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karilerimize takdim ediyoruz ,., Efgaiı.. isyanı
Ruslann ağır bir ittihamlari..- -. ·- ..

•

ınbe

jeri~

kler•

---

Vaz'ı~ yet

Fener

Vekilı'e idare edilmekte olan
~ehrimizdeki Yunanlı

emlakine
l>eftardarlık~a· vaz'ı yet edilıuiye başl81'11lış, bazı refikleriınizin bu husustaki tekziple·ıine r~ğmen bu emlakten 28
Parçası ilk parti olarak gayri
tnübadillere ·tevziat komisyo-

itap·
viın·

itap•
ecek
. Bu
t ki·

St•r scriJiğimin

6 - ncı sahifemiule.

ıhtı·

Zon·
un,

tıg"ı

Şakir o.~lu
Hüseyin cinnet alaiıni
gösterdiğinden şehri
ınize getirilerek ınüşa
hedc altına alınn1ıştır.

«Son Saat» dün beş yaşına
girdi. Bu münasebetle gazetemizi tebrik lütfunda bulunan
refiklerimize teşekkür ederiz.

Iıaııı

lıaçı, evelce gayri mübadillere
tevziat komisyonuna devredillllıiştj, Bu defa da pasaj, bütün .
~teviyatile komisyon emrine
'-tikal etmiştir.
Şimdiye kadar komisyona
llıildevver Yunanlı emlaki · 357
llıırça idi. Bunların şehri vari~ti 10000 liraya baliğ oluYordu. 'Yen iden devredilecek
~likla . bu mıktar 500 i ge~':~ ve varidatı şehriye

200

400

ederiz

anlaşılabilir.

keşidesi
yapıldı

Donanma piyankosunun dün
«39» uncu keşidesi yapılmış-

Acep .ıc bu

türlü içtimalar yapınakla neler kastediyorlar dersiniz?

br.

lardır:

Göztepede iktisat vekaleti
1316 2685 4390 5426
nümune fidanlığı yanındaki 5880 5904 6838 7590 9494
Abdi bey bağında kaçak rakı
yaptldtğı haber alınmış, dnır
İkramiy• isabet eden terinhisar ve zabıta memurları liplerin ikramiye miktarlan
tarahndan taharriyat yapıl
ile sıra numaraları da şunl~
mıştır.

Bu taharriyat neticesinde
250 kiloluk bir kazan, üç ı
fıçı derununda 600 kilo cibre,
155 kilo rakı bulunmuştur. Bu
ahit ve rakılann Kadıköyünde
Rıza

paşa arsası karşısında
oturan kaçakçı Agop ile Ha -

cıya ait ~ olduğu anlaşılmış,_ /

j

kacakcılar vakalıınmıstır.

•

«J)Uan
· lbnt~fil\Il~lf aoo
.

.Bu komedyanın oynanne kadar süreccJ!?

..

Gayri mübadiller Cemiyeti
'-ty•eti idaresi, bugün İstanbul
~eb'usu Kavalalı Hüseyin be~ riyasetinde içtima etmek'~
d 8.ı içtımada Gayri mübafllere tevziat g(inü kararlaş
~caktı. İlk listeye 105 kişi
~ olup, bunlar derhal is~klarını alacaklardır.

geçen sene ( 900000 )
Şi~eİ~i. Bu sene mevsimin
'-in· tlı geçmesi yolları tah~dl1ı fevkinde harap ettiği
( ~ bu tahsisat bütçede
~il..;~ ) lira olarak tespit
A ış bulunmaktadır.
1
ıc_tşı.ikadarlar , bu vaziyet
~a ne yapa caklarını
~ ardır. Yeni Cemiyeti
lı~e içtimalarına başlar
~ll:ı: bu hususta munzam
~, t istelllllesi muhtemel-

Jkr.
1200
300
100
10
10
10
10
10

tert.
5904
6838
5904
2685
9497
5880

6838
6838
2685
6838
7590
5880
. 5904
5426

s
s
s
s
5
s
s
s
s

6838 .

sıra

45
92
6
89
73
59
58
70
31
24
16
48
17
61
42
4
72

Agır

Kız kandıran

bir çoban
Gt:bze<le oturan çoban Mehn1et. Fatına
isn1inde on altı vasın
da bir kızı, evlinıi1ek
vadile aldatarak bikrini izale etn1iştir. Çoban Mehnıet adli\'evt>

Yalnız

bir

'

ittiham
Moskova, 15 - Kabilden
gelen yolculann ifadelerine
nazaran İngilizler Efgan asilerine tüfek, mühimat ve elbise vermişlerdir. Asilerden
bir çok ·esirin cüzdanlarmda
ingiliz paraları bulunmuştur.

t eslinı edilnıİc;tir. - •

1316
1
9497
7590
5
ikramiye ve aoıorti_ler ~20»
marttan itibaren· İş bankası
tarafından tediye edilecektir.

Deniz

ortasında
soygu~n

Dün

1

ııı· lllanet bütçesinde yol ta'1' ~e ınşaatı
·
· · mevzu tah'ie,t
ıçın
Ilı-

dır:

insanlar.intihar etmez yal

JB)fur ç©~~lfil lbJ~w~iri

Hayalında~ ı_,ıkmış ola-:-

"""111JU lirayı bulacaktır.

oUcır fencılcışh,
t Para cız!••

'I

A:morti ve ikramiye isabet
eden tertip numaraları şun

Kaça~ rakı

Cenup hududumuzda

ması

Vapur seferleri bugün
için çok em·
Deni;; orlasıııa ycıpılaca/; cıclaıım şekli
niyetlidir. Faböyle olacaldll'
kat bu seyaŞimdi bu ada Atlas okyahat için sarfedilen zaman
nosunun tam ortasında yapıla
çoktur. Bu itibarla iki dünyacaktır. Bu Seferki karar, pilin
yı birbirine bağlamak için
filan
değildir.
en emin vasıta tayyareler
Bu ada için
" 6 ,, bin
olmak lazım geliyor.
ton çelik, "2,, bin ton demir
Fakat aradaki deniz mesasarfetmek icap eylemektedir.
fesinin uzunluğu, büyük Atlas
Burada mütemadi suretteet45»
okyanosunun ortasına tayyakişi .eturacak ve adada bir
reler için bir ada kurulması lokanta, bir otel ve tayyareler
lüzumunu icap ettirmiştir. Şiın
için yedek aletleri buJUQacakdiye kadar bin bir tasavvur
tır. Bu tecrübe iyi netice veve pilan çizilmesinden sonra
rirse, bu gibi adaların adedi
artırılacakır.
nihayet karar verilmiştir.

39 uncu

yapıldığı Fener baspapazlığı
Fener baş papazlığının boş
durmayıp gine için için çalış-

.\

tırıyor.

Piyaİıkosunun

Boyabatlı

Teşekkür

Jlik~ye .

DoRanma

Sinopta Hasan isn1inde birini ö!düren
·

~alaı· mı?

•

·Pek yakında Amerik~h
larca yapılmıya başlıyor
Amerikayı

" r p . ü hiç
•

ilk u 'i ad

Avrupaya emniyetli bir surette bağlamak
için dündenberi kafa yorul. mıyor. ·Bu dert,
insanların zihnını
senelerdenberi uğraş- ,

Sinen-.a. sütunu, Dün ya şüunu,
Suuı

•

hatıraları,

5 - nci sahifemiule:

da davet üzenne iştirak etSon içtimam
tiği bildirilmel...1:edir.
Bu davete giyinip kuşanarak iştirak eden Papadoplo
efendi ile diğer bir takım zevatın niçin davet edildikleri
pek anlaşılmamakta ise de

•

Xi~in?

Bir avu ç kiil,

Bir katil deltr<li.

25
50
80
120

4 - ncü sahifemizde:

Papadophınun

nur.

ı'ıruş

Seyit Ali reis.

(la bir içtima
yapılmıştır. Bu
lçtiınaa 'fürktaraftarı olduğunu lddiıa eden .Rumca ·
Meta ii tmisis
gazetesi sahibi

Ta·

·i(est

Günün tarihi, Kari sütunu,.

başpapazlığın

malümata göre,
28 par~ enilak meyanında
çok varidat getirecek mebani
~ değlldir.
·
Filhakika bu meyanda Beyoğlunda meşhur Haçoplu paaajı da bulunmaktad(.
Bu pasajd~i dükkan, maiaıa ve sair binalardan bir

Ilacopıılo

3 - ncif sahifem&de:.

bi.
habere nazaran geçen sa•
lı günü Rum

Aldığımız

•

nci sahifemizde:

Telgraf, Polis haberleri,
ve s aıre.

Alınan

ııuna devredilmiştir.

-

:ı

Acaba bu _içtimalarla ne
kastedi},.·o rlar, dersiniz?

bCJ.ş/ıyor

Atlas okyanosunda

MÜNDERİCAT

ıo !anına

Bir

Gayri mübadillere tevziat

başpapazlığında

Cenııpla

yakalanan
Mardin, 15 (Hususi) Geçenlerde çapulculuk yapmak için cenup , hududumuzu
geçen « 70 » kişilik bir çetenin nasıl tenkil
edildiğini
bir telgrafımda kısaca bildirıniştim.

Şirabi

aşiretinden

" Deham ., atlı bir sergerdenin peşine takılıp gelen bu
haydutlar, üç koyun sürüsünü
önlerine katıp götürmekteler
iken, kahraman askerlerimizin

sildlılı Iıaydııt grııpıı

kurduklan pusuya düş!11ÜŞ,
sürüler alınmış , reisleri Dehamla beraber yedi kişi silahları
ile ele geçmişti. bu şerirler,
şimdi buraya getirilmişlerdir.
Bir numaralı adam, bu şakilerin
reisi Dehamclır. Bazı Fransız
hudut memurlarının teşvikile
yapılan bu hareketler , ümit
olunur ki son temaslar neticesinde halledilmiş olsun.
Orhan

limanımızda

inanmak
istemediğimiz · çirkin bir karmanyolacılık vakası olmuş ,
Üsküdarlı fırıncı Hayrettin ile
arkadaşı Şükrü ;efendi deniz
ortasında bir sandalcıyı soymu'ilardır .
Hayrettin ile Şükrü efendi
Karaköyden Cemil
isminde bir adamın sandalına binerek
denize
açılmışlar ,
biraz sonra Şükrü efendi tabancasını çekmiş ve sandalcı
Cemili tehdit ederek üzerinde mevcut (30) lirayı almıştır.
Polis müdürlüğü tahkikat
yapmaktadır.

Bir

mantarcılık

Mahmut

paşada

sokağında

Y eşildirek

oturan İnebolulu
hatip Mehmet efendinin yanı
na yaklaşan iki yankesici
'mantarcılık suretile « 38 »
lir•ını çalmışlardır.

cak .' ki ;'kendini öldürdü!
~
·
ı · ,Beyoğlunda
'

r

l

.

1
Evelki gün,'
, .
, zabı_ta rapor. - . bir ay . geceli
ıa:ına akset - I ' gündüzlü kar,
miyen bir in çöp taşıyan bu
hayvanın aratihar hadisesi
olriluş, tam bir
basına bay ay karda, kışta
ramda da nedurup dinlen reden buldu .
meden hizmet
!arsa bulmuşlar çamur yükle·
mişler ve denize dökmek üzere
eden bir çöp beygiri bayramda da rahat yüzü görmemekAzepkapısına götiirmüşler. İs·
ten 'müte"vellit bir yeisle ola- ' kelede arabacr hayvanı ve aracak, kendini denize ~tarak
' öldürmüştür.
basını bir dakika bırakarak
Ne o? Neye güldünüz? Yokbaşka bir işle meşgul olmak
sa havadisin ciddiyetine mi
istemiş, hayvan bunu fırsat
inan ına dınız?
bilerek çamur
Eğer bu ha yüklü arabası
vadisin ciddi ile
beraber
kaldırıp
ken yetinden şüp dini
denize
heieniyorsanız
atmıştır.
açın telefonu·
Her ne kanuzu, Şehre dar «20» den
maneti temizfazla çöp amelesi müntehir
lik işleri müdürü
hayvanı kurtarmıya çalışmıt
beyden sorun.
'Iarsa da muvaffak olamamıı •
Bakınız, bu zavallı hayvan
1.... .1~nasıl intihar etınif:

·
.

-rr

(

ı.

M. Troçki·

Kadriye I-I.

Temaşa

Serbest olduğu
kendisine kükumelce
, bildirildi

Bir de sahte-

Bu hayat nasıl meydana
gelebilir?

