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esarete tahammül
edemeyiz, diyor

fstanbulda tramvayla bilhassa sabah ve akşamları bir yete gidebilmek cidden mesele.
Bu kalabalık yüzünden tram\'aylara asılanların haddi, hesabı yok. Hele tramvaylara
\'e tramvaylardan atlıyanlann
adedi her gün yüzden aşağı
<>lınadığı muhakkak.
Kış mevsiminde ise zifos
•ıçratmadan geçen otomobilleri parmakla saymak müm~iindür. Halbuki, resmi ista-

Yirminci asr..
milletler için
ifade ettiği en
büyük mana,
bu asrın milli
ceryanlara faıla
mevki vermesididr. Son
z;ımanlada bu
cereyana kendilerini kaptı
ran
kitleler
arasına zenciler de dahil olmuştur. Zencilerin fazla bulundukları, seviyelerinin en
yüksek olduğu
memleket hiç

canın

men'ine

değil,

tamimine

çalışmalı imişiz!
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liatildere nazaran hakikat hiç
boy1e değil! İşte size, Şehre
lllaneti Seyrüsefer merkezinin
l!eçen bir senei kamile zar( Mabadi 2 nci sahifede )
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Bu cereyanı uyandıran ve
idare eden kitlenin başında
(Marküs Garvey) ismind : birisi
va rdır. Kendine (Siyah Musa)
ismini veren bu adam, zencilerin de diğer ırklar ve milletler gibi oldukları iddiasın
dadır.

Ve ortaya

attığı

prensip

şudur:

( Afrika

Afrikalıra

Maliım olduğu

aittir. )
Afrika-

üzere
nın büyük bir kısım halkı
zencidir. Bundan dolayıdır ki
(Marküs Garvey) ve arkadaş·
ları Afrikayı zenci ırkına ait
addetmektedirler.
Bu istiklal mücadelesi için

bu derecesine, iftiranın bu kepazece şek·
!ine ne dersiniz?
nıisakı
Moskova, 3 (A.A.) - Tass
Ajansı bildiriyor: Kellog misakinın tasdiki dolayısile
M.
Litvinof F enlandıyiıyı kendi
namını taşıyan protokola işti
rak etmeğe davet eylemiştir.

Litvinof

hıı ! ll'H l; lı • ı •p

h

\ 't•ı· ilsiıı .

Anahtarı vcnn e<li!
Emanet Yıldız sarayının
maili
inhidam
duvarlarını
yıkmış, bunların enkazını saray bahçesine koymak istemiş,
fakat müstecir M. Maryo
Sera bahçe kapısının anahtarını istiyen memurlara cevabı ret vermiştir.

J~l(mel( işi
Buğday resminin tenzili talep
edildi

İyi arkada ş!
T ahtakalade hamal Kamilin
odasına arkadaşı Mehmet girmiş, çamaşırlarile 62 lirasını
çalmıştır.

Bunun için, babalarımızın,
dedelermizin memleketi olan
Afrika yabancılara:
- Niçin burada bulunuyorsunuz? Ne işiniz var? derneğe
lüzum yoktur.
Onlara sadece:
«Defolun buradan! demek
kafidir.»
İşte, siyah ırk ile onu esareti altında bulunduran Avrup;
ve Amerika arasında mücadele, böyle başlıyor.

lirayı

verince derhal .
kurtulursunuz!

100

Şehrimizin

Sirkeci ve Yenicami gibi bazı semtlerinden

ların

yaygaralarını

şüphesiz

kendi

işitince

kendilerine

sormuşlardır:

maktadır.

istemişlerdir.

miştir.

!rooo

geçenler sabahtan akşama
kadar durup dinlenmeden
avaz avaz bağıran gramofon-

Un resmi tenzil edildiği hal: ·
de ekmek Hatları ucuzlama-

Edirnede

mimar

Sinanı

341 inci devri senevii irtihali
münasebetile yapılan ihtifalden bir intiba : Mimar Kemallettin B. Sinanın hayatını anlatıyor X işaretli zat, Edirne
valisi Emin B. dir.
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zenciler arasında dolaştırılal\
bir beyanname vardır ki muh•
teviyatı ş u d ur:
'
« Ey insanlar! Dünyada ya•
şayan 400 milyon zenci için
kanlı raiicadele ı:amanı gel-

imiş!
Garezkarlığın

.. ü u ııtı,

Bunun sebebi, hariçten ge~
len unların hep en ala cins
olmasıdır. Un tacirleri İktisat
vekaletine müracaat ederek
buğday resminin de tenzilini
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Buraya kadar kuyruklu bir
yalanın dönemeçlerinde dolaşan kalem bir az sonra iftira
yoluna sapıyor ve onun da en
menfur ve kepazece şeklini
becermekte elhak ihtidarı
bulunduğunu gösteriyor:
Zaten biz her hareketimizde garabet gösteren adamlarmışız. Daha geçen gün İstan
bulda şapka yerine fese muşabih serpuş
giydikleri için
(40) kişi tevkif edilmiş ve
bunların
bir çoğu asılmış

'!\1.ırkus

uyandıran diğer

şüphesiz Amerikadır.

ıniş

alınmı~tır.
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Uu resmı• tenzil edildiği halde ekmek ucuzlamadı; tacirler, buğday
resminin de tenzili için Hükfunete müracaat ettiler - Hintliler
isyana davet ediliyor-Çemberlayn-.Müsolini mülakatı ve Fransızlar
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- Acaba iş yerleri bu
gramofon mağazalarının karşısında olanlar bu gürültüye
nıısıl tahammül ederler!
Biz bunun için bir çare bilmiyoruz, olsa olsa hatıra kulaklara kuvvetli birer pamuk
parçası tıkamak gelir. Evet
mütemadi gramofon sesine te·
hammül etmek için biz başka
bir çare bilmiyoruz. Fakat bir
muhavere esnasında öğrendiği
mize göre mühim bir ma'l'i müessesenin müdürü bu gramo-

fon sesini

susturmanın

yolunu

bulmuştur, bakınız nasıl:

Günüti birinde bu müesse senin ka~sıı\a bir gramofoncu
gelmiş, taşınmış ve sabahtan
akşama kadtır borusunu öttür. miye başlamış. Müessesenin
müdürü · biı cıyak cıyak bağı ' ran .sesi. işi,tince ilk gün ehem'miyet vermemiş , fakat ikinci
gün sinirlenmiy~ başlamış , Ü çüncü gün çalı~amıyacak bir
· hale gelmiş·; sonra düşünmü~
ki şimdi kıştır; pencereler
kapalı olduğu hald e bu ses
güm güm odanın ortasında
ötmektedir, ya, yarın yaz ge-
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Fırka müfettişinin

bö;le bird - lıire ve gece yarm Ba!ı
kcsire giderek erkan ile göriİ§'Il~si seb~bi ele anla5ıhma1n!~tır.
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bize bu pek mühim
lıabcr!<!ri ncr den aldınız derseniz sôyliyc!i:r.:
Balıl:cs:.- gaz 'tcsiniıı (1 N is an!) krih!i ni!s!::.-..sından!
nun İçİ'l karilerin: İze okı:
yun da ddırmayın c1criz.
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Darülfünun konferans salonu buğün gençliğin ulvi ve
sahne
vatani tezahüratına
olacaktır. Yerli malların kul!anılması lehinde
aktı mukarrer olan meting, saat 13
buçukta başlıyacak ve Milli
Türk T ı:labe birliği reisi
Ferruh B. tarafından celse

kırıldı

~ Kokain getirten

lokantacı
tutuldu

gitmek

içiı~

ne.

