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kar yağıyor! - Bey ğlu postanesinden çuvallarca
resmi evrak ve saire çalındı -Amerikadan dönen maruf bir ingiliz,
Amerika-ingiltere arasınd~ harp ·çı ması ihtimalinden bahs~diyoı· ~
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resim, Sirkeci manavlarından birinden
~tın ahnmış bir portakaldır.
1 Yemek için kabuğu soyultııuş ve ikiye ayrıldığı zaman
kemali hayretle görülmüştür
iti içinde, ikfoci bir yavru
Portakal vardır •
Bu da , asıl portakal gibi
"ızıl bir kabukla örtulüdiW.
Çift sarılı yum~rta, ikiz civ
'v görulıı:;üştü. Fakat iç içe
l>ortakal görülmediği içindir ki
lıunu tabiatin garip bir tecelli6i olarak dercediyoruz.

Sızan sarho~
Sa!ı..lı:alı ayyaşlardan Haci
A.btıııı.ah dün gece Galatada
tramvay caddesinde sızmış
ltaı~. zabıte memurlan tarafından ğörülerek bir kazaya
!turban gitmesine meydan vetilıııedeo karakola götürülmüş
t"lir,

Polis

o•

haberleri,

baın:.

Butün hrıncılar hamur
makineleri eetirtecektir

l\ari

tarılıi,

ıUll

1

slılunu.

4 - ncü :Jahifemizde:
Bir
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GayriTürk
unsurların şeh
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halırJl.ırı.
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5-nci :Jahifemizde:
Sı . ~JllJ

l'i

ıunu,

})liıı\'J ~üunu,

"·'l(l.ı jıahcdt·rı,

tavsiye etmiş
ti. Fll'ıncıların
yüzde ell!si bu
tavsiyeyi nazarı
dikkate
almışlar, fakat
diğerleri makine getirtineIlııııııır ıııakirıelı·riıııleıı biri
mekte inat etmi.şierdi.
Emanet encümeni, iki ayı
Emanet bütün fırınların matecavüz etmiyecek bir mühlet
kine kullanmalarını mecburi
tayin eyliyecek, bu zaman
şekle sokmayı kararlaştırmışzarfında
makine getirmiyen
ı

tır.

1\: •ril..atür.

Kanada ve Brez:lya buğdaylrı

j

• •
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fırınlar kapatılıcaklardır.

makamlık ihdası '

Londra, 7 (A. A.)- M. Müsolini ile mülakattan sonra
(Opscrver) gazetesi muhabirini
kabul eden sör Çamberlcyn
İngcltere ile İtalya arasındaki
münasebatın iyi olduğunu ve
diğer devletlerin menfaatlerine
zarar
getirecek mahiyette
telakki edilmemesi lazım geldiğini beyan etmiştir .. Sör
Çamberlayn, Fransa ile lngiltere arasındaki itilafın Almanya ile olan münasebatı bilhassa teshil eylediğini ehemmiyetle kaydeylemiştir.

Yeni idarei umumiyei Vilay'-\t kanunu çıkınca İstanbul
da da bir merkez kazası ihdas
ve bir kaymakam tayin edilecektir. Bu kaymakamın vazifesi, Beyoğlu ve Bakırköy
kaymakamlarının
vazifesinin
ayni olacaktır.
Polis M. yene Vilayete merbut kalacaktır.
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Ekmek

Hemen hemen milli mamulat ve mas-
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etmiştir.

Bir dua için
il:
.
ıı
,~
bu
kadar çok
\il~ /"': l .. ,
te~. ~
para istenile tı.ıı:~nı hatırına bile getirmıyen
'tto:
ııı;- ~man efendi peder, cle~ok hır dua için bu kadar
Para ...
til'~ı Ya ne zannettin hırıs
lluıı. · Bu pahalılıkta Hiristolllıııa~e~aatini daha ucuz mu
ıstiyorsun?

'=

gırtla

ğına sarılmış.

Fakat tam bu sırada despot
efendinin maiyetindeki küçük
ri.itbeli papaslarla mezarlık
bekçileri yetişmişler ve zavallı
« Aleko » yu çal yaka ederek
annesine kavuşacak bir hale
gelinciye kadar dövmüşlerdir.
Aleko evinde hasta yatmaktadır, papaslarla despot
ve mezarlık bekçileri hakkın
da dava ikame c d ~cektir.

Seyyahların

eezdikleri
yerlere dikkat edelim!

;
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Ve despot efendinin

kafi!
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Bu ihmal ve

Bu cevaba kızan Aleko
Evelki gün
1 mezar başında açmış ağzını,
.Şişlide garip
bir vak'a ol - 1 yummuş gözünü ...
muş, bir Rum
- Bire alçak herif, demiş,
delikanlısı pabire ahiret tellalı, bire kara
elbiseli cehennnm zebanisi !
paslarla me zarlık bekçi Korkmazmısm sen Allahtan ...

)ı Aleko, evelki gün bir des llı0 1a müracaatla
annesinin
l' :ıarı başında dua ettirmiş,
~:~!• bir kuyruk bulduğuna
ıp olan . despot, duadan
..........';\:- sonra Aleko r. \
dan tam 44
, lira para talep

ıııc~lıcı:

beye telefonla bildirmiştir.
2 - Sözüne itimat cttiğimiz bir zat bir sigara nargülesi almıştır. Dışarda bunlar 125 - 150 kuruşa kadar
satılmaktadır. F akak bıı zat
meşherde satılan mallann dışardakilerden daba iyi yapılişi <tökmlişlerdir
dığına kani olduğu için isteKaydedeceğimiz iki vaka ı nilen 2 - 3 mislı ücreti vernıekbunun itiraz
kabul
etmez
te tereddüt etmemiştir.
şahitleridir.
Nargüle bir iki gün sonra
1 - Seyyahin cemiyeti azaolduğu yerde bir kaç parsından bir zat bir gün bu
çaya ayrılmış, tamiri için iade
meşherde bir dostu ile dolaedildiği zamanda da şu izahat
şırken bir « örtü " görmiiş,
verilmiştir:
almak istemiştir. İstenilen ör- Acamm. Biz bunları seyyahlar için yapıyoruz. Hepsi
tüye satıcısı «on» lira talep
etmiş, «9» lira vermiş ve bir
zamkla yapıştırılmıştır, suyu
liralik bir fark yüzünden örgörünce tabii böyle olur...
tüyü almamıştır.
Şimdi soruyoruz:
·
Emanet kendi tesis ettiği
iki gün sonra tekrar sandal
bu meşherde Tiirk mamulatı
bedesteninde dolaşan bu zat
namile bir takım çürük çarık
ayni örtü için bir seyyahtan
oyuncakları hariçtekilerinden
70 lira istenildiğini ve sonra
« 8 _ 10 ,. misli vüksek fiyatla
60 liraya verildiğini görünce
sattırarak ve seyahları aldatasinirlenmiş, hadiseyi Emanet 1 rak mı seyah celbini çalışaiktisat müdiirü Kemal Ömer
caktır?! ...

Ekmek nerhi bu hafta ipka
edilecektir.

l
iri tarafından dövülmüştür.
d11~un sebebi, Aleko ismindeki
'llıkanlının birkaç gün eve!
~n annesinin istir.ahali. ruhu
~ın dua okutmak istemış ol -

n

lıeıll'sil'mııdL'l;ı scyyaıı

ekserieinin sattııldgı bu meşher için bütün
gazeteler miitemadiyen reklara yaptılar. Son zamanlarda
görülmüş ve anlaşılmıştır ki
bu meşherin satıcıları seyyahlan değil hatta yerlileri bile
ızrar eden bir ticaret şekline

Me~~ırrrili.\ ®®~nffhfill©l
Papöslar bir Rum
delikanlısını dövdüler
1i fJ

Sıırıdal

nuatımızın

Ölen anne için dua edilirken

ah-

gelen
seyyahları aldatarak ızrar
etmemeleri için Şehrema
neti tarafın dan
Sandal
bedesteni dahilinde epey
var ki bir milli meşher açıl
dı.

Zahire tacirleri hükümete
müracaat ederek, aramızda muah::de olmadığı için buğday
larından 1 S misli gümrük resmi alınan Brezilya ve Kanada
için Amerikaya tatbik olunan
muamelenin tatbik edilmesini
istemişlerdir. Aramızda ticaret
muahedesi bulunduğu ıçın
!
ri!.a buğdaylarından 12
misil g rük alınmaktadır.

'ingiltere H. nazı- İstanbulda kay- 1
rının beyanatı

ıı?

Emanetin nazarı dikk · tine koyduöumuz iki vak a

'3 - ncü :Jahijemiute:
( JL

meşher

i o

, JR yte

2- nci :Jahifemizde:

kullanmalarını

Gönfüğünüz şu

Sandal bedestenindeki

MÜNDERİCAT

Emanet, bundan altı yedi
ay kadar evel
fırıncıfara hamur yuğurmak
ıçın
makine

atlı

ve
ta·
ra-

Şehremanetinin yerinde

ı

Fransızca
yızıyor.

ll'rlaaal'ıııılaıı ili,
zaıııaıı

«Jurnal» gazete-

eiiıııaıılar

şeyler

Irak hududunda Türk kı
taatı tahşit edildiğinden Irak
hiikümeti hududu takviye i1
yumurta
çin Suriyelilerden gönüllü otoplanmış
larak bazı yardımcıları hizyerme
metine almıştır. Diğer tarafbayat yumurta sokan, tuzsuz
tan
Vehabilerin hudut üzetereyağı yerine vejetalin siirinde gösterdikleri faaliyet te
ren sahte köylüler peyda oldu.
endişeyi mucip olmaktadır.
Geçen gün tanıdık bir kapS. S.- Jurnal gazetesinin
tan, böyle bir sahte ucuzcubu ipe, sapa gelmez haberle
ııun düzenine kurban gitmiş:
ne demek istediğini anlamak
Tereyağı diye bir okka vejeciciden müşküldür.
talin almış; sabah kahve altı- ı
Tarafımızda;ı
böyle bir
sınada
fazla kaçırınca da. 1' tahşit hareKeti y .ıp ılınadığı
nazarı diklıate alınırsa verilepey sıkıntı çekmiş.
Emanet bu sahte köylülerle ' mek isten:!cn '"1::ı l.1m <ıtın • mahiye:!lde l:ı ' r yanl•şı!k olmabir az meşgul olsa fona ol.,ı ço muhkme!dir.
mı yarak.
.
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Tedavi edilenler Venizelos, Selô.Esrar!
..
~-ski medeniyetin adamı M. vekaletı artıyor, tahsisat- nikte siyasetini
Orta :::akilisenin dam!]aBeyoğlu postasızlık derdi
anlattı
Nafi Atuf B. en
:..
Yeni
ı ılı!rulüdıir. Yeni şelıir bütün
Tanzim edilen istatistiklere
Atina, 7 M. venizelosa nesinden calınan
,
kuvvetli
nam1 r coyraf
Tabiat in büSelanikte pek parlak bir isnazaran,
hastat :n eser/erile bizi tenvir eder.
nelerinde, tedavi edilen hastikbal
şeyler
zet bulunuyor talar,
} eni şelıir bıilıin bfr larilıtir,
Mumaileyh muvasaletinden
seneden seneye

Fransız

9

Hlk&ye:JI

•

Bir siııirJiııin

defteri

..-, <11i11 malısulıidıir.

Bir habra defterinin kıymet
kazanabilmesi için iki ıart

ı.· ın adamı

lazımdır:

ı taşır.

adanı şclırin

yadır.

Şehremaneti

yapılmıttır.

