza tahvıl ve bu suretle nuınaralann uzaktan görülınesi ten1in cdiln1is•
tir.
·rakside çalışan oton~obiller badcnıa hu
İrtifa rekonıeu kırmıştır.
tıis sefirimiz Fethi beyin
yeni pila <aları takaYanr. şehrimize gelmesi bekcaklardır. Pilakaların
!yor, buradan Ankaraya giotoınobil
, tebdili için
tktir,
sahiplerinden
para
ariciye V. Tefik Rüştü
Beyin riyasetindeki heyet
alınn1aınaktadır.
line vasıl olmuş ve Almany eşil zen1in üzerine
hükümet erkanı ve süfera
kırınızı yazılı pilakalar
afından_ karşılanmıştır.
kabul edileli daha iki
tribot komisyonu raporunu
ay geçınedi.
Şinıdi
İmza etmiştir. İskelelerin
bunların tebdili, JJarsı
ına yazın başlanacaktır.

.

EMA

Saat

1

çocuk

y~v~

yavaş
huyu•
..
muş, fakat ha·

b.a~ının a~~e

sının

ve

dıger

~ilesi efradının

tam ringe çıkarak mühim bir
hasım ile döğüşeceği sıralarda
bu işten de cayarak seyahat
etmek, memleket memleket
~

.•r

..

~ersen gı-

~olaşmak

arzusuna

düş·

milştür.

Bu arru ile
bilme cbu riye
seyyar bir tiyaro trupuna
girmiş, babasının

istediği

gibi aktör olmuştur.

Trup bütün
Denııi

Avrupayı dolaş·

tıktan

miş
aynı

son. ~ Hindistana gitve (Rejinald Denni) orada
kumpa:ıyanın

şantÖ7Ü

(İren Haysman) ile evlenmiştir.

1u sıralarda
umumi harp
patlamış, (Denni) memleketine
dönmüş, Fran·
• ınz· Alman cephesınde
Almanların gözü-

nü yıldıran bir
tayyareci olmuştur.

( Recinald
Denni) mütar;!kede Amerikaya gitmiş,
bir gün bir si-

lah

arkadaşı

nın

evinde

Aferin!
Konservatuvar
talebesi muvaff akiyet göste1·di

~-

IKi ~
~KAFAbARY

Bir haınam
a\1emı....

Konservatuvar muallimlerin·
den M. Aşil
T alarikanın
talebesi tarafından cuma günü
Tepebaşı kışlık tiyatrosunda
mufassal bir programla çok
güzel bir konser verildi. Samiinin ekserisini musiki merak-:
lılan ile talebenin aileleri 1
teşkil etmekte idi.
T amamile taganniden ibaret
olan bu konserde bizi iftihara
sevkeden şeylerden bibi kim·
seden teşvik eseri görmeksizin
~alışan üç, dört mütevazı Türk
mn muvaffakiyeti olmuştur.
Bilhassa ecnebiler ve musikişinaslar tarafından çok alkış
lanan Necdet, Macide, Julide
hanımlar, meşhur bestekarların eserlerini yüksek bir mu,·affakiyetle teganni etmişler
dir.
Bu meyanda bulunan Avni
B. de çok alkışlanmışt•r.
Nimet Vahit hanım ve sairegibi bir iki türk hanımı da
bunlara ilava edilecek olursa
güzel bir operet heyetinin
temeller"İ

kurulmuş

olacağı

alakadarlar tarafından söylenilmektedir..
İstihbaratımıza nazaran, Şeh
remanetine bu yolda bir teklif yapılacaktır.
Konservatuvar muallimleri
-bu teklif kabul olunursa- ilk
ve orta mektepleri gezecekler,
ses.nı,
boyunu, ve çehresini
nazarı dikkate alarak 20-30
çocuk seçecekler, bunlara evvela teganni ögretecekler,
sonra temsil dersi vereceklerdir. Bunlardan muvaffakiyet
gö~terenler
Avrupaya
gönderilecek, masarifini Şeh
remaneti verecektir.

3 ...,._

- Düşünüyorum, yann hamama mı gideyim, evde mi
yıkanayım?

Evde yıkan azizim, evdd'
Neden?
Cuma günü Eyip hamamındakilerin başlarına geleni
duymadın mı? Az kalsın
on
beş, yirmi k~i kalın taş duvarlar arasında cayır cayır yana·
-

cakmış! Hamamın dış tarafın
dan Birdenbire yangın çıkınca
hamamcılar
müşterilere

şaşırmış içerdeki
hemen haber vermeyi unutmuş, telaşla kendi
dertlerine düşmüşler. Neden
sonra içerdeki çıplak insanlar
gürültüyü duyup iç kapıya
koştukları zaman bir de b~..<
mışlar ki ortalık müthiş bir
alev ve duman içinde ...
- Sonra?
- Sonrası rtık yürek dayanmaz bir hal!
Duman ve ateşın korkunç
savleti karşısında feryatla
iç kapıyı kapayıp göbek taşı
na çıkmışlar, gözlerini kubbedeki eski hoşaf kaselerini
andıran muhaddep pencerelere dikip boğazları yırtılırca·
sına deli gibi bağırmıya, çır·
;ıınmıya başlamışlar.

- Aman sus, tüylerim ürperdi.
- Ürperir ya! Ya bu vaziyette sen orada olsa idin ne
yapardın?

