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Rusyanın

son
olan N ı
kola ile ailesiain 1918 seaeslnin 18 temıauzunda öldürüldüğü her
kesin bildiği
bir hadisedir.
Fakat bu ha- Sun Rıı.~ çarı
Nikoln
disenin henüz
•alum olmıyan tarafları da
yavaş yavaş meydana çıkıyor.
Son yapılan bazı ifşaata göre
bu tarihi vak'anm şimdiye
kadar bilinmiyen taraflannı
tenvir etmektedir.
Verilen malumata göre Çar
ile ailesinin katlinden sonra
Viyana ve Berlinde Çar ile
ailesinin kaçırıldığına dair bir
takım haberler intişar etmiş,
bu haberler Moskovada şuyu
bulunca Bolşevik reisler Çann
katline dair kat'i bir delil istemişler, gönderilen kat'i delil
Çarın kafasını muhtevi olan
bir ~uvaldır.
Çarın
kafası
Moskovaya
vardıktan sonra soviyet reisleri
toplanmış ve Ekaterinburg şeh
rinden gönderilen çuval açıl
ınış. Çuvalın içinde ki kafa
Çarın kafası idi. Bunun üzerine bir zabıt tutulmuş ve bu
zabıt Lenin, T roçki, Zinovyef,
Bu~arin, Çercineski, Kamenef
ve Kalinin ile Peters tarafınJMabadi 2 inci sahifede]
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Emanet
fen heyeti tet
kikat yapmış,
neticede taksi·
lerin yarı yarıya

labileceği

antenzil
kararı
verilmek üzere ra·
por Emanet
encümenine
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İstanbul Rüsumat başmü
düriyetinde yeni bir güm rilk teşkilatı
yapılacağı şayi

olmuştur.

Gizli

Otobüsler bugü11

Arnavutlukta

ı 0,000

baYaal vaııılaeaJ, Y<' ·"isan
' nilı.ayl'll~•riıulP anwll'i nıii1,Plh•rf' Beykoz sahil pı -

.'J'arik bedelini verıııiy"1ı
1
:1·111 hcd<•nen edayi nıii-

hatıraları,

Bu şayiaya
nazaran, baş Sıkı sıkıya
müdür İsmail
Hakkı bey tettertibatı
kikatı netice sinde, İstanbul
alınıyor
gümrüklerin Londra, 22 - Kabilden ge- den bazısının
tak.çl işi sııya mı dıiştıt
/slalıal lıı::ıııııııııa kani olcııı lıcışııııiılıı~ .
memurlarını tlen malumata göre Beçe Saki
i. Jlnkkı bey ıw rıisıımııl idaresi
Yoksa inerken kayıp mı oldu? ..şehrin müdafaası hazırlıklarına
enkis, bazıla Eğer böyle ise İstan~ul
rını da tezyit etmek kararını
adamın limana bu kadar tabaşlamışLr, şehrin (20) kilohalkı daha tamam bir sene
sarrufuna meydan verilmiyemetre mesafesinde müstahkem vermiştir.
otomobile ucuz binmekten
İsmail Hakkı beye müracaat
cektir.
mevkiler vücuda getirilmiştir.
mahrum kalacak demektir.
• Hulasa, yaptığım tetkikat,
ederek bu hususta malümat
Beçe Saki kuvveti için zengümrük muamelatını mümkün
Çünkü Şerif beyin haberim
istedik, bize dedi ki.
ginlerin
paralarını müsadere
mertebe kolaylaştırmıya mayok dediği bu rapor tam yedi
«Filhakika
tetkikat
tuftur.
Fakat günlük muameetmiştir.
Kabilde
açlık
vardır.
ayda yazılabilmişti.
yapıyoruz.
Fakat bu, yeni
lattan baş kaldırıp ta bu tahHariçten giden
kikata devam etmek imkanını
bir teşkilat için
değildir.
rakı yapı
gönüllü Efganlılar Memurlar arasında tensikat güç bulabiliyorum. Şuna emiLondra, 22 - Mısırda bulunim ki gümrükte yaptığımız
yormuş
yapılacağının da aslı yoktur.
muamelatın yarısından fazlası
nan Efganlılar bir göniillü aHaliç Fenerinde oturan VaOlsa bile bunun şüyuu me·
fuzulidir.»
layı teşkiline karar vermişler
silin evinde gizli bir rakı
murları müteessir eder ki bizdir, bu alay teşekkül ettikten
fabrikası meydana çıkarılmış,
ce doğru değildir.
(200) kiloluk bir kazanla (100)
sonra Kral Amanullahın emri
Niçin tetkikat yapıldığına
işlemiye başadı
kilo rakı, (1500) kilo cibre ve . altına girmek üzere Efganistana
gelince...
Gümrük
muamelaTramvay şirketi Otobüsleri
saire müsadere edilmiş, Vasi!
gidecektir. Bu gibi gönüllü
tını
teshil
etmek
imkanlarını
bugünden
itibaren Taksim-Be·
de müddei umumiliğe sevktsşkilatı Orta Asyanın bıışka
yazıt arasında seyriisefere baş
arıyoruz ..
, olunmuştur.
taraflarında da yapılacaktır.
lamışlardır.
İstiyoruz ki tüccar malını
Taksim-Beyazıt arasında yol·
1
gümrükten kolayca çıkarabil
culardan 10 kuruş seyahat
sin. Bugün İstanbul limanı
ücreti alınmaktadır. Buna köp•
•
boğulmuş bir haldedir. Bunu , rü parası da dahildir.
gırıp
ısiah etmek, istiyorum. Fakat
Belgrat, 21 - Politika gaMuallim mektebinde
Rıhtım
şirketi,
bu ıslahat
zetesi Arnavutlukta pek korErkek Muallim mektebinde
kazancına
dokunduğu
ıçın,
kunç, vebayı hatırlatacak dehaftada bir talebe arasında
•
müşkülat gösteriyor.
recede bir gırip salgını bulun·
müsamereler tertip edilmekte
Mamafi pek tabii olarak,
duğunu yazmatadır. Bir çok
ve müfit miisahabeler yapıl
vefiyat . vardır.
Fransadan kalkıp gelen bir
maktadır.
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Amerika kibar ve zengink
rinin toplanıp sefahat sürdükleri Florida sahillerinde revaç
bulan en son moda, tayyare
çaylarıdır.
Karilerimizin resimde gördükleri çay masası
ile onun etrafında toplananlar
yer yüzünden tam 3000 kadem
irtifaında bulunuyorlar ve yer
yiizünde imişler kadar sükünet
ve neşe içinde çaylarını içiyor,
sohbet
ediyorlar.
Bunları
taşıyan tayyare üç motör!üdür.
Çayı veren zat, Nivyorkun en
meşhur avukat l a rındaıı biridir.