çoğal·

ırısıırı

ma;isinin bıilüıı ka::ançlarile bizi tenvir eder. Yeni

~elıir

bıilıin

alıldki

Ankara, 8 ( Hu. mu. ) «Müstaceldir» Maarif vekili
Vasıf B.in istifası kabul olunmuştur. Yerine Cemal Hüsnü
beyin tayini doğru değildir.
M. Vekaleti, Enurum meb,usu Nafi Atuf B.e teklif edilmiştir. Nafi Atuf B. bu sabah
maarif vekaletine gitmiş ve
vekalet erk' nlle görü;:mcğe

hayalın

mcnbaıdır. J/lPslc/;i ımılıillcrilc
bi::i nııı/ıasııra eder. l'cni
§elıir /ıiifuıı /ıir :ev/· ıııııbc -

/ıimılan. baiırt>leri. }ıt'!f
kellırilc bizi fclf,irı eder. Yeni

didir.

şelıır bıilıiıı bir ilim

fikir

Ut'

nıcr/.;czidir, ııı kftJılen. darııl

fıiıı111111. laborı.tııııarlarilc bi::ı

başlamışbr.

irşat

ed• r.
liwci .ı !Jelli şelıir eski
si/tel, 11 ve orta :aman nıer
ke:l rinden <ı,p ayrı bir vazife
gvrıiqur. Profe ·vr İ::11lt:11i11
ıit ıi!Ji yibı insem sılfnin ev-•

ltidu ır.

Hııgıırı/,ıı

Mesela, prensip meselesi
olmakla beraber, Nafi Atuf
B. in Maarif vekaletine tayinine muhakkak nazarile bakılabillr.

Romanya, sahillerini f ahlcim
ediyor

Terb:yc-

ı eren t1.leladen :::iy,ıde
şe/ııı laılir. 7.cıleıı mlenir. v re<'< t ıı ı , ti ve ya ıııc nfı
lu l !i ı. :Jc yar,,. ş.lıir bıı
teri ı mıı n 11/1 1ır L'llC 11 lıı
ı:,lnıe el /,ı . O Jıaı,
dı! alimi: erı.
t ıııı-r ıı.ıi:dl'I .

11.14

.::eı J..ıı.ıi.drn

cıı

ı k

Sofya, 6 - Zora gazetesi,
Romany nın Köstenccde büyük bir lissUbahri tesis edeceğini, orad ki göllerin harp
Iİ&lanı halin ifr g edileceğini,
Romanya sahil! rinin tahkim
olunarak tayy re hangarları
tesic <..dil
'ni yazmaktadır.
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Yııınıılılal' neyazıı iııalıe

ııazino ıı
yaptıl.11·. 1 ııl,ul ııc>ri'ıyor -

dini

siıııuz

lwlediyc
l.i

.\ya sofya 1 i a
H' lı<il:i ı•sld yii-

nıahcltiı·
ZPllijj"ııi ınulıal'aza ı•tliyor.»
l't>l'ciinıaıı
lııı
ı·anıiiıı

verirken

ı•ıkınıslaı',

izalıalı
dı~um

ol oıııohillı•l'C

gldiyc;rlaı·dı. iı,ı l\apıııııı
arasınctal,i

saha oyulmu~
vı• burada Ueyazil havu 1.11 kadar
büyül.: bir su
biı'ildnlbl lıa'iıl olmut;;lu.
Sl'yyalılar
ueı:eeek
bulaıuaıhlar ve fl•rs

yPr
yü -

züııe dliııcrel. ıli(Jer l\UJıı
daıı çıJ,tılar.
Hu oı:ııı1.ara

ve hu hal

tereüıııaııııı eaııını sıktı.
seyyahların ıhıdal.; -

Zira

rıııılaıı bir istihzalı lclll'. süınü sarJ,nıa--ıııa ~ebep
olıııu llı.

J,, ı.ar, bütün lı'~('hh.fıs
kı•'• rağmen nı• burasını,
Dl' ~ullan \lııııettel.i 01'•
çlhıwz. ve a:;almaz su dol
çul,urbrı tumir ı•tUrıni
yor. f ç, he~ kuru~ uk hir
n:ı, r fil tamiri Jmbil ol ... n
{' denınıı ale}lıimlzd
hıllb·ılar bır.ıl·aıı l.ıu il nıal \P uyu~uklul, ı•st'ı·Jp

l'i hir an t•n•I izalf' edil ınl'lidir. Küçül, hir lıiuı
Jllf'l vı• ıı 2-:l » 'tiz liralık bil' masrafla yalnız
burulur J,ap.ınıııaz, lı ita
DPfiS lılrcı· lıalı<;e

de uclirll('hilir.

lıalinı•

bir az sonra otelin balkonunBu tezayüt, bilhassa Haseki kadın hastanesi dan dışarda bekliyen kesif halk
kitlelerine hitaben hükümeistatistiklerinde daha bariz şe
tln harici ve dahili siyasetleri
kilde görülmektedir.
hakkında uzun bir nutuk irat
Haseki hastanesinde,920 senesinde3159, 921de 3223 hasta
etmiştir.
tedavi edilmişti; 924 te has·
M. Venizeloı Yunanistanın
taneye yeni bir paviyon ilave
İtalya ve Sırbistan ile yaptığı
edilmiş, o sene tedavi edilen
misakların kıymet ve ehem hasta adedi 3750 ye çıkmıştır.
miyetini kaydettikten sonra
925 te 4152; 926 da 4762;
diğer komşularla da misaklar
927 de 4837 ve 928 de 5900
akte~ek
maksadına matuf
hasta tedavi edilen mezkür siyasetine devam edeceğini
hastanede, bu sene tedavi
ilave eylemiştir.
edilen hastalar
adedinde
Selanik, 7 (A.A.) - Ayan
daha çok fazlalık vardır.
1 intihabatı münasebetile açılan
Filhakika, geçen senenin
mücadeleye
iştirak
etmek
k6.nunnsanisinde 412, bu sene
üzere Selaniğe gelen başvekil
ayni ayda 506; geçen sene
M. Venizelos iktidar mevkiine
şubatında 360, bu sene ayni
ayda 390, geçen senenin
geçtiği zamandanberi hükümartında 425, bu senenin mar·
metin gördılW işler hakkında
tında 465 h sta kac'lın müizahat vermiştir,
esse..ede tedavi edilmi tir.
M. Veniz los, hükümetin
H seki hasta esind , bu- ı
günkü yatak m~vcudu 300dür. 1 Tfirkiyc ve Bulg. nstan ile
Bilhassa Viladi kı m pek
bir dostluk muahedesi aktekalabalıktır; bu kısımda h ~ derek sulh uğru da çalışmak
gec 6-7 d • m vuku btılm k- ta de:am edeceğini bildirmiştir.
tadır.

j
ı ])ı·ı·c·ız,
Zl"\1
)
J

a t..

Vtrcm paviyonlarında 25
ı hasta vardır. Gerek bu ve
gerek diğer paviyonlarda,
hemen hiç bir gün boş yatak
civarında
kıılmamakta; 50 hasta tabncu
edilirse yerine 60 hasta mürahalkın
caat tmektedir.
Hasta adedi, i!ks riya, yatak
diği
mevcudunu
geçtiği
için
a
•
ır
Atina, 7 Londra gazcEyüp civannda Süleyman
telerinin verdiği malumata göre vaziyette olduklanndan geriye
Subaşı,
Davut ağa Fethi çelebüyfk ingfüz vaizlerinden rahip çevrilemiyen hastalar, muvakbi m hallıderi, ııirketin nizamkaten portatif karyolalarda
(Kambel), İng;ltcre ile Amenam
mucibince lazım gelen
yabnlmakt dır .
rilrn arasında bir harp vukuu
iktann temın ettikleabone
Bu
kıymeti"
kadın
stan
m ht mel olduğunu bir nu • 1l s:.nin, sertabip Esat be};n
ri v üs elik o civardaki Bostan
kunda beyan eylemi-tir.
l idaresinde günden güne, sıhhi kuyulan için de on tane diMumaileyh, Amerikadan ye- ı şehrin ihtiyaçlarını biraz daha
namo alınmasını taahhüt eygeniş mikyasta temin ettiği
ni dönmüştür.
ledikleri halde elektrik şir
memnuniyetle görülmektedir.
M'" essesenin yanında, yfni keti bir çek vaitlerine rağmen
biı·
henUz bu mahallelerde tesibir paviyon inşası tekarrür
sata başlamamıştır.
etmiş, pilan ve r.roje.leri de
Hatta şirket bu mahal!ehazırlanmıştır. Ma esef, bütSofya, 6 - Berlinden billerden
te io,at parasını alalı
ç ye tahs at kon 'amadığındirildiğine göre Sta in, eskidan, Haseki has
si e dalıa , bir buçuk sene olmu r.
den Rusyada pek nüfuz u bir
Şirketin
ı ncı
dire ·törli
m..ıfit bir inkisaf ve. cek olan
Sovyet rükn- <ılan ( Radek ) i
pek
yakında bu irin mucihini
bu pavivo. un in a ı da geleTambolskiye surm'•ştiir.
alac:ıgını söylcd;ği halde gene
cek sem. y kal şbr.
kaç haftadır buna dair ses
'al·alan ·ıı dilencilo~
çıl·m m tır.
".ket daha ne
Sok.ıklarda dilencilik ederbekliyor acaba? Her gece,
ken yaka aL
Elif, K ranfil,
yarı
yarıya
sulu gazların
solu!,,
ölgün
ışığında
adam
Fatma i~ınir. 'eki kadınlı.r
akJI bir gazete, kitap bile
müddeı umu :-ı gc te~Pıırr edil
Paris, 7 (A.A.) - Joumaf
okumaktan ınalırum kalan ve
gaz tesi bugünkü baş makamişlerdir.
hala lstanbtılun eski İhtisap
lcsinJe, Fransa ile ltalya araBir
randevu
evi
ağası Hüseyin beyin Şehre
sında muallak bulunan işlerin,
Beyoğlunda Macar caddeminüği! zamanında olduğu gibi
bilhassa Trablus hududunda
sinde
gizli
randevuculuk
yapan
kadınları
geceleri ellerinde
tashihat icrası ve tunusluların
Gülizar hanımın evi zabitece
cam ve muşamba fenrlerle
tabi;yet meselelerinin iki taraf stddedilmistir.
sokağa çıkan bu mahalleler,
için adilane bir surette halleşehrimizin her tarah gibi pek
telefat verdirmiştir.
bileceğini bayan etmektedir.
Yüzlerce deve iğtinam edil- haklı olarak biraz ziya isti~lısırlı nazır Pariste
yorlar.
miştir. İtalyanların zayıatı 15
Paris, 7 (A.A.) - M. Briyerli maktul ile 1O kadar
İran sefareti tekzip
yan bugün Mısır hariciye namecruhtan ibarettir.
cdi,·or
zırı Hafız Alifi B. ile papa
İran sefareti erkanından
Soğuk
vekili mons nyör Magliioaeyi
biri, lr;mın f;fganistana tecaBelgrat,
7
(A.A.)
Pek
1
kabul etmiştir.
şiddetli bir soğuk hük m sür• 1 viız edeceği ş l"lindeki İngiliz
Paris, 7 (A. A.) - Temps
m ktcdir. Sataybos.. ada kann ı menabiinden gelen haberl~rin
gazetesi hadisatın F ransız-İtal
doğru olmadığını Efgan - Iran
irtifaı 30 santımdroyu bulmu arasında bazı mesail olsa da,
yan mükalemelerinin devamı
tur.
bunların derhal İraa tarafın
na müsait bir şekil almasın
ı lektcp ücretleri
dan silahla müdahaleyi mucip
dan dolayı memnuniyet beyan
Pais, 7 (A.A) - Yuka.n Siolmaktan uzak bulunduğunu
ederek diyor ki:
1
leıyada mektep ücre' er m " r ransa il İtalya arasında selesi hakkında leh v alman beyar. etmiştir .
kar :lıklı itimat esasına müste- murahhaslan aras nJ,. Panstı;
, ~ ris» 1 urt< rıhvor
"
nit münasebet Avrupa sulhugirişilen miizakcral 11 i ' Paı
7 (A.A .) - Transatm' tir.
nun muhafa~ası için kıymetli
lan
Kump ny sı Paris• vab
bah yiızdumlbir Uiman ve latin medeniyeI~ü}ül.. bir t bt rrii
.
dirm
dir.
Par' , 7 (A.A.) Buy-•
tinin müdafa:r~ı için bir zarupiyano
ustadı
P -! ren k
ret te,.kil eder.»
l , a
cıı U)t't
F ransada verdiği kon !erin
Bin gazide harp dl ·anı hasılatı olan 3 milyon frarı ı
D·· Ltk.. d b"r ci yet
'
ediyor
olm ş, İran tabasından Ali
h rp dullanna teberru etmi
Ekber ile arabacı Hasan isBiu.,.azi, 7 (A.A.) - İtalyan tır.
minde
birisi arasında alacak
kıtaatı ileri hıırck"ta devam
el,, ikaJa i an
mesel .,,nden kavga çıkmış,
etmektedir. Bir hafif kol 6 1
ak «Arizo ,a», 7 (A.A.)Hasan. Ali Ekbcri sopa ile
nisanda alrbughednria eivann- rö" ksika hükümet kıtaatı bı:
dovpı
Ali Ek H de bıçakla
da erbabı kı ından bir grup
n asilerin yem bir fı;· .:u:u.ı
Har nı yedi · uiı den yaralı
;ıh" ama uğratmış ve 160
nu tardetmiştir.
> ra : <ı.dürr. uştür.

fngilfere-Amerika harbi muhtemel mi?

