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* * * AKŞAMLARI NEŞROLUNUR * * * Nushası her yerde (5) kuruş 

eden yeni lciyıhanın iıereleri · inuvallk,., 
nereleri aksak görünüyor? - Dün Şişli semti ciddi bir tehlike 
atlattı-ötekinin, berikinin elinde metruk emval varmış! Doğru mu? 

tefrik .Maaşları derecelere 

Gündüzün 
llir yazihaneden 

(3) bin liret 
caldılar. , 

d liııunönünde, İzmir sokağın-
a '-lunan Mesut bey hanında 

tol( ciir'etkarane • bir hırsızlık 
yapılmıştır. 

Hırsızlık yapı

lan oda, mü -
teahhit hafız 

Noman bey 
namında bir 
zata aittir. 
Çalınan eşya, 
yazıhane gö -
zünde bulunan 

Bursa hadisesi ile acaba ... 

ır? 
Zelilıa l1aı1ımın bavıı
lu11dal\:İ ı11el(iupl_aı· .. 

\ 

• 3 5ual 
Tütün inhisarı· 

bunlara cevap 
verebilir mi? 

• 

İ sf anbul - Brendizi yolunda 
«j) 
e Facna fil\ nR d 

Tayyare rakiplerinden 
birj ne anlatıyor. 

Türk pilotu 111·----------------.. Fehmi beyin 

, vazife ba şında 
kahramanca ö- ; 
lümü ile neti- ' 
celenen İstan
bul - Brendizi 
yolcu tayyare
sinin uğradığı 
kazayı kısaca 
anlatbk. Fakat 
kıymetli bir 
tayyarecimizin 
ziyaı ile t ay
yare rakiple- -
riııden diğer 
birinin ölümü- Kazaya uğrıyan tayyare Sikiryos önünde 

ne sebep olan bu kaza taf- garip bir heyecan uyandırmı· 
silatı hepimizin meçhulü kal- ya başlamıştı. 

dı. Vak'a esnasında hazır Sonra ani bir bükülüş, ka-
bulunan « Yayya » isminde natların suya temasından 
bir Fransız, şimdi bu hadise çırpıntılar ve sonı:a lodosa tu-
etrafında gördüklerini anlatı- tutmuş bir gemi gibi iki tara-
yor. Bu feci tafsilatı biz de fa salıntılar. İşte kaza böyle 
na!<lediyoruz: bir sırada oldu ve iki kişi, 

Ayın ( 22 ) sinde karımla kıymetli pilotumuzla diğer bir 
beraber Büyükdereden de- arkadaş hayata ebedi surette 
niz tayyaresine binerken ha- gözlerini kapamışlardı. Bundan 

sonra, yolumuzdan bir gemi 
geçebileceğini düşünerek saat
lerce bekledik. Ümitler boşa 
çıktı. Dalgaların elinde bir 
oyuncak gibi bir giin sonra 
kendimizi Sikiryos kö)ıü sa
hillerine atarken hep birden 
hasreti kaldığımız toprağa 
kapanmıştık. 

şımıza böyle bir facıanın ge

leceğini nereden tahmin ede
bilirdik. Altımızda Marmara 
denizi binbir ışıkla 
gibi görünüyordu. 

nurlanmış 

Tatlı bir 
sis bulutu içinde Gelibolu 
yolunu tutarken motörün ga
r! pleşen gürültüsü hepimizde 



Sahife ·~ w Son Saat 

rarıdıkca 
j 

Geııe k~tı'! lilT:~f:.::.lj 1 

Sen Sinot aza
tebdil sını 

ediyorlar 

:yr, , ~}, Yeni yeni emlaki Denizde yeni ka-
... J<.i.clŞ ar metruke bulu- za vukuuna dair 

Run1 patrikancsin
de evelki gün, ]~un1 

başpapazının riyaseti 
altında içtin1a eden 
Sen Sinot n1cclisinde, 
önüınüzdcki ınarttan 
itibaren S. Sinot aza
larının tebdiline ve 
şiındiye kadar açıkta 
kalınış olan ~letropo
Jitlcrin Sinot azası ol
nıasına karar vcriJ
n1iştir. 

\
7 ni Sinot azalarının 

müddeti bir sene ola
caktır. Sen Sinottan 
çıkacak ınctropolitler 
şunlardır: ı 'iksar, Ka
dıküy, Erdek, aydın, 
İzni!-, Bursa nıetrcpo
JitJeri . 

Sino<la yeni girecck
Jc·· de şunlardır: 

Yeni layıhanın 
aksak/arı ne

• J ? 
resınue . .. 

Ankara 21 [H. M.) - Ba
rem layıhası etrafında yaptı
ğım temaslar, tespit edilen 
esaslara bazı kuuvetli itiraz
ların dermeyan edileceğini 
göstermektedir. 

Mesela orta mektep mual
limleri 8 nci dereceye konul
muşlardır. Aylıkları 150-160 
lira arasında olacaktır Bunlar 
müdür, darülfünun müderrisli
ği gibi vazifeler almadıkça 
sonuna kadar bu parayı al
mıya mahkiim kalacaklardır. 

Halbu ki bunların içinde 
müdür olmak istemiyen pek 
çokları vardır. Alakac! rlar, 
maaş artmasında kıdem mese
lesinin de nazarı dikkate alın· 
masımn do - ru qlacağıı ı ileri 
sürmektedirler . 

Liiyıha umumi bir ihtiyaca 
' mukabele etmekle beralıer 

ekseriya bir am:rle memuru, 
maa~ noktasında b~r tuttuğun
dan tenkide u~Tramaktadır. 

Su muhakkaktır ki ayrı ve
kaletlerde, aynı vazifeyi gö
renlerin ayn maa~ almaları 
mes'elesi artık ortadan kalka
caktır. 

nuyor 
En1lc'tki nıetruke ida

resi, İstanhul<laki bil
un1un1 enılakin kayıt
larını tetkike ba:;;la
nııştı r. llu kayıtların 

tetkiki çok faideli ola
caktır. Bir çok en1l<'t
ki metrukenin halen 
ötel·inin berikinin elin
de olduğu ve bunlar
dan bazı kiınselcrin 
şinıdi e kadar isti;'adc 
etınekte hulundüQ:u 

• 
cınlaşılınaktadır. B•ı 
ıne rant1 ~ ' bir kaç 11 . ' ) 

nuıka deın, ·r~ı·~inı('e 

Kun1Üioher<lanyana a 
oldu~u anlat>ılan iki 
hüvük e ·c yaz'ı ycd(
dilnıiş Ye hunlar fuzu · 
li İ<;galdcn kurtarıl
n1 ştır. 

~ferkos, Büyük ada, 
Sardeon, Silivri. ~laç
ka, Stavrop-oleos nlct
rero itleri. 

ı İl' htt(lise , lri l)aııl{a 
1 Bir ~ırp mum es- Tasarruf· maksa-
sili lf alyada tev-- dile yakında Sinodun gerek dahil 

ve gerek haricindeki 
n1etrepolitJerin nıaaş
ları bir seviyede, yanı 
sehrt << :!~ııJ » lira ola 
caktır. 

kif edildi birleşiyor 

Sinot azalarının teb
dili ınünasebetile, bir 
aralık baş papazın da 
değişn1esi ihtinıalınden 
bahsedilınisse de bövlc 
bir vazivet . 

• w. 

n1ıyccegı 

. . 
ihdas edil
hakkınıla 

yeni Sinot azası tara
fından baş papaza tc
nıinat verilnıiştir. 

San'at dersleri 

Sofya, 19 - Yugoslavyanın 
Paris münakaliıt kongresi mü
messili İtalyadan geçerken 
İtalya hakkında t<!hldramiz 
kelimeler si\rfettiği için İtalya 
jandarması tarafından tevkif 
edi!mişt' r. 

Sırp - Bu r hu
dudu açılmadı eo 

Sofya, 19 - .Sır,, - Bulga.
hududu, Bulgar teb asına he
nüz açılmamıştır, gazetder bu 
iki ccv'.et ruünasebatmın eski 
halini muhafaza etmekte ol-
dugunu yazmaktadular . 

Hudut ya:nız Sırp arazisi 
dahilinde emlaki ol~n Bulgar
lara açılmı~tır. Falıat bunlar.n 
da o emlf.kin vergılerin: hu
duttan geçmeden v .rmcleri 
şarttır. 

Sultan Ahmetteki san'atlar 
mektebinde her gece 16 ya
şından 50 yaşına kadar arzu 
eden eşhasa elektrikçilık 
dersleri verilecektir. Bundan 
başka motorculuk, tesviyecilik, 
marangoyluk dersleri verilme-

• si de mutasa\rverdir . 

!:emiyeti beledi
venin son içtimaı 

Papa hükumeti 
1 ve Cemiyeti 

akvam 

Cemiyeti belediye pazar I 
günü son içtimaını aktedecek 
ve emanetin yeni masraf büt
çesini müzakere eyliyecektir. 
Şehremini B. in kısa bir nut
Jrunu müteakip cemiyet, me -
saisine nihayet verecektir. 

Yeni belediye azası intiha
Jaab, martın ilk haftasında 
yapılacaktır. 

Fırka müfettişi hakkı Şina

ıi paşa, fırkanın yeni belediye 
aza namzetlerinin listesini ha
milen yarın Ankaraya gide· 
cektir. 

Aldığımız malumata göre, 
şimdiki belediye azalarından 
bazıları yeniden namzet gös
terilmemektedir. Buna muka
bil Cevdet Kerim ve Rüknet
tin beyler namzet gösteril
nıektedirler. 

Muhlis 8. gidiyor 
Telefon şirketinden alınan 

hissenin hükümete mi , Ema
nete mi ait olacağı hakkında 
çıkan ihtilaf Şurayı Devlette 
•muue edilirkeu. haur bu
Juunlk üzere Emuıet umuru 
)ı.kulôye aldürü Mulılis B. 

1111 Aıaluınya gidecddir • 

Roma, 19 - Papa hükf:.
mcti, Cemiyeti akvama gir
mek için teşebbüsalta bulun
mıya başlamıştır. 

Yunanistan 
ve Sırbistan 

Atina, 20 - Sırp - Yunan 
muallak mes'elelerinin esaslı 
cihetleri halledilmiştir. Bir 
itiliifname imzası bir kaç 
günlük bir meseledir. 

Pariste gizli silah 
ve mühimmat 
Paris 19 - Sosyalist fırka

sı bürolarında büyük mıktarda 
silah ve cepane bulunmuştur. 

300 tüfek, 150,000 fişek, bir 
çok tabanca, makineli tüfek 
parçalarını ve dolu fişek ko
vanlarını ve seferi telefon Ie
vazımatını havi bir çok suı

dıklar bulunmuştur. 

Feci bir kaza 
Niyork, 21 (A. A.) -

Yer altı sömendüfe-• 
rinde dün ak~m çı-
kan yangın hakkında 
tahkikat haşlannştır. 
Can1 parçalarile ya-

-

lyonyan bank, Belçıka ban
kası ile Marmaruş bankasının 
memieketimizdeki faaliyetlcr!
ni tadil etmelerinden sonra 
iki İtalyan bankasının da mu
amelelt>rini tevhit ederekleri 

1 mali ve iktisadi mahafilde 
söylenilmektedir. 

TevrJt edileceği söylemlen 
bankalar, Banka di Roma ile 
Banka Kommerçiyale d'İtalya
nadır. Bu tevhitten maksat, 
memurin kadrolarında ve m:::
sarifatta tasarruf yapmak ol -
du&u anlaşı!maktadır. 