bu~day
(Riles)
İnğiliz
vapurile
yarın (8000)
ton amerika
buğdayı beklenmekted:r,

Beklen en

\. B.
Z~e l~aı

daire

e

(

1. ter de maliye şubelerince
j lPspil edilmektedir.

Avni B.

klil, :\içtn?

dafaa

Bu encümenin reisi Emanet
muavini Şerif beydir. Epey
zaman eve! encümene verilen
bu rapor hakkında Şerif beyden bün bir muharririmiz bazı malumat rica etmiştir.
Fakat garabet şudur ki Şe
rif bey böyle bir rapordan
haberdar olmadığını söylemiş
tir.
Halbuki biz bu raporun bir
ay eve! encümene veridildiğini yakından takip etmiştik.
Bu raporun yazıldığı yerle
encümen arasında ( 10) basamaklık bir merdiven vardır.
Raporu yazan zatın günde en
az 15-20 defa inip çıktığı bu
merdivenden acaba bu rapor
bir ayda hala inemedi mi?

seni' yol

avu ~·

Rüsumat bilhassa Rıhtım
şirketi den şikayet ediy': ,

mü-

gönderilmiştir.

h11

4 - ncü sahifemizde:

Kabilde

laşılmış,

il

Günün t•ırihi, kari sütunu,
Sc);t Ali rci~.

Sonl c( ı 3 • ü hiç

ucuzlatı

j olaı·ak

Nrıfw iıaşııııilıı:nılisi

ıslahat

saıre.

3 - ncü sahifemizde:
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SerserjJığiınin

kişi yolda çalıştırılacak Gi)kte çay!
IHI~?hrrırllnlk\ IbJ@~Il@©ln Şimdi de b~, AM
Beykoz yolunda çalıştırı- merikada moda
lacaklar, bu sene vergi
oldu!
vermivenlerdir

t

Gümrükte yeni

MÜNDERİCAT

cuzlattırılması

Hir a)

ğıJ'

Nushası her yerde (5) kuruş
***
hazırlıkları karşısında Kabil

Otomob .
taksilerinin u-
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Halbuki bu tam yedi ay-!
da m ydana eelebilmişti

yol 'erg ilerini vermip.•n-
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Ucuz taksiye elveda/

Çar Nikolanın
hafasını T rocki
,
·mi yaktırmış?
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Bir 1ddia
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Ama.nullah hazretlerinin taarruz
süratte tahkim edilmektedir. Hariçteki elganldar Beçe Sakiye
karşı gönüllü alayları yapmaktadırlar - Gayri mübadillere tevziat.
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1 PAZAR

Bugünkü hava

Bir kaç zaman var ki, icra
dairesi, gişelerine dadanan
hırsız ve yankesicilerden illal1ah diyecek
~~::ljl"1-.li~~ dereceye gelin' miştir. Bu gişelerin önü pek
; kalabalıktır.
' böyle vaziyetlerin işe elverişi; o!duilunu oilen bulanık su
al(cıları, bu halkın arasına sokulmakta çanta cüzdan ne bulurlarsa aş ırmaktadırlar.
Bu herifl er, uzun ellerini daire masalarına ka'd ar da uzatmakla gecikmemişlerdir. Memu rlardan ziyana girmiyen yok
gibidir.
O kadar cliret ve cesaret-

Düyunu umumi~
hırsızdan ye hakkında Ankaraya gittı
hal aldı Müskirat müdiri umumisi

!erini artırmışlardır ki iki gün
eve! icra dairesi başmuavini
Ismail Hakkı beyin odasına da
bir ziyaret yap~
mışlar, bu zatın
meşguliyetin - ~ır~
d en istifade 2-:~".J
=-=
ederek gümüş .1jıi~/I/
bastonunu çal tJ..I' . , 1\ · ~
.
1
1
mışlardır, Is' ~
mail. Hakkı bey keyfiyetten
zabıtayı haberdar etmiştir.
Fakat bu vak'anın üzerinden
«4» gün geçtiği halde bir
tedbir ittihaz edilmemiş, dün
de icra dairesine giden bir
muharririmizin paltosunun cebinde bulunan ve tesadüfen
içerisinde hiç bir şey bulunmı
yan cüzdanı aşırılmıştır.

~

Zekai B. Maliye vekaletinden
vaki olan davet üzerine dün
Ankaraya gitmiştir. Ayni zamanda Diiyunu umumiye komiseri olan Zekai B. Düyunu unıu
miyenin tasfiyesi mes'elesi
hakkında talimat alacak, evrakı nakdiye sui istimali hakkında da izahat verecektir.
Gireson mebusu Hakkı Tarık B, evrakı nakdiye sui istimali meselesi hakkında maliye vekilinden izahat istemiştir .
,
Saracoğlu Şükrü B • Zekai
B. ile maliye müfettişlerinden
bu izahatı aldıktan sonra B.
M. M. sinde beyanatta bulunacaktıır.