T okatliyan otelinde M. Zedof
ıamı müstearile ikamet etmekte bulunan sabık Rus
barbiye komiseri M. Troçki,
fra.ısu gazetelerinden birine
gooJerdiği makalede,
Reisi
cümhur Gazi hazretlerine bir
mektup takdim ettiğinden
bahsediyordu. M. Troçkinin
bu mektubu, ki li bir zarf
içinde oğlu tatafi an bir
ı
mem:.:·a ver·· ın~ ••
Bu m k.-u,, u~~•in
Va!i
Mu ,;.tiu ..... 'n kızısi _ ~ıf.
T roçkiye atic!~ !..ı mektup gönderJrui~ ve zarfı :'1lza ettirilmiştir,

13 Şcbat 1929
So alist-Sovyclıst Cünhuny l er :t ;: ad. :x;!,ılc
kom'seri M. T oçki cenaplarına
Reisicümhur
Hazretl~rine
takdim edilmek üzere tevdi
ettıg'iniz mektubu ait olduğu
ali makama arzctmekten hali

Teklifimiz
Yunanlılarla

nasıl anlaşmak
istiyormuşuz?
Atina, 16 " Elefteron
Vima ,, gazetesinin verdiği
malümata göre, son • tahriri
Türk teklifatında her devleti '1 elinde bulunan diğer taraf emlakinin tut:.'ması suretile cmlik n eles.nin halli
teklif ed;Jmektedir.

Yunttnis .Jn-S :-biye
Atina, 16 - Yunan·Sırp ititif proto 1<olları yarın (bugün)
Cenevrec!,,. imza edilecektir.
İki memleket arasındaki misak
ta Belgratta hafta içinde imza
edilecektir.

Kredi f ons iye
cekildi
,

Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde
üç faizli ve ikramiyeli Mısır
Kredi fonsiye tahvillerinin bu
1
günkü keşidesinde :
kalmadım.
1886 senesinde ihraç edilen
Sıı.e , atid i husıcsl.-.~: tebı
395,471
numaralı tahvil 50,000
liğe memurum :
1903 senesinde ihraç edilen
Sovyet hükumeti , sıhhi ah543,484 numaralı tahvil 50,000
valinizden dolayı ittihat ara1911
senesinde ihraç edilen
zi.si haricinde tedavi edilmek
70,152 mımaralı tahvil 50,000
hususunda bulunduğunuz ihtiyacı ileri sürerek Cümhuriyet
hüku metin den ,
Türkiyeye
kazası
gelmenize müsade edecek bir
Tokyo, 16 (A.) Sanyo
vize verilmesini rica etmiştir.
ekspresinin
yoldan
cıkması
üKendisile münasebatı basende
zerine iki kişi ölmüş, on yedi
dulunduğumuz dost bir devkişi de yaralanmıştır. Yaraletin vatandaşları lehinde yaplanların çoğu yolculardandır.
tığı bir teşebbüse muvafakat
Alakadar
memurlar kazayı cacevabı vermek bize tabii göniyane bir harekete atfetmekründü.
tedir.
Sovyet arazisinden hareke•
:ininizi intaç eden bütün esbaMısır
bı bilemeyiz ve onları araş
Kahire, 16 ( A. A. ) tırmak tabii bize ait değildir.
Nazırlar meclisi Mısır ile İn l Ier halde muhakkaktır ki, ' giitcre arasında osmanlı hükümektubunuzda işaret ettiğiniz
mct: zamanına ait müdafaa
cebir ve iddet , Türkiye
istikrazıııa ve haqo ten mütevelCümhuriyeti arazisinde akla
lit bazı zararların tazminine
bile gelemez. Buradan her
müteallik olarak muallak buluhangi bir memlekete gitmek
nan mes'elelerin halli hakkında
husns.ında serbestsiniz. Kendi
İngiltere Maliye
nezaretile
ihtiyarınızla bura a ikametiakto:unan itilafı tasvip etnizi temdit etmek istediğiniz
miştir.
takdirde Türkiye misafirperverliğini
sizden esirgemiyeBükreş 15 Rus Romen
cektir. Bu takdirde hakkınız
hudut mes'eleleri hakkında
da, bilcümle ecnebilerin müsBesarabyada iki taraf murahtefit olduğu umumi muameleden gayn bir muamele mevhasları arasında bir konferans
yapılacaktır.
zuu bahaolamaz.
Polis memurlarımız, ikameNim resmi surette iki memtiniz müddetince emniyetinizi i leket iktisadi münasebatının
iadesi mes' elesi de konuşula
muhafaza etmek için mümkün
caktır.
olan bilc~le tedabiri almış
lardır. Buna rağmen bir tecaCemiyet akvamda
vüzden şüphelendiğiniz her
Cenevre, 16 (A.A.) - Beyb• ri bir halde, size muavenelmilel mesai bürosunda İn
net ve himayesini temine mügiliz murahhası bütçe hakkın
uraat edecek olan polisimize da hükümetinin ihtirazi kayitihb... etmeniz münasip olur.
ler dermeyan eylediğini, binaBu mektubu aldığınızı ve muhtahsisatı
enaleyh istenilen
kabul
etmek
kendisi
için
teviyatına ıttıla kespettiğinizi
mümkün
olmadığını beyan
bildirmenizi rica, ve hürmet-

_Japonyada
tren

- Ingiltere

Rusya-Romanya

etmiştir.

lerimi takdim ederim.

i .. ıaııhul

valisi

.llıılıilli11

Mektup M. Troçkiye Polis
M. Şerif B. tarafından verilmiştir. M. Troçki tamamile
serbest bulunmaktadır.

Biçakla vurdu
Fatihte oturan sabık polis
memurlanndan Necmettin efendi ile Hasan isminde bir
şahis arasında dün Macar kardeşler caddesinde bir kavga
zuhur etmiş, neticede, Hasan
Necmettioi biçakla yaralayarak kaçmıştır.
Kavganın sebebi Hasanın
Necmettinin evine tecavüz
etmiş olma~ıdır.

Bu

inanış, 1

nıisaln
Stokholm, 16 (A. A.)
meb 'usan meclisi «Briand Kellog misakına bila kayit
ve şart iştirak edilmesini kabul etmiştir.

l(cllog

İspanyada faiz
Madrid, 16 (A.A) - Gazetelerin neşriyatına nazaran İs
panya bankası iskonto fii faizini 18 Marttan itibaren yüzde 5 l tan yüzde beşe inclirmiştir.

Mübadelede bir istifa
Muhtelit mübadele komisyonunca, Yunanistandaki takdiri kıymet komisyonlarında
çıkan ihtilafatı telif için intihap edilen iki müfettişten biri,
M. Simon istifa etmişfr.

sakal, kırn1ız1 katn1e ·~

-

~3.

e-...-'-'l-•
••

•u!

karlık tahkıkatı
yapılacak
•
Kadriye hanım ve rüfekasına ait tahkikat devam etmektedir. Mısırdan gelen bir
hanımdan müstantiklikçe Kadriye hanımın ahvali ve sabık
Mısırlı zevcile münasebatı etrafında malumat
alınmıştır.
Rahatsız bulunan müstantik
Hikmet B. yarın evinden çı
kabilecek ve müteakıben mevkuflann isticvaplarına başla
nacaktır.

Dünkü nüshamızda yazdığı
nuz veçhile mevkufların gazete okumaları menedilmiştir.
Yeniden kimse tevkif edilmiş değildir.

Romanyadan iade edilen
Osman Vasıf Ef. ile Macaristana kaçan arkadaşı Mustafa
Ferdi haklarında başka noktadan tahkikata devam edilmektedir.
Bu nokta da Ferdinin matbuat cemiyeti namına kendisine gazeteci süsünü vererek
dolandırıcılık yapmasına teallük
etmektedir.
Tahkikat, bu iki kişinin
Kadriye hanım mes'elesinde
alakadar olduklannı müeyyit
niticeler vermemektedir.
Bunların Köstencede aranan
bavullarında, palyaço elbiseleri çıkması, kendilerine gazeı
teci süsü vermeleri ve buna
mümasil bazı noktalar, sergüzeşt

peşinde

koştukları

kanaatini tevlit etmektedir.
Bu iki kişinin bazı Ermenilerle dişçi Kalfayanın kabinesinde muzır içtimalar aktet tikleri rivayetinin de, bizzat
Osmanın ve ismi geçen Erme-<
nilerin tevkiflerine lüzum gö rülmemiş olmasına istinadert
asılsızlığına hükmedilmj!ktedir.
Kadrfye hanım mes'uesinde
Edvard Bolker ismindeki İn gilizin derecei alakasına ge lince, bu cihetin tahkikine
devam edilmektedir.

Fransız sefiri
Fransız sefiri Kont dö Şa
mbrön cenaplarının bugünkü
ekspresle Paristen avdetine
intizar edilmektedir .
Sefir cenapları, müzakerata
devam için yeni talimatı hamilen birkaç güne kadar
Ankaraya gidecektir.

Kazanç vergi
tahsilatı
Kazanç vergisi kanununun
71 inci maddesinden mükellefler önümüzdeki sene için
istifade
edemiyeceklerdir .
Beyannameye tabi olup ta
Mart ayı zarfında beyannamelerini maliye tahakkuh şube
lerine vermiyen mükellefin vergileri Maliyece takdiren tarhedilecek ve tahakkuk . eden
vergi bir misli ceza ile tahsil
olunacaktır.

Maliye Vekaleti bu hususta
Defterdarlıklara emir vermiştir.
Binaenaleyh beyannameye tabi
mükelleflerin önümüzdeki 15
giin
zarfında
beyannamelerini doldurarak maliye şu
belerine vermeleri lazımdır.
Aksi halde takdircn tarholunacak vergilerine ilaveten
bir de ceza ve:-eeeklerdir.

Yo{ltiır i t.uhr

nı

lzmirde yoğurt bunranı baş
bunun sebebi
sütsüzlük imi~. Zira Kasaba
hattının bozukluğu uevo.nı et~iğinden süt geıemiyorm uş.
göstermiştır.

<;e!nıeı· ~aı·tııe,

-r -

uc-

)

Şehremaneti

DarüJbedayiin
ıslahı için ihzari bir proje
hazırlamak üzere Hüseyin Suat
beyin riyasetinde bir heyet
teşkil etmişti.

Hüseyin Suat bey kendisi
ile konuşan bir muharririmize
bu heyetin vaziyetine dair
bazı dikkate
değer şeyler
söylemiştir. Suat bey diyor ki:
«- Bu dakikaya kadar böyle
bir komisyona memur edildi ğime dair bana hiç bir tebliğat yapılmamıştır. Yalnız ga zetelerde bu heyete dahil
olacaklara dair bazı lllfllümat
verilmektedir.
Maksat iş yapmaksa bu
heyetle böyle bir şey yapı
lamıyacağı zannındayım. Bittabi bu vaziyet altında çalış
mak ve iyi bir iş çıkarmak
müşkül oluy. Böyle bir heyete kimlerin dahil olması lazım geleceğini ve Darülbedayiin ıslahı için1 ne yapılması
lazım geleceğini soruyorsunuz.
Heyetin, Emanet erkinından
ve ya
Belediye
azasından
hatta Rejisörden ziyade tiyatro ve temaşa işlerinden . anlı
yan kimselerden mürekkep
olması lazımdır . Bilhassa bu
heyet ihzari bjr vazife ile
mükelleftir. Emanet namına
bu heyet içinde , tahsisat meselesi hakkında rey sahibi
olmak üzere, bir zat bulunabilir.
Kanaatime göre her şeyden
eve! bir bina vücuda getirilmesi de ilk yapılacak işler
arasındadır. Buna, bence zanı
ret vardır. Sonra tiyatro mektebinin açılması ve •iyi terbiye
görmüş aile kızlarının alına
rak iyi san'atkirlar yetiştir
mesı lazılJ!dır.
Darülbedayi
için verilen tahsisat kafi değildir.

Emanet bu tahsisatı bir
misli daha arttırmalı, ve bu
suretle memleketimizde temaşa hayatının esasları kurulmalıdır.»

Havalar
Acacak
ama bir
,
az daha kar
serpiştirecek
Birkaç gündenberi devam
eden bahar havası dün akşam
birdenbire değişti, şiddetli bir
soğuk çıktı ve hafif kar serpiıtirdi. Havanın bu ani tebeddülü bir çok aileleri yeniden endişeye düşürdü. Fakat
tepşir edelim ki du hava çok
devamlı olmıyacak belki de
yann güneş mütebessim çehresini gösterecektir.
Askeri rasat merkezinin
verdiği malümata nazaran bugün rüzgar şimali istikametlerden mutedil veya kü""'etli
esecek, hava kısmen açık, kıs
men bulutlu geçecek, arasıra
kar serpintisi olacaktır.
Dün gece hararet « -4 » e
kadar düşmüştür. Bu sabah
«+1» e kadar yükselmiştir.
Yarın havanın açması ihtimali kuvvetlidir.
Fakat bu sevinçli haberlere
rağmen muhakkak olan şudur
ki bugün istanbulda bahann
gelmesine rağmen mutedil bir
kış havası vardır.
Fırtına yok
Verilen bazı hab~rler Karadenizdc ş;c!c1 etli bir fırbna
biid=riyordu. Liman dairesi bu
haber: sm ~~: !::ıt'!yede tekzip
etmektedir. Vapt.:rlar muntazaman Karadenize gidip gelmektedir.
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Vakıf tııhiri 11111/eıwlli i<ıbi

eskidir. J ncal;

yilıi

ri

birlerle

Bir arabacı,
geceleyin müş
terisini soydu!

lıııkikııl

Eyüpte oturan Ahmet Feyzi
efendi dün gece Balatta bir
meyhanede rakı içmiş, sonra
bir arabaya binerek evine
gitmek istemiştir.
Arabacı Azmi ve arkadaşı
Nuri yolda Ahmet Feyzi efendinin 18 lirasını, elbise, şapka
ve ayakkabısını · almL?:ardır.
Hırsız
arabacı ve arkadaşı

sııyolıı.

yakalanmıştır.