Vap "1rı :Jrımızı yenileş
tirmek için 

Tic.:ret o0:ışı Kongresinde 
m vzuu b:ıhsolaeak Ticar ti 
bahriyemiz kredisı rapornnda, 
elyevm mevcut sefaini ticariye 
es~·i olduğundan bunların 
yerine peyderpey yenisi gel
mek için yaşları küçük olan 
Türk sefa ini ticari yesine fa
zla prim verilmesi ve ticareti 
bahriye kredisinin de buna 
göre tanzimi tavsiye edil
mektedir. 

Beraetleri tasdik edildi 
Polis ikinci şube müdürlüğü 

baş memurlarından Zeki beyle 
rüfekası hakkındaki beraet 
kararı Temiyiz mahkemesi 
tarafından tasdik edilmiştir. 

ralanan yahut ayak 
altında çiğnenen (ı~) 
kişi hala hastanededir. 
Vücudunda bereler 
hasıl olan dumandan 
boğulınalarına az bir 
şey kalmış olan diğer 
200 kişi evlerine dön
müşlerdir. 

-Almany ada-müthiş 
soğuklar. 

Berlin, 20 ( A. A. ) -
Soğuk tekrar başladı. 
~1ekteplerin ayın yir
mi yedisine kadar ka
palı bırakılmasına ka
rar verildi. 

malumat yok 
Kar ve fırtına yeniden baş

lamıştır. Dün akşamdan beri 
devam eden kar hiç tipi yap
mamıştır. Yalnız bu sabah 
karın yağışı kesafet peyda 
etmiş ise de bu hal pek kısa 
olmuş ve liman münakalatına 
tesir etmemiştir. 

Karadenizde , Akdenizde 
kar ve fırtına dolayısile kaza 
vukuuna dair şehrimizde ne 
resmi, ne de gayrı resmi ma
lumat yoktur. 

Norvosiskide battığı bildiri
len Türk bandralı "Yeni İs
tanbul., vapurunun garkı bak
kında liman dairesine resmi 
bir haber gelme1J1ı,tir. Gark 
hadisesi Moskovadan gelen 
hususi bir tdgraf!.- anlaşı -
mı~tır. 

Akdenizden ge!rte'iİ bekle
nilen ( 2436 ) tonluk « Beina 
l.~ riya Kiristina » ismindeki 
(250) seyyahı h-:nil ve İspan
yol bandırı:l yat bu sabah 
limanımıza gelmiştir. 

Ekspres gen€ gecikti 
Dün gelme~i lazım gelen 

Avurpa ekspresi ancak bu 
s:ıbah Sirkeciye _gelebilmiştir . 

Bir 
• 

1(~ll ( ıt 

Mektepler ve 
matbaalar 
çekişfiri/i3ıor 

Son karar dolayısile neza
feti fenniye amelesine ve ve
saiti sokakları temizlemiye 
hasredilmiş, şehrin nezafet iş
leri ihmal o!unmu~tu.' Amele 
bir kaç günden beri tekrar 
çöpleri kaldırmıya başlamı.ştır. 

Bu rnünas!lbetle kendisi ile 
goruşen bir muharririmize 
Emanet nezafeti fenniye mü
dürü Mehmet Aii B. elemiş
tir ki: 

-
0Şehr:n temizlemekte en 

fazla miişküiata cğradığımız 
caddelerinden birisi de Babı
ali caddesidir. 

Bütün matb?alar, bütün çin
kograflar çöpler;ni sokağa 

atıyorlar. Siz gazet~ciıer dai· 
ı ma bizden şikayet cc crsia:z. 

Fakat herkesten c\•el bele
diye talinıatnmesinl riayet 
[Son Saat - bazı ist:snalar!a 
demek lazım J etmiyorsunu:ı .. 
Sonra, mesela melctepler de 
aynı şekilde halka nümune 
olacakları yerde sui misal 
teşkil ediyorlar.» 

Darülaceze va
ridatı azalıyor 
Darülacezede elyevm, mev

cut aceze mıktan (859) a 
baliğ olmuştur. 148 müstah
demin bu yckündan ayrıdır. 

Son biı· ay zarfında Darül
acezeye sevkedilen dilencilerin 
adedi 195 tir. Bunların kısmı 
azamı malul g-örülerek mües
seseye alınmıştır. 

Mütebakisinden taşralı olan
lar, memleketlerine diğerleri 

mahakime sevkedilmişlerdiı. 

* Darülaceze hasılatı son üç 
ay zarfında, geçen senenin 
aynı aylarına nazaran 10,000 
lira azdır. 

* Darülaceze idaresi, nezafeti 
fenaiye amelesinin elbise ve 
kasketlerinin imalini deruhte 
etmiş, 20 gün içinde 1278 
elbise ve kasket imal etmiştir. 
Bir elbise ve kasket imali 
mukabilinde idarenin aldığı 
ücret ( 1 ) liradır. 

İhsan Abidin 8. 
İktisat vekiileti müsteşarı 

İhsan Abidin bey bu gün 
f !hrimize gelecdclir. 

\
7

angınlar 
Gene çoğalıyor, 
su da dulun ... 

muyor 
Son yirmi dört saat zarfın

da dört yangın olmuştnr. 
1-Kadıköyde Refik efendi 

sokağında doktor Arapyan 
efendinin evinde soba kurum
ları tutuşmuş, derhal itfa e
dilmiştir. 

2 - Kurbalı derede ma
şatlıkta oturan Naciye hanımın 
evinde mangal devrilmiş, bir 
kilim yanmıştır. 

3 - Kadıköyde Yeldeğır
meninde dere ~okağında 11 
numaralı Naciye hanımın evin
de baca tutuştmuşsa da der
ha tündüriilmüştür. 

4 - Düıı gece saat üçte 
Ga a ada Fermeneciler cadde
sinde 157 numaralı İstavrinin 
bakkaliye dükkanından, man, 
gal devrilmesi yüzünden yan
gin çıkmıg, Etfaiye gelinciye 
kadar üç kattan ibaret bulu
nan dükkan temamcn yanmış
tır. 

Şişli tehlike geçirdi 
Dün, Şişlı halkı feci bir ka

za geçirmiştir. Tramvay şir
keti oda başısı Ahko e.' e'.1-
dinin evinden çıkan yangını 
söndlirmek için yetişen Et
faiy gene susuzlukla k· r 1ılaş
mış, nihayet Hamidiye etfal 
lıastane~inden su bulmak ka
bil olmuştur. 

Bir kaza daha 
Kızıltoprakta ıhlamur cadde

sinde oturan diş tdbibi Rüştü 
B. dün gece evine giderken 
fenersiz olarak gelen 1327 
numaralı otomobilin altında 

kalarak mecruh olmuştur . 
Ehliyetnamesiz şoför olan Fa
ruk derdest edilmiştir. 

Bir kavga 
Haydarpaşada hamal Süley

man ile ateşçi Ahter Yelde -
girmeninde bir kahvede otur
maktalarken bir alacak yüzün
den kavga etmişler, Süleyman, 
Ahter;n boğazını tımaklarile 

yaralamış, Ahter de Siıley -
manm paltosunu yırtmıştır. 

Feci bir kaza 
Karaağ·açta tapa fabrikasın

da dt>mİr eritirlerken kazana 
yakla~an amele İzzetin boynu
na cr::ni~ demir parçaları sıçra
mı~ ehemiyetli surette yak
mıştı•. Mecruh hastaneye ya
tmlm;~tır. 

Va.!t makinesi çalınmış 
Çarşıkapıda Sadıkiye hanın

da komisyoncu Bekir Nusret 
efendinin yazıhanesine hırsız 
ginr.: ~. 165 liralık yazı maki -
nesi çalınmışbr. Şüphe üzerine 
kahveci Hüseyin Hüsnü der -
dest ediimiştir. 

Hem ezmiş, hem 
dövmüş 

Köseleci Y asil Türbede 
2559 numaralı otomobilin al
tında kalmış, hafifçe yaralan
mıştır. Kazadan sonra şoför 
yerinden inmiş, otomobilin 
önüne geçerek ezildiği için 
Vasili güzelce di:-vınüş , firar 
etmiştir. 

San'atlar birliğinde 
Alemdar caddesinde güzel 

san'atlar birliğinde bu akşam 
musiki şubesi tarafından bir 
konser verilecek, Darülbedayi 
san'atkarları da Hava oyunu 
ismindeki komediyi temsil e
deceklerdir. 

Birliğin resim şubesi san' at
karları tarafından birlik sa
lonlarında bugün açılması 
mukarrer olan «Resim sergisi» 
ancak 25 Şubat Pazartesi gü
nü açılacaktır. 

Serginin teilıbur etmesinin 
aehebi birlfte dahil olan res
saalann eser göndermemiş 

olaı<ll•ndır. 

22 Şubat 

Efgan hadi
sesini nasıl 

•• •• goruyor 
Deyli Ekspres gazetesi, 

Efgan ahvali ve Amanullah 
hazretleri hakkında sinyor 
Musolininin bir makalesini 
neşretmektedir. 

İtalya baş vekili, Ffganis • 
tanda vuku bulan son isyanın 
esbabını tetkik ederek asile • 
rin bilhassa din namına hare· 
ket ettiklerini ve onun için 
Krallarile döğüştüklerini izah 
ederek garpta dini devletten 
ayırmak için asırlarca süreJJ 
mücadeleleri anlatmakta ye 
şu suali sormaktadır: 

O halde Amanullah han ne 
yapmalı idi? Beklemeli miydi? 
Yoksa daha yavaş hareket 
etmeli miydi?,, Sııalini sorarak 
şu şekilde mütalaat dermcyaJJ 
ediyor: 

O halde mes'ele, Amanul• 
!ah hanın ne kadar süratle 
hareket edeceği mes ·el esidir. 

Türkiyenin üstat recülü dell' 
!eti ve müthiş askeri Kemal 
Paş®ın gösterdiği teceddütlel 
gösterilerek bunların muvaffa• 
kiyeÜc idare edildiği anl~tılı· 
yor. Her şeyden ev el hiç 
bir kimse unutmamalıdır ki 
bu büyük reis müstesna nn· 
fuz ve itibarı haiz olduğıl 
gibi kanlı muharebelerde 
memleketini iki kere kurtar' 
mış ve milletinden "Gazi,, 
ünvanını kazanmıştır. 

Bu kudretli faal ve ilhaııt 
verıeı reis Türk milletinin 
kalbini kazanmış ve teceddii• 
dü hakimane bir surette İli' 
kişaf ettirmiştir. Türkler yal• 
nız bir kaç nesildenberi değil, 
bir kaç asırdanberi garp ıııe• 
deniyetile temas etmektedirler• 
Bir zaman onların devleti Ad' 
riyatik denizine' kadar iıntİ· 
dat ediyordu. 

Ecnebiler ve keJl" 
di otomobilleri 
Şehrimizde bulunup ta eG' 

nebi tabaasından olan kimse' 
!erin kendi hususi otomobille' 
rini ticdret maksadı ile oıını' 
yarak kullanmalarına müsaade 
edilip edilmiyeceği seyrüsefer 
merkezi tarafmdan Emanete 
sorulmuştur. Emanet bu istiıJl' 
zaca müspet cevap vermiştir-

H. Mehmet B. a" 
leyhinde bir da'\"8 

Çatalca civarında ki Çiil~' 
ğir çifliğine talip olan NaslıÇ 
muhacirlerinden bir hanııll 111 

zevci ve vekili umumisi J-liİ' 
seyin Ef. Ankara ceza malı' 
kemesine müracaatla iski11 

M. U. Hacı Mehmet hakkınd~ 
hakaret davası açmış bulull' 
maktadır. . . ·ııi 

Müddei, Hacı B. yın ışı 

takip ederken makamındıı~ 
kendisini kovduğu iddiasın 
dadır. 