Müderris
L~ıııail Hakkı

verttller. • l'l'i
san'at t'sPrlt•l'lnl ınulıafü7.a,·a itina ı•Uiler. Hu nordııi)iıııun eserle!' « ııı nsır
daı bı•ri ıııulınl'.ızn edil ınel,lediı·. izt• hu tnfsll.Uı
bir nıııl aye ... e ~npnıııl
için vı•rh oruıu. Uazı d ı ın·ııı
'ı•
rıılılplC' r 1 ıı iz
" Tlirldeı· nwıleni dc()H dir n dl'rh•r. Ful.al lılz

maktadır.

Eyüp
ki

Rusyada
teb'it

İtalya -

ransa
mesele inelerdir?

ve kar! '

r

isiebudur

Dün gece, Taksim polis
merkezi memurlan Firüz ağa
caddesinde bir" hırsız yakala-

mışlardır.

Arkasında

iki çuvalla giden
memurların nazan
;

bu hırsız,
dikkatini celbetmiş, çevrilmiş
ve çuvalların muhteviyatı muayene edildiği zaman hırsızın ve
yaptığı hırsızlığın ehemmiyeti
anlaşılmışbr .
Bµ hırsızın ismi Mustafadır
sırtında yakalanan mallar da
Beyoğlu postanesine mevdu
ve iki çuval dolusu gazete,
mecmua ve evrakı resmiyedir.
Mustafa, bunlan nasıl ve
niçin çalmıştır? Bunu söylememekte, yalnız:
- Bunları, iki tanımadığım
çocuk yangın yerinde paylaşı
yorlardı, ağızlanna iki .tokat
vurdum, ben aldim, demektedir.
Faltat, postanen:n hemen heevduatını
men bir günlük
teşkil eden bu iki çuval nasıl çalınmışbr ve bu sirkat
post nede neden :ızan dikkati celbetmemiştir? Burası
meçhul ve gariptir.
Tahkikata hem zabıta, hem
de postane başlamıştır.

Otomobil ile
tramvay çar pıştılor.
Bu sabah Amavutköyünde
vatman Alinin idaresindeki
231 numaralı tramvayla ,oför
Ahmet Niyazinin 3334 numaralı otumobili çarpışmışlardır.
Otomobilin ön kı mı parça·
lanmıştır.

Şaka derken kaka ...
Siltlicede tuğla harmanların
da istifçi Cemil ile çamurcu
Sıtkı, Cemili hizlıca itmiş,
yere düşen Cemil başından
yaralanmıştır.

Hır ·ızlıl-

ederken

Sabıkalılardan Cemal dün
gece Şehzade baş nda Halil
efend lnın lokantasına girmiş,
eşya çalarken yakalanmıştır.

dövü~
Üskıidarda hamal Şevket
ile kayıkçı Aptülkadir kavga
etmişler, birbirlerini sopalarla dövmüşlerdir.

Sopalarla

..Olüm arzusu

Yenikapıda
da

otıwan

Boyacı sokağın
17 yaşında Vanlı

1 -

Muhiti taraflndan an•
bir genç kız taraıoı

!aşılamamış

fından yazılması.

2 - Defteriµ muayyen bir
yerinde kızın intiharı.
Böyle bir habra defterinin
sonunda şu cümleleri okuruzı
« .•••... Defter burada bitiyol'.
Bu genç, güzel kı:r. hass1141
ruhunun ihtiyaçlanm tatmi
edemiyerek intihar etti.. v. s ...»
Ben bıi satırları okuyunca
derhal anlanm ki müellif ne
kızdır, ne gençtir, ne de h~
sastır. İntihar ise, ömründe
bir defacık olsun habru haya•
linden geçirmemiştir,

...

On

senedir Paristeyim.
Htıra defterime baktım:
Masraf hesaplanndan başka
bir ıey yok.
Halbuki «Ben» de istesem
bir roman yazabilirdim.
Rusyada
malikanelerimf:ıi
bırakhksa aklımm
fikrimizi
de birakmadık ya ...
Moskovada olll)azsa « Sen~
nehri kenarında yazanı! ..
Bütün

* Parisin

gün

sokaklarını do!aşhm.

eski

Akşam

poker oynadım, yutuldum.
Yattım; ve bir katli gibi
uyudum.
Soğuktan

*

uyandım.

Mayıs

ayında
ğuğu

böyle nemrut bir so•
ak sakallı Parisliler
bile bilmiyor ...
Gazeteyi açtım :
Profezör « Conıon »1 ( Cilalı
taş devri ) ne ait bir yumurta
bulmuş . Bu yumurta bir tim·
sahın

altında

kulu

a

f.

Yumurtadan bir fil ı;ı'·
Fakat - çok şükür ki • filin
yalnız. kulakları çıkmış ..•
lfAnlaşılan sinir hastalıiına
tutulmuştum . Sıcaklığım falan

yok. Fakat, ne zaman bir
dosta
rastlasam
kalbimin
çarpıntıları başlıyor; üstüme
fcndık geliyor.
Sebebi şı..: dostlanm allame
olmuşlar. Hepsi de alimi kül.
Sabahleyin gazetelere bir göz
attılar mı, akşama kadar, işin
voksa, dinle z.rılt.yı. •

*

Macarlar hiç te hayvan
değildir. Çünkü Budapeştede
sır intihrdan bal-.$eden
bir
mecmua çıkıyor.
İntihar etmek
arzusunda
olanlar o mecmuaya abone
yazılıyormuş.

Arşak
babasile geçinememekte olmasından müteessiren j Sinirlerim gittikce bQzulıayor.
dün
Aksarayda
Fahrettin
Doktora gittim. Papelleri su•
efendinin kahvesinde içtiği
landım. Mukabilinde şu tavsiçaya tentürdiyot kanştırmış,
yeleri yüklendim:
birden içmiş baygın bir halde
(1). - Öküz külbastısı ya•
1 sak;
hastaneye kald:rılmıştır.
(2). - Otomobil sporu şart.
Gene kaza
1
Param yok ki oto alayım.
Samatyada Ağahamamı cad1
desindcn geçmekte olan şo
för Oha.nesin 2463 numaralı 1 Bir haftıı eve! oto alacak
param }Oktu. Şimdi tramvaya
otomobili post.ı memurların
dan Kemal efendiye çarpmış
binecek param. kalmadı.
tır. Kemal efendi yaralanmış,
Fakat, bilir ıu · · , insanın
Cerr,ahpaşa hastanesine yatı
parası ol y·nca sinirleri de
nlmıştır.
düzdiyor.
Kızıltoprakta oturan 45
Tahlisiye ş:rketine manken
yaşında Mesrure hanım dün
olarak gird m.
Ihlamur caddesinde 7313 nuSuıı'i teneffüs tecrübesini
maralı otomobilin altında kabenim üzerimde yapıyorlar.
lara
muhte,i
yerlerinden
Derimi uva uva kızarttılar>
yaralanmışbr. Şoför
h'llft
Dilimi
de fada çekiyorlar amaı
yakalanmışbr.
neyse ...
Zehirlendi, öldü
Ayda 50(i frankı dercep
Küçük
Müstafa
paşada
ediyorum ya sen ona bak.
obıran
İran
tabaasından
,
Aynca beşeriyete hizmet
Beytullah dün zehirlenerek
etmekle de müftehirim. Tah•
ölmü tür.
lisiye şirketinde mankeni~
El kitapları serisinden 1 yapan bir adam,. iyi düşünu•
Devlet matbaası neşriyatın
Iürse, medeniyetin tekiınüliine
dan olan talebe el kitapları
mı?
serisinin 9uncusunu t~kil eden yardım etmiş sayılmaz
Nakleden:
hendesenin 2 inci kitabı çıkCelAlettin Ekrenl
mışrır.

*

*

Oün
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B.

l'eni be '-=:diye /ayıhası hakkında

Mlfil

Maarif veka/e ..
tinden isfifa
etti

z.
Dun İsınet paşavı
zivaret ettiler

Maarif vekili Vasıf B. ilk
tedrisatın tamamen idarei u mumiyeye devri hakkındaki
teklifinın Heyeti vekilede a demi muvaffakiyete uğraması,
sanayi mekteplerine ait layihasının Dahiliye vekili B. in itirazı üzerine reddedilmesi üzeYorlardı.
.~eisicumhur Hz. müteakiben rine istifa etmiş ve istifası
~·M. deki dairelerini teşrif ' kabul edilmiştir.
:"'Yıırarak
iki saat kadar
Vasıf B. sanayi mektepleri·
~gul olmuşlardır. Gazimiz, nin ihtiyacatı için idarei husu·
~ n alkışlan arasında avdet
siyeler varidatının yüzde ikisiYıırınuşlardır.
nin alınmasını teklif etmişti.
alebe birliği, yerli mallar
İsmet Pş. Hz. fırka katibi
için bir meşher açacaktır.
nmumisi Saffet ve Erzurum
ayrimübadiller
kongresi
mebusu Nafi Atuf B.leri çağı
Perşembeye toplanacaktır.
rarak meseleyi tetkik etmiştir.
olma bahçe caddesine
ı.._ .~ustafa Necati caddesi .
Cemal Husnii B.
~esi için Vilayet meclisivekil oluyor
\, bir takrir verilmiştir.
Maarif vekiiletine, GümüTliııus Emre ihtifali, 15 ni- şane meh'usu Cemal Hüsnü~ sanda Darülfünun salonunB.in tayinine muhakkak nazaYapılacaktır.
rile bakılmaktadır.
tibba muhadenet cemiyeti,
\ bazı gazeteler aleyhine
Hz. dün . Baş
~ vekalet dairesinde ismet
~,!iz. ni ziyaretle yanm saat
l~nıüşlerdir. Bu sırada Mü~ Fevzi, B.M.M. reisi Kazım
ı. lar ve Hariciye Vekilimiz,
~et Pş. nın nezdinde bulu-

Salahiyettar bi.- zat, B. l\'J.
M. encümenlerinde müzakere
edilmekte olan yeni belediye
kanunu 1. yılıası hakkında bir
muharririmize şu şayanı dikkat ve mühim izahatı ver-

D

Eski

'\ ~ devri aleme çıkan bir
macar genci şehrimize
. tir.
kııazul ve kadro harici me'YI ınurlarwdan hususi müestta müstahdem bulunankadro harici maaşlarının
ı,"i enıredilmıştir.
Vilayet umumi meclisi azası
lıahçevanlara Ziraat ban "tınca
kefaleti müteselsile
. ikra~atta bulunulması le e bir takrir hazırlamışlar-