i~ler

ta~ı

sahibı Yun::nlı Tornanın

hadçt n memlekete kaçıık kosirı?
kain iU.al ettiği zabıtaca haAd m evvela şo~ırmış, an- i her alınmış ve yapılan takibat
lam .ınış , bu teklifin
sc·
n<"ticcsindc. dün cürmümeşhut
bebini düs"nııı'iş, lıt l:ımamı~,
yapılarak beheri birer :ırram
fakat ne olıırsa olsun diyerek
lık kokaini havi 100 kutu bucevap 'ernıış :
lunmuştur. Torna yukalanmıştır.
- Yüz ıirn i~'erim !
1
Mıiesscsenın nı d ıri'ı :
balcı
- Peki, derıış. Buradan
Üsküdarda Balabanda tuzcu
çıkıp başka yrre ta~ı11dığın
Ahmet ile balcı Kazım kahgiin gel sana yüz lirayı vcrcvede oyun oynarlarken araccviın !
larında kavga çıkmış, Kazım
Ad::ım bir kaç ~ün sonra
attığı bir yumrukla Ahmcdin
b;: ~ka bir yere ta~ıı•mı~ ve
sol göziinü çıkarmıştır. Kazım
müesseseye g1derek \·aclcdilen
yakalanmıştır.
parayı almış . Şimdi granıo
Beltılının nıari l'eti
fonrular için karlı bir iş var:
Taksimde yazıcı sokağında
Halıscttlğinıiz dükkan boş
1O numaralı evde oturan rantur. Kim giderek tutar ve
devucu Maryamın dostu kakapısının önüne bir gramofon
zancı Şükrü. Maryamdan para
oturtarak öltüı·miye başlarsa
istemtş,
verilmeyince bıçak
ertesi gün karşısındaki mües
teşhir etmiş, ve yerdeki halı
scseden yüz lirayı alabilir.
ları ge~mi tir.
Y a!ııız bu müessese ve bu
Otonı·oo il kaznsı
dükkan ne!"edcdir'? Nafile bekHaydarpaşada Rıhtım radlemeyiniz söylemeyiz!. Çünkü
desinde oturan Esat beyin
miiessese ile hiç olmazsa ayda
oğlu altı yaşında Mustafaya
bir kaı;: defa alıs veri~ ederiz
1604 numaralı otomobil çarpbinaenaleyh bu yüz lirayı
mış, Mustafa başından yarabi3de.n hem de kolaylıkla çı
lanmıştır. Mecruh Tıp fakülbrebil!r, fazla olarak müdütesine. yatırılmış, şoför Şevki
yakalanmıştır:
rü c!ıt çok hürmet ettiğimiz
1
bir zettır.
R.e'fct ~üreyya
hanım
Mt.!'~!!fi bir ihtiyatsızlık edip
nı;iessesenin ycr:n:
söylesek
•\ vrupa dans sahnetıHe bundan k:ir pcş:ndc koJerin<lcn adını ınuvaf
p:-Jar için bir fayda çıkıruya
fakiyctle ya~ an Rc'fet
çaktır.
Çünkü l:u satırları
Süreyya hanını yarın
ol.:nr okum:tz mü2ssesc müdiiburaya gelerek - kı~a
ri:l:ıQn derhııl cia!i!:i:nı kendi
hc.!::hm!! tutup gramofoncubir ınüd(iet ~faksin1<lc
ı - ,-ayı·!.ı;:ne
. .
-·
c.;s&!
ıcar
c deteg-uıc
san 'atını 1 enı)t:ı-İlerine
cın.ı~z.

Tuzcu ile

katibi umumiliğine gönderdi,
fında
vukuunu tespit ettiği
önümüzdeki Çarşamba günü
bu .gibi hadiselerin miktarı:
mahalli matbuata veıilecek.
444 kişi tramvaya, 77 kişi
Geçen senelere ait raporlar
de tramvaydan atlamış, 4 kişi
daima ecnebi gazetelerde çı
kar ve Türk matbuatı tarafın tramvay basamağında seyahat
etmiş ve bu sebeple cezalandan oradan iktibas edilmek
dırı1mışlar.
zarureti hasıl olurdu.
4 Şoför
etrafa
çamur
Bu defa, komisyon, insafa
gelmiş
olacak ki,
raporun
sıçratmış , 22 şoför pazarlıkla
birer nüshasını da liitfen (!)
müşteri taşımış, 2 şoför bimahalli matbuata gönderilme- • nek otomobili ile domuz ve
sini, o da gayri resmi olarak,
cenaze
taşımışlar,
gene
muvafık körmüş!
koca
bir
senede
yalnız
İşittiğimize göre, komisyon
8 ~i~i vapur salonlarında cı
raporunu Cenevreye gönderegarai içmekte olduğu görül-·
dursun, rapor çoktan Avrupa
müş, köprü üzerinde de gene
gazelelerinden b:rine, hatta
koca bir senetle yalnız 36
bir kaçına gönderilmiş bulunseyyar esnaf yolu işgal etmiş
maktadır.
ler. El'insaf!
Bir kaç gün sonra, rapor,
mahalli matbuat, gene AvruHuk ukçu]arın
pa gazetelerinden birinden
iktibasa mecbur kalırsa, hiç
nıühi.zenıeti
hayret ctmiyeceğiz, doğrusu.
Avukatlık kanununda yazı
Yalnız, hatırımıza gelecek
lı olan «Mülazemet» Hukuk
ki, Türk matbuatından pek
fakültesinden
mezuniyetten
kıskanç!ıkla saklanan bu rasonra yapılacaktır.
por, nasıl olup fa, hatta Cemiyeti Akvama gönderilmeden
Kaçakçılık ·
bir ecnebi gazetede intişar
Samatyada oturan kuyumcu
edebilmiş, ve bunu kim verKegamin hanesi dün sabah
miştir!
taharri .edilerek bodurumda
Bu kadarı da hakkımız de200 kiloluk bir rakı kazanı
ğil mi?
külliyetli cibre bulunmuştur.
•

iki domuz

biı·

Tarik mükellef iye ti ve ver• •
gısı
hakkznda

sandalı

devirdiler

Yeni yollar layihası hey' eti
vekileye takdim edilmiştir.
Yeni layihaya göre istiyenler
bedenen çalışacak, istiyenler
para vererek edayi mükellefiyet edecektir.
Yol vergisinin yüzde 50 sını
hükumet alarak milli şoselere
sarfcdeccktlr.

Dün Bulgaristandan limanı
mıza getirilen, besili domuzlardan ikisi mavunalarla karaya çıkarıldığı .sırada, rıhtımda
bekliyen Rizeli Hamzanın sandalının içine atlamışlar; sandalcı ile beraber denize düş
müşler ve kurtarılmışlardır.