Mutlak korkudan
rırdım .
- Derken efendim,

çıldı
dışar·

(Üniversal)şir-

keti sahibi meş·
''aşingtondan hildif.ur (l' ar! Lemle) rilivor : Anıcrika zamesleği olan
.
sahne san'atile görü müş,
l)'(tasının içki 111en1nukarlığına me(Lemle) amca
iyeti etrafında gösterrak ~ardıracağı 'Rl'dı:al Deııııi) son q<lrı'ı' -ı ona sinemaci
yerde spora ilİmıi::. Jıliıııi olan ( lh:ıı bıı
olmasını, yapa- diği faaliyet
neticesi
:)clıreıııcwclint itlıaf
ve
bilhassa
bamı islı·rim) ele.
cağı bir spor
dan duman içeriye de hücuma
olarak nnıhtelif haboksa haves etmiştir.
komedisi ıçın aktör aradığını
başlayınca, zaten fınn gibi
Oğlumun bu aklına sığdıra söylemiştir. Lakırdı arasında cin1de « 304 ıı gcıni n1u- olan hamamda teneffüs güçmadığı meyli
babasını bir
geçen (spor) kelimesi (Reci- sadere edilıni) ve hunlar leşmiş, biraz sonra ise gittikçe
haylı üzmüş, müteessir etmiş- nald Denni) nin eski merakızışan taşların üstü basılamaz
(< Sen
J{ler » kovunda
tir. Fakat (Recinald Denni)
bir hale gelmiş ve işte o zakını uyandırmış ve teklifi dern1lıhaf
aza
altına
alın
man can hevlile bir kaç kişi
kararından vazgeçmemis, boks
hal kabul etmiştir. İşte budüz "duvarlara tırmanmıya baş·
n1ı)lardı.
Muhafızların
amatörlügüne devam etmiş,
günkü meşhur komiğin mazisi.
lamış . Ahüfigan son raddeyi
gaybubetinden istifade
bulmuş. Nihayet havasızlıktan,
eden bir takım n1eçdumandan, sıcaktan boğulma
mak
için nalınlar, taslar kubhul adan1lar, bir gece
beye fırlatılarak pek güçlükle
bütün hu gen1ileri alıp_ bir iki cam kınlabilmiş... Bu
götürnıüş, yalnız bir sefer içerdeki feryatlar, kın·
camlardan dışarıya akse·
hakkının
yetişti, lıariç- mavna bıraknu~lardır. lan
dince bir kaç delikanlı ellerinde balyozlarla dışardan
Bütün hu gen1ilerin
kubbeye çıkıp :ıorla ufak bir
kıynıeti << 2 ı> nıilyon
delik açabilmişler ve oradan
Ankarada cereyan eden
Bu ~ene, Adapazarmda, gesarkıttıkları
iplerle tam on
dolara
baliğ
oluyordu.
Türk-Yunan müzakeratı, tekçen senelere nispeten yarıdan
yedi
kişiyi yukanya çekerek
nik safhada, bilhassa emlak
az patetes mahsulü idrak edilyara bere içinde kurtarmışlar.
mesailine ait olup emlak memişti. Bunda biraz geçenki
l~l ın<~k 11iatı
- Ya bu yangın, kadınlar
koraklığın ve biraz da tohumsailinde de, bilhassa gayri müŞehremanetinden :
tarafında ayni fecaati gösterların bozuk olmasının tesiri
badiller alakadar bulunmaktamiş olsa idi?
Şehrihalin 23 ncü salı güolmuştur.
dır. T ahkikatımıza
nazaran,
- Hafazanallah. lstanbul
T etkikatımıza nazaran, İs
nünden itibaren ekmeğin kilo"2000,, küsur gayri mübadil
yeni
bir matem geçirirdi. İşte
tanbula, patates, Adapazan,
suna on altı kuruş otuz para
vardır.
onun için sen yarın evde yı
İnebolu, sonra Kıbrıs ve Marazami fiat vazedildiği ve
Buna mukabil Yunanistan,
kan, daha iyi !
silyadan gelmektedir.
fırancala fiailannda tebeddül
kendi gayri mübadilleri mik- Şu bizim hamamlar her
İstanbula
senede vasati
olmadığı ilan olunur.
cihetten ıslaha muhtaç ...
tannı (12,000) e kadar çıkar
(3000) vagon patates gelmekmaktadır. Bu 12,000 adedinin
Bir kere böyle yangın, zel·
tedir.
ciddi bir tetkik karşısında,
zele tehlikesine karşı kaçacak
~lilli ha vran1 tatili
Bu sene şehrimize en çok
ikinci
bir kapılan yok, sonra
yarıdan aşağıya ineceği muınal gönderen Adapazanndan
Türkiye İş bankasından:
hava
için hiç bir menfezleri
geçen senelerdekinden az pahakkak
olmakla
b eraber,
Milli bayram miiııasebetile 23
yok.
Temizlenmek
için, içine
tates geldiğinden hariçtende
gayri mübadil Yunanlıların
nisan
929
salı günü bankamız
gireııler havasızlıktan derhal
bir miktar patates gelmiştir.
İstanbul Şehremaneti hududu
kapalı
bulunacaktır.
bunalır. Hamam değil mubaBunun bir sebebide, şu olmuş
haricindeki emlaki, muavazaya
tur:
rekler , sanki taştan birer
ithal edilmiş bulunmaktadır.
Piyanko
müdürlüğünden:
zindan.
Yerli patates fiatları, bu
Gayri mübadillerimizin ise,
- Fakat Şehremaneti yaNumunesi
veçhile
(100)
adet
sene yüksekti. Bu fiat (9)
Yunanistanda, iadeye tabi bukuruşu geçince ecnebi pdta·
kında bunları ıslah edecekmiş!
iane kutusu imal ettirileceğin
- Geçen sene deniz hateslerinin
yerli
mahsule,
piyalunan emlaki, milyonlarca lira
den yapmağa talip olanların
mamlannı
da ıslah edecekti
samızda rekabet etmesi imkıymetindedir. Onlar, Ankara
(25) nisan perşembe günü saat
ama felek yar olmamıştı. İn
kanı hasıl olmuş ve hariçten
müzakeratmda, kendi hakları
(15)te piyanko müdürlüğünde
şallah bu sene her ikisini
şehre patates ithal edilmiştir.
nın hükümetimizce muhafaza
müteşekkil mubayaat komisbirden ıslah eder de birinden
Toptan patates satışı, mave temin edileceği ümit ve
yonuna müracaatları ilan olulına göre, 12-15 kuruş araçıkar, ötekine dalarız.
kanaatindedirler.
nur.
sındadır.

lJzay~ıı1 iş

O (ltl pahalı!