Zorlu

şoför

Üsküdar iskelesi şoförlerin•
den Niya~i, kendi mektubunu
geç getiren müvezzi Ahmet
Nurettin efendiyi güzelce dövmüş ve postanenin kapısını ve
camlarını
kırmıştır .
Niyazi
yakalanmışbr.

yandı
Dolap derede Papaz köprüsü cıvarında 15 numaralı
bahçe içinde bulunan ufak
barakadan dün yangın çıkmış,
baraka kısmen yanmış, geri
kalan kısmı da itfaiye tara-

Bir baraka

fından yıkılmışbr.

Beş hırsızlık

fırı

ta-

bl'l'ltlı('J' ı>.~kimiyeıı

bir

ııar.

yıırı!ıııı

yrılııı::

ııe

o da iyilik

kıyıııC:l

·ri<lir.

Vakji

::ll/111e/ıııek !fll/ılışl.r : l'ıı/;ı/l ı
l"/11 ıııı'i/ıiııı

sı•, !'t•şıııı•.

/;ı-<•ııı meılrt'

bir

lııısfıı;ıc, lımıır/ıııııe

fa .,ırıı.

/;rı ' ri:·'ll'ı.

ıııarc•/, /ıııııırı•ıı.

lw '.

illi'/;

i'fi

yl'i,"ııı/ıwıı· . ıldlııı•ıc» . ııilıi .< •• •
lıiııi/;

lcsi:·l ·r·ı/ir. l ı · ı/" 11111.ı
friif ııwl;.wıll ırh !, J/ u İ:'ıı11/ııılılrı

r I)')(}

I' ı! ı,(

it!ı!iıı cı/ı'Iİ!fOI".

bir

ııfrlt"'"

'td ·I ı ,,/ i
ilıarcf o/wr \°o-

s('l'ııcllcıı

/{

ı

/.,:~/ · ı ı ı ı icssı ·.t.r.r.ı.'ııiıı c.'ıc 111111 i!Jl'f, ıı: 9ôsienyor. Ilı rı /ııı ırııı-

cs:;csnıi 11

inlı i!rılı rulıı 11

ı ııı ıııe.~·ııı olınıısz

ccfjirıı
/ıir

ki ıırle ·

lt!:mı

bilııriyorııı; ı.

ydc-

rıılı ıı:

kll/ıallfl,.

Evkııf

rliyebiliri111 J.i
/ış/;ilıilııııı: hemi: ırı11-

ıısırlıısıırış ı/e!]ilıl•r. lJıiroknı

si

/ııı 1111,wııclcillrı lııikimdır.

Jil'sc/rl

lııısıısi

11111/ıcıse/ıı·si11iıı

iki, iiç

bir

ıırıl;jiıı

yiirıı/111csi

s('fıe/iJ;

/;ııylwlme/;

bile

/ıir

:ıımwı

içiıı /;ıifi

yeliyor!

Bıı i~leriıı /ııi/ciıı

diııı/wriyef

111ı'ir•ssı•sr•lı·ri

yibi ıırıırısırla!j bir :cırıırcllir. Eı•
krıf ıslıı/ırıfı içi rı neler yap 111ıısı arlı/;
il i11lı yı:'!

JJir ı:n/; arw/ar, mezıırlık.
ca111i yrrleri iılw·esi:lik yıı :lindrıı

için

tarafından çalınmıştır.

İzmirde bir

müsademe
İzmir körfezinde ifliyen iki

vapur

arasında

bir müsademe
Vak'a hakkında şu
tafsilat verilmektedir.
Evelki gün öğleden sonra
Karşıyaka vapuru ile Uşak
vapuru arasında Gümrük boğazında vukubulan müsademenin tahkikatı hitam bulmuştur. Neticeden anlaşıldı
ğına göre Karşıyaka vapuru
boğaza yaklaşırken düdükle
verdiği
halde
malümat
( Uşak )
vapuru
kaptanı
Muhittin ef. ehemmiyet vermemiş, bundan başka usulen
daima sağ, tarafı takip etmesi lazım gelirken sol taraftan
gitmek cihetini iltizam etmiş
tir.
Sağ taraftan gelen karşıya
ka vapuru müsademenin vuderhal
kuunu hissetmiş ve
tornistan yaparak bir hadiseyi ve bir çok insanların boj,ılması tehlikesini izale ehniş
~ldugu söylenmeb.1:edir.
Müsademenin hafıfliğine rağ
men vapurdaki kadınlar bayğınlıklar geçirmişler, hatta bazı;arı kendilerini suya atacak

/;rıylıolıcyor.

Hımcııı

kaılııstrn y11p111rı/; lri:ını

J>iı/cr l'ilıelfıon be/crliycleriır

eserlere /;ıır~t
ıılı/ıkl11rı fa/ırip/;tir ııa:iyd
11il'1Jı/ı111c/1 il/ I/'.
İler /wlclc \'ıı/;ıf fikri iyi

eski

-·--=-:::-___

yıi:t'l

ıle iı/11resi
Bwııııı irin

ıslrılr erlil111elidır·
!Jl'lll' Gıırptrırı

ele

ünıef; al111a/; l<i:ı111rlır. Fa/;ııt

ıı.::ıııı ve l'f;seriyıı ılıı manası~
letelbbıi Sl'!Jıılra/Icriııe

Ui:ııııı

yoklur. Gıırbııı /;aıwıııı ın~cl~
nileriııi telki/.;_ etmek kıifidır.

;\I üıwrrls:
İsııırıil l lokf;ı

Telgraf verir gibi'
makpuz mukiJ"
bilinde haberi
• 'ıtO
Badema Vilayet devaırı
ait gazetelerde 'dercedil~c::
haberleri gazetecilere ıııı
mukabilinde vermek üıe~
maiyet memurlarından biriııil'
tavzifi tekarrür etmiştir. .. eti
Dercinde mahzur gör~!
haberlerin n~rdilmiyece~
dair de imza alınması 11
ittihaz edilecektir.

-~~-----------=----Bir esrarkeşİJI

ma~kiuniye~iJe
Terzi lstepan ısnııfl
· ,·, ce-.
b ır esrarl{CS. ı·ı{Jl1C
...
~

za nıahkenıesi ta~
fın<lan alt.ı ay ~ap-
nıahlnlnı edilmi~tır·

·-·-····---- , ---~---Kanımrş1.n.

ııe

wrl~ılmıyu Jayıf;/I/'. IIcr lraf-

olmuştur.

olmuşlardır.

Is,

ııuıksııtlıırıı /uiı/İtll

dini

Dün beş sırkat olmuştur:
dcr. //ir rnk ıırıisrık/;r(frı/ /;oi1- Haydarpaşada Baytar
l<ım/ııı(llllılk yıi:ıinden !Jlktlı
mektebinde hademe Mustafa,
!fur. Bcınlarz ı/11 prırayıı tahGalatadan geçerken bir altın
vil e/ıııe/iılit. Gerek mıil/wk.
lirası ile on adet evrakı nakyen·k ımı::bııl ıoııliıflıır ıi::e diyesi çalınmıştır.
riıııle bir tcl/;ikal y11garıık
2- Bahçekapuda Kömürcü nıci~(l/ıilı ıııcı/;sallura ııil tesokağında Mahmut Rahmi esisler ieulıil ve ll'/;:;if edilerek
fendinin dükkanından bir teılcılııı ııııi.~ıııir bir Jrııltle sarneke yağ çalınmış, hırsız Emin feılilıııclidir. JJıilıiıı bıı mıilıi
bir ay sonra yakalanmiştır.
lw::alarlıı mıilcul'ililcr tara 3 - Balıkpazarında Peynir- fıııılaıı scııl'lcrderılıeri i::lııır
ci sokağında Mustafa Reşit
cılilc11 şcıy111ıı ıii/;f;of bir le beyin mağazasına hırsız girıııe1111 iyı• ı •asıl 11/ ıııa /; ::ıırıı riı/ir. Uir tesisler /11111/wsı yıı
miş, 19 sansar derisi çalmış
pılıııalıdır. Çıiııkıi arlı/; esl.-i
tır· Şüphe üzerine mağaza
şekilde bıı 111/İl'SSC'Sl'llİll irl<ırı'Sİ
bekçisi Mehmet yakalanmıştır.
4 - Mercanda Tığcılar cad- /;11/ıi/ de_ı/ilılir. l'11/;ıflıır111 idaresıııı
bdc•ıliycfrre
ı>erıııek
desinde 32 numaralı kösele
fikriııe
yt'/iııcı•,
1>111111
kııf'iyı•ıı_
tüccarı Yani efendinin dükka/rırııj1ar ol11111yorıı111. {:ıiıı/;ıı
nına hırsız girmiş 300 liralık
ııı ı/;ıfla n
lwlcrliye i rlrı resi ııı:
derisi çalınmıştır.
5 - Mahmut Paşada Haco- lerkclıııeh hıı ıırıkıjlaı·ı so/;ıı/;
lurııııızııı lwlılınııılanııuı aki.Pulo hanında pul bayii Namık
/ıdiııc llf/ra/ııuı/1ır.
/Jıiylı:
beyin 50 liralık pulu dükkana
ycıpıııaklwısa şiııııli/;i /ıaliııde
müşteri sıfatile gelen birisi
bırakmıık ılrılırı a: :ararlu/ır

Bedavacı sarhoş
Divanyolunda Fettah efendinin meyhanesine sabıkalı
Cemil girmiş, bedava rakı içmediği için ne kadar bardak
varsa kırmış kaçmıştır.
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işleri hakkında ı

bir
l'l'

idiııı
Jı

rc-

ahiliye Vc.!i.lleti umum
muhacir, mülteci ve .....
rikzedelerin iskfuılarile tefviz,
temlik muame!eS::ıin bir g;;n
evet bitirmesi için hcmmiyetli bir tamim hazırlamıştır. Bu
tamimde alakadarlara cidd.
talimat vardır.
Bundan başka müfettişlerin
cınır ve mürakabeleri altında
olınak üzere iş! ı i çok olan
vilayetlcrclen Izmirde, dördü
llıülhakı:ta ait on ört, ist nbulda altı, diğer vilayetlerde
ikişer ihz... ri masası açılmas a
l.arar verilmiştir. Bu n:asalarla
bir teftiş memuru ayin edllctek ve bir kaç masa bir müfettişin mürakebesi altına ko-

ltllll'
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,,'11111 .;, ,
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Tamimde işlerin tesrii için
alınacak diğer tcclabir madde,
llıadde zikredilmektedir. B.ı
ehemmiyetli tamimin sonların
da deniyor ki:
« Senc!erden beri bitirJmellıesi yüzünden müzmin bir
hale gelen iskan, fefviz ve
teıntik işlerin kafi ve nihai
8 afhaya irsali devlet, hükümet
İçin bir zarurettir. »
uhtelıt mübadele komisyonu clı:n toplanatı:k Gümiilcineye nakil karal'ını vermiştir. B;jrolar AtinaYa nakledilecektir. Beklenen
Para verilir veı·ilme:ı: nakli
Yapılacaktır.
üyı • umumiyc.fo yapıl
. D dığı tuhakkuk eden sui
istimal mes'elesi Fransız maliyesi de alakadar oln:uş, Dü~nu umumiye meclisi idare•ınden M. Biiletrüyü şehrimi
te gönderilmiştir.

f•Aer::ıin - Tarsus - Haydar

YI paşa hattı meclisi idare
iltalığ:ına maruf edibimiz Ahlıı~t Haşim bey tayin edil lıııştir.

eni.z
müsteşan
d ii n
Ankaraya gitmiştir.
Mülga hariciyede uzun
..
müddet evrak müdür1
~Uğünü ifa eden Sami bey
efat etmiştir. Allah rahmet
~Ylesin.
ispanyada talebe ve halkın
b
gösterdiği galeyan üzeri~~ ~adrit darülfünunn kapa:
... ~ış, bazı kimseler nefyedil"'IŞti r.

ıal

'dil'·
ıl (1 Ti

ı J;ııl
cısı::;
uıı ı

cı/l....

lir·

..

,

ibl'

lıı

~eisicumbur hz. bayram

münasebetile telgraf ve
İthktupla tebrik için hislerini
~Gar eden zevata karşı teşek
-j tlerinin iblağına Anadolu
~lıııuıı memur buyurmuşlardır.
~~yramda yapılan muhte'Q lit kulüpler maçından
t~ra. Fener - Galatasaray
~İt lltularının Beşiktaşa kar;;ı
oynom:ı.lar: teklif

iade

ederse pastır
ma alacak!
Şehremaneti

dahiliye ne
söyliyor?