Kaçırılırken

ya- Çimento gümrük
j kalanan çaylar resmi azalıyor

A. E.

er:~
c,V·

teren:! tir.

1

Bir kaç gün evvel limanı·
mıza gelen · (Brezilya) vapurundan çıkarılıp (İzeo) vapuruna nakledilen 150 çuval
Japon çayından, dört çuvalı
mavunacılar tarafından Karaköy köprüsünün altından kaçırılmakta iken polis memurları tarafından yak :ıl2nmı~tır.

1

Ankara 4 (Hususi) B. M. M.
Tarife cnciimcni içt:malarına
devam etmektedir.
Çimentonun 100 kilosundan
alınan 75 kuruş gümrük resmi
50 kurn~a indirilmiilir.
l\hksat çimeııtoculaıımızın
yaptıl<l.ırı ihti 1.ı:arc harıcın rekub'-ti~L
mani o maktur.

r,
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Paris., 2 Moskovadarı
bildirildiğine göre üçüncü Enternasyonal icra komitesi Hint
· ahalisine hitaben b.ir beyanname neşretmiş, Ingilizlerin
imperiyalizminden pek şiddetli
bir lisanla bahsetmiş ve Hint
İngiltereye
kar~ı
ahalisini
ihtilale davet etmiştir.

11 !lt7ı ııı/ ıı /;

lı i :ı mdı r.

.1liııııırl

yıi:clli,ı/i, s11:jlıı111 Pe hı//aıırs"'

lı bir sc·yiıı yıi:elliı/idir. ]Jir
biıııı sıis o/mıulwı cııcl fa!Jdll'
.~ı fil' ıııı :iji·si ulun bir ·eyı/if
l\ıı/ı/ıc yııu11rln/;

bir

cl11ırıdır·

l\uiunıı/lıır

yıim•§c' /,ıır~ı /ıı"'
lıılmıış siperiı'l'llir. f{ırık /;1'"'

Maarif müdüriü.gü

111('/' 1·n /;rıı•uelli /ıir rlayn/dır.

Ankara, 4 (Hususi) - lzmir
ilk tedr:sat müfettişlerinden
Nevzat bey Kırşehir maarif
lnüdürlüğüne tayin edilmiştir.

Jfiruırdaiıı kıil<ilılcın Jıakih·l
kıilci/ılardır. !;icn:/i:lcrıni:ı r;J,-

/11ıc/aki i.~tcılıif;iifll'I' ise /ııı /ııl~

' 1'e!;ıkilcl.tta tebeddül
Ankara 4 ( Hususi )- Konyanın Kızılcaviran nahiyesinin
Karacaviran, Kozlu, Saraçık,
Ufakçık
köyleri Seydişehri

edilmiştir.

'fan ne <livor?
Paris, 3 ( A.A. ) Tan
gazetesi yazıyor: Chamberlain
Mosolini mülakatını mühim
bir hadise addetmek yanlıştır.
Fransız
efkarı memnuiyesi,
Londra ile roma arasındaki
münasebatın muhadenetkiirane
olmasından ancak memuriyet
hisseder çünkü bu muhadenet sarsılmaz esasını Fransız
İngiliz sam imi itilafı teşkil
eden tesanüt siyaseti. için pek
ehemmiyetli bir unsurdur.

Rvusturya Başvekili
istifa effi
Viyana, 3 (A.A. ) - Reisi-

llıilıisa

Jıic-

bııuulcı

ki

0111111

/ıir seı/
.

.

ameli f>ir fay•

bıılımmasın.

miııııır

.\'ifcf;iııı

saıı'afkcir

olııwdaıı

eııel bir clıııııırorlrr. Dıiııycırıı•
1•11 yıı:el

arasında
Ankara 4 [H.M.] Kuş
adası kaymakamı Memduh B.
Kırkağaç kaymakamlığma tayin edilmiştir.
Geyve kaymakamı . Kamil
Bey Karamürsele, Hayri Bey
de Geyve kaymakamlığına
tayin edilmişlerdir.

Atina, 2 - Rom adan bildirildiğine göre M. Çembcrlayn ile M. Musolini arasında
cereyan eden mülakatta bütün beynelmilel mesai! görüşülmüş ve bütün bu mesai!
hakkında iki devlet adamı
noktai nazarları arasında tam
tetabuku
efkar müşahede

dil'sc/;/n·iılir,

ılası

kavn1akan1lar

etrafında

/;mı/an l11~ıı1aıı
yo/;/ıır

kazasına bağlanmıştır.

rapoTramvay
basamaklarında
ru burada
!Beygirler ürktü, redilmeden .... kimse
yokmuş! Çemberlayn-Mu,
Boğazlar komisyonu senelik
[ 1 inci sahifeden mabat ]
bir bacak
solini mülakatı
raporunu, dün cemiyeti akvam

ziyet karşısında yapılacak şey i duğu İçin kendisini toplıya
mamış, yere düşmüş, sağ babasittir: Ya müesseseyi yahut
cağı kırılmıştır. Mehmet hasta gramofon mağazasını yerintaneye yatırılmıştır.
den kaldırmak.
Evet fakat müessese yer
değ' ştiremez. kendi binasında
1
otur:naktaclir.
Mücs sese:ıin
müdürü gramofoncuyu cagıra
rak sormuş:
- Bu işgal etmekte olduBcyoğlunda Anadolu lokan-

s

El')i11saf!

1 Iecle11r

1
üzerinden kaıkıp ıç tarafa 1 i :ı.cımpaşadan geçmekte ogirmeyi tasarlamış, fakat so.ı- ı lan Kuruçaylı Mehmcdiıı araba.mm hayvanları bir otomo- ·
ra d ışünmüş ki bu vaziyetten
Lıldcn
ü: lımüşler, birdenbire
hesap işlerile mc gul olan me- ı
koşmağa
başlaı:ıışlardıt. O
murları da rahatsızdır. Onlar- 1
da çalışamamaktadır. Bu va- I sırada Mehmet dalgın bulun-

ğı n dükkiinı bırakarak başkıı.

Bugün Darülfünun salonunda
taplanacak binlerce kız ve
erkek mektebinin mualliminin,
bütün gençliğin ve bütün milletin giyinme düsturu şu şe
kilde tespit edilecektir: Daima
her şeyde ve her yerde yerli
ve Türk malı kullanacağız.
Metinge Darülfünunlulardan
mada yüksek, orta mektepler
ve liseler talebesi de iştirak
edeceklerdir. Halktan istiyenler de mitingte bulunacaklar
ve söz söyliyebileceklerdir.
Metinge" iştirak edenlere,
yerli malı giyecekleri hakkın
df yemin teklif edilecektir.
Bu hususta da gençliğe zahir olmak liıtfünde bulunmalarını Gazi H. !erinden istirham İçin Ankaraya bir heyet
gönderilmesi de teklif edilecektir.