2000 ga. müba- Patates bu sene
vika- az
dil
yesini bekliyor
ten de geldi
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_Jll<ılı i·rı--.ı . rJ!s~ııı ·· rf/, ·p<·e,;·iııı ı İstanbul evkaf müdürlüğünden:
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Yedikule haricinde üç ve Kazlıçeşme civarında bir ki cem'an
dört kıta mezarlığın otları satılacaktır.
Müzayedesi ( 1 mayıs 929 ) çarşamba günü saat onbeşe

-11 O- Anlw;acak ne var 1 renirdinı. l\leğer aldaki? Ben ·atanından l ıJ nıyon11u:;un1. Şu ~luh- kadardır.
ı
Talip olanların İstanbul evkaf müdüriyetinde Orman ve
I
bı'ı·
a(l!ı1111nı.
zırı
ö
iinıden
o
kurı ·acı1ııs..
,
•
arazi idaresine müracaat etmeleri.
Altını toprak, üstünı
tarnıış, beninı ırzınıa
lf
yaprak; nıckanıın I·u·, da
hürnıet
etnıiş. / Boğaziçinde Yeniköyde vaki şüheda mezarlığının otları satı
bavır oldu. Ben buna l(endisini göı"'ıp «i\Jl:.lh 1 lacaktır. Müzayede 1 mayıs 929 çarşamba günü saat on beşe
'
.:enden razı olsun ıı di- kadardır. Talip olanların İstanbul evkaf müdüriyetinde Orman
razı'.·dıııı. Bir .,!!lİI1 olur yeccğını,
·
h cl ail aşaca- ve arazi idaresine müracaat etmeleri.
hu da ,g-eçer deyip doı
•
vını. Artık an a.;acat{
Boğiıziçinde Kireçburnunda vakfa ait tahminen otuzbeş dölaşıyordunı. Şu l\luhzır ne kaldı? İşte içinıi nüm mıktarındaki arazı satılacaktır. Müzayedesi 27 nisan, 929
gidisi geldi. ):'üreğiınc döktünı sana.
cumartesi günü saat on beŞe kadardır. Talip olanların İstanbul
hir avuç ot koydu.
Köse, hu yaııık ifa- Evkaf müdüriyetinde orman ve arazi idaresine müracaatları.
lf
'fanı üç a~dır hasta- deden ciddeıi nıütces<.,İr
Üsküdarda Bülbülderesinde vaki mezarlığın otları satılacak
yıııı sanki inıneler geolnıuş gibi n1ağınuın
tır. Müzayede 1 Mayis 929 çarşamba günü saat an beşe kaçirdinı, kcndiıni güç bir çehre takındı
dardır. Talip olanların Istanbul Evkaf müdüriyetinde orman
hehi topladıın. l'opla- l3unları
ben l ~ \e arazi idaresine müracaat etmeleri.
d ıın arna artı 1\: can duydunı, bilii·in1 -dediMerkez cfedi ile Dedeler mezarlığının otları satılacaktır. Mü. kaygusunu unuttunı, hcniın
siiyliycceğiın

*

nanıus deı·aine düş-

başka.

tünı.

Tcrsenkli o,~hı,
ırzınıa göz koynıuş.

Beninı gözünıc

~fabadi

zayedesi 1 Mayis 929 çarşamba günü saat on beşe )ı:adardır.
Talip olanların İstanbul Evkaf müdüriyetinde orman ve arazı
idaresine müracaat etmeleri.
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MUS

« nıin

ŞAML

FA

hadin» uyku ınu girer?
Can .voldasınıın
adınıa
.
kir
getinniyeceğini
bilirinı. Gel gelelinı ki
ellen· Gae · r-•!"'"9'."....,.........,
nanıus
gayreti
bir
tİ
filiminde BİLLİ DOV
kere içinıde teprcn<li f\'üksü,
mücevheratı, zengin tuvıı
.etleri se~iyordu, fa! at büt~:.
dünyayı Tokat bakırı
servetlerınden daha kıymetlı •
,,.ibi kızıl (YörüYoruın.
\rAPURLAl 1
ö
..,
bır şey bulunduğunu hisset- ·
h.aru..icıııı:
li.ı1's 'c ~Lırnı po~t;ı .. ı
miştir. O da sevgilisinin
:
Burnunı hep kan, hep
vapuru
li
aşkı idi.
kan kokuvor. Bundan ~~ ':....,,'
ı
"
ııu
ı.u
Vatan
:?4Nisan
'
:;·om
;•::"
n •
un
geri ya . İsınail, ya
Çarşa
Şebzadebaşında
Sülo, yeryüzünde fazgünü akşam Sirkeci- rıhtı
~ HİLı-. L SL 'E, L\SI
mından: hareketle doğruJZon
ladır. lrzınıa kern naDün akşam pek büyük
g11ldak , İnebok, Samsun ,
zarla 1hakan gözü çı
rağbet gören EMlL YAOrdu, Giresun, Tırahz ,
karanıazsam
beniın . NİNGS in temsil e miş oldu- ~
Sürmene ve Rize J ye gi e-

UCUZLU'K SERGİSİ
,,.\ (~ll~M I Ş Ti R.
Yelkenci

~1 ı

gozunıü

yılan-çıyan

ıı

.

.:ıı.'

1••

ı

1 ;

·;ıı

Merkez acentası : Galata
köprü başında. Beyoğlu 2362
Şube acentası: Mahmudiye
hanı -altında . istan u 2740

ı

ğu ZAFERDEN BOZGUNA;;

lzmir - rı.ersın sür t

ı

•

[1] 30-40 sene eveline gelinciye kadar "Vatan,, kelimesi, içinde doğup büyünülen
kasaba, şehir manasına kullanılırdı. O büyük kelimeyi ulvi ve hakiki manasile ilk kullaıı.an Şin:ısi ve ondun sonra da
Namık Kemaldir. Şayanı dikkattir ki bu iki hamiyetli edibimiz de yazılarında Türk
kelimesi
kullanmamışlardır.
O kelimeyi de milli bir aşki
le ilk h.-ullanan Muall,m Nacidir.

'".

derslerinin bu seneki kurslarına meccanen devam etmek
istiyen hanımlar nisan «30» a
kadar pazar ve çarçamba gün!eri «14» ten «17 » ye kadar
müracaat edebilirler·

meccani ~asta
muayene günleri

Kadın ~ir:iği

Kadın birliğine müracaat
edecek olan fakir hastalar
cumartesi günleri saat «2,,
den sonra divan yolunda ~ılı
hiye müzesi k:ır:;ında dol.tor
Tevfik beye mürac~ at etnı •lidirler.
//

~· ıA~'.'Jlil
t'\;,IJ11:1iııı11

1 •I ilTuRHA~l

1

kamaralar ve güğerte yolcularına mahsus mahfuz
mahalleri havi
vapuru
~ye '.:'.? Nisan

" k•
T Ur
Pazartesi

i

Ayva,ık surar poJta;ı
[Marmara] vapuru ~;)Nisan
Salı 17 de Sirkeci rıhtımın·
dan hareketi:: [Gelibolu, Çanakkale, Küçük kuyu, Edremit, Burhaniye, Ayvalığ Ja
g;decek ve dönüşte mczkür
iskelelerle birlikte [ Altunoluğa

J uğrayacaktır.