ıs

öz
ın

Uyıhaya

göre her kaza ve
vilayet merkezinde mutlaka
belediye teşkil edilir. Bunun
gibi nufusu iki binden fazla
olan beldelerde de belediye

l(ışla

Bir köy oteli

İstanbul ve Ankara şehre·

minlerine de Belediye reisi
verirlir , şu kadar ki
mansup olabilirler.
Layıhada belediye vazifeleri mecburi ve ihtiyari olmak
üzere ikiye ayrılmıştır. Mecburi vazifeler ifa edilmiş olma·
dıkça ihtiyari vazifele< yapı
lamaz. Mecburi vazifelerden
bir kısmı her belediye için bir
kısmı varidatı elli binden faz·
la olanlar için, bir kısmı varidatı iki yüz binden ve bir
kısmı da varidatı beş yüz
hinden
fazla olanlar
için
mecburidir.
Mesela fenni mezbaha tesisi, varidatı iki yüz bini geçen belediyeler için mecburi
dir. Beledieelere verilen va·
zifeler çoktur ve bir şehrin
sıhhi, bedeni, iktisadi, umrani, terbiyevi tekiimüli her
türlü
hsusatı
düşünülmüş

düşünülüyor

Geçenlerde, tramvay şirke
tinin sur haricindeki Münzevi
ve Ramis kışlalannı satın alarak fabrika yapacağı yazılmıştı.
Haber aldık ki şirket, her
iki kışlayı henüz almamıştır.
tııi Cemiyeti belediye ge •
Üsküdardaki Selimiye. ve
lecek pazartesi günü ilk
Bakırköyü civanndaki Davut
i içtimaını aktedecektir.
paşa kışlalanndan sonra İs
la.lya şehirlerinde kar yağ·
tanbulun en büyük kışlası o·
~ktadır.
lan Ramis kışlası için Şirkeulıtelit mübadele komis'
tin
verdiği (80,000) lira hüyonu reisi M. Rivas dün
dan avdet ermiştir.
kumetçe haddi kifayede göriye hanım meselesinden
rülmemiştir.
ün de
bazı kimselerin
Münzevi kışlasına gelince,
~
sıfatile ifadeleri alınmış,
buranın
mutasarrıfı
elyevm
~ yerlerde de taharriyat
Suphi bey isminde bir tacir
'fı~~ı~, bazı vesaik elde olup bu sabık kışlayı şimdi
"'llı.ştır.
İstanbulun büyük bir ot, saOrsada faaliyet, geçen se·
man deposu olarak kullanmakı,_ neye nisbeten 10 da bir
tadır.
'
f\lııııştır.
Fakat buranın yakında bir
yahiliye Müsteşarı Hilmi B.
köy oteli haline kalbedilmesi
l>.._ııoJis ve Emanet erkanı
~da ki tebeddülat şayiave hu suretle civar köylerden
, llııı doğru olmadığını söyh~ gün arabalarla yolcu ototir.
mobilleri ile İstanhula gelen
Yeni bütçelerin B. M. M. si
yüzlerce köylünün karanlık
· l>erşenbe günü müzakere11':. haşlanacak, Maliye vekili, rütubetli, havasız, sıhhate mu·
'alı \>'aziyetimiz hakkında zur viran ve mütaaffin han
Cbiın beyanatta bulunacaktır. ·köşelerinden kurtarılmaları dül~bul Hilali ahmer reisi
şünülmektedir.
~ Pş. yann Ankarada ini' edecek cemiyetin umumi
~ ırasına iştirak için Anka- 11
r\a gitmiştir.
Hinuıyei Etfal cemi\. H . F. İstanbul _heyeti
yetine yardım ediniz
L .' idare reisi l!nün Ali B .
~ara hakkı üıtihap veri« Himayei Etfal" cemiyeti
fırkaca
memnuniyetle
bir çocuk haftası ihdas et·
~':'ılanacağını, fakat fikrince
miştir. Bu haftanın başı 23
~arın tercih edecekleri
Nisandır.
l'~ işler bulunduğunu söyÇocuk haftası '%arfında
;ıı.tir
« Himayei Etfal » e yardım
\~~ar birl'ği, şimdilik edecek olursanız. vatanın
!tıJCdiye iııtihabatile iktifa
istikbaline en büyük bir
Gllıesi fikrindcc.;ir.
kuvvet vermiş olacaksınız.
'l~kuk talebe ceıniyetin;n
İstikbali t ıyacak büyük
~ ıı.karaya giden murahhasTürk yavrularının boyunlan
A. il~det etmiştir..
.
bükük, gıdasız ve bakımsız
~Oodlıye V ckaletı, cemıyete
kalmalarına hiç bir Türk
~ liraya yakın yardımda
'f'11 nıııu~r.
- rıza göstermez.
1tnıınuzda, Balkan talebe 1il Cem;yct son 4 senede
tcıniyetlerinin de iştiraki!e 11 257,561 çocuğa yardım et - 1
.,._rada, büy"k bir talebe 1P ıniştir. Bu şefkatli eli yardı
Glıtrsi toplanac.:ktır.
1 3
l Pisaneler idaresi 1 hazi· ınınula kuvvetiendiriniz.
'k~ilndan itibaren Adliyeye
ttJl edecektir.
llj
meml:kctimizin ba'lal'\ıA..f bir madencinin lnzı,
•ın::ı geçecek olan bugünıin
~ vtupaya bir ame!;yat ı çocuklannı aç 1 ıktan, sefaletl,at gönderilmektedir. Aıne
ten k:.ı:tarmı.-a ç:ıbşan
I~ lıetices;nde, kızın erkek·
Himayei Etfal cemiyetine
~İd~~safı inkişaf edeceği
yardım
etmek isiiyenler,
1
matbaamızın d e i;detlnden
~lt~dti B. merhuma ameliyat
istifad<:! edebil"rler. Bu gib"
"t~1 eıı doktor Sevket B.
şefakatli ve hayı!perver ze~~ daıı gazetemizle Vakit,
~~r Ve ikdam refiklerimiz ı v;;tın verecekleri ianeyi
~,.~ne bir dava açılmıştır. ! memnuniyetle Himayei Etfal
·~~ti 'il ruyetine 15 nis:mda i ı__:_miy~ine tesli~deceg~~I
Cezada başlanacaklıı·.
I:...:.:::::.==:::. _ _ _ _..:=
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bulunmaktadır.

Belediyelere tahsis edilmiş
olan rüsum ve tekalif, tahsili
emval kanunu dairesinde tahsil olunur. Umuma ait hizmetlere mahsus emlak ve eşyası
bilvasıta ve bila vasıta her
türlü rüsum ve tekaliften ve
harçlardan mafuvdur.
Belediye meclisleri dört
sene için hemşeriler tarafın
dan reyi am ile intihap olunur.
Her Türk nüfus kütüğüne ya·
zılıp yerleşmis olduğu beldenin hemşerisidir.
Belediye azası intihap etmek ve intihap olunman kakkı yalnız erkekler için tanın·

haftası

Yarın

l

i

;

~

ı

Mekteplerdeki kimsesiz çocukların iaşesi için her ayın
muayyen bir gfinü, n.:ıkil vasıtalarına
birer kuruş zam

intihabına

yapılıyor.

başlanır, teşri::ıievelin

yirmisinde bitirilir. Her müntchibin reyini bizzat gelip atması lazımdır, hiç bir sebep
ve suretle başkasın!'.! namına
intih::p pusulası sandıga atıla
n1"'z.
intihap sandığının açılabil •
mesi için münteh:plerc!cn en
az yansının rey;nı istimal et·
mesi lazımclır. İntihabata müsavi rey ala!!!ardan tahsili
yüksel, olan; bu müsavi ise
yaşı biiy · ~: olan, bu da müsavi
i:.e kurada kazanan kabul
o!unur.
Belediye meclisleri şubat,
temmuz ye teşrinisani aylannda toplanır, en çok otuz
i"Ün} kalır. Meclis fevkalade
de toplanabilir. Mec isin mü·
zakeresi alenidir, meclise be·
lediye reisleri riyaset eder.
Belediye bütçesi belediye meclisinde müzakere ve kabul
olunur.
Mesai progral!!!arı , tarifler ,
avanslar, istikrazlar gii:i hususat hu mecliste görüşülür .
Belediye ümurunun icrai
kısmı Belediye encümeni ta·
rafınd:ın tedvir olunur.
Belediye encümeni reis ile
miintehap
encümen azasın
dan ve tahrirat müdüründen, muhasebe müdüründen,
baytar müdürü, heyeti ~nniye
müdüründen, heyeti teftişiye
müdüründen mürekkeptir. Encümenin müntehap azası da
dört sene için intıhap olunur,
bunlara huzur hakb verilcbTr
Belediye rei5leri bulundukları
şehirlerde
rc5cn ve
iştiraken
ticaret yapamazlar.
İstimlak k~rar .:.nnın tasvibi
encümene aittir, g<ıyri melhuz
tahsisatın sarfını tayin, mad deler arasında Unakale, be lediye memurlarının tayin ve
azli encümene aittir.
Belediye reisleri hemşeriler
arasından, yahut hariçten belediye meclisince hafi reyle ,
ve sekiz sene için intihap olunur. Kaza reislerinin İntihabını
valiler, vilayet reislerinin intihabını Dahiliye Vekaleti tasdik eder.
Nüfusu üç hinden az beldelerde reisin ili< mektep, üç
binden yukarı nüfuslu belde- ı
!erde en az orta mektep ve
nüfusu elli bini geçen şehirler-ı
de belediye reisinin yüksek
mektep tahsilini bitirmiş ol- 1

Kış

mevsiminde her ayın
ilk perşembesi yazın da ilk
cumaya mahsus olan bu zam
yüzünden pek çok yet'r.:ı. yavnınun benzine bir p:ırç:ı kan
gelmiş, yüzleri gülmüştür.
Seyrisefain sevahili müteca·
viresi de «6» nisan 1927den «20» mart 1929 tarihine
kadar bu yavrular için muh·
telif iskelelerinden 4043 lira
temin etmiş , Hilaliahmere teslim ettni tir. Vazife harici,
biraz da hesap karışıklığını
mucip olan hu pul tevzii
işinde
sevahili mütecavire
memurlannın kimsesiz
yavrular için gösterdikleri bu
gayret ve fedakarlık takdire
layıktır.

r~crıebi ...

,ve akalliyet mektepleri muallimlerinin maaşı

teşkilatı yapılır.

yapılm 0:ısı

Çocuk

1

dırılml'ltır.

~

ın

ı:ylüldt:

- «Layıhada mahalli idareler sistemine mümkün olduğu
kadar takarrüp edilmiş, şehir·
lere ve şehirler halbna kendi
kendilerini idare hakkı verilmiş, belec!iye meclisleri büyültülerek orada daha çok
hemşer:nin söz sahibi o!ması
tahtı temine alınmış ve nihayet
zaten bütün maliye nazariyatının ınerdut gördüğü iltizam
usulü belediyelerden de kal-

Q

A~a açmıştır.

Belediye mecilis

miştir:

1

a

Seyrisefain iske-leleri 4043 lira
hemşe
temin etti

elediye reis eri
riler arasından da, hariçten de se :lehi ece tir

~eisi:ümhur

ir

ii~ n~ ı&~ı

ı

ması lazımdır.

Ecnebi ve akalliyet
ınel. . teplcrindeld Türkç n111alliınlerinin aldıkları ücretin tezvidi
•
İçin veni bir te::;ehhüs
~apıl:ıcaktır. Yeni se·
nci deı·siveyc kadar,
bu
ücr~ti;1
tezvidi
hakk~nda l>ir netİc~
alııınıası
ünıil edilınektedir.

