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Tayyare piyankosunun bugün öğleden sonra_ başlantlan ikinci
keşidesinde, en büyük ikramiye olan 35000 lirayı ( 2:38()9)
numaralı biletin bahtiyar· hamilleri kazanmışlardır.

Fuat bey

•

1

u

a·
Si

~ Bey bugün An.karadan

~iıe gelecektir.

Albncı

tertip tayyare piyankosunun ikinci keşidesi bugün
öğleden
sonra darülfünün
konferans salonunda başla·
mışhr.

45124

27117

Maili inhidam

ş

\"erler hakkında verilen
emir kazaların önük
8•
ne
eeçece
mı·1
..
tel

ay mütemadiyen devam
~ karların erimesi, son
fclu;er~e yağmur da yağması
tthli ltliıin bir çok yerlerinde
bir ke !er husule getirmiş,
tıı • •Çok duvarlar ve binalar
<tı11 inhidam bir hale gelit

D

Şehremaneti, zabitei belediye memurlarına, böyle maili
inhidam bir hale gelmiş duvar gördükleri takdirde derhal mensup olduklan beledi·
( !\fa hadi ikinci sahlfı•de)

/((1Cl1n •.•

uş!

~roz ço olunca,tavu~llıı:n~

huzuru

mahkemesinde ·rüyet

"' ta . ~valar ara.smda nafa·

ÇoltÇadYUıi

ıJ'

taleb.ile açılanlar
~erdır, ~u davalardan son
llesı
e ruyet olunan bir ta"e'llle~a!aka istiyen kadınla
tılıırl: eıc istiyen kocanın kar~}'U h kon~şmaları itibarile
..ICad llSusıyet göstermiştir.
'l>i bir ııı, kocasının kendisine
1
İl}'leıni ev .~emin edemediğini
l ...._ n''-şoyledevametmiştir:
J.riııde ohgrusu ben otel köşeD_ arap olamam efen -

°""'

~ "iln

y

•

lı-.~ İlaa: " anı°:1a gel, ko·
,:! raıı etı » Dıyor, sonra
·\Qte

b ?luyorum, götüre
enı Sirkecide bir

kaçarmış!

otel köşesine götürilyor. Anadoludan geldiğimiz vakit, bir
otelde kaldık vakıa ama, bir
haftadan fazla değil. Eh, bir
hafta tahammül olunur, büs -

(~lalı:u ll :ı fıııe ü salıifPclı•)

Z :/\at ve Fitrenizi
Tayyare Cemiyetine ,
veriniz.
~

Fitre mıktarı
}. ıJ Evsat Edna

ı,,"
Buğda ;ddn 33

ı,u3r0uı

Kuru~

26
Arpadan 42
40
O
Hurmadanl36 104
78
Üzümden 156 130 104

13435 50408
44512

1000 lira
51293
41383
50100
53897
48157
284 72
43142

34697
42971
6442
52653
18198
10564
23137

57479

90~8

18923
53207
25531
52279

450 lira

8706

26938

570Q4

14249 5061Q
48341 28978
1671 7891
45743 2262'i

53081
6517
26362

40289

37014
19716
4-184
19117
55102

6904

200 lira
10208
10738
56844
4575
2037
59400

-

4698
40132
59071
20696
44551
53478
5618C)
271

58172
52641
55534
4790()
44 933
11131

10185
10220
58645

37135
17509
8491
30842
28933

12779
31215

22731
55305
25252
24572
39774
49079
48'12
201..:2
8081

58299 25956
•
34653 52535
24489 38823
21321 41507
45097
3272
49rıq3
19229
47413 28016
19400
7802
41 \JJ4 18599

67 90
45667
21079
11617
29828
30354
16411
49117
4269

10191
28925
3125
26334
9835
44525
21'll1

20720
42826
27347
43630
1238·1

1 13 1"
l7017
285")0
1"!(]87

'il60

45925
16025
15704
20690
59312
48435
49223
12546
31596

53360
47391
45353
49937
12985

11041
34392
10944
59584
10226

60 lira

CJ.ICJ7
2ıcıoı
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2cıoı·ı

506'39
30365
14858

4'iQ05
41570
37'i7
1511 'J
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53381
34602
8293
11839
5'.!5Cl
1863
48107
12880

980
7299

101CJ3
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ı o·u.ı

30875
432
55789
40771
13002

27252
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) !037

170-l 1 .jCJ212

32067

111%
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24ô'i4
25527
28645

·121·;s
56125
1 17 16

41'iSl
177-13

5.l!>l
91 ş ~

381i7

30~)0

1:ı203

1()

7 'j 1 l

81<16

!0667

306!0

36871

6 scı.ı

·n \lfı :ı

49G') 1

42802
15271
3407
2988
15613

213!5
1Q76
7966
14959
8409
57725
42907
45187

50558
25845
23393
35436
50124
14394
30679

18607
38078
3873
13937
14985
30861
17391
523 3

53426
36537
56075
49522

45680
30969
42104
46471

28753
12897
25764
11373

40

lira

7207
77C) 1

2988 ı
.Vi3'i'\
1557 1)

191'i5
'>5052
47718
l

i1ti(ı

125 lira

miş, hatta yıkılmıştır.

Ütel/eı·i kıirızes saıılın,
a. at ız o
~un

2112

3500 lira

yağmuı' ve kar her yeri çüı,iittü
,,

Ziya tertibatın
dan sonra daha
güzelleşecek

35785
37227

48746
42078

37622
27860

38636
29153

22555

58491

58435

11113

48978
54382
26150
1147

18554
31937
13259
21254

23009
27833
20391
28605

35133
29420
23914
44915

Cümhuriyet abidesi komisyonu bugün saat 16 da Be·
yoğlu
dairei belediyesinde
toplanacak ve Taksim abide·
sinin vaziyeti hakkındaki mü·
zakerata S. Kanonikanın ve
Darülfünun müderrislerinden
Malik Beyin huzurlarile devam
edecektir.
Bu içtimada mes'ele hak·
kında
bir karar verilmesi
muhtemeldir.
Heykeltraş
S . Kanonika
evelki gün Emanete gitmiş
hey' eti fenniye müdürü Ziya
beyi zi,aret etmiştir. San'atkir bu ziyaretinden bilistifade
abidenin etrafına yapılacak
havuzun ve meydanın yeni
şeklinin profelerini de tetkik

44664
25582

24163

22249

35912

eylemiştir.

12618

1297

37991

34967
16937

6296
39542

11965
924

22388
40256

14228
38274
54397

3328

37637
12271
26756
49729

8818
40718
2065
8420

50092
37788
27629
3055

2135
22122
'i5079
16369
30217
57079
29966
24984
23533
32325
39950
35760

15890
48608
37594
44193
49984
26197
305 14
59575
24516
41506
54928
50710

57676
58492
33894
14396
48648
22836
53428
51697
42075
37489
33100
12897

18978
22670
35838
26330
18547
11563
9156
1729
42400
30109
22062
48732

numaralar, size, bu
bahtiyarlar kafilesi arasında olup
olmadığınızı gösterebilir•
2250 lira

Önümüziln bayram olması,
bir çok bilet siıhiplerini keşide salonuna toplamışb. Bu
yüzden hasıl olan kalabalık
mühim
bir kesafet vücuda
"111 etmiştir.
.
Vilayetteki tahkikabmız Fu-. getirmiş, merak ve helecan
' t beyuı
· bu hdis
- .
içinde çekilen numaralar taa e u:ıc'!rtne
kip
ediliyordu.
:~ddei umumilikçe gösterilen
Bugün çekilen numaralan
~ iiıerine polis ikinci şuince tevkif edildiği merke· sırası ile aşağıya kaydediyoruz:
~dedir. Kendisine müracaat
~*1ıniz Cemal Hüsnü bey
Jtise hakkında bir şey söy·
tıııeıc istememiştir.

Behçet bey geliyor
lutün inhisar müdürü Beh·

Abide ..

I

Aşagıya dercettiğimiz

-...şbr,

Fııat bey bunllll Gzerine
Cetn41 Hüani\ beyi makamın
~ .Qyaret etmiş, tezkeredeki
~ kendisine ait olup olllıadığını Cemal Hüsni\ beyden
~~uştur. Cemal Hüsnü beyin
"""lUC cevabı vermesi üzerine
~adıa bir hadise olmuştur.
atta iş biraz daha ileri git~ ve mes'ele adliyeye inti-

I

Acaba bu bahtiyar insanlar kimlerdir?

etine

a

-

Böyle bir bayram arefesinde insanın talii yaver olmak ta
hakikaten bir bahtiyarlık sayılabilir

fııuhtelit mübadele komis~01111 Tütk hey'etl mürahhasa~ llıiişaviri Fuat B. bir hadise

müddei umumiliğin
eııtnyle tevkif edilmiştir.
liadiseye ait tereşşuh eden
lllıııfınıat şudnr :
F'ııat B. dün müşavirlikten
laltdildiğine dair hey'eti mu~~ız reisi Cemal Hüsnü
.ı!.- imzasıyla bir tezkere

tabı

ikinci

Mübadele müşa
Vi ri miz neden
tevkif edildi?

.

37419
40104
57477
11254
52346
12112
17970
31125
5917
57573
49347
47990
2649
47303
53763
46061
23520
12000
14509
18460
13781
53459
59 104
56002
32611
53803
41134
5215
2056~

3865

55732
4114
26686
45203
45658
53618
39880
28295
52486
22343
32024
9361
22728
19488
58109
1059
1867
59516
32958
31362
35594
54369
19298
2363
4922
43460
13342
56822
11007
40998

58502
29583
18760
48442
50837
36192
37578
43458
29275
13383
35654
33190
19411
47625
46231
45086
58049
48422
15146
8311
20492
17786
47984
19803
50346
12811
39883
5287
4642
19921

Jt,.ıs

50058
·10 Hi

2ll21

30175

10624
18QJ5
52625
2496
4588
17362
43838
24545
12217
13493
1598
34899
46085
19344
42579
11916
33898
54403
22958
58()85
59450
38883
43004
23656
58799
2·1111

21233

49blj

4<J&Cı.t

46142
19868
45030

23301

4443
16553
30643
40166
35373
466
18597
12625
27281
2 064
8139
28529
9572
17613

16509
10697

2;20

·ı

J(i

3294
28952
43374
14569
4372
38612
5490
56634
124 76
38405
2782 7
47895
44891
2.11011
40 J'i'l
58125
26849
8203

.ı

so

48973
38223
55168
5203
46068
49140
48997
10067
547
43853
29688
46033
28762
53316
l 8'.!4 ı
53900
3355 .1
42470

1

121 39
52425
47556

Amortiler

l"s /;,t'idarlılara
ın

Yapılan

projelere göre bu
tesisat «70,000» liraya çıkacak.
abide havuzun kenarlarına konacak projektörlerle tenvir
edilecektir.
Elektrik şirketi elyevm ziya tertibab için ayrı bir
proje ihzan ile meşgul bulunmaktadır.

M. Kanonika evelki günkü
ziyaretinde Emanet erkanına
abidenin taşlan hakkında ye·
niden izahat vermiş, ileri sü·
rülen iddianın doğru olma·
Bayram

rıamazı

Saat
Ezani
Zevali

12
6

Dakika
48
51
•

geçnıiş olsuı ı !

talebi..