Gelibolu için yalnız yolcu
Yiik alı mıaz

alınır.

Zd1ı

günü saat 17 de Sirkeci rıh
Zati mührümü zayi ettim.
tım•ndan hareketle [ Ereğli , • Kimseye borcum yoktur. Yeni
:!:onguldak , Bartın , Amasra ,
harflerle başka mühür hakketKurucaşile, Cide] iskelelerine
tirdiğimden evelkinin hükmü
azimet ve avdet edecektir.
yoktur.
Fazla tafsilat için Eminönü
Beyoğlu Tirişe sokağında
Rıhtım han 2 numaraya miiraNo 10
caat. Telefon: 5685
Nebahat Mehmet
oiınası da

hakil-1

)lr ' ) etinin nıu.;ruh, nanı

ııanıu ... kürlıl·tan <ltğil,

o
f::sit
i·anaatten
ileri ....o·cliyordıı.
ı erinıaııın

:atağından

-/SiLtı.linu run
kucağına,
H ın·en1in telükkisi 1 leri ,(4ibi ta:·<k:iyc uğ orado
n runı hizı'Jı tçide işte o ayarda bir 1 raınaktan i~tinap eder, J
fira~ına intikal
1 ııin
şeydi. O, naraus kclilakin hinncfis nıütcadctnıckte, ınetrcslerin
nıcsinden bir nevi nedi olınukta beis gü;·- deıı. aldığ·ı paralarla
zafeti bedeniye, nıevzii ınezdi. i(endi yapsııı, ı kerha nclenk ıncclis!cr
bir ten1izlik anlıvordu. kendine
;apılnıasın. 1 kurınakta, kendi clile
.
.
.
t
.
Şu tclükkinin en. garip
IJ{neyı en 111(1e, <,. u v:.~ 1- •1 sc ·gili•;İne se 'gili göıı
ciheti de b:r taraflı dın ha~k::sınıı~ bede- dernıel·tc ahhiki hiç
' •
' J' JT
o 1u.;u t(ıl.
ı oca .• atıp,
ni 1d::: tecrübe etnıe:~ hir ınalıztll" görnıiycn
kendi
1:a naa i. indeki n::: hatırına, ne i~.;inc ! lurrcııı,
n1u111~yizin
diğer nan:us ııü'~'.,\~i- gelirdi. ~inıdi nıüteczzi lı•yli t;ı ... :tl'üti!e lı:n·<>i1

o~ıası

( KONYA ) vapuru 2:)
Nisan Salı 12 de Galata
rıhtımından l:areketle İzmir ,
Antalya , Alaiye , Mersine
gidecek ve Taşucu, Anamor , Alaiye , Antalya , iz.
mire u:;rravar k srelecektir.

eeklir .

O
M i
· DİI(KA'f: İsnıet pa.a
oysun daha iyi! BuraLüks ve seri vapuru pek
, filimine devam edilmektedir
v
a
1!elişinı
Bayraktara
p
·ı·
'k
k
k
• .,
yakında İstanbul - İzmir se•
rograma ave o1ara
om.
ferlerine
başlıyacaktır.
teşekkür içindir. İçin1İ ' Tombullu bmail efendi, bül- ·
Tafsilat iç;n Sirke,cide
Allah bili :or, kuldan
bül Hııfız Ahmet B. sazı, · Yelkenci hanında kain acenniçin saklı va yını. Ben :ı dans, bale ve varyete heyeti~: teGine müracaat.
iştirak edecektir.
Tel i~tanhul 1515
bu devletliyi de sev- ıoı•
1
MusıKı der$ erı
ınczdinı. İsınailin bir
1~aı·tın ' '•c" u Post<:sı
Kadın birliğinden: Birliğı
köpe.~i de <> diyip iğ- mizde verilmekte olan mudki Elektrikle mücehhez muntazam
..'I'ı

;;;~~(

'.tibaren

usunun nıuznıahil olduğ ına kani idi!
:\1evhi p·ariki I"<lhnıct
c..t in. « "eln~altinı velıneçlıul» isı ıini taı;.ıyan

eserile ıneınickcti nıizin
sevivei irfanı kald~ın

da ~la havli
dürüst
.
nıahlnıat yeren ;\{ısır
üdebastndan bir ((\'el.yettin)) bcv- vardı. Yeğcn ailesine ınensup
olan bu zat, ~lısırlılar
ca çok scvilnıiş, YC
çok takdir ol unnıu. ·
k!"llK'tli YC ktn Yctli

r,, ·le

si 11eıııcı i(li

IJ ir sı ı ı cı ı ı <ı fı·i ıııes/;/ırı

•

ı ıeli/\.· .l '(l/11,l '()J'(/ıı ...

_;Jfıılıı11·riı·i: frlı·i.-: .1/ıılıfı'fı

- 2;]2
Zaıııwıl<'ı·iııı

fazla tal'sil;il Yt•rıııt•ııH• lıı·ııı lüzum
!Jiiı·ıııez lıt>ın el.- hıı tar il:Hı

Yıı..
lhıı·a-..ı
'ti' lıüYlı:- lıir

(iürN•ı•!)iıı
ııiiı•diiııı oi<!Plinı..
U<'ıliııı.

• .

haltına:
Haydi..

kat hcıı

siıwııı.ulan ı•
nıütt•lıas,is olurum. Ha
lıiı• lahialıııı daha nı
Ft•ııa lahiat!.. Allah l,a
retsin·. Fakal tll' yapa~ ı
ld t•ld(• <le{jil.. (;iirılüı)ı
ıııü ıııiillak sl<'ajjı sıea!)
lallıiJ, Plnıpf,; bleriı
\"aıııııııla da sPıı Yaı·sı
~P olııı• ııı• olıııaz.. Hel
diııukn hiı• l>aza ı·ıkaı·

ılı• iı;lt'r ıh•!)il .. IH' !JÜZl<'ı',

na

nı'_ 11iini'ıllPı· ac:ılıyorılıı.