Pdemurların

ter( ih ve terfii

Dahiliye vekaleti, mühim b;r
tamim hazırlamı tır. Bu tamimde, idare memurluğunun ne
gibi
evsafı
haiz
olması
i :ap ettiği kaydedild.:kten,
matlup evsafı haiz idare memur ve amirlerini bulmak ve
inki af ettirmek hükiimetin
vazifesi olduğu zikredildikten
sonra, her vekalet gibi Dahiliyece de kendi memurlarının
terfihi için kanun hazırlandığı
bildirilmektedir.
Tamimde terfilerin şu surutte icra edileceği ilave edilmektedir.
1 - Ehliyeti amirleri tarafından tezkiyenameler ve teftiş
raporlarile anlaşılanlar, müdürler encümeninin tasdikile
terfie hak kazanacaklardır.
2 - Kıdem zammı alanlar
bulunduğu sınıfa hu zammın
miktarı kadar daha eve!, kı- ı
dem tenzili cezası alanlar
tenzilin müddetleri kadar daha sonra terfi etmiş sayılırlar.
3 - Ve:Ca!et emrinde bulunan idare amirlerinin kıdem
sırası mahfuzdur. Mcs!ekten
çekilenler kıdt:m sırasını kay·
heder. Tekrar duhullerindt>

Belediye zabıtasına karşı
gelenler Devlet
zabıtasına
karşı gelmiş gibi cezalandırı
lır. Devletçe lüzum görülen
mıştır.
yerlerde
belediye zabıtası iş
Belediye meclisleri, nüfusu
leri devlet zabıtasına gördüiki binle üç bin arasında olan
rülür.
beldelerde on iki kişidir. NüBeleJiye varidatı e:>kisi gibifusu üç bin ile beş bin olandir. Belediyelerde mültezimlik
larda iki •binden fazla her beş
usulü mülgadır, her türlü veryüz nüfus için bir aza; nüfusu
g~ resim ve . haıçlar tahsil
beş bin ile on bin arasındaki
vasıtaları
marifetile
tahsil
olunur.
lerde beş binden fazla her
bin için bir aza; nüfusu on
İleride bir um:.ımi beledi ye bankasının tessüsünü mümbinle yirmi beş bin arasında·
kün kılmak için her beledikilerde on binden yukarı her
yenin bütçesinden muayen
üç bin için bir aza; nüfusu
bir mıktarı hükumetin gösteyirmi beş binle elli bin ara haıılar.
receği bir bankaya yatırması
sındakilerde yirmi beş hinden
esası kabul olunmuştur. Beleyukarı her beş bin için bir;
(jazi Hz.ler;n\.' bir
diyeler hu tevdiatın muayyen
nüfı.;su altı binle yüz bin araınektup
bir miktannı istilcraz edebilirsındakilerde elli binden yu ler.
Amerikadan « Rulf Serer »
karı her on bin için bir aza;
Belediye bütçelerini valiisminde 13 yaşında bir maden
nUfusu yıiz binden yukarı olanler tetkik ve tasdik eder, falarda her yirmi beş bin için
mülıendisin:n oğlu Gazi Haz-,.
kat tetkik ede•ekleri cihetler
bir aza ilive o!unur.
rctlerine bir mektnp göndertayin ve tespit edilmiştir.
İntihap hakkı on sekiz yaKanun meriyet tarihine gimiştir. Mektupta çocuk, inklşını bitirenler
için, intihap
rince umum belediye intihap- • labımızın büyük reisine karşı
olunmak hakkı da yirmi beş ı !arı tecdit edilecektir.
d· yduğu hürmetleri samimi
yaşını bitirmiş olanlar için varLayı'ıaırn h".'ı:si yüz kırl•
bir lisanla arzetmektedir.
dır.
ı üç ma~c!cdir.

I<~

[btaııbt1l lisesiııd<ı

1 aba ]·ula]·
İstanbul

lisesi sekizinci sınıf birinci şübe
talebelcrindenin1. Son
günlerde sınıfınuzda
kab:ıkulak

.

hastalığı

Ç o~ralnııstır.
,..,
zaı-f ında

Bir ay

arkadaşlar

dan dürt kişi hu hastalığa

yakalannuştır.

Hepiınizin de bu salgıı;
hastalığa yakalannıa··
nıız ihtinıali var.
Bahusus
iıntihana
vakın olan hu sll"alar-

da bir ay hasta yatnıak biziın ıçın çok
fenadır. Sıhhati umunıivc

nanıına

nazarı

dil{kati celbederin1.

*
Sirk.eti Ila,rrive~

J

deıı

•

lJir rica

. İki üç gündenberi
<levanı eden lodos yüzünden Şirketi Hayriye
vapurlarının Haren1S: lacak seferleri gene
sekteye uğradı. llarenı
Salacak ehalisi iskelelere iniyor, aatlerce
vapur bekliyorlar.
''apurun gelip gelnıi..
vece<ri
....., ni i ·) cle<le telefon oln1adıt,.ı için nıenıurlar da biln1i orlar.
Şirket, lodosİu za111anla rda bu iskelelere telef on kovınak
suretilc halkın i~·inden
gücünden kaln1an1ası
~ı tc'nıin ederse çok
ivi olur.
l{azını
~

*

aı·ı\aıılar
.·

Is'

1\lnıanvada

tahsilimi
iknıal ettinı.
Türl·çe
ve • lnıanca tahrir ve
teı·cüıneye n1uktedirin1
jJuhasebe ve daktilo
bilirin1. Alnıanyadan
·eni ıreklin1. Bir konıisyon eYindc çalı~ı
vorunı. Fakat aldığını
•
ınaasla idare e<lenıivorunı: Başka bir yazifcde çalışnıak istiyorun1. İstanbul Ankara
caddesi (( 1-1/n nunıaralı

.

~

nıağaza vasıtasile:
ı\l.

Ah<lürrahn1an
§ 1\ vukat beyler nezdinde ınüsait şerait ile
kc'ttiplik ctınek isti_ oruııı.

Aksaray post rcstan

E. E.

, ..,

.

~()il \'HZ V~t

Yunani

tanın

ce...

vabı nasıl ınış?
Atina gazetelerinin verıllği
malfımata göre, son Türk tcklifatı hakkında Yunan hül:u meti tarafından M. Papay:ı
ven1en talimat, mukzbil tele lifat mahiyetinde olmayıp u mumi tasfiye ana attı üı.'!ı iaJa
müzakerata devam c.I;!m ~:;i
ve Ankara müz ' eratmı;ı in kişafm:ı ve bir itılaf netrcesi •
nin teminine hizmet ede..:ek
şekildedir.

__ Jaat

~- -BJrAvuckfil L~~! ı•ı J(()tlgı·e f Tjın ()la<·aJ~ Serseri fi &imin.·
~ Muharrir(: M.tuR.MAN 'Balkan ajansla- I Türk dainleı·
HATJ.RALMI
•
1 rı arasında irtivekaletine
nam,iı· haf.ta soıı ı·a
işte bir bela
lJaf temini
zet bulunanlar
1

T7i(liıı.

clerebeµ·i,

Rttsçı ığ·c;,

Mayısta

Tarabyada inikat
edecek beynelmilel ajanslar
kongresinde balkan ajansları
mümessillerile Anadolu ajansı
arasında daha sıkı bir irtibat
tesis edilmesini temin için
ayrı bir kongre akti teklifi
mevzuu bahsolmahtadır.
Esasen, Anadolu ve Balkan
ajansları arasında, geçen sen~
Büyükadada bir kongre akti
mukaıTerken muhtelif esbap·
lar ara} a girdiğinden bu ka·
rar km1.dı;, kalmıştı.

lzı ıcıi1ızcı /Jcıslamısl ı.
j

•

Badema Pariste inikat ede·
cek olan Düyunu umumiye
meclisi Türk dainler veka·
!etine Müskirat U. M. Zekai
ve ya Mr:liye müsteşarı Ali
Riza beylerden birinin intihap
edileceği haber alınmıştır.

]Jofı'slere rt'İs<'el ver11ıekteıı
.ı

-126Bu nıaceradan b!ı·
Yoksa, sözünde durup ve yüzünden pe- ' haf ta sonra Pazvan
Bugünkü intihap
çeyi atip bir kargaşa oğlunun l~usçuğ·a taBugün saat ikide, Darülfülık çıkaracak n11ydı?
arruzu başladı. İsn1ail
nun konferans salonunda, ZiAvni zan1anda Paz\'an ağanın hiç yoktan bir
r~:ıt Bankası Müdürü Raşit
oğlunun,
bir aydan nıuharebe uyduraı·ak
Beyin Ankaraya gitmesi üze·
galip
rinc inhilal eden Meclisi umu·
beri kendisilc
hali ve kcndisiıii
!nevkiinde göstererek lstan n 1 lisesinde bahçe mii Vilayet azalığı için intihap
.harpte
bulunulduğ·u
yapılacak, Cemiyeti Belediye
Ish-ubuldan
ikran1a
ağa tarafından söyleBcyazıttaki İstanbul Erkek
azasi!e Fatih ve Beyazıt Be·
•.Huzhar olduğunu ha- lisesin:n yanındaki boş arsa lediyeleri dahilindeki münta·
nıp duran azgın heri•
fin takınacağı vaziyet ber alan \ 7idin hevi, geçenlerde satın alınarak mek·, bibi san'Jcr rey vereceklerdir.
bu garip nıuan1eleden tebc ilhak edilmiştir.
ne olacaktı?
Mektep idaresi son günierde
Suveyşte veba
Bayraktar böyle dü- son derece hiddetlen- bu arsanın tesviye edilerek
Hudut ve sahiller sıhhat
şünürken İsn1ail ağa n1 iş; şöhretini uvdur- içindeki mo!oz!arı kaldırmıya umum müdürlüğünden: Süma bir nıağlıibi ·et ve sokak üstündeki duvarı vcyşte 26 martta bir veba
ayağa kalktı :
- Artık - dedi - ya- lekesinden kurtarn-İak da tamir ettirmiye başlamıştır. vak'ası haber alındığından
Burası yakında
temamen
muva:edatına muayenei tıbbıye
ıçın
hen1en Rusçuk
talın1. Anlıyorun1 ki
cenıizlettirildikten sonra talekonuımuştur.
saldırn1ıştı.
bizim işe şeytan yar- üzerine
benin tcneffiis ve oyunu için
l\IolJalar, I~aıni bav- güzel bir bahçe halini a'3- le.eldi ve gelmedi'
dın1 ediyor.
Nizaını
: iuhtciit : lühadele
cedidi ftvanlara ezdir.- raktarlar, Boriçeliler, caktır.
1on1İsyoıuında. tahsimek, Rtİn1elivi
sonun- Çıtak Veliler, şin1di
lı..;iııen1~· ,.e tn·a ro.:ı ~
•
-10 bin kişilik hi r
·,at geldi~i cihetle. nida hana bağışlamak
Şehzadebaşı MİLLET
san nıaaşlan ,·erilden1ektir. Bunu bir- kuvvetin başında nala
tiyatrosundı:
. .
1111ŞllL
gün
veziriazan1 da sallıyorlar, kaı, ,;öküNAŞİT bey temsilleri
Bu akşam
anlıyacak
ve belki vorlar, sanki ,.\iisn1an
1 oınıs ·onun ı unayurdunda
~,ahraınanZEYBEKLER
nistana
nakli
ıçın
ağlıyacaktır,
Komedi 4 perde
lık gösterip gaza sehenüz tahsisat gelıı1c
Ağa, bu sözü söyleJ

.