ıkji

ı

.\lasl , aı·~ıl~ıı·! ..

daire müdürü
Apturrahman efendi yankesicilere cüzdanını çarptırmış ,
dün rast geldiğine yana yakıla
anlatıyordu :
-Amanın di hey gidi, meharet:ne hamak ısırdım. Ben
gayseriliyi:n ! G endi:ı:ı i ferasetli sanırdım ve l:ıkin gelgör
1 oğla benden de yaman
ç ktı ...
Ciizdanın gittiğ'ne yanmam a
herifin
meharctine acmm
ç·;nkü!cyim cüzdanda nühüslerle kafa kfığıtlarımc!an gayri
bir şey yoğdu. Herifin i~!ne
yaramaz diye yananın. Herifin meharetine doğrusu hayran
oldum. Neossa ossun, cüzdanı
get:r;. se yüz direm halis memleket bastırm;:s•:ıı göiden çı
hardım gayrik gendisi.ııe verecegim. Benden yana Hüttübuz oğluma helıil ossun.»

Yarın karnavalın

1-Ieııdus ıı~hriııiıı

sil4hşurlann ~cııdıklArı

Portekiz!!

bütün

'3

l\'lilvoıı

"
sııtunlarda,

sokakları

~ii~- eden, geien ve geı;enin

't>ba. u, b;ışını berbat eyliyen
'ı:li!d; . ~kıııtılarnıdan ş 'kayet

b~lle !t•nı oktı..ıum. Bunun ö'
ge
~Ilı
Çlllek içın ne yapıldı1
'cıkalıt ıer zaman mernk ve
1'tltik an geçerken etrafımı
~~tıı ederim. Eski halin deı:lij~ıı ettiğini görmekle insan
ıı olu
, lıeıed·
Yor.
~~İiııe ıye daireleri bu halin
U:tiik b~eçerlerse İstanbulu
ır dertten kurtara-

meydana

Reis,

Palanın uzattığ'!

mektulıu aldı, üzerine g3z gezdircli, sonra zarfı yırtıp a~tı • ~u
satırları okudu:
Srılıip,
.'iwıcı l'Cfdi(jiııı sü:ı'i lıılııyo-

rııııı, seı;yili11i i~le gDnılı•ri!ıo
rııııı.

li.endisi

herlwyallır.

7.rıleıı :e/ıirleııııu•mişli, l>cniııı
l'C/'ı/İ!İllll

fıir

ifriçf<L llljflfliflllll§İll. Serı hıı lıikciyeyi bilıııe::.:i11.
Dıiş:ıııı:rlıını ı sana
fenalık dme/; iriır sı•1ıyili11i
(j[ıfürııu'/,

isliynrlartlı.

IJaııa

t'l'fİ{J ::.e/ıir isleıliler. Seıı eııcl

~e /ıeııim lırıynfuııı /;•ırlıır1111,!111. Bıı ili!ıurl11 m11k11/wle
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Jııt ııllalı

Ziya

111eklııbıımı:::a rııptt'lli{Jim kıı-

1111 kıi?iııfı keııılileriııc ı>er.
St'uyilini sııııa /wrwla ııcr
ıııe!Jip le arkcıclan yiiıııler
memiıı iki .~c/ıl'lıi ı>cır. Hirincısı: l\ııı/ııı senin yanındrı
olsa icli yeııı• l•ir !'tık il'/ıli
/;e/t•re marıı: kıılacaf;/ın. belki ıle kendisini im sı·fer l'iu'diyen kııybedl'l'ekliıı. İkinci
seİ>l'f' le ~ıı: Sen ıluiııııı 11111:affer
lıııyaltrı

0/11111~ /ıir
/ıirn- ılıı

scrıhrsııı,
ıırı ıl11y-

11111k lıi:uııdır, İflsıın m·ı
pi~ı·r. 1f,,,çıı krıf, scı/ıip!
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İm :cı
iil'ıuhıs ıwlll'in°n

fakiri

okuduğu samanasını anlıyamadı.

Seyit Ali reis

tırların

cı maskaraları

keneli hall::rine
bırakalım da
gelelim her
gün aramızda
dolaşan ha!{ki m icar !ara 1..
İşte alın size ası: b ·r rı:ıs
karal Bakınız va urun kaı arasınd 'l, yanındaki
tazelere
karşı, nasıl da yalandan a " lı
yor, iç çekiyor, eski :ı:am nlarda ğördügü mes'ut günlQrden, hah edıyor; bilhassa me?'hum kocası tücc·ar Hacı Aptı.:ssamet efend elen zerre kadar incinınedipinden
d m
şimdiki
zaman
vurarak
erkekleri'?!n, kocalarının aleyhinde atıp tutuyor!
0

İşte maskaranın daniskası,

Kumpanya bu
ne za.
man verecek?

..

Emanetin heyeti
Belçikaya da

G

I•

r!
il
~ı.,i

esrarı

-J fj 1-.llıı /ıarriı·i:

Süi k z

~Soba akınt ın·ı

fakiri ııe cli,·or?
•

bu, sureti haktan görünen göBi.,.ebhgöl hıJtun yaşıyor. Bizü yaşlı acuzedir. Onun ağla
gebinğö! şimdi burada, yakı
Dıi<lllt1lll'll'l/llll Sl'P!Jilİ!ıi ı!l
ması da yalan, sızlaması da!
ılıırmek iriı• ::.elıir ::rııınile
nında yanı başında elemek!
maksadı,
rastgelen
Onun
.,
Seyit Ali reis başını kaldı
beıııle ıı alclıhl,ırı ıııııyi. ııyıı
yerele zamane erkekleri ile
lucıı lıir i/ı; ;'{ı, JJi!/c !ıiııy,;l
rıp Pala ile Kelleye baktı:
zamane kadınlarının aleyhinde
- Adamlar nerede? ..
hıılwı bıı ilıic /;t'ııılisiıw ılıi~ bulunmak ve araianna kundak
11wıılı;rııı llİrafmılıııı desise
- Aşağıda, sandukanm yaparayı
.
sokmaktır.
nında ...
ile İı'irilılikfrn so11raıleri11 fıir
Reisin
heyecandan
her
tara.li.
Sanki zemane kadınları ile
ııykujrı ı/.ıldı, lıerkes /;c11di.~ini
titriyordu:
erkekleri
bu y;;zit acuzen:n,
::e/,İf'lı'fldi l'l' ıilılıi .w11ulı. Sen,
Şark demir yolları kumpanSandukayı
buraya
getirin!
ıı kadar çoi; sı•ı>ıliıjin /;11ı/ıı1111
bu cehenn.:.n kütüğünün bayasile hükümet arasında akPala
Hüseyin
ile
Kelle
kı:>~
/ıii!Jle !Jf!ll' !f•l•!!l.ılıı {I('. lıiç
basını, ya anasını öldürmüş
tedilen itilafname, geçen setular.
bir Iwslatu;ı ynk ıkeıı /ıırılcn
lerdir.
Sanduka getirildi, kapazı
neden beri B. M. M. nın tasiilıil'ermeı>ini l>ir /ı'irlıi k11/ıııl
Bu da ikinci hakiki biı
açıldı. Biğebingöl hatunun hatikına iktiran etmiştir.
l'ıil'llliyon/1111, J\ııılmı o lııı
maskara:
la pembeliğini muhafaza eden
Bu itilafnaıne mucibince,
fiııı/e alııı
bana gı'lirıli!fiıı
kişmiri
cehresi meydanda
::amoıı leessıirıiıııiıı bıiyıiklıi
şirket eski hesaplardan hükuSeyit
Alf'1
reise gülümsüyor
fjıiııı'i yıirdıi111. JJeıı /;İtıı-'erif ıı
mete vereceği 5,000,000 altın
durufbrdu.
gibi
minneti altııııla kıılııwk ıs
franktan iki milyonunu tesviye
Seyit Ali reis sandukanın
/c111e111. Hıı111111 içiıı seııiniuııı
etmişti. Müteb:ıki 3 milyon
yanı başında dman Jirarla
ılıaıı.
frangın tesviyesi, itilafnanenin
Şivele baktı. Sllahşurlar rei«-- l\.adıııın cesedini lıwl'ı
tasi:ikından sonra yapılacaktır.
sin
hep huşunetini gördükbırak, kendisinı• Iıayat l'Crip
Hüklımetin esasen kendisileri
için:
arkııııılan ![tinılcririıım Dediııı.
ona' en,
- Acaba şimdi bize bir
ne ait olan bu hattaki işletme
Sen l>ı!!Jlc lıi r scy ola/ıilcı:ı·
l"-' w!&uJau
öi"
şey yapar mı'?
imtiyaı:ını ve alatı müleharri.fiine inıımyordıın. J/ıınwılıı
mekte israr ediDiye tir tir tiiriyotlar<lı.
keyi satın almak istediği şa
l>ercıber ka<.'ıııı bırakıp keıle
ve
girip
kadınların
arasına
yor
Reis, tatlı bir sesle:
riııi bıır/rııuı /ııısıp gillin.
yidir.
- Sizdeki küçük, kırmızı
sıkışıyor. Artık biletçi işi yokAldığımız malumata göre,
İ~le scvyilini .~una gıJııde
şişeyi veriniz:
sa onu oradan geriye doğru
riyıırıım. Üle nıiş olııyor11:.
ltilafnamenin tastikından evel
Dedi. Şivd boynuna bir
püskürtmiye çalışsın. Herifte
lüzum görülen bazı noktalar
li.cıılıııııı lıilefjinıleıı daıı11ır
meşin kese ile astığı kırmııı
surat, maş:ıllah, m'lhkeme duetrafında görüşülmek üzere
lıırı1111 ııkı!ılan
cıyıılııı·ıı ı>e
şişeyi çıldırıp uzattı. Reis şi
varı! B!ri tutup dese ki:
fıesleyit'i
ilıicı
ıırlık
kııl/ıııı
Nafıa Vek;.: ... ti, şack demiryolşeyi kapar gibi aldı, sonra:
-· A mo.skam herif! İçerisi
!arı kumpanyasından salahiyettar ıııııy1111:. Si=.: /ııı kıif7ıılı yeDışarıya
çıkın!
bu
kadar tenha iken güpe
1
wlııııılıırıla
kırıııı:ı,
Diye emretti. Dördü de dı
ınurahhasının Ankaraya gön- J lirl'lı
gündüz önden girip te kadın
kıiçıik bir şişe ı>arıl;r. A .•J:::ııııı
şarı çıktılaı·. Reis yalnız kalderilmesini talep etmiştir.
1
l:ıra bu kadar sokulmıya sı
/ııı şişcı/cıı ılcıııılcılıp kcııılisi
mıştı. Biğebingöl hatuna yakŞirket namına meclisi idare
kılmıyor musun? Eğer yankeııe ıfP/inciyı' kaılar yıJ::: lwlaştı, üzerine eğildi, açık olan
azasından M. Baklin Ankaraya
sici ! isen istediğini erkeklerpıı Uarıııı ıı [jı:şl 11n ınıı::.
elini .tuttu. Hiç bir hayat egitmesi takarrür etmiştir. M.
den de çarpa bilirsin!
seri gözükmüyordu.
Si:::ı' /ııı eıııııııl'ii
yt:lircıı
Baki, Ank.ıraya gitmek üzere
Alın bir daha:
(Mabadi var}
fıirıırcler
/ıenıleıı
sı:rvı:l ve
Meyhaneci, bar bar bağın
bu günlerde Paristen gele'
lıayal
iksiri isliyıırlclf'dı.
yor:
cektir.
flıiny.ıılıı kalmak bir sıirıi
- Efendi vakit geçti, düknıilıııel
ıı//ıııdıı
e:::ilıııek
demek
kanı kapıyacağız haydi yeter
edilmektedir. Bu r::ıaçın cumaolı/llflllllllllll fıi!' kİlllSt'!fl' C/ıl'
ya yapılması muhtemeldir.
artı!d ...
ıfi lıayrılııı lıi:::1111111 yoklıır.
f!İdiyor
Fakat o hıila :
eçen gün büyük bir fır
Parıı
ve serııel bııhsııw
Belçikada kii.in asfalt fabtına geçiren Cumhuriyet
- Bir tek.. daha !. diye
gcliııt'e: /Jıiııyaıla
bir iıı.mıı
rikalan, Emanete müracaat
vapuru dün gelmiş ve temizçırpınarak ayağı sandalyeye
için nkıl ıw :::ekıidan lıı'iyıik
ederek. bazı tekliflerde bulunlenmek üzere Halice girmi~tir.
dolaşıp masanın üzerine yuvarservet olıııııa:::.
muşlardır.
Vapur, Karadenizde çok şid
lanıyor ve koltuğundaki paketBen onları kimsenin geçlleynelmücl
şehirler
kongresi
detli bir fırtına atlatmıştır.
te
çocuklarına
götürdüğü
miye ascırı:l
cdcıııiycce(ji
için İspanyaya giden Emanet
dare şekilleri elyevm bir
yollııru seııkellim, çc";İt çeşit
bisküvitler yere dökülüyor.
birinden ayn olan inhisarheye'ti avdette Belçikaya uğ
menılekelfer uı· iıısaıılar yrjsNihayet meyhaneciler karga
ların bir şekilde idaresi mürayarak bu teklifleri serdeden
lcrılim; /ııınıın için hCl' lıal
tulumba ile kendisini dışarı
de arlık akıllanmış olacrık
karrerdir. Bu hususa ait layı
fabrikalan gezecek ve yapılan
atıyorlar!
lardır.
Bu da bir baçkası:
tecrübeleri mahallinde göreha mecliste yakında müzakelli::mc/Icrfnı• mııkıı/ıil si:in
Hiikf•met kendini kaç kiire edilecel-tir.
cektir.
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L

en civcivlı
Onun için yarın
gündüz ve yarın gece Beyoğlu
yerinden oynar. Orası istediği
gibi
oynıya
~
dursun ve biz)).. ~
c'' ~ I
şimdi o yalan1((<
zamanıdır.