J •wl· et<'ldı•ı·in fp,af'Psli
mıısil.:isi hunu <'il ;.;a!Jıı·
·~

\ol,

ho~ıına nilııwdi mi.
- tlilıııt•siıH' !Jİll i .. I·'

ııı-n., ıwrdı ııin aı·lwsmdan lııı it' :wan l!lanzaralaı·ı se~ ı·ı:dPİ•kı·n peı·de niu ütı• eanihiııde dı> sa-

.

dt>ıli.

·,, o'!

·

Haha do}ı·usu
fl<'l'<'k
hatun ldşilt•rp ııı•ı·t•l•se
hatun l\i..;i ıııihlPrilcriıH'
miil•emııı(•I hlr 'iıu•şldıaııtYazil'Psi 11iiriıyoı•ılu.

kıılal\lara

lı:ı'ı

Yiizüıııiin

0

i

lwı·

l'al,ai

al\ıllaı·ı l-ıt .l'.«'ll!Jiıılt•ı· .<'·
hir hojııııt !Ilı ltıl'ıl,.ıı tı.ı·
lrn lıir ~,ey d"tJilıli. l\:ıiı)

isth·<.'ı'Pk

o.,iııt•nıa idi.

l';ız;:ı

li

l>1zarmas ını arzıi <'tnıezsinlz.
\nladınız
lıir siıwıııa

·'

~

uhı'='tıı·ıroı·dıı.

Onun iı:in !Jİ<lı•liııı (leıliı
Enli lıo,·ıu n• ııw
yarması 11ihi olan hu lı•
luıılaı· kfıh\'ası ııt• Yal•
süyliy<'yiııı ·oraeıkla ·1ıaı

Sımr.:daıı anladım ..

Fakat
sizi' <'YPhleıİ siiyliy<'yiııı.
P<'rılt•niıı ıil<' l'anihinilP
hulııııaıı ( h•ıııa~aıwran ),
yani ( ıııü~tl'riııi f,iraıı )
lu•p ayrı ayı·ı YP lıiri hir!erini !Jİİl'l'lllİ)'t'l'l'k ~Pi.ildP lıiiet'!'ll'ı'dt• lıu l'aıılı
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İdaremiz namına Filyos limanına gelecek takriben 300 toc

kadar demir köprü malzemesinin ye\'miye· 150 ton olmak ~
tile vapur 'incin den alınarak karaya naldi ve gösterile
mal a'l • istif aı::ıel:ydcrini ienya lalip olanların bu haf
fiat ve şart!a:ını bcs gün zarfında tahriren Hızydarpaşa mJ
zası müdürlüğüne bildirmeleri il.ln clumır.

bir sairdi.
Beserivetin
.
. .
rİ) api~di·•İn<k n
· oı~
derece nıüten -ffir olduğu için bütün . azı··
larında o nıcvzuu tahlile çalı~ınlı. ste bu
zat Satirik l t I bir
nıanzuınesİnl e, beşerin
tıZ\'i teşckühitında fıt-

---·--(1] "Salirique,,

zamanı:ı

fenalıklarından şikiiy::t zcretinde yazılan şiirlerin vasrıdır.
Fransızcada "Satrics de Boileau,, denilen manzumeler pek
meşhurdur. Bizde
de Halil
Nihat beyin "Sihamı İlham,, ı
o vadide yegane ııUmune sayılabilir.
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Kari sütunu,
Erkeğin
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zaviyetli uçları ile ne
güzeldir.
Etek ister kloş, ister mendil
kloş ve ya
Brutonolabilir.
Rengin
mutlaka siyah üzerin
beyaz olma
sı lazım değildir. Ancak intihap
edilecek renklerin mutlaka imtizacı, bluzun etekten

Bugün size
çok şık, bilhassa çok
kısa boylu

't'(jiı

olmıyan

l ol.

kadınlara

i .....

pek yaraşan
güzel
bir rop modası takdim
ediyoruz.
Daha doğ·
rusu bu bir
rop değil ..
Bluz ve etektir.
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ve
kalın

ı·t

il

.

H,ı
Yıll

lı ı,al

1lil \

1

·ti üıJ
sıca{I
·11..•ı·iı
·;, l' ~·

iki

:ılrnı·
detliı
ıııe

Jı

hu

Yalı

a '1ıaı
l ııı j..I
•

..

fi

r

"-'('
lıal•

'

,·aı

lı.

sal

llP

ti·

if, ..

saati
riııi ı.
111• tal
odal·ı

·!iı alı

ıalle
lllllll
1ii ı

Vl'

1

·pı·iıl

\

J,

11\llll

· olılu
i 'ar

Rcsn1·~

çok <likkatle bakınız .. Londra rıhtınıı
üzerinde ve hüyük bir vapurun siperi altında
taşlara boylu bo) una uzanmış yatan bu kadın
sefaleti nlanzaralarına İngilterede hen1en her
gün gece
arısından
sonra tesadüf etmek
müınkti t 'ir. Bunlar, bu zavallılar güneşin
gurubundan itibaren Londra sokaklarında bir
lol·nıa cknı k iç"n -vücutlarını satmıya uğraşan
krepdöşin\'C niha. <:t o geceyi p·eçirccek bir sıcak erkek
den
bluz
kucağı bula,nıyarak kaldırını üzerinde sabahbeyaz
ve
lıvan bet 1ahtlardır.
..1111-:mıımımı_ _ _ _.. incesinden <lir.
I~avuk kızt rtı1ıası

olduğunuz

paklarının

bu harcın ortasına oturtunuz .
Tuz, biber, mevsimi ise domatis, değilse bir kaşık salça,
biraz tere yağı ve bir kepçe
su koyup gayet hafif ateşte
bir buçuk saat kadar pişiriniz.
Ara sıra tavuğu çevirmek la-