Mart '.?4

.:)OD

oğuk

u hiçi

s()il

tebliğ

'Dünkü netice
fabii midir?

Heyeti mahsusa
Bir hukuksinas
Sivas mıntaka
•
kararlarından
sında cok
1 mühim bir tavsi'
G.-~·. nnıtıt~:ı_tinin .111 "- 1Bir çocuğun ba- yede bulunuyor
siddetlidir.
ita/yanlar, böyle re/edilenler
,
ruf kuv ·etını tedrıcen 1
Ali Karar heyeti riyase·
Nöye Fraye Prese gazeteYeşilköy askeri rasat merka ·heai v: ır> .. ülü'. or cağı kırıldı, ofe ..
şeyden uzağız> tinden:
İşgal zamanında Fransinin Paris muhabiri, Sorbon
kezinin son yirmi dört saatlik
Dün Ta
,.,adiyumu, ara
memuriyet
ve beynelraporuna göre Marmara sa ki de mecruh Profesörlerinden
diyorlar
ı;ır ı
görJüği:
sürprizlerden
milel hukuk enstitüsü reis
kabui etmesinden dolayı hey
hillerinde ve İstanbulda hava
N

sızlar

MR

bir s:!-: !<ar~ılaşmı~ addedile \:, .;r. Fı. ak.ka belki bir müsavat ve ~a bir illi sayılık ve
daha ~
G. F. muh eliti le h:nc ne
eklenen
maçın
m galibi
vcti ile bitmesi b"r ~ü rr:zden
başka bix 1: ır.
ile i'a<l

Galatada Bursa otelinde
oturan Madam T eoharinin
oğlu 6 yaşında T elanoş dün
Topçular caddesinde 1592
nu:ııaralı otomobilin altında
l· cıış, sol b...cağı kırılmıştır.
ŞoiJr Mchraet yakalanmıştır.

ı

~

D~n,

F.-.kat oy! b;.- :o_urp ;z Vi
1: c ki ya .~ n ar ı tabiı s .lacak b;r l "katını da işare
kkı'lda ı,mu-

ü

mi bir

müt ..!ea kaydetmek
!az m gelin:•, b z
bunun
iç «dün sahada Beşiktaş ta·
kımı oynadı, muhtelit takım
da l:.iı oyunu olduğu gibi
k !> etti cümlesile ifadeyi
t c
ederiz Bu ned n böyle
c u tur.?.. Bllnun cevabı kaf. de ecede sarih olmalıdır:
1Muhtelit iyi te•kil
c im mişti.
2 - Bu iyi te•kil edilmiyen
n htelit iyi de oynamamış,
} orgun bir manzara göstermiş
v baştan sona kadar kendi
vaı· etine bile haldm olama·
0

m:şb

3-

Zeki, Fikret, Ala kom·
bınezonu 10 dakik
bile i~
liyememiş ve bunun netice.si
takımın bütün maneviyatı ve.
gayreti üzerine ağır bir tesir
Buna mukabil ;
4-Beşiktaş, bütün oyuncuları yerini kaybetmiyen, canla başla oynıyan bilhassa açıkları vasıtasile sert ve seri
hamleler yapan bir şekil ve
bir muvaffakiyet gösterm;ş,
şahsa değil, heyeti umumiyesine istinat etmiştir ve ... bittabi bu vaziyette karşılaşan
iki takım da sahada en tabii
neticeyi almışlardır.
Dünkü maça bakarak aşa
ğı yukarı hiıkmetmek zaruretinde kalıyoruz ki G. F.
muhteliti tedricen maruf kudretini kaybetmeğe başlamıştır.
Bu kaybediş telAfi edilemez
mi? G. F muhtelitinin Bcşik
taşa karşı hakiki nisbetini
dünkü netice gösterebilir mi?
Bunlar ağır bir günde meş
gul olunacak bahis!erdir. Belli
başlı bir futbol sistemi ve
stilimiz olmadığı için mantıka
ve nazariyeye kolay kolay
tmniyet edemeyiz. Beşiktaş
dün bilfiil galip gelmiştir.
Tebrik ederiz.
maçı

Dünkü iki maçın en zevklisi olan küçükler maçını, yeni
futbolümüz için çok şey vadettiği cihetle takdirlerle karşıla
dık.

" Esayan » ismini taşıyan
Ermeni takımı ile karşılaşan
knçük Galata saraylılar iki
sene sonra en kuvvetli birinci
takımlarla
karşılaşacak
bir
muvaffakiyel arifesinde olduklannı işaret ediyorlar.
A.

Sırrı

Gayri mübadillerin istedikleri?

Önümüzdeki Çarşamba günü gayri mübadiller kongresi
Türk ocağında toplanacaktır.
Gayri mübadiller cemiyeti
hey' eti idaresi, yarın içtima
ederek kongrede okunacak
raporu ikmal edecektir.
Hey'eti idareden bir zat
demiştır

k v
K.ısınıpa

ada

ası

Balı ıvan çı!•

mazı sokağınd.ı

o.uran Kazım
efendinin zevcesi ile komşusu
Şefıka hanım kavga etmişler,
iki kadın birbirini güzelce
dovmüşleroir.

Kumar oynatanlar
Ka•ımpaşa 'a

Derebeyi cad·
desinde M\lstafa ve Sadık,
mü t reken tuttukları kahvede
kumar oynatırken yakalanmış
lardır.

urıun hırsızları
Recep, Ahr. t, Sa!;h ismir.de üç kişi dı:.~ gece Kasımpa
ş da Sinar pa.~a camiinin kubbesine çıkara' 45 okka kurşun çalmışlarsa da kaçarlarken
yakalanmışlardır.

yapmıştır.