ı c::hlaı·dır.
Bu damlalardan
:rnrar görmüş bir İnsan sıfatı

:le bir daha
celbediyorum.

nazarı

dikkati

1f

kadınlan
Be;•oğlunda İstiklal caddesinde sokak başlarında geceleri sabahlara kadar, bir takı:n küçük kızla;· pejmürd"
kıyafetli seyyar fahişeler toplanarak gelen geçeni izaç etmektedirler. Bu hale mani ol,
mak lazımdır. Çünkü manzara
pok çirkin oluyor.
Karilerinizden: Ali

So ak

*

-!aı-ı

Bir kariimiz yazıyor: Bu sene, mevs:ıninden çok eve!
kuzulann piyasaya çıkarıldığı
görülmektedir. Halbuki hayvanlar çok küçük olduğundan
bunların kesilmesi henüz münasip olmasa gerektir. Emanetin bu işle meşgul olması
lii.zımgelir kanaatindeyiz.
Karilerinizden
Sadettin

Galata

*'

sokaklarının

temizligi
Beyoğluııda,

Lulecihendek,
Mariya, Hisardibi ve Beyazıt
mal::ıllesi

sokakları

yağan

karlar temizlenmediğinden atı
lan çöpl~rle dolmuştur. Mer-

din;n nazarı dikkatinin celbini
rica ederim.
Galatada Beyazıt mahallesinden Rüştii
1f

Kurtlu peynirler
Eminönünde Mısır çarşısı
suda yatırılarak
şişirilen renksiz pastırmalarla,
kurtlu kaşar peynirleri satilmaktad:r, Bu pastırma ve
peynirleri herkes ucuz diye
almaktadır. Belediyenin nazarı
dikkatine koyuyorum.
Karilerinizden: Galip
arkasında

*

~lulıabere
K remzile mektup gönderen
Kaşif beye: Gazetedeki ilanı nızı okudum. Atideki hususu,
mufassal adresinizle « Galata,
posta kutusu « 315 » numa -

,_ \saı·ı c t · i{~t
İçin Çemberli

tasta
is.,, andile
,
başla·nıyor
Bir refikimiz, Felemenkli
bir gn:pun
Çemberlita ta
·arı atika talı::rrisi için haf·
riyatta b·"una ağını yazmıştı.
Dün bu hususta malumat alır'lk üzere m' zeler mr d •rii
• !il beye cüracaat ettik.
lı :ı.ı dedi ki:
« Bu hav dis serapa
yan!ışt;r. Hafriyat eleği! isk· dil yapılacaktır. Grup taıa
fmd::n değil, bir ·hs tarafın
d n. Bu phs Felemenkli değil, D<!!ı; a?''<a!ıdır. Yet ismini taşıyan bu Danimarkhlı
bundan bir müddet cvel iskandil i.,.in ınr de almış, fakat kışın iskandil yapamamıştı
Bu ayın ortalannda )skandile
başlıyacak, bur:ıda bir bina
arıyacaktır. fŞte . avııdfo;n aslı
budur.»
0

l )(l ) ctl\: ·ı ~ı ıı
1

ôıa;n derece~
sine gelen bir
za.va.llı adam ...
Cer.ahpaşa hastanesine bir
iki gün evvel, dol:tor B. lcrin
şimdiye kadar dayaktan bu
derecede feci vaziyete gelmiş
kimse görm.::diklerini söyledikleri bir hasta yatmıştır. Bu
hasta ne zıılürreeden, ne de
apandisit ne c..ıısali. emrazdan
birinden muzlarip değildir.
Sadece, fakat çok ırüthi1 bir
dayı:k yemiş, bu yüzden hemen de ö!üm ha:ine gelmiştir.
O kadar ki yediği dayaktan kaburga kc.nikleri l;ırıl
r.;ı~; kırılan kemiklerden biri de
zava!!ınm a!{ ciğerini delm:ş
+;... J...i01"'•Qnın hiifiin ;tini(lara
rağ'meıı ufak bir ihtilat olursa
ölmesi ihtimali kuvvetle mevcuttur.
Öğrendiğimize
göre, bu
adamcağız, sık sık bu gibi
darp, cerh ve cinayet vak'alarında ismi gazdelerP geçen
Sirkeci arabacılar
kfihya ı
Çolak n:ımi!e m:ırnf Hayri
Ef. tarafından bu hale getirilmiş ve tak:bata haşlaumL?••r.

çük memuriyete tayin etn:',se
maskaramız hepsinden yüzü·
nün akı ile çıkmış!
Kimisinde
zimmetine para geçirmiş,
kimisinde amiri ile kavga
etmiş,

ağzını

bozmuş, kimisinde rüşvet al mış, kimisinde memuriyeti başına sarhoş gitmiş ve hulasa
her yerde ağzının tadını al clıktan sonra, şimdi de tutmuş,

yeni
bir memuriyet için
günde seksen kapıyı aşındı nyor ve tabii emeline nail
olamayınca eski amirlerinin
ve rast gelenin aleyhine ulu
orta atıp tutuyor.
Halbuki bu
maskaranın
biraz .-Uı olsa, artık, memuriyeti
filan ak!ından çıkarır,
\ ı-alı Hikmet bey adresine bir
eski giiuahiımna toptan yemektupla b:ldiriniz. »
ldin
bir tövbe çeker ve el.ne
1 - Tahsile devamdan nibir işpo ta alıp bundan sonra
çin sarfınazar ei:ti:ıiz.
n:ı:nuskaranc yollarda porta2 - Ail nizdeıı kimler hakal satarak geçin;r ..
yatta mevcuttur.
Bu da maskara.arın en bu3 - T a!ebiniz veçhile size
dala ve en gülün:ü:
verilecek işin İstanbul veya j
ı 'e ise,
iyi kötü, ha na
taşrada olmasına nazaran aylık j bir kasket giymiş, fakat masolarak ne miktar para istiyor- kaı a ık icı:ıbı viziyerini öne
sunuz.
getireceği yerde ensesine çe4 - Taşrada verilecek vavirmiş! Daha böyle ne hakiki
maskaraiar var ki, saymakla
zife uzak olursa gider misiniz?
b;tmcz ..
5 - Şimdiye kadar çalıştı
Zamane çocukları
yarın
ğınız miiesseseler nerelerdir ve.
akşam Beyoğlunu
yerinden
bunlardan hususi hal şehadet
oynatacak olan yalancı masnameniz var mıdır?
karaları limon kabuğuna tuta6 - Şimdilik size Ank:.ıra
caklanna bu saydığımız hakiki
da bir iş verilebilecektir.
maskaraların
peşinden gaz
7 - Hangi ecnebi lisanını
teı.ckcsi çalmalıdırlar.
biliyorsunuz?
o. c

(

So:ı

Sahffe 4

~el~\kki

1Bir
gi"ır1e.c1 i

....
cevap versene

-~--------

--~-

u tun,
sen o s n e yapaı·dın?
- f U4-

J(oca. ın1.
krıçnııva
icbar • etf kt"'n sonra
}·arısını ı
çekıne ·

hicranın\

ne <let "!e!iti?
Bir ha
M"ônderip
1-.art)'ı su
., kö..,ke
. -o-üic
;:,.
güle- f rrnek ve bol
bol ·firn a){l,1ak f\
kolay hiı· ·:ti· Şayet o
güzel k~ ln, kend\ni
naza ççkçf, nanıustan
fihin a
•rse evıı1e
ateş
, kadını
çalyak~ ~dip sürüye
sürüy~
tirnıck gene
nıünık"
ü. Ağa niçin
!>~yle
yapnııyor da
ınını
iniın
inliyor,
muhzırba~ı gibi alelc\de bir adanıdan hınç
çıkarmıya çalışıyordu?
Bayraktar düşünür

ken ağa gene gürledi:
- Neye sustun, cevap versene, sen olsan
ne yapardın?
Ve Bayraktarın ağ
zini açn1asına nıeydaıı
vermedi, seri bir hareketle onun belindeki
han~ri aldı. l\1ühlik
bir s~vletle l\tuhzırba
şının üstüne atıldı :
- .Beğen donıuz, bej!en k0<.los. öliimlF1·tlpn
ölün1 beğen!
Si\'r· ve keskin hançerin, Azrail dili gibi
karşıstnda parlaması,

herif cağızın
yüzüne
yeşil bir renk getirdi,
dizleri bariz bir rase
•
içinde kıvrıldı, çatlıyan dudaklarından sı
zan kan, çenesine soluk bir şerit çizdi ve
ağzından tek bir kelime düştü:
- ı\lerhan1et!
İsmail ağa,
kuzu
kesnıive

hazırlanan

kasap- gibi lakayt, bu
dizüstü• çöken nıahkıima yanaştı ve sırtüstü
yatırarak

sine tevcih edeceğini
düşündüP-ü
aı a~· :ordu ; gö::Ü•!e nıi, alZ:zına ını, l\albine mi? ...
Kuvvetli zalin1in saff-ı~n1 pençesinde par ı
yan ançer, bir an öy!lce.kak ı. Zalinı, let1efini derakap tay;n
edernenı~ş, en ac1yacak
noktayı sanl·i bula1

nıanıı)tı.

1\luhzırb:.ışı,

güzlerini
kapıyarak
hatn darbeyi maz!uın
hir tesliıniyetlc, kabule hazırJanınıştı, ölü
g"bi hareketsizdi, yalnız,

dudakfarınba
bir oynayış

müphen1
vardı. Bu belki "bir
raşe, belki bir dua idi.
Al.Ta~ beş-on saniye
•
tereddüdü nıüteakip
- Al nıel'un!
Sayhasiie hançerini
indirnıck istediği zaınan kolunun oynamadığını
gördü ve
birden geri döndü.
Bayraktar,
zalimin
bileğini
tutmuş
ve
darbeyi havada tespit
etmişti.

Mcbadi var

Nümune addedilecek bir posta
idaresi ....
Bazı

şikayetler

yapılması üzerine
Rusyanın Omsk şehri postanesi teftiş edilnıiş
ve sahiplerine tevzi
e<lilınenıiş bir kaç ton
nıektup ve gazete ele
geçnıiştir. J->osta nlüdürü ile iki ınemur
tevkif edilnıi~!erdir.
! '<Ürolnrl
Bu

FERAH

akşam

~l'.lE ı1ADA

VORTLEY Kumpanyası
3 filim: Ateş, Yanın maske,
Lüi ...

Saat

Güzellik müsa-

Şeker

bakası ve İrlan

işl

Clalı

ın

Serserlfl&lmln

..

,.

Fikri

0

ve pancar

•

ri-tanzim
-····cek

ikiı

bir,

g·· e l<:adar
selırirn.izdeı
Trak.. ava
"'
...
c ği haber alınşt .
İ ti.h aratınııza naz· ran ·ıısan
!•tin be,.
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Alpullu
şekerlerinin
istenildiği gibi ç•lnnadıı>·ı sövlenn1ektedir.
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Tı·akya pancar ye !:jekerlerinin ıslahına ait
lı.ısu~,atı
tespit ec!ccektir.
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Kaloriferin suyu Entarili adam!
İstanbul ticaret ve zahire

Bayramın

üçüncü günü muharrirlerimizden biri Beyoğ
luada K:ıiyoncuda entari ile
gezen bir «dam görmüştür.
Fakat bn adamın arkasındaki
entari basma ve ya patiskadan bir entari değildir; bu
eİl~ari adamın a.rkasına giydifi ceketin kumaşından yapılmış bir boy entarisidir.
Orta yaşlı, sakalsız, bıyık
sız olan
bu adam bilhassa
o entari ile tıpkı bir kadi!!a
benzemekte ve görenler cnu

borsasının

bir kaloriferi Vi.jrdır; fakat bu kalorifer on beş
gündür yanmıyor. Sebebine
gelince: içinden su çıkmıya
başlam~ş; hem.de ne su!. Bu
suyu evvdii kova~la bcşalt
mıya uğraşmışlar ~ bir h.aylı
çalışmL~larsa da bakmışlar ki
suyun biteceği yok; bu sefer de
tutup bir motör getirmişler,
bir kaç gün. de mot1ir çal:ş
mış; lakin o da bir türlü suyu
kesemeyince borsa Şehrema
netinden mü~ndisler getirtmiş,
şimdi bu mühendisler suyu
kesmiye çalışıyorla.-nıış. İşte
bunun için kaç gündür borsa
memurları
odalarında palto
ve ğamseleleri ile çalışmak

kadın G<Ulmaktaslır.