Uzerine tramvaylara az
kaldı haciz konulıyordu!
Mes,ele neden çıkmış? ;'
Evkaf

1781
49211
38109
11820
30409
20576
20038
54238
58603
2616
2127
48808
48566
1798 3
35533
55765
48205
10091

rüneceğini söylemiştir.

dığını anlatmıştır.

«35», «18», «15», «12», «10 ..
bin lira kazanan biletlerin son
iki rakamı kimin biletinin
son iki rakamına tevafuk
ederse, o biletler otuzar liralık ikramiye alacaklardır.

JEv
a
••

Mimar Saim B. tarafından
vücuda getirilen bu projeler
Heykeltraşm çok hoşuna gitmiş, bunlar yapıldıktan sonra
abidenin çok daha güzel gö-

idaresi, Üsküdar Kısıklı
tramvaylarına
haciz
vazettirınek üzere icra da iresine müracaatta bu !unmuş,
ayni zamanda'. mah kemeye
de müracaat eylemiştir.
Bu haber, Şehremaneti
mehafilinde hayretle karşılan
mış, iki daire arasınJa mahkemeye gitmeği icap ettirecek hiç
bir mes'le olmadığı için hadisede
bir yanlışlık olduğu tahmin
olunmuştur. Yapılan tahkikat
haberin doğruluğunu meydana
çıkarmış ve çok garip bir
netice ile karşılaşılmıştı.
Bunu söylemeden evel karileriınize kısıklı hatb iıinin evveJiyabnı habrlatahmı
~ramvay hatb vaktile

Ev·

kafın malı

iken Emanet bunull
satın almağı dü.şünmüş, bir /
mukavele yapılmış, fakat bi!Ahere tatbikata girişilmiyerek
ikinci bir mukavele aktine
zaruret hasıl olmuştur.
Evkaf idaresi, mukavelenin
tadiline muvafakat etmiş, birinci mukavele feshedilmiş, bir
yenisi tanzim olunarak imza lanmıştır.

Emanet şimdi yapbğı tetkikat
neticesinde,
Evkafın
bu birinci mukavele ıihkimınm
mer'i addettiğini ve icrası için
mahkemeye müracaatta bulun..
duğunu anlamışhr.
lcra dairesi Kısıklı

hiıciz
miştir.

vazı

hatbna

talebini reddet-

(
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1

2
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Mart 1~

Sc ı Saa•
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~·emok

..·asi
ve sadelik

11 'a/kıirııı

hoş

bir

I~~~

5 1-lı ı~sızlıl{

m ıı lı a !J !l• lesi

melı'kı• ılefjildir.

rııelckenirı

ılı•

lıayalla,

&ki
.wın'alı
vazıh
bir
•. Çıinkıi bizzat Yunan

' ite klikleri

uıırılır.

Bi» coban üc

Yolda kalan Konya tireninden
de haber geldi

'

'

, Bunların içinde ı Evelki gece, Anadolu hattı
hayli garipleri ' kazaya ncü kilometresinde
muhtelit tren
dünkü
de var
Kaza,

7 Eskişehriu Hacıseyit
nın (;~,)
mahallesinden asker Apdür·
rahman Cevat.
uğrayan
: uıizuh harsı iıli,
8 - Geyvenin Küplübaşın
facıasım
nüshamızda
anlılar tarUıte Pti kaydetmiştik.
Doğan
dan yol bekçisi İbrahim mus:n ve vüzulı k111111cDün beş sirkat vak'ası ol çay istasyonunun Haydarpaşa
tafa .
. i oldular. Oriıı :ıı
muştu:
dan
imdat
istiyen
telgrafı
9 Eskişehrin
Akçaala
G n ~"1 .'ı. lı kansı/: ; ;,. sı 11. ·,ı11 - Rizeli Mustafa Kara
mahallesinden ve Nafıa fen
üzerine anlaşılmıştır.
lır. Ç~iıı/;ıı bi::tıİ urla :ı:ııııı:ı
deniz vapurile İstanbula gelirYapılan tahkikat ta , bu
mektebi talebesinden «36»
ml'deııiıJı ti m·.;fi/; bir 1111 ı'c ken
vapui"
ateşçisi
HUseyine
noktada
«
25
»
metre
mikabı
numaralı Ahmet oğlu (... )
nİ!JCllil'.
on
sekiz
okka
kavurmayı
emacesametinde
bir
taşın'
treıı
10 - Geyvenin nkhisarın
7lcnc;ar.-:
ıı "rıl ıs'/..· u ·net etmiş, Hüseyin bunu
hattına düşmeri ve trenin bu
dan asker Ömer oğ!u Lütfü.
<i<'niyıtı /li,· ıl ,f1lı, q ı ı 111 !J1
Anderya isminde bir bak kayaya carpmasından ileri
11 - Göztepede makinist
clanıı çı/,/ı. ı:ııııkıı ti= l ll<'kala
satmış
ve
kavurma
geldiği
anlaşılmıştır .
gece 1 Osman.
•
ncsııııs /ıar'ı eri" lı'll" ııı lıcnı
sıııı
istiyen
Mustafaya
da
1
saat
oc3,40>ıta
vukua
gelen
kaza
12
Ateş
i Adem.
deı•aıııı 1ıı m ,f,
ınf.. ıfıyclı.
kanırmaların çalındığını söymahallin_ iik olar:ı k bilecik
13 - İstanbul lisesi talebeKl•i. ik sıırı'aJ a bı l<.111 ı mıı=
lemiştir.
HUseyin yakalan imdat treni varmış, bunu disiı:den «6
ıncı sınıftun '€67
akıl
111.sıı1"1 /, ·:ıı
f\'/,',if,
ğeı
imdat
tr
nlerinin
mıİva
mıştır.
numaralı
Hüseyin
lıarsı, cerıh 'd'r, Jl< 11111•:, bin Mdı2 - H~köyde kamilin ser- salatı takip etmiştir.
met dendi! ı.
leruı 1Jr/a ;:,ı ....u u t •/,ı.ıı '•· gisinden odun çal;;n Yusuf
Of('nll't'lıl hu h«tl••ı·i dı•
Bıı suretle a laşı', ıştır ki
rı ılıı tki lııırs arı ı de l;ı
ile
Rıfat
cürmii
meşhut
haht,'
('('il • • ı i ••.
kazaya, bayram mii ;.ı.seb tib
kısmı nııuw , bd111 ı . · ,,ı ,·.
linde yakalanmıştır.
.altepe lisesi talebı::si.-ıdcn
Ankaray kadar ten:u • edi() lıalılr lıı r san 'al ı l'r· ti;
3 Mehmet Ali isminde
B leciklı Fml. ~ \e, Arif,
len Ad.ıpaz r treni ug .ı.nışlıars ve ::il111İ1J t ıl.' ı ·ı1;,-_
bir tacir dün ycnicamide Y 2se- ı tır ve Haydarpaşadan s.:at "4" tücca de.aı Ge 1 veli Mustafa
Srın'al f<l din, 111'/tı/,, il>ti. ıf.
fin
dükkanından elbise alırken
buçukta hareket etmiştr.
efendiler.
gibi /ıir /ırıkımıı =arı rı·: la l!f•lll 1
Tirenin kayaya çarpı;;ası,
cebinde bu!unan 36 lira sirkat
Biı hcy'c ı fenmye v<>k'a
mıiı ssı sl'll'l'rlcn
1'ir;ıfir. Hıı
edilmiştir. Şüphe üzerine ma- 1 taşın düşmesile biı ande o
mahalfu;e ~tın:~ is- de ili.
ılıışııııce ilı• " Jlm.sıl' ~cı iyeı;i
1 muş ve feci b:r vazİ} et hadis
ğaza
sahibi
Y
asef
ile
damadı
tahkiı.at kimsenin mu'uiiyeti
ne olabili? , _ıwlıı ı sı rııl i Vitalı yakalanmıştır.
·
, olmuştur. Kayaya çarpan le·
olm:ıdığı merkeri.ıdedir.
liri:. !lence lııı scrir;ı « ~a 4 - Alemdar oteli.1de sakin ı komotif hattan çJkarak iki
delik ııtir . .Yıı'i11'J {.'ıiı./ ıı r.11'TirPnlf'r ıı••lıli :
Riza efendi ile birlikte yatan 1 defa donmüş, sırt üstü yuas•r fırın; ıiı 1110/.rr.eı Iııırs-ı/ "·
Di.ın gece büyük bir faaliHaır.aya
k
isminde
bir
ermeni,
varlanmış,
furgon
hurd
ha;:
}), ı,ıo/,rc;.>İllll' Lı mı li lidıJ, ı •
yetle yolun açılmasına çalışİI •
Riza efendinin ıki kat elbiseo!muş. bundar Eonraki b,rincı, , mıs Ankara ekı.presi (9) da
/ıııtw lıık,
fıwmrı
ıl..
Jı ır
sini çalmış, kaçmıştır.
ik:.1ci ve üçüncu mevki vagon- gelmek lazımken (,4,30) da,
w/ıı/ellir• .\dald fikri lal:a!5
Sirkecide
Ankara
hat ıı sol tarafa dıişmı'. &on iki ko .vansiyon-1 saat (S,30) yerine
kı.ın l'<' iıılı.s ır fı! ,,· r'l'ııı
1
1
nında
tüccaı·
Aptullah
efendivaf,On da hattan çıkmış fakat
guı,rıfır llcıl ııl.' l '. ı .a :
yedide gelmişlerdır.
1
nin 19 adet sans<ır derisini
devrilmemiştir.
qı,, lı rı;-, ılı rı. ,ı ı ı a/ Lt J...rııı
Dünlcü Ankara treni (lO)da
çalan Yorgi derdest edilmlştir. 1 Mecruh ve ölenler
ılıış. ıı ı larrrlır.
kalını.; , bu sabahkı Adana
/sıııaiı /Jakkı
Sabah refiklerimiz, mecruhla· treni mutat :zaman nda yola
çıkmıştır .
Ankara trenleri
rın 11 kişi olduğunu yazıyor·
'"1••ınur
\'C kar her
tına kıydı
. :-,
ile beraber yolda kalan Adalarsada 13 yaralı ..ardır ve iyeri çürüttü
Kuleli talebesinden iken
na
- Konya treni bu sabah
simleri şunlardır:
kolorduya sevkedilen Polis mü·
(Blrinei ... :ılıift<ı!l'ıı mabat)
1 - Eskişehrin Hayriye ma· şehrimize gelmediği gibi teldüriyeti üçüncu şube odacısı
grafla } erini tayin etmek te
hallesinden asker Raşit oğlu
Ömer ağanın nezdinde ikamet
ye dainsi htyeti fenniyesine
mümkün olmamıştır. Bİ.ı lren,
Ali Riza,
eden 18 yaşında Ramiz efendi
emretmiştir.
bildi meler:ni
şimdilik hat üzerinde gayip
2 - Eskişehrin Mevlut kö·
dün akşam hamil olduğu ta·
Fakat bu emr;n kaz:ı!ara mı:.
vaziyettedir.
yünden asker Mustafa oğl ı
bancayı
ağzına
sıkarak
intini o!~ak hususunda ne kadar
Htiseyin,
f'ı•ı·ıı!ıl.ı m <>ılılrnli
hara teşebbüs e!miştir.
mües ir o!acağmı anlamak ka3 - Eskişehrin Bakikaya
B sahalı, Haydarpaşa hasKurşun sol omuzundan çık·
köyünden asker Hüseyin oğlu
bil değildir.
tanes;,ıdeki mecnıhbrnı sıh·
Zira beled;ye dairc!eri, eski mıştır. Alaya ç1k:ınldığından
İbrahim Adem,
batini soı-dı..k. İyi c!duklan
müteessirc.n intihara tı;şebbüs
bir itiyat neticesi olacak, ve4 - Eskişehrin Molp köyün- cevabını aldık. rlir ih .!fıt olden asker Ahmet,
eden Ramiz efendi hastaneye
rilen haberleri işitmcmezliğe
mazs .. hepsi ku.-tula~ak.. rdır.
5 - Ayni köyden asker
gelmektedirler. Bıırun en bayatırılmıştır.
llP 'Pi ıloıııııPcli
Yakup oğlu Hüseyin.
riz misali şudur:
Bir silahçı dükkanı
Kaza mahalli •• e, tahl·ikata
6 - Eskişehrin İval karyeBundan on beş yirmi gün
soyuldu smcıen asker Hiiseym oğlu gider fen hey' et: henüz döneve) bir nıulwı:ririmiz '{ esJdi
Bahçekapıda Kazım beyin
meınıştir.
Ömer.
rek karako'ur.ım ön:uden gesilahçı dükkfinu1a evelki gece
çerl!en, rnltar.1ftak· y itsek du· hırsızlar girmiş; mevcut 1500
•
•
•
vr r n 1 ;;~iik b'
·- ı b; ·ı!.;:nbire liralık tabanca ile altın yüzük
' 1
yı"ılm ş II" :ı. r
z n başı
ve saireyi alarak firar etmiştir.