Carsaf artık ttt' , , 
rihe karısıyof 

, d' . ·ıı~ 
Gürcistandan bildiri! ıg 1 Jı~' 

göre dokuz yü:ı: müslüınaJl ~ 

dını çarşaf giymesinin Y~~
edilmesi için şiddetli tezıı 1 

• 

ı . te•· 
ratta bulundukları Tif ıs 
bildiriliyor. fıı' 

Zabıta müdahale etmiş, nl~' 
kat tezahüratta bulunıı ıJe' 
teheyyüçle müdafaai nefs~ jJI 

fi k d . es'" rek mütesam ı aır ol' 
önüne gitıniye muvaffa1' e' 
muşlar ve : orada inzibatı! ıı;,, 
murlarile yeni bir müsa. e 
vuku bulmuştur. a.ıııe' 

Kadınlar epice bet ıı>~ ıııif 
le gördükten sonra çekıl 1ıif 
ler ve gürültü esnasınd~ıl'jf 
haylısı çarşaflarını kaybe 
!erdir , 

' d 

ir· 
ol 

li 
t~ 
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Kongrede mü- ~~r;ijb~'i~ if ~ji~ 
zakereedilecek

1 

........... --.ı~-=ııı----------~~~ 
· şl ri naszl hal-
ledilmektedi ? 

yeni raporlar. Yol ortasu1fla çırıl(;ıı)lal- .... 

)) Dün AnL:;adan diinen 
F a'\'Ülfilnun müderrislerinden ' 
tıat hey , lisana kabul cdılc

Cek ·ı h 1 mi ve fenni ıstılahlar 

Önümüzdeki pazar ?"unu 
Oda kongresi toplanacağından 
hazırlıklara başlanmıştır. Kon
grede bıılunm;;.lc üı re büyük 
tacır "e san·yi erbabına tez
kereler gönderilmektedir. akkında demiştir ki : 

td~ıı. h~ ustaki e5aslar tesp"t 
d ilın tır. « Lıırus ün°\'ersel » 
~n mukabilleri imkan u e
l de tlirkçe G!arak nakledi
r~:~ kelimelerin f~ eri Da
i . a gö derılecek, bumm 
olırı bir komisyon teşkil 

b_ caktır . 
uu ınes'clc h'r sene zarfın

~tirilecektir. Askeri ıstı-
~ . erkiını harbiye c tespit 
le dil encümenine gün e.-i
l,c~tir. Bütün Arap ve Acem 
Cillt eler r odan kOlidırıla
~ t · _Darülfünün cumartesi 

ba~yacaktır. 
f . lf Yangın haberlerinin et
kaıyeye ne zaman verildiğini 
ı;~trol etmek ü:tere karakol
~ a birer deffor bulunacak 
tba~ber verilen saatler de-

Yaıılacaktır. 

1ıa.: Kırımda kar beş metreye 
~<ıJ·ar yükseldiğinden müna

at durmuştur. 
li~ Ankarada belediye in
Ca•· b gelecek hafta yapıla-

~lır. 

te lf. Tespit edilen maaş «Ba
di~» !iiyıhası vekaletlere bil
b,l'ı,ıııı tir. Dai;-eler, fikirlerini 
l,t~ti vekileye bildirecek -

tcı lf. liiJan hakikat haber neş
~ekle maznun olan İkdam, 
~aııı ve Son Saatin muha -
~ esine dün birinci ceza 
~eınesinde devam edil -

D
r. 
liıı.lı.•• . 

Atık u celsede ikdamın 
İsti ara muhabiri Süreyya bey 
ille cvııp edilmiştir. Süreyya B. 
l!iı~~uu halısolan Sivas hava -
ita~ .b~ ıneb'ustan aldığını, 
dı~:ıs~ bu suretle telgrafla -

Ilı soylem!ştir. 
)iıı llıun üzerine Süreyya be
llıeb~avild·s aldığını söylediği 
if•d ~ istinabe tariki ile 
~'ri~'.'1ın alınmasına karar 
bir ll_>:ış ve muhakeme başka 

ırune bırakılmıştıı·. 
b~~ Belediye cemiyeti esnaf 
~d,Çe8İnin tetkikine devam 
~.b:jk Darülaceze bütçesini 

lf. etmiştir. 
~,~ij Maliye vekaleti umum 
R<t etler müdürlerine tebli
ı;,r r~pl~rak halen memurların 
ııı,~ ,Ut u tevkifatla beraber 
ll,ı,~~ııın, tahsisa~ı fevkala
dtrt . ve yeni memurin 
b·~~Ccl"rıne göre maaşları 
'hı h olduğu yeküııun ayn 
t;ı esap edilerek yarın ak
ltbt · kad r ye ·~.-rilmesini 
~ g !!lıniş fo·. 

hesabat projeııin tatbi-

ı ır encin rica"'ı 
d ·. . 

J•ı I· ız on !>e nz 
tı • rı ıf4 l .11< a, o 10 .• cu" ı 
lııı. l ~ c aı· tan .ı gu -
' • ~ )J •• 1'" l . JI ll, 1 ur.: geı cı 

-ı d 
1~ an b" r buç.ıl· 

t, {' ''·'} . 
t " ı ıcc ">UrJYtt l 1 lJ•c.l ,J 

~ ı·ı 1 l h ı11e:l ·tebin1i 
~<ıt 1 ·~_)~ta at ıldın1. 

~h~1,. uçuklüo·unıd -
'l"l 1 1 t:- • ' l(iı11 1

1
1e' cu<lı · tııne 

ı.. Oa 1·. 
··ıaı-.ı ' n r sedayı 
~ ~'!> eden1e< inı B·ı 

Hınmsi ıniiesseselerin kong
re n znam · e itlıal edilmek 
üzer vireclderi raporların 
m"c!deti dün akşam bitmek
tedir. 

Dün akşama kadar kongre
ye arzedilmek üzere odaya 
yalnız iki rapor gelmiştir. 

Bunlardan birisi ,iiJlj sanayi 
birliği tarafuı<lan yazılmıştır, 
«'Odalar ve erbabı sanayiiıı 
odı:l rla alakası» hclı:kındadır. 

• Diğeri Asımzade Nuri bey 
tarııf..ndan verilmiştir. «Hayvan 
ve makine ziraati» hakkında
dır. 

Her iki rapor oda riyasetine 
takdim olunmuştur. Ruzname
ye idhaline karar verildiği 
takdirde basılarak azaya tevzi 
edilecektir. 

Bu akşama kadar odaya 
başka raporlar verilmesi ihti
mali vardır. 

Beklenen 
tayyareciler 

Meşhur Tayyareci (Lebri) 
ile makinist (Yus) ve pilot 
(Payyar) in bugün şehrimize 
muvaseletine intizar olunmak
tadır. 

kında bütçeye yapacağı tesiri 
gösterecektir. Tesbit olunan 
maaşlar fevkalade derece için 
J 000 lira, diğer dereceler 
için de 600 liradan başlıyarak 
35 lirada nihayet bulmaktadır. 

Projenin Paçara dadar 
hey'eti vekileye yetişmesine 

çalışılmaktadır. 

~ Yeni lstanbul namındaki 
Türk vapuru fırtınadan Nov
rosiski nhtımına çarparak bat
mıştır. Mürettebat kurlanlmış
tır. Bu vapur, hacı Hüseyin 
zade Ali Haydar bey verese
sine aittir. 

*Yallar kanunu, hey' eti ve
kilede tetkik edilmektedir. 
Eskisinden farklı yerleri şun
lardır: Eski kanunda bedeni 
mükellefiyet esastı. Yenisinde 
yol parası vermek esastır. 
Bilaistisna her yol mükellefi 
her yerde 8 lira verecektir. 
Bu parayı veren:iyenler ika
met mevkiinden 12 saat me
safe dahilinde 10 gün çalı
şacaktır. Y ollorda fen memur
larını Nafia vekaleti, diğer
lerini Vilayet tayin edecektir. 

re le l izn1et t:tnıenıi 
t:ınredi or. Bu husu-
un he d('ll ayrılması 

I·abil oinıı) an ııer 
hangi bir aza gihi da
inı- beninılc beraber. 
1 'c nıektepte iken cer
">lerimde, ı e de şin1di 
bu fikirdeıı ayrılan11-
vorun1. Son zan1anda 
pcderin1=n ani surette 

ltı )ana · 
ı, "at·< a ,:eroln1a- • 

<ının1a bu su-

·cf atı hu nuıkac.des 
cnıdiınin icrasına v.: 
iah .·i limiıı taınanılan
nınsına irnk:."ı.n hır['k
ıpadı. l\· k!~iden n1tı-

Kelle Bi~ir uzaktan ıKı Karaltının kendiler'ne 
doğru geldiğini görünce seviudi ... 

-111-J/uluu·riri: Apt utla it Ziya' 
Sonra omuzlarını silkip l'lO- ı - Ben bir şey kurt2ranıa- 1 

yunmıya baş!.adı. Bir don bir dım, para kcseınw bile ... 
gömlek kalıncıya kadar soyun- Diye cevap verdi. 
du!ar. Kc.!lc Rekir: İki yoldaş şehre doğru iler-

- Acaba bunlan da çıka- liyorlardı. Uzaktan iki karal -
racalc mıyız? tının üzulerine doğ·ru gelmekte 

Kabilinden sesin geldiği olduğunu gördüler. Ke!le Bekiı·, 
tarafa baktı. Kayalann arka- Palanın yüzüne dikclik baktık-
sınclaıı ellerinde k~manlarile tan sonra: 
dört çıp!:ı k Seııtli gözüktü. İki - Bilir misin aklıma ne 
korsan bu manzı:ra karşısında geiiyor? .. 
gayn ihtiyari bir kere yerde- Dedi. 
ki silahlarına baktılar. Onlar Pala omuzlarını silkti: 
için dört Sentlile dövüşmek - Karwm aç, sırtım çıplak 
ehemmiyetsiz bir şeydi. Kelle olduktan sonra vahyi ilahi bile 
Bekir «eğer heriflerin dördü gelse bana vız gelir! Nasıl, 
birden yanımıza gelirse gırt- yiyecek, giyecek bir şey bu -
laklanna yapışır, biz onıarı labiliyor musun? Aklına bir 
soyanz!» diye ümitleniyordu. çare geliyor mu? 
Fakat kurnaz Sentlilerden üçü Kelle gözlerini döndürdü: 

uzakta kaldı bir tanesi ilerledi, - Aklına bir çare geliyor 
yerdeki silahlan ve elbi- mu da söz mü? Buldum bile 
seleri topladı, sonra Kellenin be?. 
omuzunu okşayıp güldü: Pala Hüseyin arkadaşının 

- Şehir yakın ... Orada pa- yüzüne şüpheli şüpheli baktı: 
ra ve elbise çok! - Ne buldun? 

Kelle Bekir bu sulunun - Hem at, hem elbise, 
avurduna yumruğu yapıştırma- hem para!. 
mak için kendisini güç tutu- - Nerde bu bolluk? Yoksa 
yordu. rüya mı görüyorsun, arkadaş? 