Bundan tam "95., gün evel,
Silihtarağada bir hadise olmu•, kömür amelesinden SüleyM~n bör gün ortadan yok
olmııc:u. O zaman Jandarma
;raptı'.';'ı ta .kikatta Süleymanın
eski metresi Emeti ile Emetiaçılacaktır.
n:n veni cfo::.t • Seyfettin taraf•:ıC:an kat'ed.!diğini tesbit et- ,
Söz istiyen Hanım ve Bey1'1İ$, falı;ıt ce<'!t bulunamad•ğı
ler sıra ile kürsüye çıkarak
ıçfo m::zmmlar inkarda ısrar
nutuk irat edeceklerdir. Ayni
etmişlerdir.
zamanda yerli müesseseler maYalnız Süleymanın maznunmulatı da teşhir edilecektir.
hır tarafından katledildiğine
Mitingte, ihracatımıza mu dair jandarma tarafından bukabil ithalatımızdaki fazlalık
lunan delii.il çok kuvvetli olüzerinde, bilhassa ısrar edileduğu :çin maznunlar adliyece
cek ve milyonlarca liramızın
tevkif edilmişlerdir.
harice çıkması bahasına mem·
O gündenberi maktulün 1 lekete giren ziynet eşyasının
cesedini arayan Beyoğlu jantahdidi istenecek; bu yolda
darma kum:ıandanlığı cesedi
halka teşvikatta bulunulacaktır.
nihayet dün bulmuştur.
Süleymanın ölüsü Silihtarağa köprüsü yanında bulunmuş
tur. «95» gün suda kalan bu
ceset morğa nakledilmişti.
Boğazlar
Maznunlar cesedi görünce cürümlerini itiraf etmişlerdir.
neş

odasın~egış ll'm ı, cadde

zc

itirafa mecbur etti

Telgraf
nberleri

•

ısan

eserlerini Jıa/ırlcıyı
c·n sa(jlwrı yapı"

m:, bıııı!ıır
lıırdfl'.

ficııe lııııılar eı

kapla rclı r.
rııwııı

kırllııııışlı

.llısrın J:'fı ra mları.

ımılıclleri,

Tıir/;

CCI"'

milc'l'İ İıep fıliylnlir. O /ııılıl~
ıııiıııcıri cscrlcriııiıı yıi:c/liğı
lll'l'cık? .. · .l/i mr ı ri c<a/erin i ıı
1

lfli:rl/iqi

f'{('/lf' /;P/lcfİ/crınc//!dİI'·

Yalııı: />ıı

gıi:f'/li/;

11111.dkicle
olclııfiıı yifıi lıayııii bir şeyfı ı
fıııycılı ıııi::cUi"i cle;jil, lıcı/;i/:i
bir Şl'!Jlll /111/J/;i yu;clli!/iclir.
(;ıi:el!iıjini r11:ilıc /;c1111mlıırı"'

is I/' ııula T'ı' /ı i~ mtf ııcı :İ"'

1111

ji·si lıııriciııılı• ıırııyuıı l•ir
ıııiıııari /ıa/;i eser /ıırııknıcı"'
ınıs/ır.

•

:\li'ulı•rri~:

İsnıail f lul.:l.ı

ofya e ir

•

ız

İstanbuldo
Sofya Sefirimiz Husrey B.
dün Sofyadan hareket etmiş·
tir. Husrev B. buğün zevalde
şehrimize gf'!ecek ve bir iki
güne kadar Ankaraya gided
tir. Mumaileyh, 15 gün ıın
detle mezun bulunmakta
doı'runlu
,..,
Dün şchirimize gelen Konya
tr.:ninde Kütahya mcb'usu
İsmail
Hakkı
beyin oğlu
Konya tüccarlarından Scyfcttiıı
beyin zevcesi hanım bir erkek
çocuk biinyaya getirmiştir.
Çocuğun
ismi Demir yol

trende

----

konulmuştur.

cumhur riyaseti altında topBir şayıa
lanan nazırlar meclisinde baş
Yeni Adana gazetesi, Ada·
vekil M. Zeipel memleketin
na polis müdürü Yusuf Zıya
mazhar olduğu mesut inkişaf
beyle İstanbul polis birinci şu
ve yapılması mümkün ıslahat
be müdürü İbrahim beyin be·
hakkında izahat vermiştir.
cayiş edildiklerini yazmakta·
Ancak şahsının bu ıslahatın
dır. İstanbul polis müdürlüğün·
icrasına bir mani teşkil ede- . de becayiş hakkında malüınat
ceği zannında bulunduğundan J yoktur.
çekilmeğe karar verdiğini söyBir katil ~l'tiriliyor
lemiştir. Reisicumhur bu isti- [
Adanadan, zcvcc~i Nilüfer
fayı kabul etmiştir.
1
Viyana, 3 ( A· A. ) - Na- ı H.ı aşıkilc firar ettiği için
zırlar meclisindeki beyanatın- 1 mahkeme salonunda 15 yerinda başvekil M. Zeipel Avus- 1 den bıçakla yaralayan İstan·
turyada bulunan bütün fırka
bullu
Siilcvmaıım
Adana
ların bugün realist, oamuskaağırceza ınal;kemesindcn İe·
tanbul tıbbı adi; müessesesine
rane ve yalnız bir tarafa
bağlanmaktan muhteriz
bir
gönderilmesine karar veril·
harici siyaset takibi lüzunııı
miştir.
nu teslim
ettiğini
beyan
·re~ekkür
eylemiştir.
Besinci yıl dönümümüzü teb·
Üsküp konsoios
rik lfıtfunda bulunan "Mardin,,
refikimize teşekkür ederiz.
nıuavinliJti
Ankara 4 [ H. M. ] - BelCeza usulü muhakc ...
grat konsolosu muavini Rıza
meleri kanunu
Rifat B. Üsküp konsolos muaAnkara 4 (Hususi) - Bugün
vinliğine nakledilmişlerdir.
mecliste ceza usulü muhake·
Zonguldak sıhhat i\I.
ınelcri kanununun heyeti mec·
Ankara, 4 [Hu. M.) - Simuası müzakere edilecektir.
Adliye vekilinin· bu münase·
nop Sihhiye M. Ziihtü B.
betle beyanatta bulunması
terfian
Zonguldak Sihhiye
M. ne tayin edilmiştir.
muhtemeldir.

Son Saat

-

:"--.

D(\ 'Y,\J)A OLC~ B!'rEN
\'AKAL \RDAN İN'fİBALAR
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·eyıfrn

;if;idir·
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e [lİ'
aşı sırı
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Ölen Frans:z mareşalıı
I'oş hnlt'h.·111(/(1 ıze s~) ·/rııehilir?
Rıl ısiııı ö/111[,
·e<·elt~, rlivorlcıı·..
•
L

ı•t

.\lıırcsııl Foş1111 ceııa:e

iıııı1rl

111cra-

°ı;ımi11d~,11 bir iıılibıı

(//il-~~

mr
11 yı/ıl'
t•yılif
ııdtf'·

Kıicıik

lki

Jıilı;iyc

Eminim , ben;m eserierim
ancak iki as?r sonra layikile
anlaşı:a, a · ttır. iki asır sonra
ben muhakkak (Klasik) !erden
maclut olacağım.
O zaman lise talebeleri benim eserlerimi ders diye okuyup ezberliyeceklerdir. Edebi·
yat tarihleri benim hayatıma
ciltler ayıracaklar, profesörler
benim
satırlarım
arasında
gençken ihtiyar olacaldarl
Bilhassa Bakalor~a imtilıan
brma g'rmek için birinci
şart benim eserlerimin bilinmesi olacak.

l ///'

lf

/;e~

Darülfümına

/dlf'·
ıkikl
~J

.-

/ıı!~

l1

·iı/ir.