kaplanı nasıl
mağ·lı.ıp etti?

11. Papaya
J'eni salahiyet

Sökenin Karaca'.1:ıyıt köyünde geç~n gün feri b::
lıadfac olmuşh;r. Bu 1-'ö;·den
13 Y<l-ilanada çoban H,ısa:ı,
geçen giin k:!çilerini otlatır
ken üç kaplanla karşılaşmıştır.
Hasan, bu vaziyet karşısın·
da şaşırmış, bir az soma ak'ı
başına gelerek biı- kayiim!l
arkasına iltica etmiştiı-. O zaın
na kadar Hasanı görmedik' eri
anlaşılan kapbnla.-, peçikrc

vermişler.

Atina, 10 - M Tatarakis
vasıtasile M. Papaya gönderilen talimat Türk tahriri tekliflerini tahlil eden mahiyetted:r.
Yun4in hlıküm ... ti,
cnı!ak
mes'clcsinin dige• mubadcle
işkrı d~n
tefriJ,;,» kabul
doğru yaklaşmıya başlarl;ır.
1
etm~m~ -. v~ r..J_ ~:re eclilBur.ı.o.ı üzerine Has;:n t · f <:i
•
"
m_ıtte o.w.l bütfuı we:;~lc 1 c :... 1 ile at~c başla;. ilk
ateşte
bi. c~plı_ tL~l<·I etm~ktc
kaplanlardan bi;·i yere strihniş,
ole ğl! 1 • " r ıc. b:ı!u.1~• .ık 1 arkadaşlannd,.a birin \ı deırril·
.ı·ik.ı l ~aı:,1. . . ,1
.
lu ~ ı.
d \{ ~1 . go..
ocg1o...1
, P t' }'a, ınc
ratu b· • 1 bu defa dah:ı müthiş t •7 s:;vfar.-:; vt. 1.1 _ it 11: zc,u·ni
let!c Hasama üzer: ı.l hü~ur.ı
bu un
••ı.ı ç. ı .ıası için
etm.,. erdir. Küçük çop;ı ı k • p ·
t ?im 1 v ıı n..:\i '·
!anlardan birini
öldü.-d1ğii
için cesaretlenerek \\İf eğ" nin
öteki gözünü de boşaıh•. i:'u
Ya ~:ıt'ef,ill ~a gizi~ da boşa g·tmcz ve ka:-!.ııllar
dan biri yara!;ınu.
Hasan canını kuitanmştı;·.
y
ura!~
kapl.ıa um acısib kc·
Bükrc'1 9 - L;t< ar.yalı lıi•
çik•·i p •.u çalamak üz~. e bt:tü.
gazete Leh' .ta ı i
Ro:n:ıı , ı
1
hızi
>! koşmıy:ı başl '· Üçµtıcli
arasınd ı, Rusya v~ Litvanyi!
kaphn da ko küsu.ufan birden
aleyhine miıtevcc' i.. ol nal.
bire ortadan kaybo!u.-.
üzere 1928 yazınd.ı aktc.dil Ayağından yarala,ı;ııı Kap·
miş gizli Eıir ınuahe.lc mavcut
lan keçilere hücum edince
oldugunu. yaıma1 L ve bu
hu defa köpeklerin mukalıe •
lesi.le m • • uı kalır.
muahtdenin metnini neşr tO dakik ıya kada.- bulundu·
mektı::dir.
Rcsm: mehafil mezkur met· 1 ğu yerden bir adını öteye gi·
dcmıyen küçiik çoban, yaralı
ni s.ıhte tdakki 1;t.nektedir.
kaplanın köpeklerle boğuştu hiı· te-:;kil:itı d~·ğıttıl;ır ğunu görünce hemen yei'İnden
fırlar ve kaplanın bulunduğu
Bdgrnt, 10 (A.A.] - Zağ
yere
doğru gider. Köpekler
repte münteşir "Novo~ti., ga •
zctesi Zağrep ve Spli, zabıta· . çobanın y nlarına geldiğini
görünce daha fazla ees:ı.ret
sının orjovada ism;ndeki mil bularak son bir gayı·etlc kap·
liyetperv.r te~lıil .. tı devfet
lanın üzerin:. atılmışlardıl'.
miidafaa .r.'l r.it kanuna tev İşte asıl heyecanlı ve korfik. n d~grtmıya başladığını
kunç hadiı<e de bu s.rada ol-

!Lehistan"' @mBn-

Bir genç, haya-

i

l3tl ( a

yaralanmı;lı.

Hemen o gün r.;ulı, rririn,;;:
bu duvar n « 4-S » ycr:nden
çat'adığını \·e bir gün birden"bire yıkılaral< bell:i de nufo$ça zayiata sebep olacağını
y~zmış, fakat be!edıyc dairesi
buna ehemmiye~ v=emişt:r.
Bir, iki gün sonra ise duvarın bir kısmı, bir hafta sonra·
da diğer bir kısmı yıkılmış,
gene belediye işe ehemmiyet
vermemiştir.
Nihayet dün
duvar pek tehlikeli bir bal
almış, belediyenin kaytsızlığı
karşısında polis faaliyete geç·
miş, yolun iki tarafına ip gererek halkın bu tehlikeli yerden geçmesine mani olmuştur.
Acı Musluk caddesindeki
ve Y eşildirekteki duvarların
kaffesi bir gün birdenbire
yıkılacak ve belki de bir çok
aile ocaklannı matem yuvası
haline getirecektir.
Acaba belediye o zaman
bu facianın mesuliyetini nasıl
üzerinden atacaktır?

yaneın
Nişantaı;ında İbrahim usta·

Gar.ajda

nın garajından yangın çıkmış,

ı çalının
Yangın

bir kısmı ya .mışlır.
soba borusundaki kı
vılcımlardan zuhur ctmişlir.

ı

Gene o!

l t l ll ı

Hususi bir
din m· icat
etmişler?
Sabah

bazı eşhasın aralarında

biri
husus'

mıştır.

aranmaktadır.

Çarşuyukebirde

1929 ar

dolandırınışlardır.

naa

komisyon bugün

rehklerıııı,zcicn

10 numaralı Süleyman efendinin dük·
kawna Dursun isminde birisi
gitmiş, on altı lıralık mal almış, bunlara mukabil de altın
suyuna batırılmış iki çeyrek
vermiştir. Snhtekiir yakalan·

verine
-

Mulıtelit-

to;Jla.ndl

Bir kaç gün eve) bir köbir din icat etmek ve şüpheli
mürcüyü dolandırdığını yazmuhaberata girişmek mes"eledığımız Fındık Fatma dün
sinden istintak hakimliğince
gene bir kadını dolandırmıştır.
takibata maruz kaldıklarını,
Bu yama• dolandırıcı kadın
hastal~ını tedavi ettirmek ümaznunlardan şehrimizde buzere şehrimize gelen Hatice , lunan birinin bugünlerde isticisminde bir kadım
doktora
vabı muhtemel olduğunu, şüp
götürmek behanesile kandır
heli mektuplann İstanbuldaki
mış,
yedi altın lirası ile 18
bir ecnebi şirketin firmasile
lirasını alarak firar etmiştir.
gönderildiğini, mahut eyb SaFeridiyedc yangın
idin yakınlarından birinin de
F eridiyede Tatavla sokağın
bu mes'elede zimethal bulunda yağ tüccarı Mehmet Emin
duğunu haber vermektedir.
beyin 22 numaralı evinden
yangın çıkmış, sirayet etme·
Bu haber hakkında vilayet
den söndürülmüştür.
ile polis müdüriyeti nezdinde
Açıkgözlük
tahkikatta bulunduk. Böyle
Sultanbamamında
Ne rsis
bir şeyden haberdar olmadık
Papazyan efendinin mağaza
larını söylediler
sına giren tüccardan İspartalı
Şerif efendinin oğlu Ziya 62
Ron1anyadan iade
lira kıymetinde bir top kuma1
şı parasını babası vereceğini
edilen dolandırıcılar
söyliyerek almış firar etmiştir.
Romanya hükümetinin muNe oldu?
vafakati!e iade edilen iki kişi
Beşiktaşta Akaretlerde kahzabıtaca ist'.cvı:p edilıntkte<l;r.
veci hakkı e cne:İ.1İıı amcazaler. .E!unbr, polis·n bcy(II!ına
desi 19 yaşında Boybatlı Hü·
nazaran Kalas konsolosumuzu
seyin kaybohnuştnr. Zabıtaca

Altın

I"

Ba~anurah!ıası

. i. ı.,:
yanıaııdopulo.~. salx:ha
k<11·:;;ı gdcn c.:ksprcslc
,-\nkaı·a{~an <n·det ctınİ)tiı-. Bugün ü,~lcyc
doğru ·'luhtelit nıüha
dclc l·o111İs\·onu hcv·cti unuıınivcsi İçtinı~
etnıi)tir.

Yunan
hülninıclinin ı\tina ve
ya Selaniğc nakli tavsiyesine rağ111L'l1 koın
is_ ·onun (iarhi ·rrak-·
'ava nakli
lehinde
e\ İce nıüttahaz kararın teyid cdilınt>sİ hcklc:ınıcktcdir.
J~ugünkii
i<;tinıada,

ayni zanıanda ınüte
' t•ffa jcncı·al l)olara11111 '.e:·ine de veni h:r
bitaraf aza iııtih:d>ı
ic;;n ta!ıiYc nıiiı·c.ı:aata
karar Ycrilc~keı iı·.
J.

bıidırmektcrliT.