Küçükler

D::viıt~<l{ada

Etycm z cadd <'nden s:irntle geç·
mekte olan 2334 numc:ralı otomobil, kunduracı Ali Osnıa
nın kızı 1S yaşında Zeynebe
çarpmış,
Zeynep
muhtelif
yerlerinden yaralanmıtır. Şoför
firar etm · ir

edılemez.

ki :

Kongrede gayri mübadillerin başlıca izhar edccekleri temenni
hulasatan
«-

şud~r:

Olmeden evci yaşamalarını
tem..n edecek tedbirler alın
ması ve haklarının istirdadı! »

Öldü ...
Üç giin eve! Eminönünde
Nuri ·smindc bir seyyar satı
cıyı arkadaşları bıçakla yara·
lamışlardı. Cerrahpaşa hasta
nesine kaldırılan Nuri bu sa·
hah ölmüştür.

Bir iddia
[ 1 inci sahifeden mabat]

d n 'mıa
, .ıptın
bt. kuru

e-lilmiştir.
imzasından
sonra
kafanın ne yapıla

biltceği düşüniilmü~, Zinovyef
ile Buharin kdfanın ispirto
içinde muhdfazasile gelecek
nesillere tevdiini tavsiye elmiş, ekseriyet bu teklifi reddederek kafanın imhasını istemişlerdir. Ekseriyetin fikrini
ifade eden Pelres, şayet kafa
muhafaza edilirse cahıl halkın
onu takdis edeceğini, hatta
ona tapınacağını söylemiştir.
Bunu miiteakip kafanın imha"sı T roçkiye havale edilmiş
ve Traçki, Çarın kafasını 28
Temmuz
akşamı
yakınıya
karar vermiştir. Troçki, Kremlin sarayında bir fırını yaktırmış , fırının bulunduğu yerde kafa çuvald an çıkarılmış;
bir zabıt tutulmuş, bunu müteakip T roçki kafanın fırına
atılması için emir vermiş, bu
suretle Rusyanın son Çarına
ait olan kafa süküt İçinde
alevlere
karışmış
ve kül

0

olmuştur.

Evlenme yaşı
İngiltere Lo:·tlar ka111arası

hir nıüddettcn
bcri erkek Ye kadının

C\'lennıc

yasını

venı

dcn tahdit il~ nı~'!)gul
bulunuyor.
Geçen hafta zarfında
Lortlar kanıarası bir
hc\''etin bu n1cselcyi
.
tetkik etn1csine karar
vcrn1İ)tir. Yeni tekliftt·
erkek ve kadının «JQ»
ya:.ını iknıal ctn1cdcn
e\•lcnıncn1<·leri istenilnıekledir.
Bu vası
iknnıldcn cYcl e\lcı1cı~

.

lcrin

nik<ilıı

Yacaktır.

.•uat
'

.

sayılnıı

vekili M. Lapradel ile bir
mülakat yapmıştır.
Bu zat adaletsiz daimi sulh
o!nmıyacağını, cihan sulhunun
hu hangi bir hudut hadise sL'lden çok daha m "him olduğunu söyl mi
ve 2kalliyet
mt:<J' clesin:n halli lü:ıumur..ı
ila\"' eyltm;şf r
M. La PıT.del a"kalliyel: mes'
elesinin bitaraf olmaktan aciz
1
siyasi bir te~ekkül olan Ce·
mi} eti akvama değil, adli bir
teşekküle tevdi edilmesi !azı
gelciiği fikrini de ileri sürerek
Avrupadaki bütün akalliyetl rin vaziyetlerinin tetkiki için
b:r tahkikat yapılmasıııı tavsiye
eylemi~ ve akalliyetlere ait
ihtilafları muhakeme
etme
ve bir temyiz mahkemesi
halinde hükm vermek üzere
beynelmilel bir akalliyet mah•
kemesi ihdası fikrini müdafaa
eylemi tir.

kısmen kapalı geçecek, rüzgar 1
şimal

istikametinden hafif surette esecektir.
Memleketimizin en soğuk
yeri Sivas mıntakası olup dün
soğuk «-12» derece olarak
kaydcdilmişfo:.

Şimali

ve İslanda
iki giindenberi şiddetli bir fırtına hüküm
sürmekte ve sağnaklar olmaktadır. Garbi Avrupa yağmur_u,
merkezi Avrupa kapa:ı, Balkanlar sısli ~eçmff;tır.
Rusya

adası s:ıhillerinde

Biı· kacakcının

,

'

mahkumiyeti
Hasköyde,Çıksalında

oturan
evinde

meyhaneci
Hayim
kaçak ı akı yaptığından dolayı
mahkemeye verilmiştir. ikinci
ceza mahkemesi Hayimi iki
ay hapse, (500) lira cezayı
nakliye mahk"-u etmiştirr.

Mes; efesi&. hakkında. italyaya
bir tariz

ağır

koca
suretie

yaralıdır
Dün gece

Beyoğlun<la

kumbaracı yokuşunda bir vaka
olmuş, Yako isimli bir adam
zevcesi Evdemiyayı muhtelif
yerlerinden ağır surette yaralamış, sonra da kendisini öldürmiye teşebbüs etmiştir.
Yako zevcesi Evdemiyanın
kendisini aldattığına zahiptir.
Bu zannını genç zevcesine
söyliyerek hareketlerinde bir
parça daha itinalı olması tavsiyesinde bulunmuş, bu 'htar kadının izzeti nefsine dokunduğu
için kavga çıkmış, ve neticede
beklenilmiyen bu kanlı hadise
zuhur etmiştir.
Evdemiya da kocası Yako
da Beyoğlu erkek hastanesinde tedavi edilmektedirler.
İkisinin de yaraları ağırdır.
ı

Bece Sakinin bir
'
tayyaresi
düştü

Romanya hükumetinin Cemiyeti akvam murehhası ve ı
ayni zamanda Londra Sefiri
N. Titulesko Paristeki diplomat akademisinde bir konferans vermiş ve bu konferansta ı
küçük devletlerin, akalliyetlerin
sulh dairesinde yaşamalarını te- ·,
min edecek manevi kuvveti haiz olduklarını, bu sebepten dolayı bu küçük devletlerin hukuku haki~iyetlerine riayet edil·
mesini talep etmekte olduklarını İtalyanın akalliyet mes' elesinde başka şeyler telki etmekte ve kendisi
başka
şeyler
yapn;akta olduğunu
söylemiş ve mevcut muahedeler;n Cemiyeti
akvamı.ı
himayesi alt nda bulunması lazım geldiğini ilave ylcmiştir.