Hiç ta. uğun ıskarası olurmu?
Elbette olur ya .. Bakın na•

etek renginden ve
kumaşın dan yapıl

üzerine beyazın latif
i mtizacına
bluzun yandan korseli beli, etek
renginden
kol kapakları ve hele
etek üzerine
atına

tavuğu

r{ a\ruk I81{ara~ı

ve kol ka-

Siyahın

Dün size tavuktan bahsetmi~im. Tavuğun pek çok yemekleri olur. Fakat bunun en
iyisi kızartması ve ıskarasıdır.
Bugün fıu iki türlü yemekten bahsedeceğim.
Bir tencereye bir sovan ve
ya m haviıcu ince ince doğ·
r
ereviz ve maydonoz
köklerini de keza doğrayıp
bunu da tencereye koyduktan
sonra evelce temizlemiş ve
ayaklarını
birbirine sicimle
bağlamış

açık olması

Bir de bu resme ve gene ayni dikkat gözü
ile bakınız. Ne görüyorsunuz?
Yüzünden babalık fırınının has pişirdiği bir
zengin \'C ya çapkın bir n1İras yedi, belki güneşin gurubundan başlıyarak
sabaha kadar
devanı eden çılgın bir gecenin yorgunluğunu
bir çok kızların kollan arasında dinlendiriyor.
Öteki resn1in sefaleti insanı ne kadar ısırıyorsa
bu resn1in ifade ettiği ma'na kadın .efaleti
karşısında
ve insaniyet önünde o derece
sırıtıyor. Bir tarafta sefalet, öbür tarafta
sefahet .. işte (Para) denilen can'nin il·i cinayeti

ması

sıl?
Tavuğu

temizledikten sonra
enine ve boyuna dört parça·
ya ayırınız.
Kemiklerini etten ayırmaya·
rak ve etleri sakatlamayarak
hafifçe tokmaklayınız. Sonra
soğan suyu ile gene hafifçe
uğup tuz ve biber ekip kendi
haline iki saat kadar terkedi·
niz.
Sonra hafif bir ateşte ve
oluklu bir ıskara üstünde

şart

tır.

~lodelde
görüldüğü

gibi bluzun
önüne
kıravat

bir
ta

kızartmaya başlayınız.
Iskaranın oluklarına

yapılabilir.

toplan~n yağlı suynu ara sıra bir
tavuk tüyü ile üzerine sürünüz. Dört beş dakika sonra
çeviriniz. Alt kısım da kızar·
dı mı tabağa koyup, üstüne
de ıskarada toplanmış yağım
döküp yiyiniz.

zımdır.

Müsademi

aldın mı?

v
"'l

300 to
mak
sterile
ha..,
•
şa ma1

-"Dem '·' kar.

ı çok muztu'r;p.

Bb- saat ev.,:ine gelinciye

kadar öyle idi d >!.tor .. Çok
~ükür bir sııa tcnberi hiç ısb~
ı·:ı.p 1;ekıniyor.

-

Demek ivi oldu.
'" ..
H ayır .. o"lau

<,. .... ···~

- Baba!.. ben büyüyünce
büyük anm;mle evleneceğim.
- Vay çapkin vay. Bakalım ben senin annemle evlenmene müsade edecek miyim?
- Sen annemle evlenirken
benim müsademi aldın mı?

hi1.o
t seti

h:ı

P'

ün ol~
seliı 1
larııı'

inde 1
rin. 1
ıu ai
lcl'i11

rini. jı

•rin lı
bir 1
o(iri'ıl
~

~ti.

h """''

Bir

hokkabazlık

Vitali isıninde bir
kariin1iz yazıyor :
Geçen salı gi.inü Alkazar sinen1asına gittirn. Burada ~lilidis
İf>minde bir hokkabaz
"urdı. Sincnıadan evel
~İr çok oyunlar yaptt:
Ş:ıpkc.da re ·ani pişir
ı,
pantalondan yutı1urta, nıendilden ,t•öz)

lük çıkardı ve daha
buna benzer bir çok
hokkabazlıklar yaptı.

Nihayet eline bir
bardak alarak ve «beş
verene ı o, on verene 20
iade cdcccğin1 ıı diyerek para toplan1ıya
başladı. Her parayı
atışta :
- ı< ~loneto ale passe
passc hop ale po ~

Belki

darılmışsınızdır!•.

bizim efendi
ne alılaksız ...
Hanımın çan tasını karıştı rıyor. Dünya da
tecessüs
kadar fena bir
~y var mı iri....

Hayır

doktor. Ondan
değil.. Epeydir hasta olmadı
ğım

On

şırsınız.

Müşteri

- O halde on be~
gün sonra gelir evinizi tu arım.

nasılsın?

doğurtacağı

.\\.~n!e c:bine indinnis.

ti.

Bu arada

beniın

verdiğin1 «2:Jn kuruşluk

ta gitn1işti. Sinenıa
oynarken de elinde bir
tepsi olduğu halde her
sırayı dolaşarak parsa
topladı. Ben önıriin1de
böyle hokkabazlık scyretn1edin1 doğrusu ..
Rıhtım
ı

ı

ı

*namaııan

son zan1anlarda Galata rıhtınunda hanıa ı
!ar arasında bazı serseriler karıştı. l3unlar
lı lı !ni'ınet
tanı f ından

hıbnka g"rü l•

tüsü belki sizi bir az sıkar..
Fakat on beş glin scııra alı·

Moiz efendiye rüyasında
rahmetli kaynanası sordu:
- Nasil kizimlan eyi yeçiniyor musun?
- Ya sen kayın pederimle

diye düşündüm de ..

paraları

gün sonra qelirim

J:-.v sa .ı!lı -

Kaynana - damat

için belki danlmışsınızdır

pase n diyordu. Bir
efendiden de bir kağıt
lira istedi.
- Korkmayın, dedi,
iade edeceğin1.
Bu safdil efendi parayı verdikten sonra
meşhur hokkabaz (!)
<' - l\lonato una buc
tre » biyerek sahneye
çıktı ve ...
ve perde kapandı.
Hol·kabaz efendi ho!·!·ahazlıi!·ını
yapn11!j,

beş

-Yahu!Şu

-Yahu .. bu
kadar senedir
senin doktoruŞimdi
num.
bana
selam
vermiye tenezzül etmiyorsun. Sebebini
öğrenebilir mi·
miyim?
-

Bir daha SPfere,.

...

'r
,
.ıecessus

verilen n1arkalan al- ,
n1adıklan cihetle hiç
bir tarafta kaytları
yoktur ve bir çok
adan1ların
n1allan nı çalarak ·firar etn1ektedir. Bir haft.a
zarfında rıhtın1da altı
kişinin bavulu, paketi
çalınmıştır.