Sırp

ci

mu~tur:

bile

Küçük çohan tüfeğinin bov · artık bundan is·
tifade imk,;nı kalmadığını anlayınca
belindeki
biçağını
çeker ve köpeklerle boğuş·
makta olan yaralı kaplaı:ıa

nanı:ıası

şaldığım

Bclgrat, 10 (A. A.}- Zagreptc münteşir Novosti gazetesine naz ran Yugos!avya
dc.naıım;ı ı amiral ~ nkoviçiıı
kur.ı~.ıdası .ılh .da olarak önü- 1 saldırdırır.
müz<leki il baharc'a Frnn~z. ı
Cesur çocuk parça parça
İııgil:z ve Yunar donanmaolmayı hiç ıı'tlına bile getirlar.nı zi} .uel edecd<tir.
miyerek elindeki biça~ kapla·
l~u .\a-'rarı
nın boğazını:. saplar ve eşelden
1 ııhran ı O (A.A.) Rusya ile büyük olan müfteris mahluku
keser.
İr.ın en ziyade müsaadeye
Bu şayanı hayret hadise bi·
mazhar mil~et esasın~ müste·
!ahara köylüler tarafından ha·
nit b:r gümrük mukavelesi imher alınmış ve herkes küçük
za rtmi~lerdir.
Hsanın cesaretine
parmak
!(··; 1 f~o~·i .İn ··~\'a:ı:ıti
ısırm,ştır.
Sc• : a 10 ( A. A. ) · - Kr~l
L-~----u-Be i;; i ncl:s;ni ınülch<·ssıs
a'l
ı ~l"
C: ·tor:ar< mu;;.yeııe ettirmek
~ i. ( J 'L
_
içir. ecnebi meınleket:cre mülevtcciher. 1ıareket etmiştir.
Değirmenciler

{2.

--1··'/ () J."

1

Sözü hi~ bilmiyen ne yapmak isff,,,
bir adam
1
yor/armış?
Hükümde karşı dil uzatan
Gebzeli Akif isminde biri
derdest
edilerek
adliveye

verilmişlir.

Küstahların

)~u İçtinıa<la,

:.a

tn a ede mi?

ınuhakenıcsi
Türklüğü t11hkir eden bir
tefrika neşreden Hronika gazetesinin
başmuharriri
ile
müdürü mes'ulünün muhakemelerine bugün devam edilecektir.

Bir golisin
intiharı
Polis müdüriyeti sivil taharti memurlarından «25» yaşla
rında Hamdi efendi evelki gün
kendisine amırı tarafından
verilen vazifeyi ifa edememiş
buna mlitessir olarak mlidüriyet hal:!sıııda tabanca ile intihara teşebbüs etmiş Cerrhpa~i! h.:stan~sinc naWedilmistir.
munnımu

..01•

-:·:--

Un resm'nin tenzilinden
sonra tüccar tarafından harice
yapılan sipari",ler peyderpey
gelmiye başlamıştır. Alınall
malümata göre elyevm •26500»
çuval un da yolda bulunmak·
tadır.

Resmin tenzilinden eve! un
piyasasına tamamile haki~
olan ve fiyatları istediklerı
gibi indirip çıkaran büyii1'
değirmencilerin artık bu ba•
kim rolü
oynamıyacaklatlı
bu suretle piyasanın istikrar
kespedeceği beyan oluruna1'·

"

tadır.

İktisadi mehafilde deveran

eden dedikodulara göre cleğirmenciler un fiatlannı faı·
!asile düşürerek hariçten . un
getiren tacirleri iflas ettıre·
ceklerini söylemekte inıişle~·
AlakadarlM buna uzun b~r·ı
zaman için imkan olma dıg
kan2atindedirl~r.

adUye

-----· -

,,

Son Saat

12 Mart

Zavall lar·!

k'de~·rlerd

kili.rkkorsanl rindan

akh "sar tütün~~Ü IJ@U~
cüleri pek sıkın- ......,...._ılıılS._...~--- -~~~ Her gün bir
Ve il bey, habetıda ...
eıse
mııhaver.e

....

•
• •
•
rımızı teyıt

ediyor
uponlar .itiliifi hakkında
CiÜn gazetemizde inti~-r
ed n lıübcr için fikri sorulan
• ıye
•
vekilimiz;, haberin esas
1
1ilıari!e doğru olduğunu, iki
'iyon liranın clayinlere veril~esi için bunların Paris sefiiıe verdikleri mektupların
A.n!raraya vürudu beklendiğini
•öyleıniştir.

ülcemal vapuru amelesinden burgm;u Hasan
!ıeıninin kıç anbarına 14 metrodan düşmüş ve vefat etmiştir.
eçenlerde
evine bir
mektup bıralorak orta~ kaybolan Emirgan postu.
~İidiirü Şevket efendi el'an
ulunamamıştır.

eyhan nehri taşmıştır.
On köyü su basıınştır.
daların elektrikle ten.
viri için teşkil edilen
firkete emanet ve idarei hu'ye otuzar bin lira ile işti
~ etmektedirler.
ürk balosu diye Türlrul;ı.
vaz salonlarında seyyahta göbek abşı seyrettiren
~~(ahat acentesi hakkında tah"11(.a!:a başlanmıştır.
üyunu umumiyede vukuu
it . . söylenen sui istimal failı.ı~nın memleket haricine kaç-

A

-ıarı şayidir.

nkarada yeniden kar
ve tipi yapmıştır.
Uyük zarar yoktur.
eçenlerde şehrimize ge len Amerikan masonları
~ Tiirk meşriki azamı arasında,

il-

ya~mış

b~ınas hasıl olmuş, şereflerine
tr de ziyafet verilmiştir .

?lis müdürü Şerif bey,
Jandarma kumandanının

bd ında iken açık göz bir

ı:ı..ız şapkasını çalmıştı. Bu
rif, çaldığı şapkaları ııat

tıı.ık için dolapr.kcn yakalan-

llııştır. Bu, sabıkalı Kadri na-

llııllda biridir .
Gümrük baş
müfettişi
~·
Nuri bey vefat etmiştir.
b 1zıııeti « 35 » seneyi hı.ılan
U Zatın vefatı bir ziyadır.
ehreııUni Mıibittin beyin
ıı
Ankara seyahatinin ema~tte yapılacak bazı tebeddü• ~ alakaifar olduğu haber,
trilınektei:lir.
velki gün Alman bani
dıralı Abıa vapuru ile
elen kaçak tabanca sandık
1
~ Yakalanmıştır. Buiılar iki
~CVel :ayui suretle ka-çak
~t :ınca getiren
Abralıam
~e ait olduğu anlaşılmış ,
~ata başlanmıştır.

Ş

l'ercünıanlar arasınba
)>~..

anlar arasmda tasfiye

~ aktadır.

Haklarındaki

g~ ikat acticesinde, mütareke

\>a~erindeki vaziyetleri mu -

d., görülmiyen 6 tercüman,,}
Vesikaları istirdat edil ,~
r.

...

Söğütlü
s~-

ve ErtuöTul
b

\>e <ilıiltlü ve Ertuğrul gemi
Yatı Halice idhal edilmiştir.

l:.Po ta tayinleri
baş ~ın Posta ve telgraf
l llı.iidüriü. ..
. .. dil' u
ôlfa b . gune mu r mw;Sı~ eyın

vefatından dolayı

başmüdürü Yusuf, Si-

\>

._ha ınüdtriyetine

lt

İmıir

it tin
. ta .r aı uavını
. . A vnı. '"oeytit n 'iilıleri hsdikLiliye ilcetıniştir.

ytıll h
;y

eklenen , eyyahlar

~ın ı·

'e'l'Jahl unınnmıza 400 kadar
.
a "S'ılya,, transatl-ti ltıjq e.I
g nı i btk1-ınektedir.