-

.

r

dikten sonra harem vabı derlivorlardı.
Mabadi var
dairesine çekildi, bayraktar da evine geldi. Polislere elbise
Sivil polisler için ~·.ı
Zihninde hep bu hadise, ayanların ne suret- küsur lirava veni elbiseler İn1af ettiriln1ive
le
ayaklanacakları
maddesi vardı, Kendi- başlanınıştır. Yeni elsine yüreğindeki sevda biseler, sivil polislerin
bevecekleri 3 renkten
sırrını açn1aktan çeiınal ediln1ektedir.
kinmiyen, en rezil
hususi vetlerini iraede İsveçlilere para
İsveç gurupuna Zibeis görn1iyen ağa,
her nedense, siyasi fa- raat bankasınca, yeni
aliyetlerinin iç yüzünü hatlar inşaatından isanlatn1az ve belli et- tihkakı olan meblağ,
mezdi. Bu işte de gene yeni bir bono mukabi. edilmistir.
esrarengiz
davranı- ' linde tesvive
yordu. Bir şeyler ya- Tramvay
hissedarları
pacağını apaçık söyleTran1vay şirketi hismekle berabeı: ne sc•
sedarlarına 15 nısan
kilde
çalı~acağını,
kimlerle anlaşacağını dan itibaren hisse
nerelerde hadiseler ika başına 9,50 İsviçre
frangı tesviye edileedeceğini ihsas etıne
cektir.
mişti. Bayraktar saatlerce i'ınali fikrettiği
Bir irtihal
Viyana
sefirimiz Hamdi
halde bu noktalar
hakkında
n1erakını . B. in büyük kerimesi vefat
etmiştir.
tatmin edecek bir 1 Hamdi B. in tcessürntma
netice elde cden1edi.
1 candan :ştirak ederiz.

Kanto • Dans · Raks
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davanan1adı, Hurreıni göklere çıkarn1ak ve bu
suretle <le afsunlayıp
sız<lırn1ak h;• kkın<laki
karannu ve o Yolda
atmıı oldu!hı hatydcrc

':,:

;i ,:·Jı 1· ' .

:ı, ı'ı~
''

' 1ı:·,

ııos

•
t

1

•'1"' 1 ·i"'··"'
ti"'"''

... '

..

Ben l';:ölen <le(Jil, aııııf1
dan kort,uyordııııı. ~
hir ıwhzc Hul'llos .\Yrt
sin seyyar esnaf tıı•teıli.

-

rıht ıuılarıııılan

.\ \Tes

afd-.;lc-İ·

sl'siıııe Uıw

<'eYaıı

.

\'(•riYor '
lalııııil, talılh e auH'lh e sillıl<' yani, süzün Tfırk ':""i \'HlHll'ları dollnıı·ıııa
n• hosal!nıa
i. lerind<• ı·a•
lı:>.ın aııu•l<•h•r buz uibi soiJıık vı• bal iJİhi tallı nel'ls

.

.

.

le.~kihllıııılan balısPI ıııi:
tim. lkıı sadece bir ıil

ialmnııı ruhsaliyesiııi ııl
mı:;;lım. Haşka mıııtal•~ 1

ve

Iardaki polis uıemurfıır

liıııoııatalarımı al'ivı•tle

hududunu ue<;llkçe b

kapışarak it:iyorlaİ·<lı. E Yl'l..
zaıııwlliniz Ya ..
iıı, :u·Pmilik ile yaplıı}ım

rü:;;n•l verıuek lt\zııııdıt

'<'

liıııoııata
ol nı tı';:öl ~ı

-·
'

kadar ıwfis
ki.. ... Jlir i<;eıı bir
daha .. iki. .. l'ı: daha i<:i ,·or< l 11.
• llPll, l\ıtlll ~<'l'lwh;iler
ııihi suya l;.ıl\'vel şı>rlı<•l
yapnııyorılunı. !jekPri de,
liıııon11 <la, suyu da
tanı
v<•riıull• n" l;at•aı·ıııda i<li.
İlaha limon aı·asma iki,
ıl<•
ııoı·takai kat tıııı mı
daha ıwl'is oluyor<lıı.
lli'ıyt .. olılıı[l11 halılı~ lıa
ııi aılaıııalilllı para ıla kazanıYol'(ltını ha!.. On hcs
'iı·ııİi kıırııs masral'la Al:
lalı haha hin hir herı-k<•l
\ <•ı·sin yüz yirmi bazen
il<' vii z <'ili l; uı·us ııara
lrn1.;ınıyordunı. Aı·ltk H.uın

1

r<•nıı;t,a de(Jllıliı'.
f\arıııları

:.

aldıklaı•ı

.\llın para ) nııı~
pallayııwıya kadar do~

lira (

polisler rüşvet alıııııJı
çekiıınıPzlPr.
\ ıııa ne riiş,·et!.

Jfe
on lwş yiı'ıııl kuru:; ıJI
kahlliıufo ııolisiıı önii
bir cinayet işliyebiliı'ı
insanın <·anma luvar
tulu lıuazsıııız.
·
l;;;te ben bu ahl:iklıt 0
lan polislerle ui}ra~ı)
ve her rast ueldiijiıııe ·
isl<•sin ama isleıııesiıı
bardak
limonata ıo
Pıh•rPk i';:öiml uydurıı~·

henılen lıes

dııru.

lhı rüşvet uıeselesi

uiin lıaşımı hel:iya sofi
Y<' yalnız bchiya de
uıerilm lıaııisanı•stııl

hovlallı. Hakıuız ııasıl:

--==

J

11.. JiL I .ll lf /l

,

siııeıızlısıııll(t -~-

ı.ı:ıCıt· ..ı:::m:',;;ırn,ııi! :ırr,::: ıı"!ib:' ·1 i:ı· : :::'~ .::Bı~:!1!11 ·1~1 1mnıı:1ıımıınıııırnırı:ı::ı~fu:1iur~J,ııır:: 1 :wuı 1 ':ii!mnı!!l! ,:tı :1i: mır~ -.
... ıl"".,.
SODOM ve GOMOR ·ESİR MELİKE - PARİS .,,.
':'.!':'
I~
"Cı! • ...
KUKLASI nam muazzam {ilimlerin mürettibi
Meşhur rejisör MİŞEL KERTEZİN eseri ve

VARNER

OLANDın

·11 11.,.

Hıııı.: ıııu ıı. ıu'ıJlli;i::;ıı•

I

Pek

yakında

-

temsilleri
•

.

.J

llıale

inşası birkaç senedell h ın

mevzuu bahsolan İspirto
l'lksı
rikası münakasaya konuld'
neticede biri Erman, d"
İskoda olmak üzere iki fş

lltllil ••

lıa!)rışııııın

ıııaııası ';:ôlHlıır:

-

.\lü buz 11ihi sofjuk,
limonata ...

kanın şeraiti

. . . . . . . . . .

-

ı•ııos

.\yrcsten hemen hı-
A \'ruııa kadaı· uzakta olan :\e\·yorlrn uitli.
Bt>ıı ise on un sa Yl'SiıulP
ııu•n

temsili

(Mösyö Aibert) GÖNÜL İSTERSE
önümüzdeki 10 Nisan Çarşamba akşamı

üijı·endifıim

suu'al!

nıe.,ıeı.:

ve

devan

edivor ıluın.
•
ıp:
kuzuıııyoı·duııı. Faüskül:llla. Zan ·

MELEK ,~"iııeıııfısııırlrı
SUVARE olarak gösterilecektir.

. ·' 'z ki h • ıııii~kfıürvasındaıı
tYöı··
•
{'>

l(ibar n1eclislerde üç n1atn1azcli
oınuzlayıp odaya kaçırn1ak olur?
Mümeviz, nıen1nunü
nnınbaslt:
- Olur efendi olur
-dedi- Felsefe deryasını bellediğin gibi «bakarullah>> sahrasında
da biraz otlasavdın hu
işe hiç şaşınazdın. Senin anlatmak istediğin
denizde nasıl esnıaki
nıuhtelife varsa sana
taysiye ettiğin1 sahraJ

' da da ,;ürülerle behaiıni n1ütcnc\ via ,·ardır.
Bizin1
:Hun·en1 hev
,,
kardeşin1iz, senin zanettiğin gibi ipikırılda
rın
filan nüınunesi
değil, o behain1 güruhunun hakiki bir iiın
salidir. Yer, içer ve
•
va tar!
•
Cahil sandığı n1Ünıeyizin, bir takım ıstı
lahlarla malı'.'ımatfuruşluğa

kalkışn1ası,

ınuhabbet tellalı

ikinci bir vesilei

için

nıelal

oidu. .A.deta kckeliycrek:
· {:enabınız - dedi Filozofi görnıüşseniz
hangi
oklansınız?
l~lset:e ,ile alkolun
ınünasebeti ne?
- Cenabın 1\ı-ap ahna biniyor, Fransaya
gelince yaya kalıyor
sunuz. Ekol den1işsen1
mekteptir. Hiç filozofide ispirto olur?
- Şinıdi anladın1.
Benim nıektebinı tabiat, içtimai hadisat-

muvafık

lerek bundan birinin t
Maliye vekaletine yazıl
Bu hususta vekaletin "
ceği cevaba intizar edilDI
dir. Bidayeten fabrikanın
itliik inşası münakasaya
nulmuştu. Sonra Zekai
riyasP.tindeki bir heyet
katta bulunarak meml
mizde istifade edilebilecell
proje vücuda getirilmiş "'
proje de gösterildiği gibi
fabrika inşası münakasa)"
nulmuştur. Fabrika için
seride arazı milbayaa

ıh•dil.:ten
bir lıal'la
sonra lıaııa lıu iyilii}i eden
isıııiııi uııutıui}um zat tiİ•
mali Aıııerikaya, yani Uu-

CGl©Hıtfilil u~ı~rr~~

"'-anı

işi hallediliyO s~

.

üliüı·ıııin•

-· FJ'iya l'reslrn .. Liıllo-

tazı•

y- al{ıt. ~n

İspirto fabrika ~;n

lalı

Parlsin en zarif, eıı şen, en ~ık, en eğlenceli filimi
(Mösyö Albert)

BÜYÜK

ı·ııı

( '.\labadi var

•

mü

Uıııoırntacılıjja lıisınil

11~-

Şah

ha-.;laı·ını:

.

dündünı

Yani ya .. Bu

Q I.> I•' ()l - \ 1) ""- \

ADOLF MENjUNUN

nıahallPsi

.

HAYAT FIRTINALARI
rn ~·1 ,:" "r· •ııı·ıııı

t ı~a) .. ( Boka )
Plı·al'ı cın

..

JETİ BLA YT • DOLORES KOSTELLO ve

ladıııa lıalrnı·ali:

J,i'ı'::ôe"iııi

•

şüyle

hir
yallah sa-

nin

sonra

U

hiç bir )'il
\'nıerikanın bu noktıı:
da oldııiju Jmdar riiŞ

lıa

zırlaı·ım.
Oıulaıı

8

diiııyada

.

Yt'

istiklal ugrunda harp eden
milletleri temsil eden bir filim

B

En•t.. Hü~,·et.. S
uetınlti iken söyliyeyiıJI

o

.

1

.

cııı ııı isÜ su kalaı•ak n:
salarak ı,azaıulıldarı paraııııı ll<'sahıııı siz yapııı.
il<'ı' sahalı ·prk<•n el'li<'ll

canlandıran,

nıü~tür.

tellal efendi

1

ır

Hayır.

lla~ l;ıraıı

'"'"IJİı·iıı lıa;;ııı:a w•t:ı•r

•

ragn1cn infialini açığa
vurdu:
- Hangi «şuara» ise
« hakipalığına » yüz
surup kulu kurbanı
olayını. Kenar mahallenin dilberleri üstüste
uç kostün1 de giyse
gene nazenin hanın1e
f endi olan1az, den1İ~:se
sanki hiziın Hurr( 111

'

.

uala! ..

haham im ... lla haham
Jıa .. Unıon sık.lr
• ,;eker
•
(ASYA ÜZERİNDE BİR KASIRGA) Çarşamba akşamı _," di'ın·r Ye limonatamı
lıa

Milli hisleri

bcvi

Hesabı zihnisinin bir
haylı tarhiyata n1ahkum bırakıln1asından
dolayı canı
sıkılan

. ,,~, •

-240-Jf14/ıarriri: idris J[ıı
-· Fı·h·a ' l'r<•ska .. l.iıııohH i::;in aijırlıjjındııll~

s<•ı•lıpl<'ilPrin

ıni~tir.