Nihayet herif uzaklaştı, ka- Kelle gülümsedi: 
yaların arasından kaybolup - Adam sende... -dedi-
gitti. İlk önce Kelle Bekir Korsanlık sade kadirga ile ol-
ağzını açtı, adeta iniyormuş maı ya .. Bak, ta şu tepenin 
gibi dişleri arasından mırıl- ucunda Allahın iki sevgili 
dandı : .. kulu geliyor, gönüllerini hoş-

- Op babanın elini! .. Bir nut edip paralarııu, elbisele-
bu eksikti ··· Basradan kalk' rini aldık mı sen sağ ben 
aylarca yol yürü, gel , iki 

d 1 
selamet... 

buçuk ağ serserisine soyu . 
Olur iş değil, yahu!.. Yolda - Pala Hüseyin kızdı: 

- Aklını mı kaçırdın be ... lar duysalar bizim halimize 
kırk yıl gülerdi ! Hiç herifler gönül r.zasile 

Pala Hüseyin dalgın dalgın paralarını, elbiselerini vedrler 
düşünüyordu: mi? ... 

- Buna da bin şüküı! - Kendileri bilir... Öyle 
Dedi. Kelle Bekir ona bü- ise zorla alırız! 

yük bir hayretle baktı: - Hangi zorla be?.. Üstü-
- Hayrola ... - dedi - yoksa müıde ufak bir hançerden 

bizi donsuz bırakırlar diye mi başka ne var? .. 
korktun!. Kelle koltuğuna sıkıştırdığı 

- Hayır.. Eğer Budanın ' 
şebeği Palanın eline tutuşturdu: 

gözlerindeki elmasları uğrula- - Sen Şu yolun ortasında 
mış olsaydik, şimdi onlan da dur' herifler buraya gelince 
kaptırmış olacaktık.. O zaman kırk tane haraminin etrafını 
canımız daha çok yanacakb ... 

K il b il dı sarıp seni soyduklannı söyle .. 
e e, aşını sa a : Gerisi bana ait !. 

- İnsanı zorla kötü, söy-
leteceksin!. Yürü bakalım, böy-
le Medine dilencileri gibi bir 
don bir gömlek, nerelere ka
dar gideceğiz? 
Kelle Bekir bir taraftan bun

ları söylüyor, bir taraftan da 
otların arasında ha.'lçer:ni an
yordu. Bulup çıkardıktan son-
ra: 

- Seninki nerede? 
Dedi. Pala derin derin içini 

çekti: 

rekkep ailenıizin ia:;esi
ni ten1in için havatın 
gidişatına tabi olınak 
i tcdin1. O kadaı· sai
n1c ı·ağrnen n1ün1l·tin 
olınadı. Şiındi ne. • ·a
pa yını? Ben ~ l·er 
n1ektebinc gırsem. 
tah"ilinıi hitikincivc· 
1 ·<>car bunlara ki"•n 
hal·acak? 

Bilahara, tarafın l:an 
ödenrnck ÜL ~re hükü 
n1et höyle bir n1ül tlle-
1 İ) et kabul eder '11i? 
vahut ta ha ·ırl·ür blı· 
~ ... ı gin, len. l.aı hi _ e. i 
hitiı-İp Ç J lflC~l~'< 1.,;a
dar, ı f h" r bo ·ı,· rn:ı
lıivctiııde olınak üzere 
b ·na iıu İ\ i ilr,i a ;.- , 

.. t ... ıı· 

ına:t. ı.11? .. 

Kelle Bekir bunları 

mekle beraber koşup 

kenarnıdaki kayaların 

sında kayboldu. 

söyle
yolun 
arka-

Şehirden gelmekte olan iki 
yolcu da artık haylı yaklaş
mı lar<lı. Bwılar Kellenin tah
minı gibi pek o kadar yağlı 
bir parçaya beınemiyoclardı, 

mamafi korsanlar gibi büs
bütün ÇJplak ta değildiler. 

(Mabadi var) 

S.S. - Hi. sinizin ul
'İyetini taktlir etı11c

n1ck ınünıkün dcti·il-
• 

di -. tr z, zın rica Ye 
nrzünuza t re ·n1an ol
d ı ı;:. Hükunıetin bövle 
bir şe) clenıhte edece 
<rini zanJ1(:tn1 · ·o ruz .. ..... 
Fal.~ıt ünıit ederiz ki 
bir ha vırnerYe1· zat - . 
hunu vansın. 

• 1 

* ,. 
ua ıım arıyorum 

B· ıa ri_ azİ} göste
re )İkcek ınu .:t<::dir bir 
nıaalJi111 arı "Orunı: ar-• 
zu <><l nlerin stı adrc"e • 
tahr· "L'll m;iracaat eri: 

.,' ·ı.rcınİliİ , Ca ,·ıı· so-, -
l'\.r°l -.. {. f ~) Ll llct }~C,_~(1,l 

fi ~; 

Her gün bir .... 
1 mu: na vere 

Peşekar - Vay biraderi 
azizim, ı;fendim akşamı şerif
leriniz hayırlar oisun ! 

Kavuklu - [kendi kendine] 
Herif hala kendisini sabık 
Babıali nıektupçusunun karşı
smda sanıyor ! 

[ Peşekara dönerek J Bana 
baksana, hey, bizim köylü l 
sen hala uykuclasm be ! Bu 
zamanda hala « biraderi azi
zim, hemşirei lezizim » gibi 
bayat kelimeler, terkipler ku
llanılır mı? Yoksa sen ken
dıni henüz, erkeklerin gecelik· 
hırka ent:ıri ile tiyatroya git
tikleri zamanda mı sanıyor
sun? 

- Ne yapayım birader, bir 
kere da alışmış l 

- Bak hala birader diyor. 
Hay, senin dilini eşek ansı 
soksun! 

Anlatamadık mı artık, arap
ça, acemce, söz ve yazılara ... 

- Elveda! 
- Hala elveda diyor ina -

dına mı yapıyorsun? 
- Elveda yerine ne diye

yim? 
- Paydos borusu! de ... 
- Peki badema öyle de -

. ' nm. 
- Nasıl, badema mı sana 

şimdi bir badema veririm ki 
.JL_ 

-E-

almadan gidersin ha! Badema 
yerine kos koca " sonra ,, yı 

kör mü gözün? 
- Afedersin birden bire 

derhatır edemedim! 
- Be herif derhatırın Türk

çe. ini söylesen gi.iııaha mı 
girersin? 

- Efendim dedim a, bir 
kere bunlara ağız alışmış. 

- Ağız alışmış ta ne de
mek? Bunlar senin ananın 
memesi değil ya! 

- Amenna! Lakin ... 
- Ulan hala amenna diyor! 

Türkçe ı;öy!e be! 
- Söyliycceğim, fakat, 

bendeniz ... 
- Hay denizin içine düşe

sin de boğulasın. 
- Aman azizim, beddua 

etme, zira evlüdüayaal sahibi
yim ! 

- Hoppala uydurduk! Ca
nım « bet » yerine ne için 
«fena» ve «evladü ayal» yerine 
«çoluk çocuk» demiyorsun? 

- Baş üstune azizim şim
den sonra mümkün mertebe 
~nin gibi konuşmıya sayü 
gayret edeeegirn. 

- T evckl,eli dememişler: 
« Kırk )ıllık Yani 
Olur mu Kani » 

diye! Herife yı:ıım saattir çene 
ç..alıyor, kaf patlatıyorum, 
hala «mümkün mertebe» «sa
yü gayre!» diye gine kendi 
bildiğini okuyor. 
B~ adam «mutebe» yerine 

« olduğu f{adar » « sayli gay
ret » yerine « çalışıp çabah
yacağnn » ni e d miyorsud? 

ol ama, bu hususta 
sen s .. de bana çıkışacağma 
<'it biraz da gazetelerin il.an
f annı yazanlara cıkış; mesela 
ben dünkü gazetelerde gene 
öyle ilanlar ok ıı:lum ki gör
sen Şu arsın. Mt'selfı. 

Beşiktıı•ta ıı ılık bir y .rin 

Sahife ;; 

·r [l(ll ll~ll". ' 

İd m cez szn
Clan uzak kal-
malıdırlar. 

l~ir idaın n1ahkıln1u
nun ven ne ha vatını 
feda edecek bir insan 
tac;a' vur e<ler nıisiniz? 
E,{er bu iki nisan 
arasında he · hangi 
b;r nıüna ebet bulun a 
idi, e\ct dene :lirdi . 

Halbuki Fransadc., 
bundan' bir kaç gün 
evci büyle rrarip hir 
hadise oln1 ış 'e bir 
lıavır nıüe ·sesesinde 
çal:şan ınadam « 'igi
ye» adliye nezaretine 
sövle bir müracaat . . 
yapn11~tır: 

<<Bir kaç asır var ki, 
her hangi bir cürün1-
den dolayı nıenıleketi
ınizde hiç bir kadın 
idam e<liln1iş de!Tildir. 
Sinıdi haber ahvorunı • • 

ki hapisanede, idaın 
edilınelerini bekliycn 
üç kadın varınış. On
lar, çoluk çocuk sahi
bidirler. Benim ise ha
yatta kimsem yok. 
Onlara ait cezanın 

hakkınıda tatbik edil
mesını rica ederken 
bundan böyle kadın
lara verilecek cezalar
da hunların hususi va
ziyetlerinin ~öz önün
de tutuln1asını rica et
mek isterim.» 
İşin garibi şudur ki. 
madaın ((Vigiye» aklı 
başında bir kadındır 
da. 

radvo, sine, tivatro 

/Jarılttalinıi ınusiki 
İNCESAZ hey'eti 

Ramazanda heı akşam Vez
necilerdeki salonunda teren
nümsaz olacaktır. 

FERAH SiNEMADA 
YAŞAMAK ARZUSU 

Ayrıca canbaz - saz - bale 

ŞEH EMANETi BU AKŞAM 

1 ~· ~™~ 1 

il ı::. ıl 
JI ııııl 11 

ıl ll!llill 1 

saat 21,30 da 

AYftAROZ 
KAOISI 
Komedi 
6 tablo 
1 

Muharriri: 
Mü0 ahipzade Ceral bey 

il.inındau ai sana bir parça: 
(JJalıçc dcrımııııdıı 11lllllL!J 

/ıe, :ıııtre lııl ııe /ıcş mef;e 
;:ırr:ında larııfeyni <'SÇ(ırı rııı s
ıııir<'!Jİ /ıaı•i ııe balıçemn lw-
§esinıle bir lıclıiyı 1111i. :emil 
ııe clrııji dwarlarla mıılıııl 

lwııemıı ... ) 
Nasıl arkadaş hu ilanı be

ğendin mi? 
- Gazetelerde hala böyle 

ilan çıkıyor mu? 
- İna mauan al bir dünkü 

gazeteyi oku baki 
- Eh, meral' etme eli ku

lağınd:ıdır. Pek ya mda, hala 
bu çeşit iliin yazanları yakala
ıından tutup antika diye san
dal hedcstcn;ne getirerek 
kendi tabirleri gibi bilmüza
yede velmünakasa asan atika 
meraklılaıına fünıht! ederler. 
herkes tc kurtulur. 



···' Sahife 4 

~ BlrAvuçkul 
- Muharrir(: iM .Tu~ 

İla cehen11.e 
ayrıl al 

• Şiiii bız b ze kardeşçe sarılıp 
# e doğmasına şıt.rada ne kaldı. 