Furuği

hazretleri

'

İran sefiri Furuği hazretleri
bir kaç gün sonra Ankaraya
gidecektir. Bugün sefaret müsteşarı gidecekf r.

Pc::;averdcn hildirilivor : İçinde iki 111olla
bulunan Beçe Sakiye
ait bir tayyare, Hada
sehrinde
aktedilecek
•
içtinıada hazır bulunnıak üzere J(übildcn

Teşekkürümüz
Son Saatin dördiincü yaşını
bitirerek beşinci yaşına basması münasebetile bir çok
refiklerimizin yeni yeni tebrik
ve
iltifatlarını
almaktayız.
Kendilerine
teşekkürlerimiz!
arzederiz.

hareket etnıi) fakat
az sonra sukut eYk.
nıi~tir.

'fay)are parçalannıı~,
n1ollalar
köınür haline geln1iş
lcrdir.

Darühedlayiin
devri senevisi
geldi ••

Jeneral Dölara için
ayin yapıldı

Martın 29 uncu Cuma günü
Bu sabah saat 10 buçukta,
Darülbedayiiıı senei devriyemiiteveffa İspanyalı jeneral
sine müsadiftir. Bu münaseDölaranın istirahati ruhu için
betle Darülbedayi o gün için
Pangallıda Harbiye mektebi
fevkalade bir proğram hazır
karşısındaki Sentespri katolik
lamaktadır.
kilisesinde, Muhtelit mübadeo gün verilecek olan müsale komisyonu tarafından bir j
merede her artist, en çok sevdiği ı
ayini ruhani yaptırılmıştır.
bir eserden bazı parçalar oy- 1
Bu ayinde komisyon erka •
nıyac:ıklır. Müsamereyi Şehre
nından
maada Vali vekili
mini l\luhitlin B. himaye edeMuhittin B. İspanya ve diğer
sefaretler erkanı hazır bulun cektir.
muşlardır.
Dariilbedayi müdiiriycti, daMübadeledeki hey'eti mu rülbedayinin eski artistlerine
rahhasamızııı bu ayini teklif
davet;yeler
göndl'rl'r"'l<- ın:is:ı
etmekle, Türklerin ölseler de,
mercye iştirk etme!eri:ıi ve
İıayaUarında kendilerine muhip
en s <!VC;ıKleri parçaları t<!msil
ohınları unutmadıklarını gös dnı~!ct:'li r:ca eyleınişt ir.
termi.ştir.