15e!}

fay•
f;i11ı

ıdaıı

yaıııJ
ayı

apı-

ııışlı
Zarı.
ccı-

Harp iç' de mü!lefi!.ler:n
Ordulam a bar. kumand:!.n!ık
eden M:ırc~al Foş öldü, bc:'d
hiç kimseye na~ip olmamış
ınuhteşem merasimle kaldırıl
dı ve Napoiyon ile bir ayarda addedilerek onun yanına
götürüldü .
Fransız
gazeteleri muteVeffa haklanda uzmı uzadıya
ınakaleler

yezdı!ar.

ulde

işi

lliği

ve en

iniıı

ınukavemetten

dir.

layesinde zafere amil oldu
dediler.
İngiliz ve İt lyıın gazeteleri de aşağı yukarı ayn: eyi
aöyledilcr, fakat acaba bu
harp işinde mukabil cephede
bulunanlar ne fikirde?
Fransız gazelelerinin muharrirleri bu hususta meşhur Alınan jenerallerinc
müracaat
ettiler, ne dü ünüyorsunuz dediler, fokat tel• bir cevap bile
alamadı! r, o
kit sabık Alınan ve iahtına döndüler, o:
- Söyliyeyim, dedi, yarım
Saat sonra geliniz!
Gazeteciler yarım saat sonra
&ene geldiler, fakat o zaman
Sabık veliaht:
- Düsündüm ve fikrimi
•öylemekten vaz geçtim, hcÜz bunun sırası değil, demek·
le iktıfa etti.
Bununla beraber Alman je-

;iı/e
·y/ıı

J:if;i
'dir.
ırı-

1:1 ...

bir

na-

1

•

z
B.

anlattılar,

Yaptığı

müşkül

nefse itimadı
zamanlarda bile
ayrı:maması

bir tek k:ki müteveffa hakkında, verdiği byır..cti gösterecek bir fikir olmasa bile
bir cümle söylemiye muvafakat etmiştir.
Bu Alman jeneralının adı
«Von Sekt» dir, den: iştir ki:
- F oş iyi bir kumandan mı
idi değil mi idi bilmiyorum,
araştırmıyorum, fakat bildiğim
bir nokta vartlır, o da bu
zatın Almanya mütareke ictediği zaman müttefik orduLrın
nera!leri

araEır.dan

şi çıkmıstır

başında bulunduğudur.
Sonra da bu zat ölmüştür,

bir öliinü kar ısında dost ve
ya düli!Dan he;: insan için ilk
vazife eğil. ek, selam vermektir. Alman gazetelerine gelince; onlar da Alman Jenerallerinin eserlerine bakarak mütalaa beyan etmekten çekinmiştir.

Fo)

isıni ölnıivecck

Mareşal Foşun

bir

oğlu

duhul imtihanları gü_ü. Zcvafa talebe mümeyiı:Lr.n önünde buram buram ter döküyor.
Mümeyizierden biri, gözli.ıklerini düzeltereİ{ şöyle bir
sual sordu:
- Yirminci asrın başlarında
yetişen ediplerden en büyüğü
kimdir?

-

C. E.

- C. E.nin en dahiyane
eseri hangisidir?

-?

...
- n ....
- . . .. . . . . . . . . . . .
...

- Demek oluyor ki beşe
riyetin iftihar ettiği büyük
dahinin en dahiyane eserini
bilmiyorı:unuz?

- Hayır efendim, bilmemt:zlik değil. Fakat eserlerinin hepside dahiyane olduğu
için tereddüt ettim.
- O halde nerede doğduğunu söeleyiniz!
- Şeyde... şeyde... şeyde ...
- Nerde?
- Şeyde efendim ....
- Hangi şeyde?

ve
iki kızı vardı. Oğlu harpte
öldü, kızları da evlenerek
kocalarının isimlerini taşımıya
başladılar. O tarzda ki müte-?
veffanın dı;l zevcesi de ölünce
Foş i;mi sönecek, unutulacak- ? ? ?
tır. Şn halde ne yapmalı?
Meb'uslar meclisinin verdiği
- ? ? ?
bir karara göre Mareşalin
torunları il;i kızının çocukları
- Bu s:.:~!i
geçiyorum.
babalarının isimlerine ilfıve olarak Fcş ismini de taşıyabileHangi tarihte doğduğunu söyceklerdir
' lermisiniz?

. ...

....

asır

so11ra ...

Bin ..... Bin sekız yüz ...,
Bin sekiı. yüz mü?
Hayır efendim, dilim.
kaydı.. Bin dokuzyüz... Bin
dokuz yüz ...
- Bin dokuz yüz kaç?
- Bin dokuz yüz bir...
- Hayır, bilmediniz, Çıkın!
- 1902 ...
- Hayır.
- 1903...
- Hayır.
- 1904...
- Hayır.
- 1906...
- Hayır.
- 1907 ...
- Hayır.
-

-

E~~ 'Jf-.I

.4~. e

ee!!!!!-!!!!!.!!!!!!!':'.028 _)

Şarlo iy;leş1i
Büyük

san'atkörın

yeni yapt

~i

fn;

için

çalışmıya başlam~u (-loll!vo~~;ı u~:!ıni

bir memnun:yet

d:!)Ç:.ırmu~iur

1908

- Hayır.
- 1909
- Hayır.
- 1910
- Hayır, hayır! Bilemediniz. Bari hangi tarihte öldüğünü söyleyin?
- 194{) ta ....
- Bilemediniz, inin!
- 1939
- Hayır.
- 1938
- Hayır.
- 1937
Harr.
- 1936
- Hayir.
935
- Hayır.
- 1934
- Hayır.
- 1933
- Hayır.
- 1932
- Hayır.
- 1931
- Hayır.
- 1930
- Hayır, hayır!.~ Bilemediniz. Dışarı buyurun!

Aians:ar

b;,ından

bir haç hdta ('Vel bi'vük sinema san'atkii·
n ( Ş2r!o - Çarli Caplin / in h2sl::ılan~ı&.ı:ı bi!dinn!şlerC:i.
Son posta ile gelen Ameri can gazeteleri bu hususta uzun
boylu tafs·:a~ vermck~e. :ı:ın'atltarın i~·ileı;tiğini, onun tekrar
işe başlamasın n '-Io!livutta umumi bir memnuniyet doğur
duğunu yazmaktadırlar. Derc~ttiğimiz resim bu mecmualardaı-ı
alınmıştır.