-82-
o korkunç ihtiınal, bir 

gece hançerlerunek 
ihtin1ali hatırına ge
lince tüyleri ürperiyor 
Ye eli - iradesiz bir 
halde- ağına gidi
yordu. l\1ahaza, , köy 
haricinde beldiyen de
likanlılar, dört arka
daşı, bu tatsJz n1üla
haza ırasında gözü
nün önünde dolaşarak 
sıkıntı ını tahfife hız
rnet ediyorlardı. 
Süleynıa , anlaşıl

maz bir şekilde firar 
ettiği kat'iyen tahak
kuk eyledikten haylı 
zaman sonra l\lolla 
İ<lris kendisini topladı 
ve Bayraktara: 

- Ağa -dedi- Sülü 
kaçtı. İla cehenneme 
zümera! Biz kendi 
işimize bakalım. Bura
da karşılaşmakla ara
nuza bir serinliktir 
girdi. Ne biziın bir 
fena niyetimiz var, ne 
sizin. O halde kardeş
çe sarılıp ayrılalıın. 
Güneşin doğmasına 
şunda az bir şey kaldı. 

Bayraktar: 
- Zaten -dedi- sözü

müz de öyle idi. Bizim 
arkadaşlar gitsinler, 
sizinkiler gelsinler, biz 
Rusçuğa dönelim, siz 

!yolunuza gidin. 
- İyi an1a, arkan1ıza 

düşmiyeceğiniz nema
lun1? Yol üstünde bo
ğazlaşmamak için bir 
tedbir gerek ? 

- Biz ölürüz de sö
zümüzden dönmeyiz. 
Hem ardınıza niçin dü
şelim? Bunlar boş laf! 

· -Ortada seninle ben 
olsan1 kolay. Yanımız
da delikanlılar var. 
Ne olur, ne oln1az, 
düşünmiye mecbµruz. 
Korkulu rüya görme
kten ise uyumamak 
daha iyi değil mi? 

- Ey, ne istersiniz 
ki yapalıın? 

- Bizim arkadaşlar 
gelsin. Sizin ağalar da 
yarı yola kadar bize 
arkadaşlık etsin. 

Bayraktar hiç dü
şünmedi ve l\lollanın 
sözünü kesti : 

- Olmaz, ağalar bir 
adım bile gidemezler. 
Onların yerine dilerse
niz Vidine kadar ben 
gelirim. 

Molla, her endişeyi 
bertaraf ediyordu. 
Pazvan oğlu gibi o da 
iş hususunda, daha 
doğrusu hiç bir şeyde 
utann1ak biln1ezdi. 
l\ uan1elatında yalnız 
n1enf catini derpiş e
derdi. Ne hatır sayar, 
ne haysiyet gözetirdi. 
Şiındi de Bayraktarın 
gösterdiği kabadayı

lığa bıyık altından 
güldü. 

- Hay hay-dedi-l{ö
se ile Boşnak gitsinler 
bizimkiler de gelsinler. 
Seninle atbaşı beraber 
~onuşa konuşa gideriz. 
Oğleden evel geri dö
nersın. 

Bir saat sonra Vidin
liler, kendi kasabala
rına do!!ru yol alıyor 
Bayraktar da rehine 
olarak l\1ollaya refa
kat ediyordu. Rusçuk 
müfrezelerinin takibe 
teşebbüsleri halinde 
kendilerine yetişeıni
yecekleri bir n1esaf eye 
kadar gidildikten son
ra Molla durdu: 

- Haydi ağa - dedi
ayrılalım. Geldik, gör
dük ye işte döndük. 
Bakalım, bir daha ne 
vakit görüşürüz? 

(Mabadi avr) 

Şikagoda hayır
la şer çarpışıyor 
Şikago zabıtası ile 

bu şehirdeki caniler 
arasında, bir kaç gün
den beri, an1ansız bir 
ınücadele başlamıstır. 
l\1es'ele şudur: 

Bir kaçakçı grupu, 
polis elbiselerini giye
rek rahip olan diğer 
bir kaçakçı grupunun 
merkezini basmış ve 
burada ele geçirdikleri 
kaçakçıların hepsini 
bir duvar kenarına 

sıralıyarak kurşuna 
dizmişlerdir. Bunun 
üzerine Şikago zabıta
sı şu beyannameyi 
neşretmiştir: 
«Bu hareket, zabıtaya 
karşı bir hakarettir. 
Bu adanılar,diğerleri
ne ibret olacak surette 
cezalandırılacaklardır.» 
Ve o gün, bugün Şika
go zabıtasıla kaçakçı
lar arasında amansız 
bir n1ücadele başla
r.ııştır, 

L{aı11011 ~ ravaı:oı 1 

llaı11on Tavaro 1 

İnhisarları ta in ulurı-
run la(jvııaı, alü.l.adar nıa
haflldc sureti J..a'liyt•de 
mulıakkak nazarile bali.ıl
ınaktadır. 

Yapılan biı· tasnir, 20 
ye Jmrip ınadd<•niı1 inhi
snr allın<h olduijunu oüs
t rnıekteılir. Ua'.;h('a inlıi
~ar allıntla olaıı ıııeval 

şunlardır:Şekeı", hilılmuın 
t'l'kerli lll(~Vat, !JaZ, })('n• 
zin ve nıüınasiti, sigara 
kılyıdı tütün, kibrit, ha
l'nt, fişenk, saçına, siluh, 
ıuüskirat ve eıınu, ispir
to .• 

Bundan ba~lı:a rüsumu 
sille denilen ve Düyunu 
umumiye lı:arşıhijı olan 
tuz, pul, halık nilıi hir 
takını mevut daha uwv
cuttur ki bu yulrnrula zıJ,
relllj)imlz adede dahil de
!Jihliı·. 

Lozan muahedesinin 

.A vrupanın bazı yer
leri ile şinıal n1en1leket
lerind bu sene hissedi
len soguldarrn verdiği 
zararlar, Avrupa mat
buatı tarafından anla
tıln1akla bitirilen1e
mektedir. Aln1anyanın 
pek çok yerlerinde 
hararet derecesinin 
(-30) dan aşağı düştü
ğü görülmüştür. So
ğuk yüzünden, Rusya
dan l·açan ,bir çok 
kartallar, İsveç ve 
Norveç n1en1leketleri
n i istibi. etnıiştir. Di
ğer taraftan Çekoslo
vakya ıneınleketini 

istila eden kurtlar, bir 
çok kasabalarda so
frakları istila ederek 
n1üthiş zararlar ver
ı niş lerd ir. 

!JÜmriik r<'Snıine ail haz ı 
ahkıimı hilecei)inden, yu
karıda saplıjJııııız inlıisar
l:ırdan bir kısmı l•ald ı rı
lacaktır .• Buna mulmhil, 
bunların inh isarından t i'- ı 
n~in edilen ~aridat, il ünı-

1 

i~ııı nım Q, 1111 11 1 11,nıırn·ı:•ım ıı ıı ııımııııı ıı nımıı~mnıımnıı ınıuııuııııınıııın~ 

ruklerde cıbayel oluna- ~ .'iafbuaf balOSll 
caklır. Yalnız, bir takım tj 8 Ş b ff ".'. 
ıııevadın inlıi~aı:ıarı ınııa~·- i 2 u a a ~ 
yen seneler ıçın hu. · ıısı §! \J liı 
ellere verildi!jinden, hu 1 zalnız bazı 1 
kabil inhisarların Iaj"jn ~ T.,, k b~ ~ 
muayyen zamanların hit- 11 ur ve ecne t 1 
nıesine baj)lıdır. ~ k'b •ı 1 § 

Yeni yapılan nümrül;: ~ l dr iJ.lıeıer ii 

• 
iş f nalaşıvor • 

ı 
Matüi, benden tafsilatını oğrenince bu hamama 

giimiye , kalkışmasın mı? 
-19 7 -Alıılta ı'l'iı·i: /tiri!) .Jlıılıtefl 

Gece yal'ı. ından sonı·a.. nıa iyi, hu~, oüzL•I lJİl' 
Odaınıztla ve ha~ l>a:)a- leli.lifli ama iki ınülıiıll 

Soyunuyor .. 
Birden hana diindü: 
- Yosef '! 
- A canını! 
- Senin hu{jiin üstünde 

bir oiizelliiJin vır. 
- . ·e nilıi'! 

- llihııem, uailha tıra~ 
olmuşsun da ondan .•• . . . . . . 

Yatakta ·ız ..• 
- Yosef? 
- İki gözüm! 

• • • • 

- Uıı oüzel kokuyu ne-
reden süründün? 

- Hangi koku? 
- Bak, bütün vücudun-

dan benim lcı• kokuma 
nıukahil latif bir koku 
fışluı·ıyor, sanki luvanta 
ile ma>:aj yapmış gihl. 

Her tarafımı alıcı gözü
ile tetldk etlen ~lalilde 
artık her şe :i açık<;a an-· 
lalınıya karar verdiın. 

Jler şeyi derS('lll yalıııız 
hamamı ve hamaındaki 
yıkanm:'l mes'elesinl. 

Yoksa hamamdaki lnzla 
olan datuamı dejJil. 

- İki uüzüm .. senin an
layacağın hen hamama 
Oillim .. 

- llaınaına uiden in
san böyle kokulara mı bu
lanır'? 

noktadan i ~ ime ııehııiyoJ'• 
du. 

EvYelti: Uı' r:thPr uHtij)i• 
ıniz zaman !,enim Jıa
ınamdaki kızea!)ızla olaıı 
dalnanıa nu ni olur ,·c 
belki de işi ı;akarılı. 

Saniyen: Ttt lı ii l.ıera er 
ııireceklik Ye lıaıııaı ı 

usul ve adetine o da ue
ninı uibi tabi olacaktı· 
-ani <;ırıl <:ıı,Iak soyun~ 

cak , ancak uöbPijinC 
kadar in n bir h~ vlll 
ile kalacaktı. Bnska nıü:_ .. 
teri mevcut de(jilse eanı
mın ic;inin bu vazieyeO 
canınıa nıinnet olurdu. 

l<'akal ya başkaları oıııı·• 
sa, ya benim 2 numarall 
kadına baklığun uihi el 
olJh,ı da benim yanımdaki 
lıatunuına nasbı na.ıaı· 

l ' . ey erse. 
Uananın ku) ruiju işte 

o zaman kopardı. 
Endişelerimden yaJnıı 

bu sonuncusunu anlattıııı• 
- Benim bile, dediıtı• 

gözlerim kamaşmadaıı 
bakamadığım vücuduoıı 
öy!e her kese gösterıne• 

ne ben tahammül ede'" 
meın. Gideceksen yaııııı 
git, bari gözüın görmeı 
gönlüm nıecburen kalla'" 
nır. 

Güldü: 
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tarifelerind<> bu cilıeıı .. r ~ davetlidir 
nazarı dikkate alınmakta- ~ ,., 11DA1un ııı ııııHı!lljl)lııımıınn:ıııuımıııuuıeuııııııııuıııııııııııınıı .. 
d:r. 

- Ucniın uiltiiJiın ha
maıııda buluıuyor. Bu ha
mam başka lıaınaın. 

Ye uzun uzadıya tafsi
latını yazdıi)ıw noktaları 
canımın içine hep naklet- • 
tim, Tabii uerelı:. lıaına
nun iki numaralı salonun
da rast oeldigiın romatiz
malı erkekle rahminden 
dl'rtli kadın hikayesini 
ve nerekse benim kız dal
uasını nıesk(ıt geçmek 
şartı ile ... 