1

ııııiı, /J11rı1Lııııııı1 Lıcııı1lı g·cln1iş

J.all«ır J;ollarınıı dir.sPli lcriıııe kıulaı· sn·aı· leııekı•

.

-Jü7-

lı "J,,

''

'

-

,

1

·ı

•

daha

m!ştir.
1

~ıı·:,Hocaın da idral;~1

ıstı dadıın,
nıeşhı.\(
tıın ve ınahsusatıfll" il'
1
Artık evsahibile fl ,

nıeyiz, gülünç bir. fl~

sab~kaya girişn1ışl6,

:.i

di. ikisi de yalnız
leınek ve asla Jııı>
1
nlen1ek istiverek '1ıı
ten1adiyen çene o~
J

tı yorlardı.

Bu nlüsabalaı.
Çene vansı bir n1fıd)
- .
e
devam etti. Miırt1
zin ağz~ndan
(Mahttdi"

çJ

Son Saat

Moda, :J,.l:fadın, Sinema, :Dünya şuunu
• • tila olan moda
[SiNEMA D! YAsıl
ır ı

a

,..__Kan-'katu--rle-r__
,

Ası1

tan

Annesi, mektepten geç gel en oğlunun
kulağından çekerek bir temiz döver.

aııııfı

;ıı. ~~
. \\1-e

.

'\

ııeıeılı.

B11,

s.-ı.ııi·

1ıir ,ıı

rnocla oldıı. Yirminci
bztrııt istiyor...

seııe

• • ıtl

sını

(lSll.

ntaW11
('(l

•

J
ou moaa,
uzak
· sıt·
aziden bize
'(•yiııl
kalan miı·sın
tekemmül etdaı·ı ' iş bir şeklidir
)

dövüyorsun, fakat hele ben
büyüyeyim , evleneyim , eli
bayraklı bir gelin getireyim .
Seninle o zaman görüşürüz.

Söyle gelsjn!
-Aman dok~."t..cı!...U~ tor! Sizin kapının önünde
tramvay bir
zavallının iki
ayağını birden kesti.
- Ya .. Vah vah!..
Söyle de buraya gelsin •
Bari yardıw edelim•

nııın

l' ılO)'

lıııali 1

tuhaf~ eğleı1c(~li

h.adiseleri

Namık-Şim

Erkek kuvveti
karşısında kadın
..
. cevikliği
,
işte bu günün
dans modası .'

zıııııtıf

Sinema payıtahtının

kiiçül(,

di sen beni

ıııı

urtııı·ı b

çocuk!

inatçı

yıldız • Haımct u

Rin-Tin-Tin H. tatillerini
nasıl eeçirdilcr? • Harbe
eidcn kad n

l(a(b11 n1aııtıkı

•• .\f e•

il~ ıııı
İill İJI

hilir, ~
•1
1•ıyaı

lilt.t:ı "

devirlerinin

mirası

olarak

kalm~br.
Her şeyde

!)ra~tl

tek.:mmül olduğu
gibi dansta da tekemmül olmuş, Avrupalılar bu kadınlı
a
eğlencelere daha ziyade umu··
urıı~'{IJ
mi ve içtimai bir şekil vererek
çeşit çeşit salon dansları icat
eıesi l
etmişlerdir. Fakat hani ne
~·a soJ;
derler, insanlar eğlance husu• deD
sund;a şeytan iştahlı dırlar. Daı•slnl 1
ima yenilik isterler.
İşte bu şeytan iştahlılık,
.;:.:~--~~=~;:;;:a bu her vakit yenilik iptilası
salon dansları arasına bizim
~n iptidai devirlerde bile eski Anadolunun göbek"abşla
rını ve Afrikanın tepinmelerini
lııaaıılar kendilerini zevk ve
t~
muhtelif şekil ve isimler al11•enceden uzak tutamamıştında bedii danslar arasına
~rdı
zevk ve
en soktu. Bu bir müddet böyle
devaın
etti. Fakat şimdi
nedeJI h~şındada kadın ve kadın
aç gözlü eğlence harisleri
pirto fi re ı gelmektedir. Anadoluda
daha başka yenilikler istemikonultl'
J'lıi
t&ki
alemlerin
göbek
çalkalaan, ol~
ye b~ladılar ve işi sadece
iki fş~ ı:ıı takslarından olan Afrikamusikinin ahengi arasında
tepinme danslarına vak <# lıla
dansetmek çıgırındaıı çıkara
rı cıya kadar bütün kadınlı
rak canpazhğa döktüler.
tğlencelcr bize hep ilk tarih
Evclce barlann, canbazhane-

ime ıı

-

l(JI ,
iktJ

/iyO B~

eğlencenin

B11{{z'i11

ne.

.::.:'.

Hazır et suyumuz yoksa
llıercimek, şehriye çorbası iki
)Uıııurta ve bir limonla terbi-

)elendirınek

)eıneğimizdir.

J~tJ i

şartı ile birinci

\'f 'lll (.

k 1(' I'

. Kuzu cigeri ile sovanlı yalı
~. sahan pirzolası, kotlet
tane, bol sovan ve sarmısaklı
aşlama, patatesli köfte,

Ya.-.,' bC'bzt. ler

b Zeytin yağlı bakla, karna-

Vahar kızartması, ıspanak

kab"l:Jası, pirinçli pırasa, taze
a a, etli lahana dolması bu
111
t evsimde yenecek sebzelerin
11 başında gelir.

l\urtı sellzf'lC'r

ti l<'.uru sebze deyip te geçmebııı Kuru fasulyeyi bir tarafa
tllrakın. F a~at bezelye, merti~·ek, nohut, patates, börtılce
<ıl 1 bütün kış fakirlere gıda
\' an sebzelerin kuzu eti ile
ye. hele bol limonlu ve zeytin
j&h yapılan yemekleri nefis
0

Ur.

1

t>ilav·

'fa. 'ı< uıu eti ile baharlı, tarçınlı
ı Pı an pil vı yeme de yanın
a Yat.

vardın.

- Beni sevmiyordu.

re hayır

I~vct

!erin sahnel rinde görüı .. n
manzaralara şimdi salon iılem
lerinde sık sık tesadüf edilmektedir.
Erkek kuvveti karşısında
kadın çevikliğinden aldığı vaziyetlere kadınların dekolte
ve iştihaaver, insanı baştan
çıkarıcı
vaziyetlerini ilave
edecek olursanız bugünkü yirminci asır zevki hakkında
kafi bir fikir edinnıiş olursunuz.

- Hanıme
fendi: Bir dakika refakatimi kabul eder misiniz?
. - Bir dakika ise hayır.
Sabaha kadar
ise evet.•

lJoğru

, ()z!

i

Kuı·ı'ik

'
/ 1(' ı;tı,· ı'i il
bir ınodrı

Gt ııc
Dantela

daııtela

fıkralar

Elıeıııiyeti
-

rop

baloya gitmek

- Evet ama ben izin vermedim. Her kesin kolunda
karımı
görmiye
tahammül
edemem.
- Peki ama o gene baloya gitmiş.
- Zarar yok.. Gitsin. evela ben yoktum. Saniyen izin
vermedim ya. Ne ehemiyetl
var.

bahsetmiştik.
Bugün size yeni
bir moda daha veriyoruz.
Ayni zamanda şunu da
söyliyelim ki bu sene siyah
renk modadır.

A1Iod~ı
Bütün rop
Yaka: Yürek
Ön: Fiyangalı
Arka: Kapalı
Kol: Dantel ve biçim biniş.
Etek: dantel ve Beton (yani
arka önden uzun) Breton
etek bu sene pek modadır.
Bel : Fiyonğalı kuşak.
Beden: Dantel robun üzerine krep saten ve ya krep
sültandan kuleli garnitür.
Arka : önün ayni.
Renk: siyah.
Tabii bu çok
güzel
(~~~:~~~~~, siyah robun altına da
gene siyah kombinezon.

Karım

yok!

isteyor~uş!

modasından

Rene Adore sinema yıldıziarı içinde inatçılığı ile maruftur.
Amerikada saçını keıımiyen kaduıların panıı.akla sayılacak
kadar azaldığı bir zamanda onun da bu küçücük kabl.eye
dahil bulunması inatcılığına kanaat getirmek için kafi bir
delildir.
Rene adore uzun saçlarını bir müddettir yeni bir şekilde tamaktadır. Resmimiz bu şekli tesbit ed'}or.

- Baba, ik-~ ~
bsatla hasis- rJ;·~ °'~
lik arasında
ne fark var? ·
- Oğlum ... _......._..
Ben eğer ken--5::..-..---=-dim için bir 11ey alına,;:sam
iktısat, annene almazsam hasislik etmiş olurum!

....
yı;rı•cep;ı

<;orba

-:-v .4

- Reşattan
niçin ayrıldın?
- Ben sevmiyordum.
- Peki Beneden
sime

-

--~

Rin -Tin - Tin sinama aktörü köpeklerin en zekisi sahibine
en fazla para kazandıranıdır. Bu hayvan
ahiren bir
aylık
•atil müddetinden
Hallivuta
dönerek yeni bir
filimde çahşmıya başlamışbr. Rintin- tin tatilini sahibi ile
birlikte hususi ve lüks bir vagon içınde trenle sevahat
ederek geçirmiştir. Resmimiz onun Nivyorka muvasalat
·-liş ini gösteriyor.

Giizel scl)ep!

1
1

- Bütün kıziarı piyano çalı
yor dıye reddettin.
- Evet.
- Sonrad.ı keman çalan
bir kızla evlendin.
- Doğru
- Niçin
- Pek basit.. icabında piyanoyu yerinden oynatamam
amma kemanı pencereden fır
latabilirim.

(Jrrıek
- Kardeşim gel seninle
anne baba oyunu oynayalım.
- Peki amma tabancayı
nereden bulacağız.

Maruf sinema yıldızı «Eleamor Bordon» Amerika da (Harbe Giden kadın) isimli yeni ve orijinal bir filiııı yapmaktadır.
Amerikan gazeteleri filimin çok güzel olacagını söyle
edirler.
Bu eserin bir sahnesini gösteren resminde (X) ~etli
asker iv ··

•

Telefon:

SALI

YAZI İŞLERİ

{)
NİSAN

is.

on

1929

1202

•p

iDARE İŞLERİ
is.

3872

g

b

/

•

FLIDA'

ld "'
yumurtalarile kat'iyen O Urur

Hasaratı

sa_,j~!nde
l{iralık ve va satılık kö;il" an111ıv,w

Anadolu

KARDOMAH
ÇAYI

l•'t•ııt•r yolu ilt; ~lalH•pc arasııı·la lıalı t;<' i<: iıulc
~ yalıul :; otlalı, sahile mfınıl.iiıı o ! d ı ıi)u k ;ı l:ıı·
Yllliın
ldı·alık n _
• ...\ "il !;alılık hiı· idi._:,
.
.. aranı ,·oı·. Balı' oe!>i
ve (lt•ııiz lü•mıı·ııı:la olanı lt·ı · dlı t • ıliliı'.
. hüviik
.
fı'azla tafsiltH, k:ıt'i /'irat.
ıııfıııılciiıh t · folo(jraf
S.n Saa.I. idaresine· « l>ü::;k ıı 1, : ıplı ilP uümlı·ril •
tnt<li<lir.

kiloluk
cclcne bin lira var.

şişeleri

9C

kuruştur.

Mağşuşiyetini

ispat

••

Usküdarhlara müjde Jı:~u~.;;::ai!,ı:;ı =~

Cam şirinğa, lastik sonda, det l' ' gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra,
k 'OllJa, esans gibi tuvalet eşyal:ırı uncular sokağında yeni ıtrı
• at ve lev:ızımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir.

çicolatasını
.. yiyiniz
ye çocuklarınıza
veriniz.
.
.

.

Her yarım liralık ~ütlü çikolata pilakası
riir buçuk kadehlik en aıa sütü muhtevidir.