Şarl;ıyu,

kendi stuclyobunda, yeni yaptı~ı ( Şehir
isimli filimde, operatörlerfo vazıı sahne rıuavi!1lerine
verirken göstermP,ktedir.
1

J~111·ı \a:ıiı1~Eı ıt1
'

ışıkları

)
talimat

T<•ı.: f!!iıııleri

>f

İmtihan

salonundan allak
bullak çıkan talebenin, betbaht ruhuma savuracağı küfürleri, bilmem ki tartacak bir
kantar bulunur mu?
Ben 'böyle dahilikten çoktan
vaz geçtim!
Nakleden:
Celalettin Ekrem

!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!mil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tin
ek
tir.
ol

a·

e·
aün·
at

kıraoti
Ayandan merhum Raif paşa kerimesi İhsan Raif hanı
mın ruhuna ithaf edilmek üzere nisanın 5 nci cuma günü
öğle namazını
iiteakip Aksarayda V alde camii şerifin
de mevlidi nebeyi kıraat edıleceğinden akraba ve ihvanı
dinin teşrifleri rica olunur.

f>levli

- .l ~:<) l ,().11.
10

6 Jı ı~

kuruş

ı) ı·:s l1~

1 inci kitap
10 kuruş
Ortanıekteplcr için
Maarif vekaletince muatimlerden mürekkep bir heyete
telif ettirilmiştiı·

Gülhanede nıüsamere

müracaat mahalli

l)<>vl,,t n1athaası
satıs

yeri

'-------~-'~~~~~~

er
in
n-

DOKTOR

Cerrahpaşa

•

FETHi ~·
Hastanesi

Bakteriyoloğu

Kan, ( Vasserman teamülü) idrar, balgam cera!Jat
tahlilleri ile hastalıkların
hususi aşıları yapılır. Telefonla malumat verildiği tab.dirde tahlil edilecek mevat
illdırılarak bilahara raporu
lilkdim edilir.
Muayenehane: Beyoğlun
I da, Ağacamiinin karşısında
lelefon Beyoğlu 531
o

,.

7 - 4 - 29 pazar günü saat
16,30 da Gülhanede sekizinci
müsamerei tıbbiye icra edileceğinden arzu buyuran etibba beylerin teşrifleri rica olunur.
nıeınurluk n1ünhal
GülhaneJ hastanesinin karantina memurluğu münhaldir.
Mütekait zabitandan
talip
olanların
şeraiti
ögrenmek
üzere müdüriyete müraca-

Bir
1
1

etları.

Kiralık hane
! atihte Sırrı Enver eczanesi
karşısında 14 nümerolu 5 odalı terkos elektrik, ve banyo
ile mücehhez hane kiralıktır.
İttisali:· de Feyzullah efendiye
müracaat.

iki süngü

Bu ayın en mühim edebi
hadiselerinden biri C:c Aka
Gi•naüzün «İKİ SÜNGÜ ARASINDA» isimli romanının
intişarıdır. Aka Gündüz bu
romanda, çok derin içtimai
bir meseleyi çok heyecanlı
ve sürükleyici bir mevzu içinde
tahlil etmeğe muvaffak olmuş
tur. Eski bir aile evinde, mahkemelerde kadınlar hapisaneşinde, tımaranede geçen vakbaştan sonuna
kadar
ayi
merakla. takip etmemek kabil
değil.
iki süngü arasındaki
Eminenin aşkı da şimdiye
kadar hiç bir romancımızın
t.ıhliline muvaffak olmadığı
ruhi bir hadisedir.
Üç renkli bir kapak içinde
ciltli olarak fiatı hir liradır.
Resimli Ay matbaası tarafın
dan neşredilen bu eseri her
münevver türke tavsiye ederiz.

tesekkür

Refikamın. mubtela olduğu
bir rahatsızlığı büyük bir
hazakatla ameliyata lüzum
görmeden tedavi eden muhterem doktor İzzet Kamil
beye karşı medyunu bulunduğum

teşekküratımı

arzı

vazife bilirim.
Edime vilayetı mektupçusu
Recai

'3~Yoğlu: istiklal
Caddesi 355
ı

e·

~·rasında

lİCll

ı

I 11ısaıı1

ktıdar ııırıptt·Jı 'ı·
nıütı·rukki

ı'lııı

)ı·ui

talı-hı.•

hur .. lar

Merlı:ez acentası

: Galata
lc:öprü başında. Beyoğlu 2362
Şube acentası: Mes'adet
hanı altında. lstanbul 2740
lznıir

sürat

postası

( GÜLCEMAL ) vapuru
5 Nisan Cuma 14,30 da
Galata rıhtımından hareketle Cumartesi sabahı İZMİRE
gidecek ve Pazar 14,30 da
İzmirden hareketle Paurtesi
sabahı gelecektir. vapurda
mükemmel bir orkestra ve
cazbant mevcuttur.

Antalya

postası

( ÇANAKKALE) vapuru?
nisan PazarlOda Galata rıh
tımından hareketle [ İzmir,
Küllük , Bodrum , Rados ,
Fethiye, Finike, Antalya] ya
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte [ Andifli,
Kalkan, Sakız , Çanakkale,
Gelibolu ] ya uğrayacaktır.

Bozca ada

postası

(GELİBOLU) vapuru 6
Nisan Cumartesi 17 de idare
rıhtımından hareketle [Gelibolu , Lapseki , Çanakkale ,
İmroz, Bozcaada]ya gidecek
ve [ Çanakkale , Lapseki ,
Gelibolu) ya uğrayarak Geleq.~ktir.

Almanların maruf facıa aktörü (Emil Yamngs) Amerikad~
;eni bir flim daha yapmışlır. Yakında ( Nivyork ) ta iraesine
başlanacak olan bu eser ( Alplerin Hikayesi ) ismini taşı
makta, gazetelere göre çok muvaffakiyetli bir şekilde alınmış
ve yapılmı~ bulunmaktadır.
.
(Alplerin Hikayesi) alp eteklerinde bir lsviçre köyünde geçen hazin bir aşk macerasıdır.
Emil Yaninğs bir kaç güne kadar başka bir eserde çalış
mıya başlıyacaktır.
Resmimiz san'atkarı

son filiminin bir

s~hnesin<le ıtösterivnr,

Canlı

bir elek- Sabuna bu ismi
trik bataryesi veren kim olmuş]

Elektrik cereyanının bazı
insanlar üzerinde büyük bir
tesiri olmadığı iddia edilmektedir. Bu iddiayı ispat için
bazı misaller de gösterilmemiş
değildir. Son zamanda Kanadanın Londan ~ehrinde yaşa
makta olan genç bir kız, bu
iddiaları en iyi ispat edebilen
bir mevzudur.
Bu kız üzerinde en kuvvetli elektrik ceryanının bile en
ufak bir tesiri yoktur. Buna
mukabil hiç kimse bu kızın
bir tarafına elini dokunduramamaktadır .
Dokunduranlar o der"ce kuvvetli bir elektrik sademesine
ugramaktadırlar. Canlı pil ismi
verilen bu kız, iki sene hasta
yatmış, ondan sonra bu hale
gelmiştir.

İnsanların temizlenmek için

ellerinde
sabundan başka
bir vasıtası yoktur. Elleri
pislense, vücut ve elbiseleri
kirlense
hemen
sabundan
yardıM isterler.
İnsandaki bu hissin ne zamandaııberi mevcut olduğunu
merak eden bazı alimler tetkik etmi !er ve görmüşler ki
sabunun icadi çok eski zamanlara kadar dayanmaktadır.
Hatta
İtalyada
harabeleri
Pompd
meydana çıkarılan
şehrinin enkazı arasında sabun imalathanelerine , 'kalıp,
kalıp
dökülmüş
sabunlara
rastgelinmiştir. Fakat sodayı
esas alarak sabun yapmak,
ilk defa İtalyanın ( Savone }
şehrinde mümkün olmuş ve
sabun ismi buraden ka.laııştır.
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iDARE İŞLERİ

"

is.