- Üzülme, dedi, hauıaıJl 
da başka kimse yOl\Sa !Ji" 
reriz, varsa girmeyiz. fıı• } 
kal sen bana vücudund:ı• 

. UPERA SJNE 'ASI 
DÜN AKŞAMKİ GALANIN MUV AFFAKİYETİ ve daha 
dört sinema yıldızı tarafından sureti mükemmeliyetle 
temsil edilmekte olan müttehit artistler şirketinin en güzel 

ve müessir eserlerinden 

KIYAMETTEN SONRA 
Filiminin ilk iraesi münasebetilc OPERA SİNEMASI dün 

akşam hınca hınç dolmuştu 

Dün akşam icra edilen alafranga ASRi TÜRK MUSİKİ
SİNİN ilk konseri pek parlak bir muvaffakiyet ka:tanmışbr 

Sinemayi teşrife müsaraat etmiş olan bir çok musikişinas
lar pek vakıfane bir surette tertip edilmiş olan güzel ve 
müessir melodilerine hayran olmuşlardır. Meşhur bestekar
lardan KAPTAN ZADE ALİ RİZA ve NURULLAH beyler 
muhterem halka takdim ettikleri eserleri güzelliği itibarilen 
cidden takdirlere layıktırhr. Türk hanende ve muganniyeler 

ıe bunlar meyanında MACİDE hanım veA VNİbeye gelince 
kalbe kadar nüfuz eden seslerile bütün samiini rikkat ve 

teessüre gaketmişlerdir 
Onları talim eden maestro T ALARİKO az müddet zar
fında bu kadar güzel muganniyeleri yetiştirdiğinden cidden 

takdire layıktır - Bu alafranga Tüı·k musikisi meşhur 

Süzlt•rlni hayretle din
ledikten sonra. 

- Hakikaten, dedi bu 
ı;ok garip bir hamam. 
Sizin memleketinizin ha
maınları da hep böyle mi? 
- Hemen hemen .. 
- Tevekkeli dej)il bü-

tün sark erkekleri dava-. . 
nıklı oluyorlar. Bir oiin 
buradaki lıaınama hera
hcr uiılcliın. 

llu tpt·Jif k<•ncli hesabı-

zlRKİ~ ARNOLDİ ork• s'rası tarafından çnlınmıştıı: _J t Bir cambaz sah-
~ı uıılllLlmıuıllmıtıııı uı1ıııımı111ııııuıııınınıtııu. gU::ır.ıııııır.: '~:ıılli! u111ını111ıın11111ııunn11uııımunıwı 11ııumuııııurı ıı rınıı11umırraıııı111=1111ıııı111ııuıııı ı~ 

J Ekranın en mahir sinema yıldızı hayatım şayanı h?TYet . 
~ bir surette tehlikeye koyan . emsalsiz canbaz LÜSİY A-
ı:J NO,., ALB,!:'.RTINİ, eİyevın 

1 _ ASRI ! N , IDı 
l. gösterilmekte olan 
: FECİ DAKİKA -
) harikulade [ilinıinı.Ic tcına~ak ı r:ıııı hcht \e h.nrcne bırakan canınaz 1ı ld 1rı le he] 
I!' a am misli n. ı mesbulı;. nı uzaffcrh:etlcr kazanm..ıltaJ ı r. I lcr J~am ıl<h c.: rcn ınuthiş 
i ' ar. ete prOt,l.lDU. \ leı.:c:uu toınbal .ı. 
E )·arın b l rlncı ııı.ıtlnc suaJ J.J re. 
iııamınıııl!BUD'Wuımıı: llQmııı ullllBllillm~ ~ıuırınıııısımrn11a ııııımıı.ıuı ıı• !ilımnın11mııımıznırwımıımnı1ıııım 

nesinde kanlı 
oyun 

Geçen gün Fransa
nın Varşovy şehrinde 

garip ve feci bir hadi
se oln1uştur. Bir can1-
baz kumpanyası, nişan 
talimine ait hünerler 
gösterirl·en nişancı -

Şimdiye kadar vücuda getirilmiş olan şark hayatını 
mu~avver filimlerin en büyüğü olan 

ŞEHRAZADı 

,ı nın, bir adamın ututtğu 
küçük bir halka için
den kurşun geçirınesi 
uı;ın1 geln1iş. Ateş et-

ı(ocası için beslediği aşk uğrunda başkalarile fili zi
nada bulunan bir kadın ..... İşte MARİY A KORDA nın 

temsil güzini 

ki kokunun neretlen ııel'" 
diğlni anlatacaktın, Jıa'" 
marn lafsilfllına giriııtiıı· 

Orada mı kokuya bulandtJI' 
- Evet. 
- ~asıl, onu da anlat. 
- Hamamın ıldeti iıtıİ~ 

çılı:tıktan sonra Insanııı 
vücudunu friksivon vapı• 
vorlar. • • 
• - Hizmet edenler eı·
kek mi, kadın mı'? 

Güzll'riıni önüıne cjje .. 
rek cevaı> verdim: 

- Kadın. 
A1.1tallılJıına doymıya• 

yııu, saklıyayım dediıllı 
işte yüzüme uözüıne btı• 
Iaştırdım. !Uatildin rcnlll 
derhal dej}i~ti . Gözleriı~· 
de o füıe kadaı· görmedı• 
j)inı bir parlaklık ha~ıl 
oldu. 

(.llabadi Yar) 

T asil.yeye uğrtı" 
yan memurlart1' 

müracaatı. 
Tasfive komisivoJl"' 

f arı tarafından tasfİ}·e"' 
ye tabi tutulan roe"' 
murlardan bir k1sı111 

Dahiliye Vekalctiııe 
n1üracaat etmişler · 
Halbuki, bu gibi oıt' 

D 
....... 

n1urların kanunen e t 
Jet surasına mürac::ı:l . . .. 
etn1eleri icap ettiğ1~; 
den Dahiliye vekale, ... 
bu ınüracaatları ve' 
iet şurasına gö~d~~ 
nıiyc karar vernıışt:.:--

ı, 

r 

Bu büyük ve mani
dar itimadı nefis, l\1ol
layı mahçup etmedi. 
İşi savlam tutn1ak za
rureti önünde koca 

Karanhlda Bir Kadın 
1 Ra111011 I ıa,raro 11 filimının mevzuu 

111iş, halkayı tutanı tan1 
bileğinden vurn1uş. V u
rulan adam renk ver
meıniş, halkayı öbür 
eline almış. İkinci 
kurşun da taın kar
nına isabet etmiş 

bu defa diş sı1'$ 
renk vermemek ~(:l re 
olınadığından bıç3tl"' 
adam hastaneve _,::ı 

Sinema yıldızlarının yıldızı rn fa. Dllmı-.. llllıİy•ak-ırl111<Ia_ .•• : '..: ............ 
11
: .•• s.l•N•E•M•AİIS•I11N•D•Alııİll-•-.t rılmıştır. -
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V AKALARDAN İNTİBALAR 
1111111lllllll!ml! lllllı.tllıliillll<:.ı .... JL..-1111!1--111111 ...... o 

!1akinelerin ecdadı 

Londrada, İngilizler 
höy le bir sergi açtılar 
1. tond ı·a da •---~-~.-,~~~9!'!'!!"!"'~~--, ll\(kJet Vt' -
111011lobilh~ -
ı·i 11 l!('lleri 
~~kkıııda fi
u.'1' vermek 
tel'e bir 

~ı·ııı açılmı~ 
d 11 ııu11 kü~a
hı e,nasında. 
ıını.w, icat 

fl(J il <li k le ı·i 
;~lllarıJ\İ l<OS• 

lıınlt•ri Uıhis 
erk"ı· H' ka· 
r" 1ıı1ıw lara-
1 llıılan f'Vlio
Uıı11111 ·ıardır. 
~·kiı uıba

ı·ııe t'uytoııu a • 
tı•lıran ilk 

'111ııı1olıiller 
~ı ' 88 :). 90» 
~l\Plt•rin de 

\·ı ·' IHlnııs lır \) . . 
. Vaktin hl-

~1kll'll<'ı'i isı~ 
lııııt.ırlla hir 
r:ırt hiivük 
•ıı • ' 
""' '"'' u~Uk olmak 

U1.eı·ı· i'ıı" h'· 
lı•ı·lekli .Mi. 

.Uu(Jüııl.ü hisil,Jclin ceddi lıu inıi~ 

nugünkii bisililt>l n• oloıuohillı•rlo Jnıııların mulla'
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lstanbul limanı sahili sıhhiye ı 
tnerkezi sertababetinden: 
ııa! ahaffuzhaneler ihtiyacı için kapalı zarf usulile mevkii mü
lııij asaya vazedilen elli bin (50.000) kilo kükürt için yevmi 
l>it llak~sa 7 Mart 1929 tarihine müsadif Perşembe olarak tes
~ edıJmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek ve almak üzere it: ~ün Galata da Kara Mustafapaşa sokağında merkezimiz 
~/zıın şubesine ve münakasa günü de saat 14 te münakasaya 
t;ıj~ak _edilmek için münakasa ve müzayede kanunundaki şa
t~r daıreslnde ihzar ve tanzim edecekleri teklif mektuplanm 
llı~n olunan saatten mukaddem mezkur merke7de müteşekkil 

:::_E komisyonuna tevdi eylemeleri ilan olunur. 

lJ Hilaliahmer cemiyeti merkezi 
~umisinden: 

\ıo~~iyetiınizin Eskişehir anbannda mevcut on dokuz adet 
!lıtzk· OL otomobili hasta nakliye otomobili haline ifrağ ve 
~bu ur oto~obilleri üzerine karoser imal ettirilecektir. İhalesi 
'-tıt §~batın yirmi sekizinci günü Ankarada Hililiahwer s?J Umıımiıinde icra edileceğ'inden bu hususta ki şart
~ .'llınik üzere taliplerin Ankarada J:lililiahmtr merkezi 
~ .•ne ve ya lstanbnlda Cağaloğlunda Istanbul Hililiahmer -..; :ne ve yahut Eskifehirde Hililiahmer anban aiidüriye-

'acıt.t etmeleri ilin olunur. 
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0 

on üçO hiç Ç lar mı?I 
Kim olabilirdi?_ 

Evin içlndt! şiddetle hukilm 
suren meçim/.. Kimdi? 

-58- NakiH: A. Cemaletttn 
Fransuva avlunun ortasıACla 

korkudan put kesilmif, feke 
uğramış gibi şuurunu kaybet
miş olan zavallı uşaktan bir 
muavenet beklemek bisut idi. 
Avlunun ortasında dimdik du
ran bu adamla yerde upuzun 
yatan Maks Landrinin vücudu 
arasında sanki bir takım lte.
yaletler görüyormuş gibi Öjen 
amcaya da 'bir hezeyanı ruiyet 
olmıya başladı. Ona öyle ge
liyordu ki boşlukta bir takım 
esraraliıt mevcudiyetler beliri
yorlar ve mevtai bir cünbüşle 
hem dönüyorlar, hem de Öjen 
amcaya sıntıyorlar. Ôjen am
ca da fenalaşmıya başladığını 
hissediyordu. 

Bereket versin ki tilkinin 
bir homurtusu Öjen amcanın 
aklını başına getirdi ve şöyle 
bir silkinerek kurşunrlan ejır 
bir mantu gibi omuzlanna çö
ken ağırlığı üstünden defetti. 

Landri hafifçe kımıldamışb. 
Madam Meryadekin dairesi 
tarafından doğru bir r~ce
rcnin bir kere daha çarptığı 
işitildi. Öjen amca genç kadı
nın odasında bir şeyler oldu
ğunu tahmin ederek Elzinin 
yatak odasına koştu ve kapı
yı yumruklamıya başladı ve 
hiç bir cevap alamayınca El
ziyi yüksek sesle çağırmıya 
koyuldu. Öjen amcanin ğürül
tüsünden Maks Landri büsbü
tün kendine gelmiş olmalıki 
sendeleye, sendeleye yerinden ı 
kalkarak titrek ellerini Öjen 
amcanın omuzlarına dayadı. 
Öjen amca delikanlıya dönüp: 

- Maks, dedi, El:ıi cevap 
vermiyor; hem aşağıda iken 
neler olduysa çabuk anlat! 