Muharr;r;miz, merakla bu nun kim qlqµğunu oradakiiere
sormuş ve tanıyanlar kendis:nin yarC erkek, yarı kadın bir
İngiliz oiqqğunu, orada bir
evde oturduğunu söylemiş ·

lcrİJir.

'Hünsa olduğu söylenen bu
adamın kadından hiç far:Cı
olmadığı gibi erkek ceketinin
altına kadın entarisi ve yük sek ökçeli kadın iskarpini
giyerek dolasması garip bir
m nzara teskii etmektedir.

tadırlar.
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Da ) ılaraeık odada b;ı:ha. u~·v.. lü•rnu·da neni-,
hir 1 ,ı l o, ve banyonun

ldı·is J/11/ıtef1
dı. Dnha doijrusu dürt
nüıııli"ıı· ıJi.;:;imi sılmr:ıl<
dizninlerini lulluj"jnm s:ılY'

lanı

rımın talıaııımüiü k!ıtıu:ı•
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olan oılacılJı kafi mil· ta;·-
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- Ne ricası?

- << İhvanussaf a >> denilcn o cemiyetin dört
zumreye
ınünkasinı
olnıak üzere yetıniş
iki felsefi risalesi varrnış. Onh.rın tarafı
nızdan tercümesini is-

tiyor.
Beledi katibi şöyle
bir bakındı. Basına bu
gibi zırıltılar Çıhıran
hanıınfendi ve için için
~

sonra

ınütenezzih1ne

dudaklarını

-14.)-

- Sizin bilmem kaç
yüz sene evel, Arabistanın bilmeın neresinde felsefe tamimine
çatışan
mühim bir
cemiyetin
hatırasını
ihya ettiğinizi, tetebbuunuzun derin olduğunu ~ylüyor ve sızden bir ricada bulunu-

'c

bükeı;ck

cevap verdi:
- İşim yok ta . hocaf endi ye dalkavukluk
edeceğinı, öyle ıni? Bu
ne nıanasız teklif?
Kanıran bey, ebleh
katibin hatf uruşluğu
na gülüınsedi:
- Siz -dedi- bu zata
nazilnlne cevap verınelisiniz.
Yahut bir
nıakaleniziıı altına kı
sa bir haşiye yazıp
teşekkür

etmelisiım.

<ı7~•>

risal vi ister ter"
cünıe edin, ister etn1e
. iı , orası ha.,ka bahis.
Sonra sizin hakkınızda
ikinci bir yazı daha
var, yarın neşredeceğiz.
Ona behenıehal n1uka-:
bele lazını.
- Neden?
- Çünkü, bu ikinci
yazı
aleyhinizdedir.
1'1uharrir de
bir sahsivettir.
•
•
- Ned~n aleyhim~e
bulunuyor?
- Bu hoca,
nasıl
lehinizde bulunu~orsa

dc:!iııı·

hepsi

iyi

ıw~

ama beniın büyü!· derı!l..

bonHn

iı;imi

a1;l. C/mkü kııııılılıınamı ·;wqk nibi ol;ın hu
vaziyPt' heni yamnıllnlU
hatun ldşip• daha fuzla
soliıııııştıı.

f<:vvehi, '.:'<•zlonna otuı'duk, yan r na olurduk..
Uf.!n aı k ulanma \l fihin lııraluıı anncleı>iıuion
mama isllyen uç güzlü
kaka heh~ldC'r !}ihi onun
yiizüne ha karken o, oir<!i(jiıniz ocla hakkındı\ bir
tafsil·ila ııiri~li. Şimdi bu
lal'sihUa ne lüzunı vardı
ıl<•ı1il mi'!
·
Odayı salın alacak deiji!dimya, maıuafi h('rayl
ıwzaket dinler gibi. vaziyel · aldım. Kulajjım da
kalanlar ~tınlardı:
«DC'niz hama nı laı•ma yalınız so!juk su banyosu 1
yapmak içlıı gcllııınc•zmiş.
Dı•ni.r. sııyunu kazanlarda lmvnal ı!'lar, honılarla
h('ıyle
bizim oirdij'jin iz
ııibi localara sC'vl•ederlC'r-

l
1

JUatnıazPI,

-

mo deva olamazlar.
- , ·e oiiıi'?
- l\e !Jİbisi var mı? uıı
hurıtya ni~in geldik"!
- Banyo yapmıya.
ay a(fzını seveyiıll•
Gürdün nıü Jı:estlrme hifl
oiJcr konuşacaksak dalı<ti
l"llı tarafından, daha ll'"
nıeli eilıelindeıı göru;;e"
!im.
Kahkahayı hastı.

Siz hakikaten çol<
tuhaf labiallisiniz ...
Dedi ve hiç heklemeıll"
iJim bİI' lauhalilikle so•
ynnmıya başladı.

O soyunur da. he durul'
muyum.
nen de hemen ona ıın•
Usal eltim. Bir taraftııll
da giizüınün ününde yı"'
tiil Imbukları soyular<•ı;
pembe goueası meydaıııı
çıl•un l.ık <:iı;eJ, gibi oıııı
bakıyordum.

~ilıayel, soyunduk, ye
elhclle ki soyuııacaktı1'·

J)üny< nııı lıanİıi LurafınJ3
ıni;:;.
elbise ile banyoya girl'"
Hu sıcak ve tuzlu su liı· kl. Sonra, da .. hanYO'"
bilhassa romatizması olan- nan sıcak ve ilildcre J;::.W
rahavetiıı 0
:ar i•.:in çok faidrli imi~, dar isllYen
.
daldık ..
ve böyle da!ııı. bir çok
(lUabadi Yar)
ıııiş, mi!;!, !<':·. Canım sıkıl- ı

.
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Mardinde

Prenses Viktof"

ya iflas etti
Sabık Aln1aıı inıpa:
ratorunun hemşiresi

prenses Viktorya ge. .
çen
sene
Zubkuf
atlı bir genç Rnslıı
evlenmişti. Prensesifl
fazla yaşlı olnıasında~
dolayı bir hayl dedıt
koduya sebep olan ~ıJ
talisiz evleniş yeni bıf
safha geçirnıektedir ..
Kocası yüzünden bıf
hayli n1;srafa gire~
prenses sıfırı tükettJ....
ğinden Berlin n1ab. .
kemesi mumaileyhanıfl
ifl:isına karar verı:rıir
tir.

,ee

küf retti
gayri

Çi

--2 J8 -Mulıaı·ı·iri:

l\lardinde Arap narflerini bilen birinci devre
millet ınektebi talebesinin iıntihanları yapıl
nıış ve so talebe tam
n1uvaff <"ıkiyet kazanmıştır. Bundan başka
şin1diye kadar iki yüz
talebe iıntihan olnıuş
ve :;;ehadetna111e alnııştır. Bunlardan onu
. haınn1 ve nıütebakisi
erkektir.
Bu suretle 1\1ardinc.ie
ehliye_tnanıe alan Hanıın ve ~)<l~rin &'lyısı
« 280 »e baliğ olmustur.

YUVASI

ıcr kP~İn ııvı'.lh·ın t:ll\diri ntınal:ıadıl'. Bıı

gel( i_k(

(__;

Banyo etmiye değil mi? haydi
öyleysa
canımın ici
.
,
'

imtihanlar

A ..:J~RJ
S"nemada
·
c
gösterilmekte

•

lllÇJ ll

İkti.sat vd..aktic müsteşart İh,5<111 Abidin B.

.A 'Tup< g ·ızeUik kra'"
liçcsi int' ap edildi ve
bu ınüsabakayı l\1acar
güzeli ınatmazel Sim{)n
Elizabet kazandı.
Bir müddet sonr,
bütün diinvanın dü t
b·r tarafın{lan to aı an güzeller Amerikan in Galveston şehri e
giderek . or"da b()y
öl~i". cek!erdir. Fal at
İrlandalıJar bu müsa.bakava
etn~
- istirak
.
nıiye karar vcnnişle dir. Bu.ıuın sebebi de
İrlündalıların bu gibi
nıüsabakaları ahlaka
zararlı addetmelerinden ileri gelnıektedir.
Hatta bu ınünasebetle

HATJRALAA.1

o da alev:Qjnizdc bulunuyor. İİmi münakaŞa
lar bövle olur!
- Ne divor?
- « ~ı;;an bu taze
nwarifle qskiler alayınılı> diyor, makaleni- ı
zin tutulacak yerini
bırcılqnıyor.
. - Bu adaın

Yahudi

mi?
- Yok canını, Türk.
falta liberal bir ada111dtr, t<Slbi fikirlerin
dfışmanıdır, bıı sebeple
yazınızı be~rennı-iyor.
Hurren1, şu SQn bir

- - - - - ........ - -.. - -

'

av içinde sık sık frı:ıfl'
s;zca kelimeler, ciiıJl;
leler ve hatta beyit!~
i~ittiği için tuhaf bı;
. .
h ı
..;ti•
ıtıyat

ası

*'

Yanında anlamad h
hir kelime söyleoİ~
nt: taacci.;p, ne de 1
kelimenin
nıana 5~~1
anl2 nıak için. teı:rıa),(I
gösterirdi. Ayni tı:ı' ~
Şimdi de takın::ı•ffr'
liberal kelimesile ~iW
kadar oln1adı ve 1'. .
katini başka bir 00
tada teksif etti:
J
. (Mabadi "at '
1

1

vin

etoıı-.

edlldı!JI

na...,.
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l)ÜNY ADA OLUP Bi'rEN
VAKALAl~DAN İNTİBAIJAR

.ı~:r.;/ı,İ <ııırıııp/eı·p lı:rıı·sı
.ı

di

Çin~ haklı miic~adelesi
nasıl

ni

ıtefi
d iWt

kc zanıyor?
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lmr:ıK
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{,:in milliyetperverleri , bir
~ok. eski ananelere karşı şidetıı bir cidal açtılar. Bu müeadelenin ilk safhasında uzun
Ve kuyruk gibi uzayan saç~n
lerki ile birlikte kadın ayak~tıııı cendreye sokan usulden
Va.r_ !!'C"mek mes' elesi vardır.

Ktırl

c ye•
Iarı;I'

ydauJ
oıııı

Ji

k,

'°'e

aktıl'•

Resmimiz, eski ve yeni (, .,
mensup iki kadının ayakların ı
göstermektedir'. Bunlardan biri
cendere içinde iki ayağı, di ğeri de zarif bir çift iskar ıçıne
alınmış
bir
pin
Çin matmazelinin giyinişini
gösteriyor. Aradaki farkı tek
bir bakış kolaylıkla gösteriyor.

ile /\ ı ızı'

\~an yaı1a gelrnez demek_ bazen hatalıdır

afınôiJ.

A.teşle su na•tl \an yan·
anyo• tele~ezse kurte J;ıtr la kuzunun da
·clin8 ~Yııi sureti""
1 ~~ yana gei~:leri müm-

giri"

tor"

ti
n1pa:
şiresı

ge"

bkııf
usl~

sesifl
ndafl

dedii
n btl

i bit'
dir.
bil"
irefl.

Slııı

d~ ateşi sön•

k11l'iir, kurt ta

i:lııuyu haklar.

akat bazen
~ok garip teteUiler de ol-

~1Yor

antfl

değil.

esela

şu

red ıııde görül- -..İr~asııiıiiııiıZ!iiiiiiii~iiiiiiZ:iSii:iiiilii
Gğu gibi. Bu
~p, bir köpek bir yılan bir de kertenkeleden mürekkcpır. Yılan, cinsinin en azılı ve zehirlilerinden olmasına rağ
~eıı aralarınde öyle bir alienk temin etmişlerdir ki görentl'j hayret içinde bırakmaktadır.
li~lı .bal, kurtla kuzunun, ateşle suyun yan yana gelmiyecekleri
nı esasından baltalıyor demektir
ı'1

Si)rasette

ettl"

1ab''

değildir.

?~dikodunun da

Gandi

Hindistanda niır hayli mevkii
cin
tevkif
,
var
edildi?