Peşekir- Şarlonun

hastane dersin?
ta hsılları, İzn1ir gaze..,.....,c.. ra " sev· çle lıa~ dı:
Kavuklu- Allah şıfalar ihsan
buyursun derim!
telerinin verdiği n1aduml... es' le
dı...
- L'..kin acıdım doğrusu;
lun1ata göre, bu sene
-t fii-Jlulıal'riri: ılptul/11/ı Ziya gıyaben
çok severim çapkını!
pel· sıkıntıda hulunJirardan medet ummak him'yorc'.u. Hayatında imdiye
- Kim sevmez ki? Hususile
hude idi: Onunda .Jrorkı.rdım
b:d:ır okumak ihtiyacını da
arada meslekt slık var!
n1akta<lırlar. Bu zaalt dudağı çatı.mı~tı.
hi -~tme:r.ıişli . F '·at Ke!leıi •
- Dün sabahki gazetelerin
·allılar
ınahsullerini
birinde,
okudun mu? Bizim
Ya şça
olduğu yerden
kara cümleyi ıökecek kadar
yeti.;tirnıek için pek
m· mu tın kaynan ~! Şarloyµ
kaydı, k;ıpıya dcğru d5nd.ü.
okuması vardı. Kelle uzaıı.ıp
ne kadar metediyordu.
elin1 f e<lakarlıkla bo- Taban!arı kaldıııp kaçacaktı. ıiıeıktubu aldı, heceledi :
- Aman azizim onun ne
"Bu mektüp İstanbuMa diyun cğnıekte, korkunç Fakat Kelle Bekir:
Otur yerine, delikanlı!...
yoırı R.um kap anlarından Seyit met:ıi .e güvenilir, ne de zem.. artlar altında muhm:ne. Bı:k:ırsm bugiln birini
!Diye öyle b'r bağırclı ki
Ali reise t di
edilecı<ktir,
tekiri rücn borç para biçare Jirar kcndi.ı;ile meşgul Seyit Ali ıeis bu mekbıbon güklere çli,:nnr, fa at yann
c!a yerin dibine sokmıya kalolm;ı.d$nı %allIIEttiği .Ke enin
- de ;: fı:e:ıiiz . memlealınakta ve bu 'Üzdcn
kar. Şarloyu met den dünkü
bu korkunç ihtanru · 'dir
ke · e avdet etme · e en
yazısında neler diyordu bakaınah ul erini daha eişitmez taş ke.5ılmış gibi olduyıikm al.nb.."'51ml teslim edileymı?
male g lm den e ·el ğu yerde dondu kaldı.
c ttır!,,
- Dünyadaki çe~it ı:.eşit
komiklerin
kısa birer tari. e Vakit bayii geciktiği için
.,. e!le okı.r.ı:ıasmı bitirince
yarı fiyatına ve ya
yapt lan soura: «Hakiki
daha eksiğine atmak- meyhanede kimse kalmamıştı. dö, dünün de ağzı hayretten rini
güldüımck
kudreti, zidnre,
Meyhaneciyle çmık!arı da bir
bir kanş açlk kalmıştı.
tadırlar. •
sınıf, memleket, millet taksi köş·-ye büzülmcşler, uyu!dı Şivel ile Jirar korsanın kcnmatını tanımaz, bu bütün in dil"'1'ile eğlendiğine zahip olotelleri k'.ümes sanan yodardı.
san1ığa ~amildir ve ( Şarlo )
Pala Hüseyin hançerini Ş:ve- dular. P,ala Hüseyin, Kell~in
kadın•.
işte hu nev;den dahi bir ko !in bı.ırıruna dayamıştı:
yiiziine c1 !<katli dikkatli baktı:
m;l'..fu » diyordu!
(1 irinl'İ ~·ılıil' ılen mabut)
- Çok bekletme!..
- D ğru
oku, sersem!
- Evet ama Şarlonun yalDedi. Şive! boy::.unun kopBir daha Dku!..
bütün otı.ırulnıaz.
mz -kendi muhitini değil, bütün
Keli ·n hayreti de Palımın- d~yı güldürmesi 'ile sayeÇünkü, efendim, şart, şurt ınak üzere olduğunu görünce:
- Şaka etme yahu, çıkakinden aşa~ı değildi. Zarfın
sinde acaba? Eğer «Hollivut»ta
var. İnsan kendi evinde kapı
iistündeki
satırları
yüksek
her gün sarfodi!en o mi!ycnlar
rıyorum!..
sını kapar, içeride ferah feD-;ye
kekeledi.
Titriyen
elsesle
bir
daha
okudu.
milyarlar olmas:ı dU...rıyada
rah gezinir. Halbuki otelde
Şarloyu
kim t;ınır, Harolt
dört
Döl'dü
de
derin
bir
hayret
lerini
koynuna
soktu,
öyle miya? Odanın kapısı çat
mektup çlkan!ı :
içinde düiii=•iye koyuldulaı-.
değil, çıt etse, derhal kapılar
İşte
bunlar.dan
biri..
.Bu
ne den ekti?.. Sihirbazın
aralanır, cazcavlu.ğınclan tuDedi. P.ala büseyin hençeSeyit Ali reise gijnderdiği
tunuzda
kalpak
açlısuıa
rını lduğu yerden çekmeden
ölii ne c ahi iri:li?
vanncaya kadar bütüıı müş
öteki elini uzallı:
Dü~ünüyorlardı. Önce Pala
teriler, kafalarını uzatırlar.
- Ver!
Hü yin
eyi haHemiişti.
Neden? Otelde bir kadın varŞivelin elindeki mektuplar
- Bul mi
dır, yahut iki,... Yahut, üç
masanın üzerine düştil. Biçare
Diye bağırarak masanın
beş ....
tiril
tiril
titriyordu.
"Bile
en
üstüne
Ö}le .bir yumruk indirHalbuki erkek dıilıa çok
di ki masanın r - • deki bütü:ı
Bu kadar horoza muko.bil o ka- büyiik mektubu gösterdi:
l~.ı... ·n kim bahsederdi? ı;:
o
- Bu •.. işte b !..
maşrapalar ruwaya doğru bir
dar tavuk olunca, tavukların
eğ :r keııdi başına Ye yalnız
Pala büseyin atihp mektabu
lraı •Ş irtifam~ fırladılar.
rahatı, huzuru kaçıyor doğ
keru:Ji .%~dS', kendi giiıılü,
ba ne
1daı?
rusu. Hem aile tavuğu otele
ka ptı.
kendi mehareti, kendi mariŞimdi dördü de
m •'arDiye kend'sini süzer. arka feti ile bütün dünyayı kal 1:ayaraşmıyor 1
halaı·l:ı güldii~k kudretini
dı. Birbirlerine baktılar. Sihir- daşlarına baktı; soma ~irara
- Dur, hanım, sen otelleri
haiz, dahi b'r komikse,
·bazın mektub nu
öndü:
kümesmiş gibi tasvir ediyorıya kor_
izin t.zşlllıXnn17 öfii :.kabi, giin tebdiii kıy.afet!;:
kuyorlardı.
-.z.sun.
dm mı, eı kek ıni?
buraya gelip ko ik N.ışit
- A, öyledir zahir. İnanmi
Pala Hüyeyin etrafına b~beyin şanosuna ç ·ı>ruı bakakındı:
~ir r, mlltereddit hir tavurla
yan tecriibe etsin hele!
lım da he.ıkesi gühlüı:siin!
bcttmı
!lal:lı.:
Kocasına ne diyeceği sorul- Açalım mı?
Elde o kadar Yasıta, o ka- Pek iyi bilmiyoruz ...
du. O şöyle söyledi:
Diye sordu. Kelle bekir
dar
pa a o katlar rek'fun
- N •' b' iyorsunuz, be
- Otel istemiyorsa, benim
cevap verdi:
k~li
olduktan 'Sonra bütiin
doğru .ı;öy
• J ..
d"nyayı senin babaıı da gülbir dükkanım var, ben bakka- Aç!
ş· el cva:p verdi:
.... '
urur.
d
lım. O dükkanın üstündeki oŞive! bir ist.avroz işareti
- Bilmiyoruz., çünkü hu
etekim, « Meddah Süruri»
da hazır... Biraz dar, tavanı
yaptı. Jirar gayri ihtiyari:
tardı · sarılı, örliiiu... 'Yalım:
vaktile burada Muhsinin ~
basıktır ama gönüller hoş ol·
- Sihirbaz ' u mektubu
yüzü ~ık... Yil:dinde sakal
tiği « Leblebici Horhor » fıli
sun!
yerine varmadan açacaklırrı
bıyık
d •
balalırsa
mindeki küçücük rolü ile alemi
Kansı, hemen elini uzattı,
lanetleıniştiL.
nasıl güldürmüştü?
kadm 'Obmili!
işaretle tarif etti:
- Ha pardon, az daha
Diye kekeledı. 'Bu sırada
P..a Hüseyjn:
unutacaktmı, ayni yazıda Şar
- Oda değil, kumruların Pala Hüseyin mektubu kapa amamJ_ lkıı~adıi!
la ile « Na.vettiıı Hoca» .ar.abarmai:ıilcceği bir höcere. Tan balmumunu koparrmştı .
Dem. Kelle tRear:
smda da bir ukayese yaptvuk kümesinden bile ufak.
Kaatlar
yırtılınca
içitıden
ll ?.
lıyor ve her ikisinin cihandaHem mutpağı yoktur. Mut'kinci bir zarf çıkmıştı. Bınruıı
ki tahaflık dereceleri bir göspak olmıyınca, kadın kısmı
"üzerinde dört satır yuı vardı.
teriliyordu.
hiç iş göremez ki!
f J.iaharti var]
Pala H' seyin olromak bil- Hde ~ sen büsbütün
- demek orası da olmaafedersıin!
•
yacak?
Hocanın tahaflıkları, alayları
- A, efeni:lim, böy"iik söZÜ11'le
eılı
milrtüeri, şakaları, :;o.ımifetleri
tövbe, gitmem. 1.tutbaksız yekendi hay11tınd.an .bugüne kare kedi bile uğramaz!
dar bütün dünyaca baş üstün·
de tutulduğu gibi bu hal kı
Mahkeme ôüşündü. Kocaya
mühlet verdi. Müm:sip bir ev
yamete kadar böyle gidecel-..-tir.
.,
Fakat Allah gecinden ve.."'Sin,
bulacak, karısını oraya davet
Şarlo ef.:ndi biraderimize ya.....,ıM-~" ", ı
edecek. Bu!mazsa icabı düşü
rın emri hak vaki olursa hiiTcre~ulı eden bir habere
nülecek!
Lozan ahtnamesinin güm tan .da kendisi ile
gö , iıazir.mt!.m itibaren ka rüklcre ait ahkaınmın önü beni.her rahmete
TIJŞUr. İ.,.cee
zanç Y~rgisi.ııin tarzı tahalıkıılm
Mahsul ha.r&p oldu
müzdeki ağustosta
mevkii
Oldu?
Zav.illı
tcıı! ;1 edil ek üzere tetkikat
Üç gün evel İznıir<le mer'iyettcn kalkacağı malfım ya;n
1
[l:n;ledilrtl!lı
•onra
ismini
bile
dıı·.
dur. Bundan dolayı hükümcti!
Şi diki usul ile
yapılan
yagan şiddetli yağ miz, m telif eıu:üınenlere
- Çok doğru birader, çok
tahakkuk, b'r çok mağduri
nıurların
zararların
yeni bir gümrük tarifesi Jıaı:ır
doğrul
yet i dialarmı, itirazları mudp
dan bahsetnıiştik. Bu latmıştı.
- Sonra Nasrettin hoca
olmıiktadrr.
Tarifeler elycNm B. M. M.
bütün
o şaheser tah:rllıklannı
Yeni
düşlhıiilcıı tahakkuk
tufanı andıran vavMuhtelit
encümeninde
müzaHollivuttaki
milyonlar, ınü yar.
t..rzın• göre, her müessesenin
murlar yüzüad .. n lz- kere edilmektedir.
lar ve a!Ja hayretle-' vereıı
koeturatlan · tetkik edilerek
Bu münasebetle alakadarvasıt:ilar arasında mevdana
b'r ae .. ile bedeli icann .aısfı
nıir ınezruat.ının n alarclan bir kııaııı Ticaret odakoym:ıdı
ca bütün rijinal
kazanç, vcrglsi olarak tespit
aleı;;ef çok harap oldusına .müracaat ederek komiseserlerini
onya ile Akşehir
ve t;:hsil edil cektir.
yonca
fazla
gümrük
resmi
arasuıda
boz
eşeğin!ıı sırtında
Bu • !;er, ınüessesat sahipğunu ınahalJi gazetevazedildiğini
söylemekte ve
adı saç gözlemesini ge-yeliyeun
ler'nden bir çoklar .ı m
ler ·azıyor.
bumın tenzili için odaam B.
!'ek
ibda etti. Hoca kim? Sarbırat..nıı~tır.
M. Meclisine müracaatını islo kim. Tıpkı Ömer Hayyamla
Bittabi, konturatl:ırda beHüseyi
B.
temektedirler.
Tuzsuz Deli Bekir gibi!
deli icarın hakiki mil·tımn
Yeni
MwJiova seİirimiz
Müracaat edenler arasında
- Qyle aıizim, öyle!
dan dun gösterilmesi .ihtimaHüs yin Ragıp Bey bugünkü
mi::, ~amel elbisccilerle ipekli line karşı, hazinenin ziyaına mani
- Oyle ise git, o yazıyı
trenle ve Berlin tankile Mosve sırmah eşya amilh:ri buyazana benden çok selam
olacak tedabir de teemmül
söyle!
edilmektedir.
kcuaya gidecektir.
lunmaktadır .
1

khisar tütün

ınüs

a.hı

moson

ü .. ne

üthiş

!r yumrulc

Gümrük resmi-

nin tenzili
isteniyor

-
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r.

lığına
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Y edilrule - Sirkeci hatt
işliyen tramvaylar a
büyük
bir kifayetsiilik götiilmektedir.
Bundan başka saat sekiz bu·
çuktan itibaren bu hatta işli
yen tramvaylar iki arabaya
i İsar ediyor. Şirketin bu
buJusta bir kolaylık bulması
behemehal lıizımgel iği kanaatindeyim, efen i
Kermi

İş ve

m

«K» remzi altm a iş anyan
zatın Çarşı!ı

handa, 32 numarada Suphi beye mürac6at
etmesi rica olunur.

•
İş isf!Y

m

8 Mart t ilili
0

ga:ı;etemizde

iş

anyan a'·
·ki zatın
adres numa
ufak bir
yanlışlık olm t •r. Eu n:üna sebctle her tic ret ~üessesc
sinde ça! mak isfı n ve yeni
harfleri hilen bu ntm adreslerini tekrar eıi=ynruz :
Fatih: Zeyrek Allı karınca
sokağında N : 29

•

is. arı 'anlara

-

Motörcü Ali imzası ile aldığımız bir meklııpta, tahsili
yerinde oL'llası lazımgelen bir
efendi için bir tavsiyede buJunulmaktadır.