- Vallahi Mösyö Kroşe 
ben de pek çok bir şey bil -
miyorum; bildiğim bir şey 
varsa o da bundan üç çeyrek 
saat kadar evel ayak seslerile 
uyandım ve ihtifagahımdan 

dışanya fırladım ... 
- Peki sonra? 
- Sonrası gürültii etmemi-

ye çalışarak merdivenleri çık
mıya başladım. Bana Elzinin 
odasında bir takım gürültüler 
oluyor gibi geld!. Eğilip ka • 
pıdan odayı dinlerken kafama 
ağır bir şeyle indirilen bir 
darbe üzerine bayılıp kalmışım. 

- Acaba bu darbeyi vuran 
kim olsa gerek? .. 

- Kim olacak, mutlaka 
odur; mahut herif, yani katil. 

- Bunun imkanı yok oğ
lum. 

- Neden? 
- Çünkü sen başına o 

darbeyi yerken katil yazı 

odasında benimle kartı kas-
şıya obmnut laf abyordııık. 

- Ne söyliyorsım Mösyö 
Kroşe? Siz katille klll'Şı kar
f!Ya müteveffanın yazı oda• 
sında ıı4rüfiiyorm~ydı>1tUZ bu~ 
mm imlıim varraR 

- Söledfğim şeyler nıahzı 
hakikatbr oğlum. Her ae İM 
buau blli!ıara sana uzun uza
chya anlatı~. 

Ve iki ah.)11 yeni<IQ ses
lerini keserek etrafı dinlem~ 
ye başladılar. Birden bire 
Maks Ôjen amcanın elini şid
detle sıktı ve sordu: 

- !şittiniz mi? 
- Evet. 
- Birisi istimdat ediyor 

değil nıi? 
- Evet birisi boğuk bir 

aeııle istimdat ediyor. 
- Bu iıtimdat sesleri Elzi

nin yatak odasından geliyorda 
bizler burada seyirci gibi ka
lıyoruz ha? ... 

Mars Landri bu sözleri adeta 
bağırarak söylemiş ve bir 
çılgın gibi kapıyı zorlamıya 

başlaın!fb. Üçüncü wrlayışta 
kapının rezeleri koparak ka
natlardan birisi ardına kadar 
açılmıştı. 

Maks Landri ve Öjen amca 
odaya atıldılar. Yatak oda
sında yastıklar altüst olmuş 
küçük yazıhane zorlanmış ve 
bütün muhteviyatı ortaya sa
çılmışb. Yatak ta bom boştu. 

Açık kalmış olan pencere
den, dışandan dayanmı~ olan 
merdivenin uçları görünüyor
du. Yatak çarşafı parçalnmış; 
komodinin üzerinde ki bardak 
ve surahi kırılmıştı. 

Maks Landri olanı biteni 
derhal kavradı ve bir deli 

gibi pencereye atılarak sanki 
gözlerile karanlıkları delmek 
isteyonnuş gibi bahçeyi göz
den geçirdi. Lakin o kesif 
karanlık içinde hiç bir şey 
görmeyince yeis ve nevmidi 
ile Öjen amcaya dönüp adeta 
ağlar gibi: 

- Kaçırdılar! sevgilimi ben

den kaçırdılar! diye inledi •• ı 
Tamam bu sırada odada ye
ni bir enini iştika yükseldi ve 

- madam Elzi Meyadekin oda 

hizmetçisi Jülyetin up uzun 

yerde serili olarak yatmakta 
olduğu görüldü. Biçare kwıı 

yüzü kan içinde idi. Öjen 
amca Maks Landriye hitaben: 

- Maks diye seslendi, gel 
allah aşkına; biraz bana yar
dım et... 

( Mabadi var ) 

13A YJlAi\1r ı\1CJ\~\Sl~l3Er1.,J 1-'E 
•1• :JO kar etmek ister misiniz? 
İstanbulda Eminönünde köprü mevkiinde 13 numaralı 

binanın birinci katında 

İNGİLİZ PAZARINI 
ziyaret ediniz. Hazır ve ısmarlama her renkte emper
meablize gaberdin pardesülerle İngiliz biçim (T rinç-Kot) 
!arın münlehap çeşitlerini bulacaksınız. İmaliyesi ılinalıdır. 

Satış toptan ye perakendedir. _ 

~1uhteren1 züraınuzın nazarı <likka tine 
Toprağı sürmek, mahsulü harman edip kaldırılıncıya kadar 

ziraatin her sahasına ait makinelerin küçüle ve büyük çeşit ile 
köylü ve has un değirmenleri ve sütçülüğe ve arazi sulamıya 
mahsus makineler Türkiyenin en zengin depolarını ihtiva eden 
Hofer Şrantes Macar ziraat makineleri şirketinde en ehven ve 
en müsait şeraitle tevzi edilmektedir. Türkiycnin hemen her 
tarafuıda 82 şube ve acentenıiz vardır. Şirketin Türkiye merkez 
şubesi İstanbul Ankara caddesinde 18-24 numaralardır. Telgraf 
adresiıniz: fstaobul Hoferton. Telefoa: İstanbul 196- 3577. 

f1'tAIİ 
D :\ -" ~ ( . 7 . 

Adolf Menju Hollivu
du terkedecek 

Evine miiştcri arıyor. l~sh..~ıza ... 
180000 liranız varsa .•• 

Adolf Menju ve karısı 
Adolf Menju evini satıyor! .. Bu haber Hollivutun en taze 

ve en yeni dedikodu mevzularından birisidir. 
- Acaba niçin? 
Birbirlerine bu suali soranlar: 
- Hollivutu terkedecekmişl Cevabım almakta ve mes'ele ile 

daha yakından alakadar olınaktddırlar. Adolf Menjunun son dört 
beş ay zarfındaki hayatını bilenler için bu alakaya hakvenne
mek ve bu umumi hayrete iştirak etmemek mümkün değildir. 

Adolf Menju daha henüz evlenmiş ve satılması mevzu bah
solan evi de büyük masraflar ihtiyar ederek kansı için yap
brmışbr. 

- Peki ama Hollivutu terkedecek te nereye gidecek, ne 
yapacak? 

Birbirini takip eden suallar bu kaydettiğimizden itibaren 
cevapsız kalmakta ve meselenin böyle esrerla örtülü bulunma
sı dedikoduyu büsbün artırmaktadır. 

Amerikan gazetelerinin verdikleri malümat içinde ufak bir 
nokta daha var ki söylemeyi unuttuk: 

Adolf Menju evine 90,000 dolar, bizim paramızla 180,000 
lira istemektedir. Talip misiniz? 

S e S li f İ 1 İm 1 
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Resmini gördüğünüz adam 
Robert Elliyot isimli bir ti
yatro san' atkarıdır. Sesinin 
güzelliği, lisanının pürüzsüzlü
ğü ile bilhassa tanınmıştır. 

Robert Elliyot bundan bir 
kaç sene eve! sinamaya inti
sap etmiş, fakat kafi derecede 
güzel olmadığı için rağbet 
gönniyerek sahneye avdet ey
lemiştir. Sesli filimler çıktık
tan sonra evvela kendisini ko
ğao sinamacılar Robert Elli
yotun peşine düşmüşler, o da 
tabii vereceği müspet CP.vabı 

pahalı satmanın imkanını ko
laylıkla bulmuştur. 

Robert Elliyot elyevm A
merikada Foks şirketi hesa
bına çalışmaktadır. 

El işleri sergisi 
Ra11111::.ıııwı 011 be~inci Pa

zartesi gıi1111 saal ( 1.i ) le 
111 r k lı a111111lan esi.r ge ıııc 
brııet]i 1J('Iİnıleriııin el işleri 
teryisi ucllk bincısuıcUı "fl -
l11nıklır. 

miyen bir ·mem
leket 

~leksika hüklınıcti 
n1e111lcket dahilinde 
ınütcı11adi surette iğ
tişaş çıkaran rühban 
sınıfına karşı artık 
her türlü n1üsan1ahayı 
elden bırakınıya ka
rar vern1iştir. Bundan 
böyle bütün papaslar 
ikanıetgah senedine 
ra btedileceklerdir. 

Bundan başka kilise
ye ait bütün eınlak te 
köylü arasında taksin1 
olunacaktır. Bu suret
le kilise ıııeıısuplarının 
ha re ket yapnıaları 
inıkan ellerinden alın-
nuş olacektır. 

Bir beraet 
Rasıt l\tayın ge111isi

nin alınınası esnasın
daki ihn1al ye teralıi
den doJa,·ı nıuhal·cnıc 

altına alınan esbak 
Bahrive Dairesi reisi 

• ' 

Abdurrahin1 bevin hc
raetine karar - veril
nıistir. ~tuhakeıne iki 
buÇuk seneden beri 
devanı ediyordu. -

Leh konsolosanesi 
ı~ıı konsol.osmıesi, 11yııı 

oır beşiııde.n. itibare11 Sirmıd
uid.eJ.:i l11t$lısi dnireye nald<> -
tımmırşiur. 
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Hiç şüphesiz tuvalet hususunda Pertev müstah

zaratınıkullanmamak büyük bir ihmaldir. Güzelliğin temir 

ev bekası herkesin istimal ettiği Pertev müstahza

ratı ile mümkündür. Çünkü: Krem Pertev, Pertev tuva
let podrası, Pertev briyantini, Pertev kolonya suları, Per
tev diş macunu, Pertev tırnak cilası ve sairesi en müte
ral; ki memleketlerde bile henüz emsali yapılmıyan pek 

on 

(ADLER) 
Yazı makinesi 

(Adler) in ufki hurufat tipi 
imtiyazı münhasıran Adler 
yazı makinesine mahsus bir 
hususiyettir. 

Arzu olunduğu kadar çok 
kopyeler çıkarılabilir. İlel
ebet dayanır. 

İlk yazı makinesi 1898 
senesinde ADLER fabrikası 
h arafından imal olanmuştur. 

Bütün dünyada 360,000 
makine satılmıştır. 

Türkiye ve kili umumiliği : 
İstanbul, Galata Voyvoda 
han No 7-20, pasta kutusu: 

İdarei inhisariye mamuıatından:I Galata 447 
A 'ladolu vilayatı için iyi 

acentelikler ve seyyar rnc
mıırlar aranıyor. 

Yarım kiloluk 

Konyak-şişesi(150) kuruş (üzümden mamul) 

(35) kuruşa s!ltılan ufak şişeleri vardır. 
.Muhtelif ırarkalı olup Avrupa mamulatıdır. 

likör - Şişesi (150) kuruştan (550) kuruşa kadar 

şampanya" 

Viski -
Rom
Votka - " 

(( 

(( 

(600) 

(400) 

(300) 

(100) 

(( 

(( 

(( 

(700) 

(700) 

(200) 

Şarap- " (75) " (300) 

(( 

(( (( 

(( 

(( (( 

avrupa konyakiarı - Şişesi (100) kuruştan 
• (450) kuruşa kadar 

~spirto ve ispirtoJu içkiler inhi-

s '.:!1 .. 1 ı'dares'ı Galata .~ıhtımın~a Kef~li zade ha~ı al-
1'.ri i tında kuşat etmış oldugu satış magaza-

s nda (Yerli ve Avrupa) içkilerini yukarıdaki fiyatlarla satmağa 
h:ı~l::mıştır. 

'foptan alanlara(". 10 ) yüzde on tenzilat yapılır. 