\

•

!I

eti mahsusaca hidematı dev·
Jette ademi istihdamına karar
verilmiş olan Dörtyol mahkeme başkatibi Hasan Fehmi
efendi Dörtyol zabıtkatibi
iken Miidafaayi Hukuk cemiyetinin ve islam halkının
israrile başkatip olduğu ve
dahilde
kalma~ı
te şki !atı
takviye için Müdafaayi Hukuk
cemiyetince tensip edildiği,
kuvayi milliye taraftan ıllduğu
keşfedilerek Fransızlar tarafından azil ve mahküm edil·
diği ve ahiren mücadelei mil!iyeye asker olarak iştiraki de
vesaikı mutebere ile tahakkuk
ettiği cihetle heyeti mahsusaca
verilmiş olan kararın refine
ittifakla karar verilmiştir.
dır.
Davete ademi icabetinden doo
isviçrede ithalat ve ıayı heyeti mahsusaca nispeti
ihracat
askeriyesi katedilmiş olan ta·
Berne, 22 ( A.A ) - Milli
bip kıdemli yüzbaşı Hüseyin
meclis, ithalat ve ihracatın ta-· · Kudsi efendini.; anadoluya
bi tutulduğu tahdidatın ref'ı
davet edildiği zaman gögsünhakkındaki beynelmilel mukavelenin t~sdikına müt allik ·ı den malul bulunması hasebile
beyennameyi tasvip etmiştir. ı yapılan resmı muayenede gide•
Avusturalya ve diğer lmiyeceğinin tebeyyün eylemesine
devletler
mebnı emrin geri alındığı harbi umumide gezdiği mevakiin
.Viyana, 22 (A.A.] - İspan
çokhığu, maka. atı iiliyeyi iş
ya ile Avustralya arasında
gal eden amirlerinin takdirle·
münakit tahkim ve uzlaşma
ri mumaileyhin sahibi iktidar
muahedesinin musaddak su ve seciye olup vazifeden karetleri teati edilmiştir.
çacak bir mahiyette olmadığını
Fransada papas
göstermekte ve daveti mütea·
mes'elesi
kip ahzı askar şubesine müParis, 22 (A.A) - M. Poracaatla ilmühaberini ihzar etincare nin itimat meselesini ile- tirmesi de bu vaziyeti te'yit
ri sürmesi üzerine meclis koneylemekte olduğundan hakiki
gregasyonlar hakkındaki madhastalık mazeretile icabet edelerin müzakeresine geçilmedemediği kanaati hasıl olmuş
sine 242 reye karşı 334 rey
olmağla
heyeti
mahsusaca
ile karar verilmiştir.
verilmiş olan kararın refine
Sırp bütçesi
müttefikan karar verilmiştir.
Belgrat, 22 ( A.A. ) - Bu
Ali Karar hey' eti riyaseakşam kralın riyaseti altında
idaretinden: Fransızların
nazırlar meclisi (1929-1930)
senesine ait bütçe ile mali ka- sinde Osmaniyede memuriyet
vanunu kafi suretle tespit
kabul ve ifa stmesindeıı dolaetmiştir. Meclis
nezaretlerin
yı heyeti
mahsusaca hideprogramını
tespit
mesai
matı devlette adami istihdaeylemiş , bunların derhal tatmına
karar verilmiş olan
bikine karar vermiştir.
Cebel: Bereket maarif katibi
Belgrat, 22 (A. A.) - Nasebıkı Hüseyin Avni efendi
zırlar meclisi küba , Brezilya,
Fransızlarm
Osmaniye işga
Amerika ve Şili hükümetlerile
linden mukaddem mahkeme
iktisadi müzakerat mes'elesi katibi bulunduğu ve cidali
hakkında
telkikatta bulunmilli başlayınca mücadeleye
muştur.
bilfiil iştirak eylediği ve büyük
Foşun cenaze resmi
Fransız taarruzunda
kuvayi
Bükreş, 22 (A.A.) Sabık
milliye ile çıkmayıp esir kalbaşkumandan eeneral (Prisan),
dığı ve Fransızlardan hiç me·
mareşal ( Foeh) un cenaze
muriyet almıyarak eski me·
merasiminde hazır bulunmak
muriyeti olan mahkeme kitaüzere yüksek rütbeli zabitbetine devam eylediği ve
lerden mürekkep bir heyetle
amali milliyeye muhalif hiç
birlikte Parise gitmiştir
bir harekette bulunmayıp bil·
akis kuvayi mili iyeye hizmet ey·
lediği ve istirdadı müteakip
gene memuriyetinde ipka edildiği bilahare
memuriyetinin
lağvı üzsrine maarif idaresine
geçtiği resmı ve gayri resmı
Millet mekteplerine kaydevesaik mündericatındıın anla·
dildikleri hdlde devam etmişılmakta olduğundan heyeti
yenlere polisçe tebliğal yapı·
mahsusaca verilmiş olan kara!arak mekteplere devamları
rın refıne bilittifak karar venın temini takarrur etmişti.
rilmiştir.
Polis merkezleri, mektep
müdürleri tarafından gönderiMuhakeme bugün
len listelerde isimleri yazılı
Mö•badele komisyonundaki
olan
devamsızlara
lebliğat
heyeti murahh asamız reisi Ce·
yapmıya baş:amışlardır.
mal Hüsnü B. ile müşavirimiı
B tebliğala rağmen mekFuat B. arasında tehaddüs eden
teplere devam etmiyenler, evak'a hakkındaki muhakemeye
vam 'ri hükümele riayet etmebugiin saac 14 te ücüncü ce·
miş olmakla ittiham edilerek
za mahkemesinde devam oluma'hkemeye verilec klcrdir.

Atina 21- ltalya gazeteleri,
M. Müsolininin son nutkunu
teşrihe devam eylemektedirler.
«Tibere» gazetesi, Avrupanın
bugünkü ahval ve şeraitine
nazaran pek maruf bir şahsiyeti siyasi}"enin sergüzeşt ve
maceraperert siyasetler arkasında koşmadığını
söylej mekle kendi şöhretini tasI tik ettirebileceğini ve mösyö
ayni şeyi
Müsolininin de
yaptığını yazıyor. "Kuriyere
dellasera» gazetesi de, Faşist
İtalyanın, maceralar arzu etmediğini, ani ve zecri bir tevessii
düşünmemekte"
oldğunu istihsalatını ve münasebatı
ticariyesini
inkişaf
ettirmek istediğini yazmakta-

~~ı~cıll i 'T{~t
Karı

Mekteplere gitmiyenler mahkemeye verilecek.

nacaktır.

Teşe

kür

Pek sevgili babamızın elim
üfülü dolayısilc cenaze merasimine ve layezal matemimize
her suretle iştirak buyuran
zevat kirama yaralı kalplerimizle arzı teşekkür ederiz.
Muhsin Emin
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Tevellüt

akşam Göztepe is•
'Jlüdürü Halil beyin
bir 1-:ız: dünyaya gelmiş ve
ismi Kevser tesmiye olunmuş·
tur. Nevzatla Tuli ömür te·
menni ederiz.
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ci ya ır ı bitirdi. Bu müna_tle Berlin b ediyesi enc
n
~m
1 b;r köşk he~ c '. Fakat Ayniştayna
v l• lı d'ye bund:ın ıbaret

ıı-

Abet1-rı

v -

~ehmi

d
d l.ır ~t;aı.ı gc.' ia
ço t ar. Fakat
• zeng' er, Anyıstaymn
için bir şey kabul
-''-·'·-- b 'k
en arzu
c
l ' ..msekre
mek üzre
L · ço
ymc i çd<ler gond rm'şl rdir.
Y dıu 'ikrde Kudüs civ, rmda mı:anam bır orman vüc.ud ge · iye ve Ayn',tayn ismiui vermiy.. kuar vc.miş
l

katibi
cemilkının

(. C-!

taraedilmili de
k
saca
fi ne

iş

rle'dar
kağını

eaü-

et'yit
iki
euş

ca

·~

kı
.. i'ıar

.. :a ahı;. ~
. rr.
n ·ela' :c. · Sinrm
.
..,, de. bi · v.ı,,.'a oldu
~ n k. • ' lm' k. Bu Vıuil
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·1, l3 ık! b:ıstanes'nde
ttdavi
edilmiştir.
Fakat
hastımcdcn çıktıktan sonra dn
~ayri
tabiili!.
gcstemıckte
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Bu de rri senevi

müııaı.ebe

tile
yni tayna c kod r çok
teb ik lıart ve mektubu geliştir k1 posta idaresi bunları
nakletmek için birkaç
hu::.usi araba tahsis etmiye
m cbur olmuştur.