,, ~on Cemiyeti Akvam mec~ı i t"
.
t' ç imamda, lngiltere bariı;-e
l;ı
llazırı Sir Üsten Çember' hıııı söylediği bazı sözler
~tı derece dikkati celbetmiş
ır ç
i~ eınberlayn gelecek meclis
d llıalarına iştirak edeceğin
t:ııı lıahsetmiyerek (gönçlerile~ n T
~~ gı ız murahhasını) mevzuu

t

1

nSetmiş
. .
11

lııe

ışarctin,

Çemberlaynın

~":sup olduğu fırkanın

intiyahut

Qtıu atta mağlubiyeti,
-., ıı 10 rtluğa terfi edeceği

lııe 1 .b~ndan dolayı
t ısıne

lııa.

11

. .

ıştırak

Akvam

etmiyeceği

~I ~sı çıkanlınış. Görülüyor

lôltı dbaın

•~it b~

ır

meclisi koridorhayli dedikoduya müYer.

Bir kaç gün eve! telgraflar
Hindistanın milli reislerinden
Gandinin tevkif olunduğunu
haber veriyordu. Son posta
ile gelen İngiliz gazeteleri
bunun sebeb;ni izah ediyorlar.
Bunlar diyorlar ki:
Gandi ecnebi malı kullanıl
ması aleyhinde ihzar olunan
büyük bir içtimada ecnebi
mallan aleyhinde söz söyliyerek bütün Kalküta şehrinden
toplanan bu malların yakılma
sını tavsiye etmiştir. Bunun
üzerine halk bu melbusat yı
ğınına ateş vermek istemiş
ise de polis buna mani olmak
istemiş, fakat halk Gandinin
sözünü yerine getirmiş, Gandi de bundan dolayı tevkif
edilmiştir.

Saat on üçü hiç çalar

mı?

1\

j
1r

Kendinize geliniz efendi
,Siz beni tahkfr e!mekle sabrımı
adeta tuketıyorsunuz
-7!!-

l\"alıili:

A.

Cenıalclliu

- Hayır, mösyö lö Baron,
ayakta duruyordu . Hintlinin
elinde tuttuğu tepsinin içinde
bilakis gayet iyi işitmiş olduğunuzu zannediyorum. Demek
acayıp bir takım aletler vardı ki Öjen amca bunların afki siz Öjen amcamn tehdit
karş:sında boyun eyivereceyon içmeye mahsus şeyler olğini zannettiniz '1a? Çok alıkduğunu derhal tanıdı.
mır ınız Bason cenapları ben 1
Hintli başını camlı menfeze
doğru
çevirdi ve
size r. aım.:slu bir adamın, sizin
gibi alelade bir sefil, çılgın
mösyö kroşenin kendine bakbir cani karşısında nelere
makta olduğunu görünce divanın üzerinde yatmakta bumuktedir bulunduğunu isbat
ed ec eğ-irn .
lunan bir vücuda
doğru
- Kendinize geliniz efendi!
egilerek hafifçe omuzuna doSiz beni tahkiretmek suretile
kundu. Bu temas üzerine
adeta sabrı m ı tüketiyorsunuz.
vücut şiddetle titredi ve der- Sabrınız, fükenmiş yahuthal doğruldu ve Öjen amca
ta tükenmemiş, vallahi hiç
bu vücudun bir kadına ait
olduğunu
gördü ve kendi
umurumda değil baron cenap•
kendine:
laril.....
Bu teanntüt karşısında Baron
- Bu kadın Elzi Meryadek
olacak! Diye mınldandı! Sefıl
dö Kastriv artık kendini zaptedemedi ve hiddetini artık
he~ifler biçare kadını içkiye
alıştırıyorlar ...
gizlemiye lüzum görmiyerek
bağırdı:
Hintli afyonkeş kadına par- Ya öyle mil Ben de simağiyle menfezi gösterince kaze öyle bir iş edeyim ki halidm Öjen amcanın bulunduğu
nize şeytan bile acısın. Bakıtarafa doğru soluk yüzünü çenız sizi öyle bir manzara ile
virdi. Hayır bu kadın Elzi Merkarşılaştıracağım ki
aklınız
yadek değildi. Şirin ve kibar
derhal başınıza gelecektir.
simalı, lepiska saçlı, ince dudaklı genç bir kadındı. Genç
Baron pencerecikten bir müddet kayboldu ve çelıresi tekkadın bulanık fakat bu haline
rar pencerecikte göründüğü
rağmen pavansız derecedeki
letafetlerini muhafaza eden
zaman Öjen amca bu sima mavi gözlerini Öjen amcanın
daki iblisane ve mecnunane
tebessümü görmemek için Lasimasına döğru kaldırdı. Acaba
şını çevirmek mecburiyerinde
bu genç kadın Öjen amcayı
kaldı.
tanıdı mı? Bunu kimse iddia
Baron dö kastriv :
edemez; Yalnız mavi gözler
- Lutfen, diyordu, sağ taÖj~n amcanın gözlerile temas
rafınıza dönünüz; bakınız neler
eder etmez genç kadın çılgın
göreceksiniz ...
bir kahkaha kopardı.
- Şimdi de bana sinemamı
Öjen amcaya gelince, biliseyrettireceksiniz...
nemez hangi ani elem ve ızbrap
- Hele siz bir kere sağ
yüzünden
ellerini gözlerine
taraftaki
köşeye, başınızın
götürdü ve bu cansız manzahizasına bir bakınız !..
rayı artık istemiyormuş gibi
İrae edilen mahalde camdan
ba,ını arlf~ya çevirdi sonra
yıldırımla vurulmıışcasına yan
mamul bir kapı>k yavaş ya';-"'aş
kalkıyordu. ı3u kristal lavha
üstü yere yuvarlandı ...
temamile kalkınca toparlak
bir menfez meydana çıkmıştı.
Bu vak'adan takriben bir
- Gördünüz mü?
ay eve! genç ve güzel bir ka- Evet
dın, gazetede neşretmiş olduO halde lütfen zahmet eğu bir ilanı ileriye sürerek
dip te o menfezden bir kere
Baron dö Kastrivin şatosuna
bakını~. Merak etmeyiniz, namüracaat ediyor ve hizmetçikadar fazla korksanız bile
liğe talip olduğunu söyliyordu.
korkudan ölmezsiniz! Çünkü
Baron Katerin ismindeki bu
fakir kadını istihdama karar
henüz sizi korkudan öldürmek
sırası gelmedi!...
verdi ve beş on gün sonra
Mösyö Kroşe yavaş yavaş
Katerin işgüzarlığı sayesinde
menfeze yaklaştı. Bu menfezbütün konağın umurunu de de müdevver ve kalın cam
ruhte ediyordu.
daha vardı. Lakin bu cam en
Baron yeni hizmetçi kadının
parlak kristaldan yapılmış olhizmetinden pek
memnun
duğundan son derecede parbulunmakla beraber genç kalak ve şeffaftı.
dının kapı arkasından damaÖjen amca toparlak mendile olan muhaverelerini anlafeze yaklaşınca evvela şark
dığını, kendi evde biılunma
halılarıyla bezenmiş mükellef
dığı zamanlar hizmetçi kadının
yazıhanesinin gözlerindeki evve müzeyyen bir oda gördü.
Bu odada alçak ve alaturka
rakı karıştırmakta olduğunu
sezmiş fakat bu husnsta Kadivanlar vardı 1• Bu divanlardan birisinin önünde Hintli- terine hiç bir ihtarda bulunlerden birisi elinde bir tepsi
mamak lüzumunu hisetmişti.
tutmakta bulunduğu halde
(Mabadi var)
<<

Odlu Yurt

»

Milli Azerbaycan fikriyatını
terviç eden bu müfit ve nefis
mecmua Resul zade Mehmet
Emin beyin baş muharrirliğile
intişar etmiştir .

Znyi
Nüfus

teskeresile hüviyet
varakası ve vergi makpuzları
ile sair bir çok evrakı, bir
miktar parayı ihtiva eden cüz- 1
damını
kaybettim
Bulanın
Galatada Karantine sok~ ğ'mda 1
Dimitrinin kahvc~:ne bıraktiğı
takdirde memnun edileceğini
ilan ederim.
IKostantin Çolas

Niköh

şura azasından
Cevat paşanın kayınbiraderi
merhum Talat beyin kızı F.
Dirayet hanımla avukat A.
Turhan beyin akitleri Beyoğlu
belediye dairesinde icra edilmiştir. Yeni zevç ve zevceye
dirlik, düzenlik dileriz.:

Ali

askeri

I>oktoı- FeYzİ ı\hnıet
Firengi, bels~ğukluğu, cilt
prostas, zafı tenasül ve kadın hastalıklannı en son usullerle az bir zamanda muıısl! şeraitle tedavi eder.
Ad res: Babıalı, cagaloğlu
yoku ~u köşe başı numara 43
Tc.cfon: İstanbul 3899

E

d

~ ~

''

otı.~
. !!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!

Sahne va~ılafı sesli fiJim}eden memun
deg" ı·ııer mı·?.

Sesli filimler stadiyoların dahili manzarasını tamamen değiş
tirdi. Eski feryatlar, bagırıp çağırmalar, çekiç keser patırtıları
yerine şimdi yalnız mu.siki aletlerinin tatlı n ğmeleri, sanatkarların ahenkdar sesleri işitiliyor.
tebeddül ve tehavvülden en fazla s:ıhn c vazıları mütee• ıi r
oldular.
Eskiden, ağızlarına megafon, istedikleri 0 ;bi haykıran, küf reden, ba-'ıran bu adamlar şimdi dut y miş bülbüller gibi
sustular.
Emirlerini işaretlerle veriyorlar. Kızdıkları yalnız renklerinin değişmesinden belli oluyor .
Bütün bu mecburiyetlerle beraber işlerin: 1 de bir kat daha
daha müşkülleştiğini nazarı dikkata alırsam ~ artık onların bu
yeni icattan ne derece memnun kaldıklarını kolaylıkla tahmin
edebilirsiniz.
Resmimiz meşhur sahne vazıı (D.V. Gi · 'it)in bir filim çevrilirken ne vaziyette çalış-tığını gösteriyor.

Konrad Vayt
maruf san'afamerikadan
dönüyor

Almanltırın

kArı

Müddeti biten mukovclcsini ycnilcmcdile

(Koııraıl Vay!) son eserı
oluıı (Gıileıı Adanı) filiıııim:<·
Almanların maruf
sinema
aktörü « Konrad Vayt '' bir
müddettenberi
Ame ri kada
bulunmakta idi.
San' atkar « Üniversal » şir
keti ile zengin bir mukavele
imzalamış ve onun hesabına
filimler yapmıştı.
Son posta ile gelen Amerikan gazeteleri «Konrad Vayt»ın
( Üniversal ) ile olan mukavelesinin
nihayet bulduğunu

yazmaktadırlar.

Verilen haberlere göre şir
k Pt şeraitini tahfif eylediği
taK.t.de mukaveleyi tecdit
edeb :ıe ::gini
bildirmiş
ve
kendisinden süratle cevap
istemiştir.

(Konrat Vayt) şimdiye kadar aldıgı ücretten dahe az
bir para ile çalışmıya razı olacak mıdır? Bunu bir İzzetniefis
mes' elesi
yaptığı
taktirdıı
san'atkarın Amerika topraklarını terkederek
Almanyaya
düneceği kuvvetle tahmin olunabilir.

• •
Zig(. to ıcın
,

Ölen k r "İğin şapkası,
potini .r/, elbisesi ve
yapi•{ filimler
Mı<:rnsi!nlc
r.:ıüzcLne

Sincmo
kondu

ZİGOTO
Meşhur

Amerikan komiği
Zigoto (Larri simon) bütün
dünyayı senelerce güldürdük•
ten sonra bir sanatoryum da
kan tüküre tüküre can verdi.
İki üç ay evel vaki olan
bu hadise hemen hepimizce
malümdur.
Sahne ve beyaz perde san' atkarlığının
ne nanki'ı bir
meslek olduğunu bildiğimiz
ıç.ın
bütün diğerleri gibi
onun da unutulduğunu zannetmiştik. Son günlerde Amerikan gazetelerinde gördügümüz
bir haber bize bu düşünce
mizde yanıldığımızı anlattı.
Haberi nakledelim :
Lerri Sirnon ( Zigoto ) nun
filimlerde giydiği elbiseler,
melon şapkası, büyük potinleri, son filimlerinden bir kaçı
Hollivut sinema müzesinde
ayrılan mevkii mahsusa konmu:;;, bu esnada dostlarının
iştirakile bir içtima aktocülerek merasim yapılmıştır.
Zava!:ı z · -~ ·

'

(

Telefon:

PAZARTESt - -

YAZI İŞLER\

18

on

MART

1929
ı·'wııtıı::i
lıikıiye

1

Sarı

d...~i «

Fııtıirisl

» bir ressam-

ııı.s.

itana sarı 'ata

dair

ıızıııı

flazariyelerdeıı
ba/ıselmiye
b;~a/ıı: Dadaizm, l\.onstnikiııri :nı, Fütıiri::ııı, ıı. s. Nilıa

!ıcl, lam allı buçuk saatlik
lııi' konferanstan sonra, be ııiıı: ilim namırııı sıjira sıfır

<'İıte

lJayımaııııy~ır:ak

sordu111:
- •Vfedersıııı:: ama, gözlerimde biraz nıiyopsi vardır:
Musayı gôre111edi111.
- Musayı mı? Mıısa lw raya çıkmış.
- O lıcılde Firauıın 11erede?
Bo(jıılmuş!