& ela, Ç

ki.uda, Zonguldaktan gekn köıniirler için
yapılan madrn kö!llÜr antreposundadır.
Maaşı 75 lira
olarak gö,te.rllmektedir. Arw
edeııle.r

iç.in T" ti cir..rında,
Yakut h:ında 11 nuraara adres
gösterilmek edir.
!1-

z yi
Namıma

dıınınıı

muharrer

~

cüzybet-

e mebiiı:ıil

tim. Hükmü ohnadığını beyan
ederim.
merhum tabir B. ZMcesi
Emine J\dakt
lf

~luhahcre
Karagümrükte polis merkezi bit' iğinde atman P..ımıdi
beye: Bahsettiğ'niz .mektubu
almadık. Bu icbarla Son Saatin size üveyi evli-.t muamelesi yapması mes'elesi mevzu
bahis
değildir. Kmma:tiıxizi
tashilc etmenizi rica ec!.eriz.

Ulur in u

ll

18 i
"TecnıeUin

o a

•

Bugün Sirkeciye gelen ekspresle Şirketibayriye idare
meclisi reisi Neemettin«Molla»
B. Avrupadan ;elırinı.ize avdet
etmiştir.

didat
Anadolu hattı ijletııae mü·
diriyeti kadrolaa
haziran·•
dan itibaren tahdidat )IJl.PJlacak ve devlt.t demir yolları
U. M. ne intikal eôen bazı
işler dolayısil

i .
mesine tuzun
makaınlaı· bC

"'

H~a,ada-

id.yan bazı
&lir.
r

•

E
Dün ögleden sanr.a gelmesi
icap eden ekspres ancak bu
b.<ıh saat 9 da sirkeciye
v.ısı.1 olmuştur. Ekspres, kardan dolayı Yogos1avya ve
bı.ilgnri~tandan ~c
· olduğu halde hı.uiudum112a .dahil
olmuştur. Diğer frenlerin se·
ferlerinde anza yoktur.

1

Çocu dara ba_) raınlık
Himayei etfal cemiyetinin
süt damlası Tiıiiesıreseslntle
bugün s=t 15 te fakir :yJ&v rucaklara bayı-aınlık .Jhise,
çamaşır ve erzak tevzi edilecektir. ~u tevziat 100 den
fazla çocuğa yapılacaktır.

(

Sahife .ı

1 2 Ma

·~ Son Saat
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ol

frAvuç

1\1erhıın...

Serserü!&lm~En1lakin yüzde Bu sene piya- HATJRALARl

Muharrir(: M.Tu~

Jıığda)r...

1

u

kudurmuş
Eller·~

i v

r

ı

rıl

e v i küfürler·

Şubat

muamele

oluyordu.
Ra_ Tal tar,
bahsin
Bö.ükbaşı~ a
intikal ~f uhzırların ba ının
etı nt i · çiı çare düşü I dan kurtuldu u gibi
'idi i nöbetçi erin de
nürk(.n İ ail ağ· ,
ayni nal·aratı tekrar burunlarına gillü rerek gözden ni! an olan
edivordu :
- " Yarimin uğruı a o ce ır ve kavi aclaını
aynı
g ce
onu l·ur an c.c.cegin1; - henıen
teresi elin1le l esece- içinde - yakalamak,
akla hayret verecek
(rinı, de.ri ·ne saman
bir iktidar eseri idi.
doldurup
;osmarnın
Ba vraktar tuhaf bir
kapı~ına a'iacağını. O
halecan içinde beklida evdah ının l·uv ·e- yor u. Ağayı da, onun
tini gür.sun, muhabbe- sarhoşluğunu da, tehtimi anlasın.
ditkar
biçaj:'.,.,nı da
Ağa, bu acip nağnıe
unutmuş,
gözlerini
yi n1üteakıp ellerini kapıya diknıiş, ıneç
çırpn11ya ve haykırnu hul mahpusun vüruya başladı :
dunu beldenıiye ko- Ali, Hasan, Çakır! yulmuştu. Tersenkli
Teresler, kodoşlar, ner- oğlu da artık homurdanınıyor,
bağırmı
desiniz, gelin, koşun!
Bu sayha üzerine üç, yordu. Sanki ayılmış,
iradesine sahip olmuş
beş uşak birden odaya
doldu. Ağa, kançana- tu. Biraz müşmeiz ve
son derece dalgındı.
ğına dönen gözlerinin
Bu intizar devri, yazehrini heriflerin ta rım saat kadar imtiyüreğine dökerek ve
dat etti. Bu müddet
zavallılara ölüm raşe
zarfında ne ağa, dizleri döktürerek eınir lerine nıüteveccih olan
verdi ;
gözlerini kaldırdı. Ne
- Tez tonırukçuya Bayraktar, kapıdan
söylen, nıahpusu ya- yüz çevirdi. Odanın
du;arısında bir zincir
nıma getir:sin.
l\lahpus!... Bu kelinıe şakırtısı işitildiği zamandır ki
her iki
Bayraktarı titretti. Şu
adam yerlerinde kı
kuvvetli
örümcek, nııldandı. Ağanın iş
acaba, Bölükbaşıyı da nıizazı çoğaldı, çehreağına düşürnıüş midi?
si siyahlaştı.
onan,. firariyi yadetBayraktarın dudaklamen1esi,
demek ki, rı titredi. İkisi de çok
kendisini ekle etnıe ayrı hislerle, biri kin,
sinden ileri geliyordu. diğeri nıcrak ile şu
zincirin inlettiFakat, ağa, bu nıuci- ' inliven
,,
zeyi nasıl göstermişti? ği . şahsı karşılanııya
Bir gece evel Kad kö- ' hazırl~ndı.
Mabadi var
yünden sa vuşan Süle) nıanı, nerede ve ne Ne tilu memurmuş!
suretle elde edip husuBalıke5İr
Belediye
si nıahpesine, bütün katibi Süleyman efenRusçok halkını tethiş di
is zanıanlarında
e<len o şöhretli zında vazife;i başında buluna koynıuştu?Eğer bu nacağı yerde dışarda
cihet sahih ise, 'f r- faizcilikle me~gul olst nkli oğlu, I-ıölül·ba duğundan ı zledilnıiş,
şı jI ha kil aten hap t.veriı e ha .·kası konul~
r ı ı ~ a aç k ·' ·ka mu. u .
u

1

,;

~M~~~f
! M.TURHA~
• •

zarfında

T po

kuruşluk

(92)

yapılmış,

(3597) lira

kuruş

izleri

kızara kıza

ra odasına ı,·ekildi. Ye<ligi silleden ziyade,
Lalinu:u o gün sızdı
ranıadığına müteessirdi. Hiç olmazsa ondan
da sekiz - on altın alacağına kani idi.
Şu
arbededen · ::-ıonra o
veda etmek
ün1idc
icap ediyordu.

rs

Bu -sene buğday piyasası .gene yükselmektedir. 14akin buna
se p cihandaki buğ

harç almmışbr.
Bu muamelattan ( 55884)
dayın azh!!ı değ-ildir,
lira (14) kuruşu sablan (53)
bilakis, buğday bütün
parça maim, (29,349) lira (44)
cihan piya ·asına yetip
kuruşu da terhin edilen (44)
te artacak ınıktarda
parça binanın kıymetidir.
Geri kalan { 2694 ) lira
dır. Buğday fiyatla ·ı
(34) kuruş (7) intikal muanın yükselmesinin semelesinin kıymetidir.
bepleri şun1ardır :
Ferağ intikal
ve ter in
Kış buğday ekilıniş
olarak yapılan bu muamel erin mecmuu (104) parça ~
olan yerlerde k.'lrların
lak ve araziye inhisar etmekmah:sulü layıkı vcçhile
tedir. Aynca (28) parça em- ·
örtn1emes{,
Şikago
lak daha muamele görmüştür
buğday
piyasasında
ki bunlar da rehinden kurkuvvetli
gurupların
tarılma ve hediye edilme muameleleridir.
spekülasyon yapmaları
Üşküdar
kısmındaki
bu
ve hen1en bütün ithalat
muamelatın
( 82 ) si
ev,
ınemleketlerinin kuv(13) ü köşk, (19) u dükkan
vetli birer talip halini
(12) si arsa, (2) si çayır, (1) i
mu hafaza etnıeleridir.
ahır, (l)i mağaza, (l)i bağ,
(1) i de tarla üzerinedir.
Sinen1a Ye tiyatrolar
Terhin edilen emlakin yüzDarılttalinıi nıusiki
de sekseni maalesef rehinden
INCESAZ hey' eti
kurtanlamıyarak sahlmaktadır.
Ramazanda her akşam V ez~ıııımmıııı
ıııınımı 11ıııııııııumınııuıı11111111ıı1111U1nsııJ
necilerdeki salonunda teren1 ~ARI ZANBAK filiminin \ nümsaz
olacaktır.
'i
dehakiir mümessili
'
FERAH
SiNEMADA
BİLLl DOV
Vortley canbaz hey' eti
GELİN DUVAGI \ varyete
- vahşi hayvan oyunları
fili'd
Sinemada:
Casuslar kraliçesi
' ıuıuıau~ıruı:mı~ılilftDl.lül•ıızmpttl.lmı~

(58)
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Zarif ve narin...

,

ŞEHREMANETi
~

1

FLORANS VIDOR
Kibar ve güzel...
TULYO J<ARMİNATI
Aşk Beldesi.....

1 1

Bütün bu!'lları yakında
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F!limin~c giırccck!i:iniz
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~?fi::
BÜYÜK

Bu otomol,ilde ilk söyleştiğimit
cümle olmuştu.·
. -215-Mu.ha;·ı·iri: ldı·is .lfıılıtefı'
lliiylo söylerken uôzle-

hir ılii:ıüııdiim hunla ıf
lwp. inde ((lısıı·ıl,) l•ntııı•
kf'ndl kendime erkf'l,li"l ıv
şanından old uuu süylolle
ciir'etkürlı{jı hir t nrl~

ri sıuıki:
- iyi ettim, gelİııi~ olsa idi malırcmiyelinıiziıı
tadını lwzardı deyil nıi'?
gii tı•rem(•nıişlinı.
Denıeı, istiyordu. Genç,
FHlmt hu ~<'1" ilvh• ol•
olgun ve dolgun vücudumıyacal
. Jlu s ler ·ı. il'
nun sık ık hılıarıp innı sinden içinde yanan ihtiıui, f''•k
liiiimi oo 1
ras , teşiuin ~iddelini an- cek, diirl giinıliir çel>tiiıllamakta hiç te güçliik 1ıasret ve lntiz,ırın acı 1111
di.irt saalte çı , ruı·ıJ, i iO
çeknıedlm ..
gözlerimi dürt ça<'al,tıli1 '
Belli idi ki o da benim
- Eğer, dedim, Iwııu:
gibi hu randevunun, hu
m·ık istiyorsanız, size nt..
tallı lıedefleı· ta~ıyan lıu
kad. r oeveze oldu(Jnlllıl
lu~ma gününün intizarı
ç lıuk i pat mlerinı. iıı·ıl'
i<;inde çalkanmıştı.
Ve nihayet, o da, ben ıde, alı bile dedirtirinı.
Hele Jıir oidC'ce{jimit
matlulıumuza nail olmuş
tuk, daha doğrusu olmak yere gidelim. Hol hol }1('0
gürür hem giirii~üriız ..
ü~ere idik ..
Bir . otomobile atladık, · Kahkahan lıaslı.
- Oh, ı;e illıl, Jwıı 01'
gideceğimiz yerin adresi"tıpkı sizin olhi açık s(İ/,~
ni şoföre o· söyledi:
lü hir ldnıse ile taııısıııııli
- Deniz hamamlarına,
isterdim. işimi Allah ·~ııp'
Plı1la plajına .•
tı. Çabuk anla~acnjJız, fıı'
Otomobilde gidiyoruz ..•
kat elinizi şimdi <;ekiıı~ı
Göz ucu lle yanımda
ki ıiıahlıiku ldtlfl süzüyo- konuşmak i<:in ellerin ılı'
line ve tercumanlij'jıll~
rum.
1'"e enfes, ne bal ve ne müracaata daha vakit 1·ııt
Böylece ~örüt>erek \·~
şeker bir şey.
daha
ilk hamlede kalınlı
Dört gündür hasretini
gibi
açıJnrıılı
çektijjim bu can ciğer çiçeği
BU AKŞAM
kuzu sarmasının bu kadar şakalaşarak. gldiyorduliı
harikulade bir nefasette Ş--'lıri Ç..)ktan geç;:nlş d ıJ1
kenarını hoylu 1Joyunc11
saat 21,30 da olduğunu eğer bilse idim
çektiğim sabırsızlık la bü- sıralavao düz ve toz sut
• HAMLET yük
yol üierlndo son sür•ıtl0
ıstn·aplar içinde beni