·~ti:-.

. aliahm~r l•tanbul şu
«Met · ihnisis >>
be i dün ya.zdığımız gibi
sahbyor
D 'lf';n ·nda ııenelik kon!'rc·
Rumca « Metaritmisis » gan
y ptı ' faa!iyet raporu
zetesinin sahibi Papadoplo
() ndu ve anla ıldıl i cemiyet
8oıı lira tasarruf yapmış, vaDefterdarlığa
olan
efendi
t,dat 39 bin lira yi bu 1 muş ,
borçlanıu
veremediğinden ,
aı:ı 21 058 'ira v rmiş , rozft
defterdarl:k mumaileyhin gaha oılatı '.: 49 , ş fi{ t pulları
hası ah 27,254 lirayi bulmuştur. zetesin.: haciz vazetmiş ve
imtiyazını satmak üzere müKongr ecnebi mektup'ara
zayedeye ç karmıştı.ı.
40, yerli mektuplara 20 pamlık <ıl ilsakı, m<!v ı~ n son haftao !1•n 7 •ubat gib · HJu. alı
n crr talı · ve r.: üvaredatımn
... r· kt n isf nasını ist miş j ,iimayei E fal cemitir. Ye ıı hey'etc kur'a i e ~eyetine yardım e<liniz
lı
I!' r b yin )t. 'n.! Tevfik
« Himayei Etfal » cemiyeti
s~ i :ı paşa getirilmi tir:
bir çocı•I< haftası ihdas etusyada Çoı!<in kasabaı bir !i eına bi ası
miştir. Bu haftanın başı 23
'lıı 114 kiş tel f olmuştur.
Nisandır.
ıya - se ri iz
Hamdi
Çocuk haftası zarfında
h· b , ~vustJrya R~islcum« H;ın:ıyei Etfal » e yarC:ım
ş rdı e pz.rl ..k hır suva··
edecek olursanız vatamn
te verm.şur.
istikba!ine en büyük bir
vlet bankası için tetklkuvvet vermiş olacaksınız.
/! ,
ltat ıcrasına d v ' edilen
·•inan 'l i bank ı müd';rü
istikbali taşıyacak büyük
llıö"yö Şahtın bir aya kadar
Türk yavrulannın boyunları
1 bükük, gıdasız ve bakımsız
lr leceği ha'aer verilmektedir.
adın birligi Bursa, ;\dana, ı ka:malanna hiç bir Türk
. . Ankara, Ed;rne, Izmir j nza göstermez.
~ıbı biiyük mer ezlerde şube- 1 ı
~t açmıya karar vermiştir.
'1 Cemiyet son 4 senede
Ayın ( 27 ) sinde Raley j 257,561 çocuğa yardım etmiştir. Bu şefkatli eli yardı
..
isimli Anıcı ikan kruva1
~tii limanımıza gclcekfr.
ı r.ıınızla kuvvetlendiriniz.
srrat vapuru
Ayvalık
l
önünde karaya olurmuş 1
lir.
Yarın memleketimizin baGeçen
gün T efennide
şına geçecek olan bugünün
~
feci b~r vak'a olmuş,
çocuklarını açlıktan, sefaletatli birisi beş kişiyi ölten kurtarııııya ç a 1ı şan
llnüş, iki kişiyi de ağır
Himayei Etfal cemiyetine
lttette yaralamıştır.
yardım
etmek istiyenler,
ıl Rıza asker olmuş; bu sıra
matbaamızın d e 1a !etinden
~; ~üze! karısına da rakibi
istifade edebilirler. Bu gibi
,~sut bey zade Kazım bey
!!cız k
~İl·
oymuştur. Kadına teca- 1 şefalcatli ve hayırperver zevatın
verecekleri i aneyi
~ ~ etmek istiyorlar. Rıza buemnuniyetle Himayei Etfal
l!il ~aber alıyor ve dönüşün j
l ~ •ırte bü kanlı vak'a clm;.ışmiyetine teslim edecegiz.
~Za ijimdi da· a çıkıruşk·.

~ ha.das;ıJ

f

reet
laeaan
'bi

e
"k
yı

1eee
iç
1-

y'p

1n

e
l

K

data

!

i

da/eti/o hanım
il

e

1

.

isteniyor

Et fiyat!arın dairi
fark

1

E kkfevirlerdekiTürkkor

. . "'~ oAt'A\~U tr@a~·.