3872

Miisahaka Etiketlcriı1izi
te]Jdil ediniz.

Çayı

9-12 ye

1202

is.

ilil

Hil&liahmer · Istanbul merkezin- 1 Dikkttt ediniz !
Diş macunu
den:

ın

YAZI İŞLERi

,.~

NİSAN

işbu

Telefon:

Tepebaşmda

Deposu:

ASRI Sinemada İcril edilecek ve bir gün sonra

İstanbulda

Ketencilerde No. 11

istanbul ithalat gümrüğünden: !'
İstanbul ithalat gümrüğünde Defterhane ittihaz edilen ma -

ETABLİSMAN

OROZDİBAK

hallin üzerindeki demir çatı etraf çinko derelerinin tamiri ve
Demek... Zımpara kağıdı
1 - Görülen lüzum üzerine, Macar, Sırp, Hardvinter, Miktatbiri
ile pençere çerçivelerinin kınlmış ve noksan camlarının ·
setdorom, Rozafe Trakya ve saire mallarından İstanbulda mev- ' demek değildir. O ... Dişleri
BÜTÜN İSTANBULDA EN
temizler ve ağızı mikroptan
taliki ve çerçivelerinin tamiri ve kenar dere ve çinko kısımla
cut ve ya hariçten getirilecek yemekliğe elvirişli 400,000 kilo
nnı sureti fenniyede tainirile saç aksamın akan yerlerinin tamiri
UCUZ MAL SATAN
vikaya eder. Parlatmak ise ·...
buğday kapalı zarf usulile mübayaa edilecek:
Ancak aşındırmakla kabildir ..
orduvaslann kırıklarının talikile akmamasının temini olbaptaki.
TİCARETHANEDİR.
O halde istimal edeceğintz , şartname ve. keşifnamesi mucibince İstanbul ithalat gümrüğijnde
2- Trakya malları yüzde 3 analizle diğer mallar tip üzemacunların
yalnız
baladaki , müteşekkil koınisyonca nisanın onuncu çarşamba günü saat on
Yeni gelen mevsimlik mallar
rinedir:
. ....
evsaf ve şeraiti fenniyeyi havi
dörtte pazarlıkla münakasası icra kılınacaktır. Talip olanların 'ı
3- Malların çuvalları hilaliahmer tarafından verilecek ve
olması kafidir •
ı ·
TENZiLATLI
mezkur komisyona müracaatları ilan olunur.
müteahhit mallar çuvallara doldurup, her çuvalı merkezimizde
Pertev Diş n1acunu
--,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::;;;:;:;;;:;::::--:::--,----------:~~--- - !
fiatlara satılır:
nümunesi mevcut sicimle sağlam bir surette dikmeyi ve HayTamamen fenni ve sıhhi şe·
l(u r u.ş· itiba
darpaşada vagon ve ya anbara kadar vaki olacak bilcümle
lan
ren
raiti cami olmakla mütema•
·
yizdir.
40
«
((
Krepon
Basması
masarifi kabul etmeyi teahüt edecektir:
r-ı
110« ((
Muselin Yiinlü
4- Mallar peyderpey teslim edilecek ve cemiyet teslim
'
90 ((
Kadife Basması
müddetinin temdit ve taksirine mezun olacaktır:
komımınıı- halinde istimal
Yün Yelekler
325 « «
5- Malların evsafınca tehaddüs edecek analiz fark1 Borsa
Direkler arası , Bo:ı;dogan
.
e
n
sade
ve
basit
bir
usul
1
'
Kadın Mantl!ları ı 1
arbitı-:ıjile halledilecektir.
kemerinde Kayserili Ahmet
.F ANTAZI
f 250 «
~
ur
.
Her
komprimenin
paşada
Eınir
boca
sokağında
6 - Hilaliahmer menşe itibarile cins ve miktarını tayinde
Klz Etarisi
} 475 «
4 - 6 numaralı vasi bahçeli,
- tam O. o gram oll:'İ·ak tesbit _e_dil·
serbestir.
( 6 - 15 yaşında)
elektirik, terkos ve hamamı
miştir
7 - İtasına talip olanlar beşer kilo nümune ve '., de 1O tehavi, muşamma döşeli ve bo.... '
- --~~ ------ -•'."< ;ıErkek Çocuk }
miııat akçesi ve ya muteber bir banka kefaletnamesile teahüt
yalı 8 oda, 1 salon, üç sofa,
-=-.; ;, - gayet kolaydır , Bir
Kostümü
300 « <'
bir mutfak ayrıca bir odalı
edecekleri malları nihayet kaç günde teslim edeceklerini de
(Spor
Forması)
_bardak s ıı içın& atilınça
tasrih eylemek suretile 6 nisan 929 cumartesi günü saat 11 e : mutfağı ve kafi miktarda
hemen eı'ır. Bir taraErkek Çocuk } 650«
bahçeyi ihtiva eden bir kısmı
Pardesüleri
kad;ır İstanbul Hila!lahmer merkezine müracaat etmelidirler.
havi sağlam hane satılıktır,
flnda Aspirin , dlger
Erkek Çocuk } 750 ((
8 - Her teslim alınan partinin bedeli İstanbul Ticaret ve
içindeki sahibine müracaat.
taralinda "~"sa
Kostümü
ıı
zahire borsasının olbaptaki talimatnamesine tevfiken Türk liraliblnl havi olmaıan- .
Erkek
Çocuk }
sı olarak nakden ve def' aten tesviye edilecektir.
ları reddedini_z: ·j~-,
900 « ((
Kostümü
9 - En muvafık şeait teklif edene, teklifinin merkezi umu(Lacivert)
oteıi
rnice kabulini teminen üç gün sonra cevap verilecektir.
Popelin Gömlek 200 « ((
Elektrik ve terkosla mü10- Memaliki ecnebiyeden bu hususa ait vürut edecek Buğ
cehhez nezafet ve taharetile
F anela Sirf Yün 175 (( «
day gümrük resminden muaf olduğundan teklif sahiplerinin tamüşterilerinin mazharı takFanela 1 j 2 Yün 125 « ((
lep edecekleri bedelde bu ciheti nazarı dikkate almaları
diri olan otelimize bu defa
Fantazi ErkekÇorabı 25 « «
lstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları
müceddeden banyo m·ahallile
lazımdır.
Mııselin Kadın « 75 ; ((
tek yata klı odalar inşa edil11 - İhalei kafiyeden sonra keyfiyet İstanbul Ticaret ve zaMuselin Çorap l 67 _i ((
miştir. Binaenaleyh aile ika- J,ira Jüıı·n~
l\Jahıılk s i
Soka!)ı Nuınara ~ ı ( :insi
hire borsında kayt ve tescil edilecektir.
(Merserize)
J
metine de son derece elve(;:-;oo
Heybeliada Yalı
Hane
t27
Boyunbag İpekli
45 «
rişlidir. Ehven ücretle abon. Taksinrnt Ye müştemPlıUı:
man kaydedilir. Rahatını ve
Uirinci kal - 1 salon, 2 oda, taş döşeıııeli ufak
SON KALAN KUMAŞ
istirahatını arzu edeI\ zevatı
sora, haH\ lıaricen ınutpak.
PARÇALARINDA
kiramın
teşrifleri 1kendi
ikınci kal - .4 oda, IJiı- sofa üzeı·i ye etrafı kapalı
•
BÜYÜK TENZİLAT
menfaatları iktizasındandır.
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BÜYÜK

TAYYARE PİYANKOSU
KEŞİDELER HER AYIN ıı İNDEDİR.