Ertuğrul

Şekspirin

cıası

fa-

5 perde

tercüme eden
ve sahneye
koyan:
Muhsin

M Afİk Sinemasının

MUVAFFAKİYETLER HAFTASI OLACAKTIR

Çünkü bu müıntaz ve kibar sinema sizlere 14 :\1art Perşcoıbe günü saat
matine:-lnden itibaren it1 muazzam filim tal:~im edecektir.
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LINDBERGDEN DAHA YAMAN
TRAYON ve PATSI RUT MiLLER tarafından
temsil edilmiş müstesna bir filim.

za~r::ıa BEN BABAMI İSTERİM

emsalsiz şık ve kibar komedi REJİNAL DENi ve küçük dehakar artist JAN LA VERN •aı ır ıdan rem il edilrn s nck kıvrnettar ş he er

KAZAKLA~

filimini çevirmek için HOL- 11
LVOOTTA evleri, kiliseleri
ve her şeyile ınuaazzam bir
KAZAK şehri inşa edilmiş
tir. KAZAKLARIN yıldırım
gibi ata bindiklerini ve dev
gibi ınubarebe ettiklerioi
görecel--.s'niz
20 Mart Çarşaınbadan
itibaren

. er e. l
r ·f, ı u- ' ) ü · bir in artdırfo
ha) yel kazancının ·eı
ı
{alesi de iç cebine
yerleşn1iş bulunuyordu.
ziyaını n1ahut parın 1
1~· ın bastonunu alıp
izlerinin arasıua işli
.· rek alelacele yıl,ian evden çıkacağı sırada
dı, yüzünü o izlerden
l.alinur yetişti
ve
kurtarıncıya
kadar sordu:
uğraştı
ve ·nihayet
- ~ereye beyfendi?
sofa ya çıktı. En güzel
- Istanbula.
elbisesini gİ) n1iş, cid- Hanınıfendininhaden zarif ve ınelih bir beri var n1ı?
"rkek hali almıstı.
•
- Tabii var, kendiCüzdanında banknotlar!a beşibirverde
altın, lerinin eınirlerile gidi•
. -eleğinin cebind~ o:ı voı·unı .
-- 1\k~an1a dönecek
beş lira ·ardı . . «in::.~ n
l·ü<;ük bir td nı, {ılcn1 nlisiniz?
,;

llıa
lro

ka

ko~uyorduk.

kıvrandıru•dı.

Ünümüzde, arkamızd •
Onu lıamaında iş kıya
fetile ile görmüştüm. Şim yanımızda, araba, lıisildet
ve tabanvay mü~tcrUerl
di dış kıyaieli ile adeta
hep, hep Huenos Ayrcsııı
tanınmıyacak kadar değişmiş, güzelleşmişti. Bit·
bunaltıcı sıca(Jından kur•
az sonra, deniz bamanıııı tulıııak için J,a Plt1la de'
da ise hir üçüncü kıyafe
niz lıaınaı::ılarına ko~mali'
tini, bir üçüncü şeklini ta idiler.
daha görecektim. İş, ve
(Jlahadi var)
dı~ kıyafetinden sonra (iç)
luyafellnin ne cins kuınaş Yeni harflerimiz 'Ve
tan dokunduğunu aıılıya
Yuna.nistandaki
caktım. Her halde bu ~im
Türkler
di güze gözükıuiyen ve
İskeçede çıkan Yerıİ
bir az sonra tabak !Jlhi
meydana çıkacak olan son adım
refikiınii, ~1·
şeklin,
son l•ıyal'etinin
Venizelos taraf ınchıfl
diğer lıütün kıynfc.ıtlerden

,;

-141nıak

ayı

(87927) lira

gö te ·n1iş

- Af buyurun -<lc,;(literbiycsizlik ettiın. Bu
mel'un kiz, beni çileden çıkarnıak istiyor.
Fakat alacağı olsun,
onun otuz iki dişini
eline vermezsen1 bana
'tla Lalın ur denıe8inler.
Hurrem artık orada
duramadı.
Yüzünt c
güzel kahyanın par-

ıyor

dairesinin Üsküdar kısmında

le ada . ları ı ça.ğıyordu.
-100-

sa neden
yükse di?

sekseni kurta-

baskın olacağı

da

mulıak·

kaklı.

ı

'için susuyorsunuz?
- , e söyliy<•yim'!
- A, onu da benden nıl
-

öğreneceksiniz.

Rodop umumi Valili""
ğine yeni Türk harf'
lerinin Türk nıektep""
lerinrle tedrisine nıfı'
~aade edilme ini enı'
rettiğini haber yef""
n1ektedir.

Olomohilde ilk teati ettiijimiz sözlr lıunlar oldu
ve bana adanı akıllı bir
dt•rs ınahiyetlne geçli.
Oca
içti A
Gözümü şöyle bir lmpaB <Ttln saat (14} te Til11'
dım. Ha ımd· n i.Jl'Çen ına·
eeral, rı sevd, paz, r ıul.tkl 1 ocngmda çocu.~ haft sı içil'
bir i ':imıı ya• ılac.,ktır.
lış
veri~
fırıldaı.ı. r nı

flurrem, a~·gın bir
nigaha terdif edilen
bu sualin manasını
anladı.
l{fınıran hey
gelince kendisi usulen
açıkta kalacak, Lalinur hanım da bu fır
sattan -.ferihü fahuristifa<le edecekti. Zekası - o an için - bir
lcınai teyakkuz gösteren deli ·anlı, içinden:
- Yağma yok!
Dedikten sonra kahya kadına cevap verdi:
- Elbet döncce~riı ı.

Ve müteaki n uhvf
bir şiveyle ila e etti:
- Zaten param yol;
ki gezeyim, dolaşayıfl1'
Attığı illenin acısıfl 1
tehvin için fırsat :ıfl'
yan, Hurreınin gönhi'
nü almıya
çalış;:ı~
Lalinur,
onun
safiyane bir eda 1

I'1e

söylediği şu sözl~rc~:fl

istifade etmek isted 1:.
-Emrederseniz -deli'""
size bes - on lira yef~
.
d "("'
yinı, sonra iade e e
..

sınız,

e

J

(Mabadi vot
_ _ .....

1
ta
t•
'

,.

a

~
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Saat on üçü hiç çalar
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Hintlinin biri kapıyı aralık
edince de ...

Ka n

vatın

lar

4vrupada isyan ettiler, üniforma
giymek istemiyorlar

ili; ayda gelen
gemiler

1
t ~ıı

tür.
vapurlardan (( 13 il>
<ltıcsi linıanla nıua0t'le yapınış, nliitehaı ''l!ı7ıı si transit olata 1,·
• •

•1ta b'

Ilı

•nasında

bayramlaşma

~ras· · ·
·
8~ 11111 ıcra edilecektir. işbu

1 ı~ıa

~~·

d

llvetname mekamına
·
ltııdir
li t'i
• ark a d a 1ann t eş rifl eca olunur.
r

(J~&çok

fifekler

~di"'

~·' la tada Perşembe
J'.<lrı lllt a Hasan e f enQİrı·

~re"

11111 111
1
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Şubat ayl içinde dünya
piyasasına çıfı·arılo.n