Polis beşinci şübenin ve Seyrisefainin nazarı dikr-1iini ,.,.Jh,' "!1enizi rica eder ..
Galata rıl. ;111 ıi ı. 'o.
Hasan

*

Bır sual e cevap
Dünkü müshanızın ilk sahi·
fesinde İstanbulda bir filim
mektebi açılacağını yazıyordu
nuz. Bu mektep ne vakit açı·
lacaktır ve kabul şeraiti nedir?
Yüksek mühendis mektebi
Topograf şubesi No 13
Mithat
«S. S.» - Mektep henüz
açıln.amıştır. Tesisi tasavvur
halindedir. Dersler nazari ve
ameli olacak, en ziyade artist·
liğe ait dersler gösterilecek ve
sin'!ın ı-;:ılık san'ab tedrir. oluıucaktır. Dühul şeraiti "nenüz
tekarrür etmemiştir. Tasavvura .,-ızaran her talebedeaayda
b ı · ra alınacaktır.

~

Telefon:

SALI

YAZI İŞLERİ·

23

NİSAN

1s.

on

,

1929

iDARE İŞLERİ

ts.

sokağı

PAG:EOL

nevi

Prostat it
iltihabı mesane
Seyelanı meni

bedelı

wnhammeni
lira
sekiz müsavi
Hüseyin ağa
kagir
hane
Taksim
6,000
-taksitte
i~
8,250
mefsuh bedeli
mukarreri
Müştemilatı: Kagir zemin katile dört kattan ibaret olup altı oda bir mutbak ve iki
No.

halası vardır.

Bel sotukluru
Gut mllliter

1

1

sokağı

hazineye ait : hissenin bedeli
lira
muhammeni
Yeni cami
camikapı
:
kagir mağaza
6000 sekiz taksitte
Müştemilat!: İki kattan ibaret ve fevkınde iki oda ve bir halası vardır.
Balada evsafı muharrer mağazanın kapalı zarf usulile mülkiyeti müzayedeye vazedilerek
1 - 5- 929 tarihine müsadif .çarşamba günü saat 15 te teklif zarflannın küşadı mukarrerdir.
Talfo)e,.'n tP'll:.,,.t akcelerile emvali metruke s:ıtış komisyonuna müraca~tları.

No.

nevi

VERESİYE
6 il& 8 ay vade ve
75

kuruş

Haftahk

RESiMLi 16 Sf\HiFE

Taksitlerle

ÇOCUK
HAFTASI

Trenç kot
Lacivert pardesü
Palto

MO Nı'\5ı=eı=TiYLı=

Kostüm

FEVKf\ll'\DE N ÜSHf\

Manto

BU naSHA .:; KURUŞ

Muşamba

OEVLET ffiATBAA91

Kazak
tJ°cuk elbislı'leri
azır
ve
Ismarlama

ALTINCI BÜYÜ
K
.
Y_ı\RE

4 üncü

l'n·L~-

KOSU

1

keşide: ıı Mayıstadır

BÜYÜK İKRAMİYE:

45,000

Liraclır

AYRICA: 20,000; 15,000; 12,000; 10,000 liralık
ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mükafat
Bu keşidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır

ilaçlarınızı

~ahçekapı~~ Salih Neca~i .eczanesinde
ıhzar ettirınız. Reçetelerınız taze edeviye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
tahlili 165 kuruştur.
Balık
Sal~h. N~cati ~c1 Bahç~kapıda
zanesınde taze bınncı morina
bahk yağının kiloluk şişeleri 90 kuru.~tur. Mağşuşiyetini ispat
edene bin lira var.

Hall·s

yag""

Osküdarhlara müjde ~k~u~!~ai~'::"ı :ıı::~

şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, derece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra,
kolonya, esans gibi tuvalet eşyalan uncular sokağında yeni ıtn
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik ediril.

Eıııinöııüdne ~'lo(la terzi.lıaııesi ...
Hususi surette Londradan getirttiği halis
İ11giliz kumaşlarının yanu1da .1ıilli fabrikaJarın1ızın kumaşlarını da teşhir etn1İştir.
ı
ı

En kuvvetll ve
m~esslr muzadı

taaffünil bevlldlr

f

Tesiri

Lütfen uğrıyarak bakınız,
mukayese ediniz, iki çeşit
kumaş arasında fiattan gay-.
ri fark olmadığını
göreceksiniz.
Gümr.ü kler muhafa"?a·

ve her nevi İngiliz kumaş
ları İstanbul Eminönü Köprübaşı No 1.5-16 Karakaş
elbise mağazasına bu ilanı
kesip müracaat ediniz.

1

Mülhak vakıflar müdüriyetnden:
T opcu başı Ali ağa vakfın
dan Beyoğlunda Şahkolu mahallesinde Tekke caddesinde
tahtında iki bap
dftkkanı
müştemil 246 numaralı bir
bab hane ile ittisalinde Erkanı harp (Tonel) sokağındaki
kahveci dükkanı gerek müctemian gerek ayn ayrı yirmi
gün müddetle
müzayedeye
vazolunmuştur, isticare talip
olanların (7) mayıs 929 Salı
günü akşamına kadar köprü
başında Valde hanı tahtında
(1) numaralı eczahanede mütevelli kaymakamı Höseyin
Hüsnü beye ve Istanbul evkaf müdiriyetnde mülhaka
idaresinde ve 8 Mayıs 929
çarşamba günü saat (14) te
encümeni idareye muracaat
eylemeleri.

T arihitesisi: 1906
Müessisleri: Dresdner bank
A. Şafhavenşer bank Ferayn, Nasiyonal bank fiir
Döyçland.
Merkezi : Berlin; şube
leri: Hamburg, lstanbul
:<Galata ve İstanbul »,
lzmir.
Gaalata kısmı telefon:

ve eııaslı
evcaını

••ale ve büıün ihti'- '
laD menı:der.
'

....

~.. -

( MÜPTELA VE MUZTARIP OLANLAR iÇiN
PAJEOL BiR TEDBiRi ŞAFIDIR
Parls hastaneleri mütaahhldl:

Şatölen Müesseseıl

15 büyük Mükafat· bllümum eczanelerde

satılır.

KRVAFORT LAKSATIT
MÜSHİL SAKIZI

Crawfor4's
Chewing Laxatıve
En iyi Amerikan sakızı gayet lezzetlidir. On adedi ihtiva
eden bir kutunun fiatı 25
kuruştur.