·-(/) 
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Adres İst~nbul Yen; Postahane karşısında eski Zaptiye so-
~ kak No 20 Mek:kci ticarethanesine müracaat 

lstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları ... 

Memur aranıyor 

1 

Para istıyenler e 
Bir tüccar kefaletle lirası 

4 kuruştan para veı ilir. Ga
lata hanı karşısında 8 - 10 
numaralı . a ıhanede Kiryako 
etendiye miiracaatları. 

mı 111 :11Gllll11111lllU!lDllllllll™llllilillllill1lA!iil!llillllilll~lllHilı:l.ın il~ 
E ' 1'f l Lsta~b~l b~n~asıf§ 1 
; Tarı hı tesısı1911 E 
Mahmutpaşada Abut efendi 

' ' hanındadır, bilümum banka 
· muamelatile iştigal edP,r. 
: Vadesiz tevdiata senevi m 
~ '' (i , alb aya '' .. s, bir se- I 
E neye · .. ~ faiz vermektedir. F. 
!!lıı ııımıı•ııııınıı uııııı: ıııımıııııııaıııııııı·1111: ıııı '1111111111111111: ı ııı•rnf'lıııııııı~ırm 

• 

l ı Uı>vçe l). tsank 1 j 
T~rihitesisi: 1906 1 

Müessisleri: Dresdner bank 
A . .Şafhavenşer bank Fe
rayn, Nasiyonal bank für 
Döyçland. 

Merkezi : Berlin; şube
leri: Hamburg, İstanbul 
«Galata ve. İstanbul », 
İzmir. 

Gaalata kısmı telefon: 
Beyoğlu: 

247, 243, 684, 685 
İstanbul kısmı telefon : 

İstanbul 2842, 2843. 
Deposu : İstanbul Tiitün 
gümrüğü . Telefon : 

İstanbul 3227. 

100 lira ücretli anhar memurluğuna talip olanların şeraiti , 1!!!11-----••-ıma-:m:Z;J 
öğrenmek üzere 23/21929 tarihine kadar defterdarlığa müra- Kadtn hastalıklrı 
caatları ilan olunur. hekimi: Ooldor 

Satılık arabalar CEMAL ZEKi 
Dolınabahçede mülga ıstablı amire ahırlarında 18 adet 

talim ve nakliye arabaları, muhammen bedeli 250 lira, müzaye
de 28 şubat 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. 

Satılık araba 

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

• 

Izınir sürat po.>tası 
( İzmir) vapuru 2 2 Şubat 

Cuma 12 de Galata rıhtı

mından hareketle Cumartesi 
10 da İZMİRE gidecc.k ve 
Pazar 13 te İzo:nirden hare
ketle Pazartesi gelecektir. 
vapurda mükemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. 

• Antaı1a po3ia ıı 
(ANAF ARTA) vapuru 2 4 

Şubat Pazar 10 da 'Galata 
rıhtımından ha.reketle [İzmir, 
Küllük , Bodrum , Rados , 
Fethiye, Finike, Antal] ya 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte [ Andifli, 

Kalkan, Sakız , Çanakkale, 
Gelibolu l ya ui!ra yacaktır. 

Galata köprü başında 

merkez acentesi. Beyoğlu 
2iHi2 

Mes'adet hanı altınde da-
irei mahsusada şube acentesi 
İstanbul 2 7 4-0 

Telefon: 

YAZI İŞLERİ 

L. 120l 
İDARE İŞLER! 

i-. 3812 

• 
Iiüyiik islim taril~i 

ASRI SAAl)l-rr ''E S.\l)RI 
İSL.\~i DE\'İl{LERİ 

9 cilt 3 - 4 b!n sa'ıife 
Bu m"?!azzam . eser, asrımız?n en büyük 

ülemasından mürekkep bir İslam a}rademisi 
tarafından kaleme alınm!Ş, /adıl ml!heırrir • 
lerimiz!len Ômer Riza bey e/endi tarafından 
tercüme olunmuştur. Eser dah.:ı neşrolunma -
dan binlerce abune kaydclunmuş, her taraf
ta büyük bir rağbete mazhar olmuştur. Bu 
mevzuda şimdiye kadar Şark ve <iarpta bu 
kadar derin tahkikata müstenit bir eser ya -
zılmamışfır. Menabii doğrudan doğruya 

Kur'an' ve Hadistir. Tamamının fiyatı 1'I lira 
o:duğu halde, gösterilen umurni rağbet üze· 
rine, Ramazanı şerif nihayetine kadar 9 cil -
dinin eczası 1:l, bez ciltlisi 14 liraya 1 -

tenzil edilmiştir. Meşin ciltli istenilirse lOO 
kuruş daha ilave olunmalıdır. Posta ücreti: 
Türkiye için 125, memaliki ecnebiye için 300 
kuruş ilave olunmak lazımdır. Bunu bir de
f ada tediyeye vakfı miisaii olmıyanlar, iki, 
nihttyet üç fal,siffe tediye edebilirler. Adres: 
İstaubul - asarı ilmiyye kütüpiıııesi . . 
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. ' Muayenehane. ~ 

mobilyası~ 
Hakiki 

''As pirin,. 
komprimeleri 

bı.ık ıııız lıır bardak su 
İ\iııde ne katlar kolay ve 
ne kadar çıı.lıuk hallo
lur. Ilu suretle alııı<liğı 
takdirde malum olan şıı-

yanı lıcıyret tesiri ziya,\ele~ir . 

Dalma kırmızı banderolhı ve 
..~~" soliblnl havi hakilıi 
ambalajlı AS Pİ R İN K omp
rimelerlnl isteyiniz • 

Bedava Terzilik mektebi 
Maarif vekAletince İstanbulda bir gün
düz Terzilik mektebi açılıyor: bu mek
tep Nehari ve meccanidir. müteh assu 
muallimleri Belçikadan gelmiştir. mek
tebe ilk mektep mezunlarile orta meK
teplerin birinci ve ikinci sınıflarında 
tahsil gören talebeler alınacaktar. Taş
radan tıılip olacak ta!ehelere karyola 
ve yatak tevaz1matı ve iaşeleri kendile
~ine ait ormak üzre yataeak yer teıninin<: 
çalışılacukhr. Fazla malumat almak is
tiyenler Şubat nihayetine katlar her 
gün Sul!anahmette Sarı' aHar mektebi 
müdür!.iieü:!e mür~caat ehnelidirler. 

--lsfa.nb11l 'l ürk anonirr~ Sl! şirketi 
Sermayesi 880,000 Türk lirası 

Hisse senetleri hamiilerine 
Ticaret kanununun 372 inci ve şartnamenin 37,38 ve 44üncü 

maddelerine tevfiken geçen 1928 senesine a:t senelik meclisi 
idare ve mürakıp ve tedkiki hesabat komise.-leri raporlarının 
istimaile hesabat ve bilançoyu tasdik ve kabul ve senei mez
kure temettüatını tayin ve mecEsi idare azalarının intihap ve 
bunlara verilecek selahiyete tevfiken şirketi idare eden mürah
has ve müdür umumilerin vezaifinin tayin ve teshiti zımnında 
bu kerre alelade olarak vukubulaca'.ı: ict!maı umumiyeye mec
lisi idare hisse senedatının hamil olan zevatı davet eylemekle 

Babıali elektrik şirketi itli' ~)· 
salinde merhum operatör Şc' l'ı 
fik Hidayet beye ait muaye • 
ne hanenin mobilyası satılık ' 
tır. Görmek arzu edenler 
Beyoğlu ( 2142 ) numaraya t 
lefon edebiEr'er. 

Ooktor Feyzi Ahnıet 
Firengi, bels~ğuk!u~.-u, c;;ı 

prostas, zafı ten:ısül ve kı: 
dm hastalıklarını en son u· 
sullerle az bir zamanda ınu· 

esıı şeraitle tedavi eder. 
Adres: Babıalı, cagaloğlıı 

yokuşu köşe başı numara 43 
Telefon: İstanbul 3899 

İkinci ticaret 
sinden: 

mahkenıe" 

' 
Müflis Avunduk Zade bir~· 

derler tarafından teklif olunııl' \
konkordatonun müzakeresi 5 1)\ 

Mart Salı giinü saat 14 e V'. ~il 
d~ 

lik edilmiş olmakla ycvfll' ~ 
mezkürde C!lhabı matlubll~ ~ 
mahkemenin iEas o<lasınd' 
hazır bulunmalan ilan olunur· 

"011 Sflfllİ11 ilıill lrır~f(•,• 1 

Kuruş 

6ıncı sahifede santimi 25 
Sinci (( (( so 
4üncü (( (( 80 
3üncü (( (( 120 
2nci (( (( 200 
linci (( (( 400 

relgraf: İstanbul SaHt 

İlan muhteviyatına dikkat 
ıhınmakla beraber bu husust9 

mes'uliyet kabul edilmez. 

Gazetemizde intişar ede» 
bütün yazıların hakkı 

mahfuzdur. 

ı, 

\ 
~ 

~ 

Dolmabahçede mülga ıstablı amire ahırlarında bir adet 
banka arabası, muhammen bedeli lOCi lira, müzayede 28 şubat 
1929 da defterdarlıkta yapılncaktır. (230) Operatör 

ı kesbi ı;eref eyler. 

J\bone sartlaı-ı 
Vilayetler için; Senelik t 7o0()() 
altı aylık 900, üç aylık 5 
kuruştur. Ecnebi memlekı!: 
br için: Senelik 3000, a 

Satılık saç ve demir 
Karaağaçta topçu mühimmat deposunda 5000 kilo mıkta

rmda, muhammen bedeli 125 lira , müzayede 28 şubat 1929 
da defterdarlıkta yapılacaktır. 

Satılık araba 
Dolma bahçede miilga ıstablı amire ahırlarında 1 adet 

nakliye arabası muha~men bedeli 50 müzayede 28 ;-ubat 
1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. (256) 

Ahnıet Burhaneddin 
Cerrahpaşa hastanesi 

operatörü 
Muayenhane: Beyoğlu, U$ 

sefarethanesi kar~ısında :l 
numara! Suriye çarşısı aP.~r
tımanı 8 numara~ıı .. Telef op: 

• ı P Byoğlu · J.6"5. ~. 

f 
• 't 

İçtimai mezkur önümüzdeki 30 qıart günü saat 11 de şir-
ketin Beyoğlunda İstiklal caddesinde kain 3 nu1J!aralı terkos 
çıkmazındaki merkezi idaresinde vukubulacaktır. lçi.imaa işti
rak eyleyecek zevatın isme ve ya hamiline muharrer laakal 
25 adet h:sse senO!dine malik olması iktiza eder. Şartname: 
Madde 33) Ticaret kanununun 371 inci maddesi mucibince 
ham!lh"! muharrer senedata sahibolan zevat ictimaa dahil 

1 
ol:ıl.ıi'.nı.-: k için senedat mezküreye yövmii ictjmadan laakal 

_ s:h:z ;,!jıı cvı;l ya şirket veznesine ve yahut lstanbulda Os
nıa'1lı Bankusma tevdi eyleın!Sİ şarttır. 
~ Jçtfo.1aa llahil olacak zevata şahııa muharr~ birer duhuliye 

.-v. akhı ib.ı <.nunacaktır. · 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur 

Ramazan 11 1347 

1'akı·ioı 
Çüneş 6,45 Akşam 1 ~·fo 
Oğle 12,28 Yatsı 1 '()9 
ikindi 15,28 İmsak 5, · 

1'1.es·;,1 miidür: Selim ]lo91' 