Ya deniz?
Balırıcılımer im, adı
ılslıirıde: Yeşil olacak. değil

ya ...

... .

uur sıfır oldıığıımu arıla
.
olacak ki:
!ılorıami. - dedi - zalıBeyaz tablonun önüne ge1ıwl edip le alelyeme kadar .
lince ressama a§ız açtırma icşrif bııyıırıırsamz. size eserdıırı ben başladım:
l<'lııııi yö.lererek, «Fıilıiriznrn
- Amaıı yarabbi! - Diye
iu 11e uldıı(jwııı kolayca izalı
lıaykır~!ım - ııe kudreti tas r· {,.fıiliriııı ...
uir ... O.ıırıimde gezmedi,ijiın
sergi kalmamıştır. bu derece
A clktık, n•ssamııı alelycsiııe
beli,</
bir tabloya /ıemlz tesadüf
[ıt 'lik.
etmedim.
le
Hessaııı ıııemııııııiyelle gü f;,ı~l<m başa siyalıa boyıırı
lıi
msiyerek.:
·w; kocaman bir tatılonıın
Ne gıi::.el defjil ıııi? -de., :ıundeuiz.
di
ı:ıitıirisl ressnııı i:ıılıat ueÇok .. ,
rı.ı;or:
,
Köpıikler
11asıl?
- Bıı tabloda. gece yarısı
Ne köpıiğıi? Orada kö, Afrilwlı bit ::encinin kalbin - pük ıııüpcik
ne geze/' ayol ...
den geçen fasit dıişıirıceleri
O
lıulde
dıı lablo size
lttsvir eltim.
göre nedir?
'
. 1! ! ! ! f ! ! ! !
Kı1ıııırısa11i
ayırıda, kabJJaşlaıı başa yeşile boyan rislaııda.
ölıileriıı
kefen/erile
m11 bir lalılonuıı önıiııe gecberaber
mezardan kalkıp
lifr.
.
/.:ar
lopu
oyııadıklarıııııı
resRessam i::.alıal ııerdi:
- Bu d,ı, ef.!ndiııı, Şirazııı midir.
- . . ....... .
c:emen::.arları üzerinde yeşil
l'e a(j::ı bir karış açık lw,·ıippeli soflwıııı ye~il sarlı
ları ressamı kolundan tııla ı1i1.bere yeşillcıııncsi.
rak
sarı boyalı lablo11u11 ö111i- !!!!!!/f!/!!J
ııe sıiniklcdiııı:
~'!':ı farıııı:ı tabloya yel - /Ju portre de, - eledim !lllJjil.
Ressam ılcdi ki:
Orduda san ri:ıııeli Jlelımel
- Firaıııııııııı ıllusayı takip
a!/<ı.
ederek /Jalırıalımrdcıı ycç ~ !!!!! ! !!! !!!!
mai.
Celıilellin Ekrem
lllil}

*

. mahallesi
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sOkağı

Mahallesi

40,000

- ~~

teminatlı
şaşmaz

SİNOER
saatlerini kullanınız
Fenni gözlüklerin her nev'i
Deposu: İstanbul köprü başında
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10,000

ve 10000
Liralık bir Müköfat
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lüks \C sürat

Postası

Elektirikle mücehhez muntazan>
kamaralar ve güğerte yolcularına mahsus mahfuz
mahalleri havi

Aydın

ısapM:t

Pazartesi

günü saat 17 de Sirkeci rıh
tıınından hareketle [ Ereğli ,
Zonguldak , Bartın , Amasra ı
Kurucaşile, Cide ] iskelelerine
azimet ve avdet edecektir.
Fazla tafsilat için Eminöniİ
Rıhtım han 2 numaraya müra·
caat. Telefon: 5685

~

">"
~

~~

!~

Yelkenci
ltı~:s "ı·

h.aradrniz

Çarşamba
Sirkeci rıhtı·
mından hareketle doğru [Zonguldak , İnebolu , Samsun ,
Ordu, Giresun, Tırabzon,
Sürmene ve Rize ] ye gide·
cektir .
Tafsilat • için Sirkecide
Mesadet hanı ittisalinde yeacente·
lkenci hanında kain
.
.
sıne müracaat.
Tel İstanbul 1515
günü

Ankara

1

akşam

'--------~
.:,(J/l

Srtfl/İll

6ıncı

şubeleri:
Anlrnı·a

.\daııa

htaııbul

Tı·ahzon

Zonoııhlak

Huı·sa

BaliJ,ı•o;iı·

Ka~ ..a·ı·i

İzmiı·

f ~ i l"<'SOll

:llf't'Sİll

Samsun

J~ılı·<·ıııil

Hiisait

·nıtıaııı1•l:H, l•111ııbat•a:aı-,

Havayici beytiyeden olan
·
ir maddenin reklamını yaplnQilizce ve Fransızça ' ak üzere 20~30 yaş aras'inOershancsi
.
da müstait bir hanıma ihtiyaç
Hususi deı~sıer
va .fır. Maaş dolğundur. TaTepepaşı. Numara 51 Halip}erin Sultan hamamındaki
çopolu apartımam. İngilizce
•/
ve Fransızca mualHmi. ~ -~•...,,-,es~~det hanında 15 numaya ııı.uracaat.

~a:tııe,

C'-

ı nıe-oıaraı" ı a uuı cLııı

n. ı

"'-•

-•uu.u

!"ürat po~ta-ıı

Samsun 2öPM:rt

ec.lilnıiş ı.. ııLıo.ııuu liradır

~

-

Bartin

lfınun1i ~1üdürlük

:L l soğukluğu, idkr darlığı, prostat, mesane hastalıkları, bel
~~ vşe!diği ile fre~yi en son usul ve ağrısız şırıngalarla
!, at'i tedavi eder. Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında mektep
1
sokak No 35. Telefon: · Bey~ğlu 3152

-

Galata köprü başında
merkez acentesi. .Beyoğlu

-__,~\
ılan

Sernıayesi:

· u .{se !nıeı·

yacaktır.

,~

'fÜI~I<iYE İŞ BANI<ASI

Doktor Artin Horhoroni

.---- . ., .

I

/1,nKLo

Bıı · keşide(le (~eın~~tıı
!J,{)0() numara kazanacak

kırnıızı uıtnıer-

'f

/1

m~mOdil•lllğü•• mO••~tla~

LİRALlill{ İKRAMİYELER

sakal,

'

Lira kr.
Mahallesi
Sokağı
No
cınsı
111 50
Heybeliada
büyük cadde 62 arsa
289 12
«
«
«
«
63 arsanın 3 hissesi
İhale bedelleri defaten ve peşinen istifa olunmak şartile
•balada muharrer arsaların mülkiyetleri 5 mart 929 tarihinden
itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazedilmiş olduğun
dan talip olanların 24 mart pazar günü saat 14 te adalar

Darülfünun fen fakültesine alınacak alatı ~-.•siy·~.ıin icr.ı
edilen münakasasında talip zuhur etmediğinden pazarlıkla
alınacağından talip olanlann şeraiti anlamak üzere her gün
levazım idaresine müracaattan.
.. -

18 Mart Pazartesi Trab.:ı;on birinci postası yapılmı·

DAHiLi VE l:CNt:BI SEltGJlnrGE.

12,000

ınanış, 1

-

+

BÜTÜK MUKAFAı·ALTUN MIDALTA.

J;),()0()

u. Bu

l
V;'l'fvp

it)

~

Kıymeti

mü'diriyetinden: ·

iLAN

VAPURLARI

20,000

Ev~af
•

., 1 ç

I

"'

GRAMATOPOLO BİIUDERLER

il YllCA:

'

Nıersın surat ~ostası
( Mahmut Şevket paşa )
vapul"ı 19 Mart Salı 12 de
Galata nhtı:nından hareketi
İzmir , Antalya , Aliiiye ,
Mersine gidecek ve dönüşte
T aşucu , Anamor , Alaiye ,
Antalya , İzmire uğrayarak
R"elecektir.
. '

Mes'adet hanı altınde da·
irei mahsusada şube acentesi

Calatasaray karşısında Avrupa pasajındaki dükkanlar ve üstündeki odalar toptan satılacakbr, krokisi aşağıda
gösterilmiştir, muhammen kıymeti 205239 liradır, ihale bedelinin
yansı ihaleyi müteakıp, diğer yarısı ihale tarihinden bir sene
sonra alınacakbr, tafsilat taliplere defterdarlıkça her gün verilecektir, müzayedeye tştirak için 15393 liralık teminat mektubu
lazımdır, müzayede kapalı zarf usulile 25 mart 1929 tarihinde
yapılacaktır. (453)

LİRADIR

---------------------. .
..

Gelibolu için yalnız yolcu
alınır. Yük alınmaz.

2362

Beyoğlunda

BUYUK

3 üncü keşide: 11 nisan 1929
BÜYÜK İK~AMİVE

luğa] uğrayacakbr.

İcarı

Nevi

SATILIK DÜKKANLAR

dakika

KEŞİDELER HER AYIN tı İNDEDİR.

19 Mart
17 de Sirkeci nhbmın
dan hareketle [Gelibolu, Ça·
nakkale, Küçük kuyu, Edremit, Burhaniye, Ayvalığ) a
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte ( Altuno-

İstanbul 27 40

••

PİYANKOSU

No.

postuı

[MERSİN] vapuru

İstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları

15 Sene

TAyyARE

Sokağı

surat

Salı

r
lira k.
Kadıköy
35-12 ..
Cafer ağa
Sakız ağacı.
ev
430
((
((
Büyükada
Karanfil
Fıstıklı
30-8
·250
((
«
Burgazada
Karakol
11-17
50
((
((
Yeniyar
120
33mükerrer «
((
((
312
Heybeli ada
Manastır
17-19
((
Rüstem paşa Balkapanı alt•
72
Uzunçarşı
28
mağaza
((
Tımtım
5- 1
40
Ada
birahane
Beyoğlu
((
((
((
((
20
3
dükkan
((
4 17
Kasımpaşa
Hacı Ahnet Irmak
52-56
bostann
((
Hoca Ali ·
65
Galata
Lüleci Hendek
51
kagir ev
((
Tatavla
10
Beyoğlu
Papasoğlu
15
ev
Balada evsafı muharrer emlakin ıcar raptedilmek üzere 26/3/929 tarihine
pazar günü saat 15 de müzayedeleri mukarrerdir talipleri~ emvali metruke icar kom isyonuna müracaat eylemeleri.

,,,,,,,,,,

••

Ayva~ık

kıymeti

N.

3872

Seyri setain

muhammenesi
lira
•
Beyoğlu
Hüseyin ağa
Taksim atik 31 cedit 41
9000
sekiz taksitte
MUştemilab: Zemin katile 4 kat ve kagir olup 9 oda bir mutbak ve iki halası vardır.
. Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek üzere balada evsafı muharrer
kagir hanenin mülkiyeti 9000 lira kıymeti muhammene ile ve kapalı zarf usulile müzayedeye çıkanldı. Teklif zarfları 1-4-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te küşat ve
bil'istizan hazineden alınacak emre göre muamele ifası mukarrer bulunduğundan taliplerin
yüzde yedi buçuk hesabile 675 lira teminat akçeleri ve ya muteber 'banka mektuplarile
yövm ve saati mezkiirda Emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri.
Semti

1202

iDARE İŞLERİ

İstanbul vilayeti emvali metruke müdüriyeti ilanları

çizmeli Mehmet aga

.A.urııpı.d ııı yeni gelen !J_enç
fırı ress11111la laııışmışlıııı. I\.eıı

is.

\~

\·alılc

!\asalar

Kirahk hane
Fatihte tramvay tevekkuf
mahallinde, Sırrı Enver ecza nesi karşısında İtimat tayyare
Gişesi fevkinde 5 odalı taraça
terkos elektrik ve banyo. ile
mücehhez hane kiralıktır. ittisalinde Feyzullah efendiye
müracaat.
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sahifede

Sinci
4üncü
3üncü
2nCi
linci

/(lf'İ/<'-''
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ilu11
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Kuruş

s~timi
((

((
((

((

((

((

25
50
80
120

((

((

200

((

((

400

relgraf: İstanbul Sant

,.

İlan muhteviyatına dikkat t
llunmakla beraber bu husus
mes'uliyet kabul edilmeı·

,

Gazetemizde 'intişar e<leıı
. hütün yazıların hakk\ -ı.~
·•·· mahfuzdur. '
'

Şevval

.#

6 1347

Tak\'i111
7
Çüneş 6,11 Akş;m 18,~ 7

Oğle 1223
ikindi ıs:«

Yatsı

İmsak
•

Mes'ul müdür: Se1ım
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