1 ve ya iki sakız 60 gram
hint yağının tesirini yapar.
ÖKSÜRÜGE KARŞI SAKIZ
,,Kravford Congh Güme,,
Öksürük boğaz ağrılanna
karşı pek faideli ve lezzeti
latif olan bu sakız bilhassa
tütün içenlere tavsiye edile ~
bilir. Bütün eczaneler ve ecza
depolannda satılmaktadır.
Türkiye vekili umumisi: Ri·
şar Volf Galata Voyvoda han
7-10. Posta kutusu 447 Galata.

Hilaliahmer Istanbul
merkezinden :
1 - Görülen lüzum üzerine , Macar, Sırp , Hartvinter,
Miksetdorom, Rozafe, Trakya ve saire mallarından İstanbul
da mevcut ve ya hariçten getirilecek yemekliye elverişli
( 600,000) kilo buğday kapalı zarf usulile mubayaa edilecektir.
2 - Trakya malları yüzde 3 analizle, diğer mallar tip
üzerinedir.
3 - Malların çuvalları Hilaliahmer tarafından verilecek ve müteahhit mallan çuvallara doldurup, her çuvalı
nümunesi merkezimizde mevcut sicimden bedeli kendisine
ait olmak üzere mubayaa ederek sağlam bir surette dikmeyi ve Haydarpaşada vagon ve ya anbara kadar vaki
olacak bilcümle masarifi kabul etmeyi taahhüt edecektir .
4- Mallar peyderpey teslim edilecek ve cemiyet teslimmüddetinin temdit ve taksirine mezun olacaktır,
5- Malların evsafınca tahaddüs edecek analiz farkı
borşa arbitrajile halledilecektir.
9- Hilaliahme~ menşe itibarile cins. ve miktarını ta-
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TREPARSOL
Frenginin yeni ilacıdır.
olarak dahilen alınır
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yinde serbestir.

8- İtasına talip olanlar

beşer kilo nümune ve .'o 10
0

teminat akçesi veya muteber bir banka kefaletnamesile
teahhüt edecekleri malları nihayet kaç gün kadar teslim
edeceklerini de tasrih eylemek suretile 26 Nisan 929
pazartesi günü saat bir buçuğa kadar İstanbul Hilaliahmer
merkezine müracaat etmelidirler,
8T Her teslim alınan partinin bedeli İstanbul Ticaret
ve :ı:tlhire borsasının olbaptaki tıılimatnamesine tavfikan
Türk lirasi olarak nakten ve defaten İstanbul Hilaliahmer
merkezine tesviye edilecektir.
9- En muvafık şerait teklif eden, tekliflerinin merkezi . umumice kabulünü teminen üç gün sonra cevap verilecektir.
10- Memaliki ecnebiyeden bu hususta vürut edecek
buğday gümrük resminden muaf olduğundan teklif sahiplerinin talep edecekleri bedelde bu ciheti nazarı dikkate
almaları lazımdır.

11- İhalei kat'iyeden sonra keyfiyet İstanbul ticaret
ve zahire borsasında kayt ve tescil ettirileceği gibi Hilaliahmer cemiyetinin olbaptaki talimatnamesi mucibince bilcümle masarifi müteahhide ait olmak üzere mukavele
tanzim ve katibiadile tasdik ettirilecek ve teklif sahipleri
teklifnamelerinde şuraiti mezkürenin kabul edildiğini tasrih
edeceklerdir.

Souk algınlıklarında i 1k gö-

rü len rahatsizliklar ses kı·
sıkhği ve öksiirüktiir .
J3ıı ııahoş

al:imeıJeriıı

siıratle

izalesi

''Krezival
ile kabildir .

Beyoğlu:

''

247, 243, 684, 685
İstanbul kısmı telefon :
İstanbul 2842, 2843 .
Deposu : İstanbul Tütün
gümrüğü . Telefon :
İstanbul 3227.
Bilumnm banka mua-

e

·

ınng

ne kaim. olur
Eczanelerde arayınız Deposu: HASAN ECZA DEPOSU dur.
PJ~llTEY~İY.\L
' .\IU<'IND.\~:

Şişlide İzzet paşa sokağın

da kain Valide apartımanının
3 ve 11 numaralı daireleri
yirmi gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin
yevmi müzayede olan 13 Mayıs
Pazartesi günü saat onbeşe
kadar İstanbul Evkaf müdüriyetinde Pertevniyal vakfı idaresine veya encümene müracaat eylemeleri ilan olunur.
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Telgraf: İstanbul Saat
ilan muhteviyatına dikkat
olunmakla beraber bu hususta
mes'uliyet kabul edilmez.
Gazetemizde ;ntişar edeıı
bütün yazılaru1 hakkı
mahfuzdur.
sartları
•
Vilayetler için: Senelik 1700
altı aylık 900, üç aylık SCO
kuruştur . . Ecnebi memleketler için; Senelik 3000, :ıltı
aylık 1600, üç aylı!'
900 kumştur

Abone

13 Zilkade l'.147

müdürlüğünden:

Rali iskelesinde bir muhafaza kulubcsi inşası paurlıkla
münakasaya konulmuştur. Münakasa ve ihalat kanunundaki
şeraiti haiz olan taliplerin münakasa gününden eve) şartname
2e keşlfnamesine lttila husulinden sonra münakasa günü olan
Ay-4-929 Salı günü saat 14 te muhafaza müdiriyetinde müteşekkil komi!yona müracaatları.

s~ri

Telıcvvtilün

Belada evsah muharrer hanenin 30 / 4 / 929 tarihine miisadif Salı günü pazarlık suretile
müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin teminat akçelerile emvali metruke satış komisyonuna
müracaatlan.
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PAJEOL

ı

mahallesi

3872

.

İstanbul vilaveti eınvali ınetruke
mahallesi

1202

Orman ve arazii vakfiye M.
Daktilo dersanesi
Beşiktaşta
polis merkezi
ittisalinde olup ruhsatı resmiyeyi haizdir. Her gün talebe
kaydolunur.

Beşiktaşta köyiçiııde

ağa

1'akvi11ı

mahallesinde aşıklar meÇüneş 5,11 Akşam 18,56
zarlığının odaları satılacaktır. müzayedesi (1) nisan (929) çarOğle
12,12 Yatsı 20,35
şanba günü saat on beşe kadardır, talip olanların İstanbul
İk!PU! 16,00 imsak
3,20
Evkaf müdüriyetinde orman ve arazi idaresine müracaat 1
etmelryi.
1r-ıes'ul müdür: Selim Rağıp
Abbas