3 üncü keşide: 11 nisan 1929
BÜYÜK İK~AMİVE

40,000

LİRADIR

A YlllCA:

20,000
15,000·
12,000
10,000

LİRALIK İKRAMİYELER

ve 10000
Liralık bir Mükafat

'
Bu kesidede ceman
"
3,900 numara kazanacak
Türkiye

Şeker ve petrol inhisarları
müdürlüğünden

Fener Deposunda mevcut 1 lQ adet kalas pazarlık suretile
satılacaktır. taliplı;rin ş eraiti öğrenmek ve - pazarlığa iştirak
etmek üzere 10-4-929 çarşamba günü saat on beşe kadar Enı
tea şubesine !uzumu müracaatları.

Maarif vekAletinden: ,
Bil imtih":n mimarlık ruhsatnamesi almak isteyenlerin imtihanlarına 6 Nisan 1929 cumartesi günü fstanbul Fındıklıda
kiiıı Güzel sanatlar akademisinde başlanacaktır.
Alakadar olanların mezkür tarihten eve! Akademi müdürlüğüne müracaat eylemeleri iliiu o!unı.:r.

Adres
Sultan Mahmut türbesinde
Telefon: 3402

Kiralık ınesire mahalli
Büyükdere Bentler yolunda
(Sultan Suyu) namile maruf
mahallin Suyu ve kahve maJ
halli icara verileceğinden talip
olanların İstanbulda Sultan
Hamaınını;la Katırcı oğlu hanında 45 numaraya müracaat
etmeleri.
Ahınet
Firengi, belsoğukluğu, cilt
prostas, zafı tenasül ve ka-'
dm hastalıklarını en son usullerle az bir zamanda mu·
esıı şeraitle tedavi eder.
Adres: Babıalı, cagaloğlu
yokuşu köşe başı numara 43
Telefon: -İstanbul 3899

Doktor Feyzi

Tayyare piyanko müdüriyetindeu: Mevcut numuneleıi
veçhile miktarı ( 1,196,000 )
ad et olmak üzere ( 9 ) nevi
(Noter) evrakı bastırılacaktır.
Bu tab'iyata girmek isteyenlerin pey akçelerile beraber
8 nisan 929 pazartesi saat
15 de piyanko müdürlüğünde
müteşekkil ınübayyat komisyonuna müracaatları ilan olunur. ··

İlan

dm·aça.
-·
Lçüncii Jrnt _ 1 oda, t ufak sora, ı lıahl, ı balkon. !
Ayrı salmf allınba hir oda, t mut.pal;, halu; e, saı·- 111-K11a-d•.ı•n-h•a-st•a•l•ı•k•l•r•ı...

J;.u yu.
ihale hedellniıı ıusfl peş in ve nısfı diğeri nialo larihinden itibaren hİı' sene soıwa nalı.Len isUl'a olunıııak
ıııı.:,

şarlile lıali'ıda nnılıarrer lıaııenin

nıülldyeH

U/3/92U
Lal'ilıiııdeıı ili11aı·t•ıı hiı· ay ınüddelle müzayedeye vazolunmuş oldujjuudan laliıılerin 7/i/92!) Pazar ui'ınü
saat J i le Adalaı· malıuüdürlü(jüne ıiıüı•aenalları.

hekimi: Doktor

CEMAL ZEKJ
Her türlü kadın rahatsız
lıklarını ciddi surette teda·
vi eder. Şehzadebaşında Fev·
ziye caddesi 17 numara. Çar·
şamba günleri fukaraya pa·
rasız bakılır.

1'ÜRKİYE İŞ BANKASI
Sern1a "vesi: tedive
, edilnıis '1·.000.000 liradır
Unıumi

.

Müdürlük

trırif<'sı
Kuruş
- --

6ıncı

sahifede santimi 25
Siııci
"
«
50
4üncü
« •
«
80
3üncü
«
«
120
2nci
«
«
200
1inci
«
«
400

şubeleri:
İslanlıul

.\dana

AyYalü•

Trahzoıı

lhırsa

Halilwsi r

Zoıı!)ulliak
Kaysf'I'İ

iznıir

Giı'eson
Edı·cıııil

Sanısım

ildn

=-::---_:..:_

Ankara
Ani.ara

)011 Sarıtin

MPrsin

iU iisait ıııuaıııel<IL, lnııııbıwalııı-, Juısalaı·

•lı aç 1arınız 1 ihzar
Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde
ettiriniz. Reçeteleriniz taze edeviye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
t~blili 165 kuruştur.

Telgraf: İstanbul Saat
İlan ınııhtcviyat)mı dikkat
Jlunmakla beraber bu hususta
mes'uliyet kabul edilmez.

Gazetemizde intişar eden
bütlin yazıların hakkı
mahfuzdur.

sartları ·
Vilayetler için~ Senelik 1700
altı aybk 900, üç aylık 500
kuruştur. Ecnebi memlek~
ler için: Senelik 3000, altı
aylık 1600, üç aylık
900 kuruştur

. A.bone

Siirtten berayi -ticaret İstan"
bula gelmekte iken Haydar1 Bahç~kapıda Sali.h. N~cati ~c·ı İ
b ld S" b"IJ"
zanesınde taze bırmcı morına paşa ı e stan u a
urı u w ~ h 1k
k"l
k
·
1
·
90
· t ını
' · ıspat
·
1
han arasında 27 lira ve lüzum• •
a ı yagınm ı o u şışe erı _ k uruşt ur. Magşuşıye
lu evraklarımı zayi eylediğin;. - edene bin lira var.
Şevval 24 1347
Çocuk gıdaları em' den cüzdanı bulup __zlrdeki:
1 'a kvi ın
adresime getiren zata dem~ ,.
1
zik, pantalon mu- C
nunda · bulunan 27 liradan · şamba, göğüslük, şiringa ı· astigi,
5 45 Akşam 18,33
am şirinğa, lastik sonda; deGüneş
mada ayrıca 27 lira daha verepğle 12:18 .Yatsı 20,~~
ceğimi ilan eylerim.
rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra,
lkindi 15,52 İmsak 4,
ı Çakmakçılarda:
S ü n!GiJlü
kolijıya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrıhancia Siirtli Hacı Mustafa.
yat1.ve levazımı tıbbiye mağazasında ucı.:zca tedarik edilir.
Mes'ul müdür:: Seliın RağtP

Halis Bahk y·ag"'

u·· s k u.. d ar11a·r a muj
.. 'd. e

J