Kr\IJl3L 1 1~1 st.ıtlli cil\.olaia~ı

'
Büyük ve küçük1erin zevk ve
muciptir.

AYYARE

LİRADl-R

eylediğini

L~

1

~1
1

1I
1

ALIK İKRAMİYELER

ve 10000
Liralık bir Müli:afat

ihb:ır

Evkaf müdürlüğüden:

JJ(ivçc lJ.

H~~u~1l~{!i__;;J~

~

liradır

Ankara
şubeleri:
Anl,aı·a

.\ılaııa

İslaııhul

.\y\ .ılık

'rralızoıı
BalikP.,iı·

izmlı·

Zoıııı uhlak
1\aysPt'İ

4ı iı 1 t' .... ()Jl

•· aııısıın

Edı·ı·ıııil

.\lf'ı'"'in

JJursa

. liisail ıııııaııı.-lıH, f,ıııııhal'alaı', J,a,alal'

T ~rihitesisi: 1906
'v1ü;}ssisleri: Dresdner bank
A. Şafhavcnşer bank Ferayn, Nasiyonal bank für
Döyçland.
fi
Merkezi : Berlin; şube
leri: Hamburg, İstanbul
«Galata ve İstanbul »,
İzmir.
Gaalata kısmı telefon:

1

Müzayedesi 20 Nisan 929 Cumartesi günü saat

Türkmen zade Ruhi efendin·n Güneş nakliyatı umumiye
müessesesince biç bir suretle
alakası olmadığı görülen lüzum
üzerine ilan olunur.
Satılık

. imtihan

Evvelki imtihanları kazanmadıklarında'l il:inci ve üçi"nc · defa olarak imtihana gireceklerle iki defa olal'ak imt:hana gireceklerin 10 nisan 929 çarşanba günii &aat 13,30 G'.'.ırrük tatbikat mektebinde bulunmaları lazımdır.

onbeşe

kadardır.

Talip olanların fstanb;.:l Evkaf
arazi idaresine müracaat etmeleri .

Orman arazi·,·
ri yetinden:

müdiiriyetinde orman vo

vaKfı"ye

müdü-

çarşanba

hastan_ ·
operatörü

Muayenlıane: Beyoğlu,

Rus

sefarethanesi karşısında 3'48
numara! Suriye çarşısı apariımanı 8 num:ıro::da - T cleJon:
· Beyoğhı 1.:4:5.

rı

B
kon
ileti
l>any
güne
}'azm
fran
l'ara

luğa] uğrayacaktır.

Gelibolu için yalnız yolcu
alınır. Yük alınmaz.

Mersın

sürat

lıroje

~end

~o3tası

Şehri

(KOJ>:lYA) vapuru ~ Nisan
12 de Galata rıhtımın
dan hareketle İzmir, Antalya, Alaiye, Mersine gidecek
ve dönüşte Taşucu, Anamor , Alaiye , Antalya ,
İzmire uğrayarak gelecektir.

fıkm

Di

Yelkenci
V,\PUl{LARl
Karadeniz

pastası

Aııadolu ıoN~:ıı

m
gunu akşam Sirkeci rıhtı
mından hareketle doğru [Zonguldak , İnebolu, Samsun ,
Ordu , Giresun, Tırabzon,
Sürmene ve Rize J ye gidecektir .

1
G'(

Tafsilat için Sirkecide
clkcnci hanı::ıd:ı kıiin acen-

1

nıür:ıc:ıat.

onbeşe

HALİL

SEZA}

Qrman araziivakfiye müdiriye- L vanyolu Acıharna:n No 20
1
tinden:
..,«uı Sı111ıi11 it,111 ırırıf<·sı
Sayim acağı arazisinden üç parçada yüz dönüm tarlanın
icarı (932) scnsi teşrinievel nihayetine kadar müzayedeye ko-

K~ruş

6ıncı

sahifede santimi 25
50
"
Sinci
nulmuştur.
((
80
' 4üncü
«
Müzayedesi (17-Nisan-929) çarşanba günü saat onbeşe
120
3üncü
«
kadardır.
200
2ııci
((
400
Talip olanların İstanbul Evkaf miidiriyetinde orman ve
linci
«
arazi idaresine müracaat etmeleri.
((

ı

dükanı
Ayasofyayı kebir mahallesinde Babı hümayun caddesin- ·ı
de 10 numaralı kahveci dükıi
nı mülkünün tamamı 3 hisse
itibarile 2 hissesi satılıktır.
Taliplerın İstanbul posta ve
telgraf baş müdüriyeti n'ıu'1a- .
sebesinde Osman beye müracaat.

Cerrahpaşa

;(Marmara] vapuru 9 Nisan
Salı 17 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle [Gelibolu, Ça·
nakkale, Küçük kuyu, Edremit, Burhaniye, Ayvalığ] a
gidecek ve dönüşte mezkür
iskelelerle biılikte [ Altuno-

1 i.esine

((

(1

((

rclgraf: istaııhul Saat

kahveci

peratör

dis

postası

Tel isknbul 1515
Sarim ocağı arazisinden otuz bir parçada yiizyirmi yedi dö- J. . . ._ _ _mıı______
nüm tarlanın icarı (932) senesi teşrini evci nihayetine kadar 'ı
··--~ Operatör
müzayedeye konulmnştur.
• '"
müzayedesi (17 - Nisan - 929)
güuü saat
kadardır.
BASUR MEMELERİ
Talip olanların İstanbul Evkaf müdüriyetinde orman ve arazi Il ı Fisto! ve sıracalan ame:liyatidarcsinc mu;·:ı.caat etmeleri.
lı, ameliyatsız cleklirikle te-J
davi ve bilcümle aıneliya~
-- - icra eder, öğleden socra Dı-

i ıcı il

Ahrnet Burhanet din

ümtükle U.
is yon undan:

Otoma-bil 2ranıyor

nulmuştur.

Fı\cara

1'ÜRKi"\'E İ~ BA~KASI
Sernıayesi: tediye
. ediln1İs. lı.l!l·U.llllU
U n1un1i l\Iüdürlük

memnu-

Sayim ocağı o::rdzisinden on parçada cllibeş dönüm tarlanın
icarı 932 senesi t e, rinevel nihayetine kadar müzayedeye ko-

247, 243, 684, 685
İstanhul kısmı telefon :
İstanbul 2842, 2843.
Deposu : İstanbul T5fün
gümrüğü. Telefon :
İstanbul 3227.
Bilumnnı banka mua-

~

caatları.

kibarların

Orman arazii vakfiye
müdüriyetinden :

ettiğinden

Beyoğlu:

Blı ı~ esi<le<le (~eı11· ~t11
3, ÜÜ() numara kazanacak
imaretlerine lüzumu olan iki bin beşyüz kilo fasulyeı• ıı icra kılınan münakasasında talip zuhur etmediğinden nis.ı
nııı onuncu . çarşanba günü saat onbeşte pazarlıkla ihalesi icra
edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzere ber gün
l e vazım idaresine ve ibale güniinde idare encümenine müra-

ır

yenisi verileceği cihetle eski
bononun zuhurunda hükmü
l:almıyacağı ila:ı olunur.

A Ylll~A~

20,000
1,3,00()
12,00(_)
10,()Ü{)

ve

sürat

F~

Salı

l

ii ni ~ı& 1929
BÜYÜK İKRA'.VIİYE

40,000

şık

Az kullanılmış bir binek otomobili bilmuaycne alınacaktır.
Emniyet Sandığı müdürlüsatacakların otomobilin markasını ve modelini vaziyet ve
ğünden: Makriköy
Cevizlik
Emine hanım tarafından muh- J teı-tibatı umumiyesini ve son fiyatını Pangaltı postanesi Potelif tarihlerde tevdi edılen 1 tarestan: H. M. remuzile mektuplarını göndermeleri.
mebaliğa
mukabil
verilen
61824 - 61296 cüzdanı zayi

keşide:

Ayvalık

Şekersiz lJİTTER çikolatası

Esansı

i:EŞİDELER HER A'r!N 11 İt\1llEDİR.

3 ün e"'

neşesini

Sütlü BURNVİL çikolatası
şikemperverlerin zevkini
rr.uciptir . .

iP>JE TEV

İYANKOSU

Merkez acenta3; : Galata
köprü bru;ında. Beyoğlu 2362
Şube aeentası: Mahmudiye
hanı altında . İııtanbul 2740

Siitlü

1 Damla

,. Mendilinizi bir hafta
muattar kılar.

) Seyri sefain

KADBURI

~.,m ba, göğüslük, şiringa lastiği,

BÜYÜK.

la-ıc:aıı:mııın:=-. .mıı:ı..,....

•

Tayyare pi yankı>
yetinden:
Nümunesi vechile 100 adet
tayyare iane kutusu imal ettirileceğinden imale talip olanların 11 Nisan 929 perşemde
günü saat 15 te pey akçelerini hamilen piyango müdürlüğünde müteşekkil mübayaat
komisyonuna müracaatları ilan
olunur.

kı•ruşhır.

!~~~~~r!l:ıı.~r~,3_fi

de imal edilen leziz ve nefis

Bakkallard:ı

• açı"arlnlZ 1 ihzar
Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde
ettiriniz. Reçeteleriniz taze cdevive ite, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
' 165
t ahlili
"' Bahçekapıda
Salih Necati ecHal1•S Bal 1k yagı
zanesinde taze birinci morina

Tahta kurusu, Sinek, Pireleri itlaf için FLiDA
istimal ediniz. Şişe 50, teneke 75, tuluınbıı
75 kuruştur. H;:san ecza deposudur.

13lfi{\''1 J ~

(:ayların
en alftsı
dır.

.

b alık yağının

ıı

1119

.\hıhtereın zlirraınHzın nazarı

dikkatine:

Toprağı

sürmekte mahsulü harman edip kaldırıncaya çeşit
leri ile köylü ve has un değirmeleri ve sütcülüğe ve arazi su·
lamağa mahs·Js makineler Türkiyenin cıı zengin depolarını
ihtiva eden Hofer Şrantes Macar ziraat makineleri şirketin de
en ehven ve en müsait şeraitle tevzi edilmektedir. Türkiyenin
hemen her tarafında 82 şube ve acentemiz vardır. Şirketin
Türkiy'e ile metkez şubesi İstanbul Ankara caddesinde 19-24
numaradadır. Tlegraf adresi:n:z İstanbul Hoferton Telefon İs
tanbul 196~3577.
•

,\hnıet
Fi re:ıgi, b elsoğuklağu, cfü
pro·,tas, z:ıfı tenasül ve kad ın ı.ıııs tal k l;ırını en son usullerle 'az L.ir zamanda İnuu~~'. şeı:aitlc ' tedavi edei.
Adres: Babıalı, cagaloğlu
d :ı. 1 lı5şc başı rumar:ı 43
.lJ1"e: "" i ,tanbul 3899

l)okto r 1 c vzi

Kadın hastalıklrı

hekimi: Doktor

İlan muhteviyatına dikkat
:ılunroakla

beraber bu husustıı
mes'uliyet kabul edilmez.

Gazetemizde intişar eden
bütiin yazıların hak,kı
mahfuzdur.

ı\hone · '.-.artlan
Vilayetler için; Senelik 1700
altı aylık 900, üç aylık 500
kurushır. Ecnebi memleketler iÇin: Senelik 3000, altı
aylık 1600, üç aylık
900 kuruştur

CEMAL ZEKİ
Her türlü kadın rahatsız
lıklarını ciddi surette tedavi eder. Şehzadebaşında Fevziye caddesi 17 numara. Çarşamba günleri fukaraya pa-

•r111a111sı=ız-b•a•kı11iımr•.- - - - - • •

Şevval 28 1347

'/'(/ kı ·iıll
Çüneş 5,37 . Akşam 18,38
9ğle 12,18 Yatsı 20,11
ikindi .15,54 Iınsak 3,53

Mes'ul

ınüdür: Selinı Raqı/1