Geçen

Cenıalettitt

- Beyhude yere kendinizi
tarla kapının kilidini açh ve
üzmüş olursunuz. gerek tedip,
Öjen amca kendisini karanlık
gerek işkence bana vız gelir
bir odada buldu. Hintliler bir
oğlum. Söylemiyeceğim vessekelime telaffuz etmeden dışa- ı
lam.
rıya çıkmışlar ve kapıyı kilitlemışlerdi.
- Çok müteessirim Mösyö
Maks ama bende size beheÖjen amca kendi kendine:
- Acaba beni karanlıkta
mehal söylemiye karar vermiş
bulunıyorum. iyice düşününüzmı bırakacaklar? Diye mırılde teklifimi öyle reddediniz.
dandı.
- Düşündüm, taşındım ve
Fakat birdenbire oda, taağzımı açmamıya karar verdim. • vandan taşan elektirik ışıkları
Bu sırada kapı tarafından 1 altında nura boğuldu ve bu
G t;cn gün Soa Saatin orta
dir. (Arizona) da büyüb l
, bir hınltı aksetti ve Keller 1 parlak ışık karşısında Ôjen '
0
Yuııil muharriri aran bacıla
musiki müsameresi verilmiş
Hintlilerden
birini çağırıp
amca bila ihtiyar gözlerini
tıııdan mürekkep bi; cazban- v bu müsamerede tamamen sordu:
yumdu. Öjen amca gözlerini
d1'1 eğer evvela düşünülmü ~.
Amerıkalı vahşilerden mürektekrar açtığı zaman bir nidayi
- Git bak, kapıda bir gü~lı a gelmiş olsa idi matbuat kep bir cazbant heyeti birinci ruuvar
"it"
f...
hayret izharından men'i nefes
i ~!osunda boy göstcnneleri
gelmiştir.
edemedi.
Hintli kapıya giderek kemaYı olacağını yazmL~b.
li ihtiyatla kapıyı aralık etti
Öjen amca taacüp ve hayResmimiz bu vahsileri asri
Bu fikri, yani cazbandın
ve
kapı
aralanır
aralanmaz
retinde
tamamile haklı idi .Çüı:musiki aletleri ile beraber ve
hakiki şeklini tatbik elmeyi
Aınerikalılar da ,!.:~nmüşleı·- grup halinde göstermektedir. sendeledi. Kirli sarı renkli bit kü içinde bulunmakta olduğ"\l
tüy kümesi yıldırım süratile
odadan dört dıvarı da kıymetli
Hintlinin bacaklan arasından
taşlarla bezenmişti .
geçerek Öjen amcaya doğru
Tavandaki elektrik ampulkoşmaya
başlamıştı. Mösyö
!arından taşan bol ışık bu elKroşe köpeğini tanıyarak:
maslar, pırlantalar, zümrülter
ve yakutlar arasında göz alıcı
- Tilki! diye seslendi ve
bila ihtiyar kendi kendine
bin bir iltimalar yapıyor , her
Pariste
v
söylendi:
tarafı
pırıldaşan
rengarenk
Pransanın b;.- Galiba beni görmeyince
akisler yapan bir mücevher
tok şehirlerin
kaçıp buraya kadar gelmiş
dalgasına boğuyordu.
de işliycn traolacak ... Ve yüksek sesle karBermanyamn en kıymetli
llıvayların ekşısındaki adama hitap etti:
yakutlarından mürekkep mülltrisinde bi sellesler, Peronun, Kolombi- Kelleı-, biz tilki ile pek
letçiler, vat sevişiriz... Ben bu hayvanla
yanın en nefis zümrütlerinden
llıanJar, kon çok muvaffakıyetli anlar geyapılmış arabeskler, fosforlu
lrol!ar,
hep
çirdim. Meryadek meselesinde
mavimtrak ışıklar saçan daha
kadındır. Trabile bana bir hayli yardımı
bin bir taş bu odaya efsanevi
bvay şirketleri
dokundu.' Şimdi şu mahbusbir gece masalı mağarası hail kadın meluk saatlerini de beraber geçi- !ini veriyordu.
llıurları
için
receğiz... Keller derhal ce ~
Odanın bir köşesinde üzeri
erkekler gibi
vap vermemişti. Hintli ise kaipekli kumaşlarla örtülü merfakat ayrı hupıyı sım sıkı yeniden kapamış- merden mamul antika bir
susıyeti
.
haiz
tı. Katil bir müddet düşün!.
karyola vardı ve bu karyola~. llt'f o r m a 1ar
dükten sonra:
mn baş ucundaki camlı dolap
1
hdas ederek
- Pekala!.. dedi, köpeğiiçinde ise cesim pırlantalar
b 11ııların giyilniz de yanınızda kalsın!
göze çarpıyordu. Ôjen amca
llıesini mecbuBu hayvanın yanımızda bubu camlı dolaba yaklaştı ve
ri kilmak is lunması iztırabımızı artırmakmuhteviyatına bir nazar fırla\eıniştir.
tan başka bir netice vermeyetınca hayret ve taaccübü arttı.
Fakat kadı·
cektir.. zaman olacak ki şu
Dolabın ilk gözünde papalık
~lar buna şid
hayvanı da yanımıza alıp ıztıtacından çalınmış olan ce.sim
deue muant
rabımıza iştirak ettirdiğimizden
zümrüt duruyordu. Bu taşın
~l~uşlar. Başl... .da Fötr ~apka, arkalarında yakası ve kolları dolayı peşiman olacaksınız!..
ya nda ise « cebelinnur » ve
t UrkJü manto ;!~ çalışmak ve bu suretle kadınlıklarına ait
Keller badehu hiııtlilerden
«deryayı nur» tesmiye olunan '
t~~kten uzaklaşmak işlerine gelmemiş. Kumpanya ise israr birine:
yakutlar duruyor4u. Buradaki
tyormuc
- Mösyöyü dairesine götütaşlann ·önünde küçük birer
Bak:ı!ın~· hangi taraf ga'.ip. gelecek? ..
rünüz! emrini verdi.
etiket vardı ve her etikette
Hintli Öjen amcanın önüne
taşın ismi, mahiyyeti ve tarihdüştü ve kendisine yol gösterçesi hulasatan kaydolunmuştu.
meye başladı; diğer hintli ise
Öjen amca hayretinden ade-adamı
peşlerinden geliyor ve Öjen
ta donmnştu. Demek ki bütün
. ~tıbat a\'I zarfında
ı\dana gazeteleri geamcanın en küçük bir hareAvrupa matbuatını işgal eden
.
1l
tııaılin11za :ı;,s ı.;en11
ne hu t"-ttrünkrde o,\ooı)
,..,
ketini bile gi:zden kaçırmıkıymettar taşlar sirkatinin
){~Iınis olup hun.ların 1\ ,·vaz,·an 11
isıninde
yordu.
failleri de şu cidden " Uğur.
Öjen
amca
böyle
alayı
,-ala
tııccnı.u
tonih\tosu firari \C ~inıdi Yuna- ile odadan çıktıktan sonra suz kaya" run esra~engiz sa - 1

)~ · li. F. Suadive ocağı rittiııd
~ti'
en: Bayramın ı.k.ıncı.
!1 .ı Şeınbe günü saat 10 da

tJ

Bir
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Dünyada biı· tane; o da Amerikanın Arizona sehrinde
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......_geçnıı!jtır.
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Hakiki cazbant
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TALEBE PRENS: Meşhur sahne vazu (Ernes< Lui::i -) i,.
· ol~n bu filim Amerik:ının ( M. G M. ) •'rk~~1 h- ,~ ·

~~~~

.,~~~t'~S~?1

lı.:3'~,..:...+{..-·~~·t,...:..

1~ALEBE

r>RE. ·s f iliın. ;,dt n

biı·

sahne

[ Sahneye koyan: Erne.sl Lubi.;, oynaya.ılar: Raınon Nuvaro
ve Norma Ş re; ]
çevrilmiş,

(Ramon

l\'ov~:o)

ve

tl\'oın.a

l:erer)

tarafından

oynanmıştır.

İNzlVA: Markarı Europeaıı rti eri Barbara Kent ve Glin
sinama münekkitlern:a bc-;u:di\>leri b;,. eser
IKI AŞIK: Ben {ur r<!j:sörü Fred ı 'ibloiluu mu .ıffakiyetle

Trııyon

ESl~ARENGİZ GECE filinıin<len bir sahnt:
[Sahneye koyan: Lo•ar Mc:;des, o;n3yan: Adolf Menju}
sahneye koyduğu ( ;k. aşık ) ( Ron:ı.ı" Kolman ) ve ( Vilm<
Banki) taraflarınc!an oynanmış ( Art:t;tL,· ittihadı ) studyola·
nnda çekilmiştir.
KRALLARIN KRALI: mzr- !·c~ı ( P. D. C. ) (Sesi! B. de
Mil ) in vazı sahne ettiği eser. Akto :e. tanınmamış ad m ve
kadınlardır. Filim güz
olı=k!:ı be b~• ( Sesi! B. ele Mii ) in
diğer cseslcri derecesinde değ"ildir
EVLENME! (Cenlb L;nI;nğ) in rejısör;iik ettiği bu eser Foks
studyolarımfa çekilmiş, kem~!{ bir a•k hıkayesidir.
.
(Luiz Moran) (ı eyi Ham:l tua} taraf.odan oyn:ınm;,.ı:tı.-. Şl-

Bodosakinin
I
Mersinde

nistanda hulunan nıahut Bodosakinin adanı
lanndan olan birisinin
Alersinde hulunnıasın
dan sikc"ı
. vet etn1ekte~

dirler .

hakkında
Dahiliye vekaleti, vilayetlere yeni bir tamim göndermiş
tir. Bu tamimde, vilayet dahilinde ailesi nezdinde mukim olmayıp hayabm yalnız başına kaunan ve ya kazanamıyan çocuklann listesi talep edilmiştir.
Vekalet bu gibiler hakkında
bir tal;matname tanzim edecektir.

Coçuklar

Scr$?iye
Cagaloğlunda

hanımları

rağbet
açılan Türk

esirgem~

derneği

sergisi pek ziyade rağbet
görmüstür. Filvaki, hcrkcs;n
bu sergiyi
görmesi şay:mı
tavsiyedir.

kar:ınlık bir dehlızden geçtiler

ve kapalı bir kapının önüne
geldiler. Hintlilerden birisi
cebinden çıkardığı bir anah-

Sigorta tarifeleri
ve
23 haziran 927 tar
•çüncü
1160 numaralı kanun
maddesi mucibince rı .errer
sigorta tarifeleri hiikümetçe
müsaddak esas sigorta tarifelerini tecavüz etmemek şarttır.
Bu esas dahilinde, İstanbulda
toplanarak, tarife yapan ko misyondan harik tarife ve
şeraiti
umum:ye.sini derhal
göndermesi İktisat vekaletince
istenilmiştir.

kinleriydi öyle mi? işte çalınan ,
taşlar gözleri önünde dum yorC:u.
[ Mabadi var j

kaçakçı daho
Tarabyede Hacı Vasi! sokağında oturan
Dimitronun
hanesinde büyük mikyasta
kaçak rakı, konyak ve şarap
yaptığı haber alınmış; ansızın
taharriyat icra olunarak 2500
kilo şarap, 2500 kilo cibre,
250 kiloluk rnn sisten:: bır
rakı kazanı, ve saire yakalanarak müsadere edilmiştir.
Ayni zama!lda, kaçak içki
naklıne mahsus kadın korse !eri, maroken çanWar içleri
rakı ve konyak dolu olduğu
halde bulunmu.ştur.

Bir

Komisyona nakliyat ve hat
Hudut: sıhhat
tarifelerini de azami süratle
ınüdür n.uavlnliğl
intaç etmesi bildirilmiştir.
1ı~lga Kavak talıaffuzhancsi
Bu hazırlanan esaslara göre
müdirü dokror SeVhaltin bey
miikcrrcr sigorta tarifesi tan- hudut ve sahil e:- sıhhiyesi müdür
1
zim edilecektir.
mua~inliğinc l in edilrr.'•tir. I

Con Cilhcrt) in KADhr. ERKEV \'E Cit:.· u
filinıiııdeıı bir ··a .ne
KAGULU KIZ: (Vaner kardeşler) hesabına çevrilen bu kurdele
( Konrad Na gel ) ( Mirna Loy) taraflarıı.dan oynanmış, (Ray
Ensayt) marifctile sahneye konulmuştur.
KADIN, ERKEK VE GÜ- NAH: Mark:ıs. (M:.G.M) (Con
Cilbert) tarafından oynanmış, (Manta Bet} tarafında vazı
sahne edilmi~tir . Oynanışı ve alınışı güzeldir.
ESRARENGİZ BİR GECE: (Paramont) stadyolıirında çekilen
bir kurdele (Adolf Menju) tarafından yapılmıştır. Sahne vazu
(Lotar Mendes) tir. .
. .
ONUN GECELERI: Markası ( V. ve F. Alıı:an f limı.)
(Feliks B:ıç) tarafından vazı sahne edilmiş, (Liva Hayt) (Corç
Aleksandr) ( Zigfrit Arna) taraflarından oynanmıştir.
DOKTOR : markası ( Gan- mont ) lngiliz filimi. Sahne v:ıı.ı
(Coc Jakobi). (Mils Man der), (Elga Bank) taraflanndan
oynanmışbr.

HAREM GÖLGELERİNDE Markası ( V. ve P.) Fransız filimi . ( Leon Mata ) ( Jak Morrin ) tarafından oynanmış, bizzat
( Leon Mata ) tarafından vazi sahne edilmiştir .
ECNEBl LEJİYONLAR! markası (Europcan). Amerika filimi (Lcnistoıı) (Norman Kerri) taraflanndan oynanmıştır Rır
jisör: (Edvard Salamen).
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