Firari Yunan emlaki varidatımn
bugünden itibaren
gayri mübadillere tevziine
başlanmışhr. Bu sabah mürakazançlı çıkmışlardı?
caat edenlere is hkakları ve-1 fj i -Jlııh11rriri: A11ı ul111h Ziyıı rilmiştir. Öğleden sonr.ı da
1
I' orsanlar hemen yere ka- ı
O zamana kadar Pala Hü- 1 tevzlata devam ed;Jecc- ı:tir.
Bugün ve yann 35, pazarpa11ıp toprakları öptüler.
seyin ile Kelle Bekir Jirar
tesi günü 32 kişiye \'e salıdan
V~kit öğle idi. Ilık bir ha- ı Kirar ile Şive! Alvaroyu yolcu
perşembeye kadar da 3S kiı,:i
ziran güneşi btanbul ve Hali- J etmişlerdi .
ye tevziat yapılacaktır.
Kelle Bekirle Pala Hüseyin
cin ycş'l sulannı parıldatıyordu
Tavziat istihkak nisbetinde
Bir tarı-fta Snraybunuıu j İstanbula vasıl olur olmaz
olup asgari 5 ve azami 320
gün in ıı ında yeşil ve muhkuyumcu başıya baş vurmuşlar lira arasında yapılmaktadır. Erteş m hır güzellik halinde ı T osuncuğun Budanın gözlerinbabı istihkaktan kendi.erin.:ı
tebess:inı
ediyor, kt•ubeler
den çaldığı elmaslardan birimüracaatlan için gönderilen
altın
pınltıl rla yanıyordu.
sini okutmuşlar, ümitlerinden
mektupların posta ücretlerile
Hı:l:cin üstünde İstanbul tara- ' pek fazla para almışlardı.
alınan teahhütnamelerin pul
esmanı kesilmektedir.
fında minareler baştan başa
Ertesi gün Şive! ile Jirarı
Bugün tevziattan istifade
ufukta berceste ve mütehaccir
karşılarına aldılar.
edenler
meyanında
Müşfr
birer mısra halinde güzel,
Seyit Ali reisin kendilerine
Fevzi paşa Hz. ve hemşireleri
bedii ve muhteşem yükseliverdiği mektubu Kelle Bekir,
de bulunmaktadırlar.
yorlardı.
Şivele uzattı!
Bugün kem!'lerine tavziat
Seyit Ali reis, hemen ora- Ey,... Ahpap ... - dedi yapılmakta olan diğer gayri
cıkta, karaya ayak basar basbukadar mihnet ve meşakmübadillerin isimleri de şun·
maz memleket toprağı, memkatten sonra memleketimize
!ardır:
kavuştuk. .. İşte size bir kese
leket havası, memleket kokuCihangirde
Tayfur bey
altın... Bir de mektup... Bu
su ile sermest olmuş, kana
zade Aptülvehap ve Şehap
kana, doya doya bu güzelliği
mektubu size sihirbaz yazmış ..
beyler, Kumkapıda Osman
Bizim reise göndermiş ... Mekseyrediyor, hasretini ,dindirAli bey ve atiye Hanım veresesi , Sıdıka
Hanım
ve
miye çalışıyordu.
tubunuzu alın, açın, okuyun...
Hamit bey, Galatada MerOndan sonra da yelkenleri
Korsanlann her biri memkez rıhtım hanında Musleke e kavuşmuş olmanın zevaçıp buradan ayrılın, memletafa Fazı! B. , Büyükadada
ket yolunu tutun bakalım!..
kile ayrı ayn sarhoş olmuş
Rauf B. , Bakırköyünde Hasan
gibi idiler.
Şive! evvela keseyi alıp koyNami B. , Kadıköyünde SevBiğebingöl hatun, Seyit Ali
nuna iyice yerleştirdi, sonra
mektubu aldı, yapışık yerini . riye H. , Beşiktaşta Mehmet
reisin yanında duruyordu. İsAli E. , Cağaloğlunda Zeynep
yırttı. Bu, uzun bir name idi.
tanbulun methini bir çok defaH. , Modada Haççe H. , T oJirar, arkadaşından uzun balar işitmiş olmakla beraber
muamelat memuru
şından mektuba bir göz atarak: panede
onun bu kadar güzel, cazip,
Süreyya B., Beylerbeyinde
- Bu muhakkak hayat ilcAhmet Bekir E. , Çamlıcada
cana ydkın olacdğııu tahmin
sirinin tertibi olacak! ..
etmemişti.
hıfzı paşa, Şaziye H., Fatihte
Bunun için o da başka bir
Diye söylendi.
Zübeyde ve Fatma H., Kadı
zengin ve rengin tahassts iileİki arkadaş mektubu bü- köyünde Havva H., Aksaray yük bir heyecanla açtılar.
mine dalmıştı. Bir aralık Seyit
da Haççe Şehime H., Büyük 1 üAli reisin bu engin sermesti
İçinde dört satır yazı vardı.
ne! hanında Mehmet Nazım B..
içinde haz ve lezzetle kendiİki parça da iri zümrüt çık- Beşiktaşta Sadiye Hanun, Üssine dönüp baktığını görünce:
tı.
küdarda Fahriye H, Kadıkö
- Ne güzel memleket.
Şive! ile Jirar, Kelle ile
yünde Fatma Müteyemen H,
Dedi.
Palanın elmaslanndan aşağı
Beşiktaşta Hacı Ali Rıza E,
Şive! ile Jirar ağızları bir
kıymette olmıyan bu zümBeşiktaşta İbrahim Hakki E.
karış açık, hayretle Galata
rütleri görür görmez derhal
veresesi, Tepeba§ında Cafer
ortadan leayoetmişlerdir.
kulesini seyrediyorlardı.
Tayyar B, Yüzbaşı Hayri B,
Halk korsanların geldiğini
Korsanların bunları görüp
Sultanahmette Fethiıe H, Cerduymuş,
arkasına
yığılmi§,
ellerinde!\ almak için gırtlakrahpaşada Abtullah E. veresenelerce yol yürüyüp memle!arına sarılmaları ihtimali hasesi, Kadıköyde Akif beyzade,
ketlerine kavuşan bu kahtırlarına gelmişti.
Yeşilköyde Fatma Didar H.
ramanlan alkışlıyorlardı.
Mektubu okudular, şu saBeşiktaşta İsmail Hakkı B,
tırlar yazılı idi.
Kervan reisin Galatadaki
Şehzade başında
Safiyettin
konağına indi.
'Dünyada en /azla yaManço B, Kadıköyünde AhPadişah Edirnede idi. Seyit
şıyan
adam, yaşadığı
met Şefik E, Beşiktaşta HaAli reis İstanbula muvsalatıgünleri mes'ut geçiren
sanağa . veresesi, Kadıköyde
nın ikinci günü Edimeye gidip
adamdır. Hayat iksiri saAhmet Salih B.
padişahı gördü.
adet iksirini bulmak deSultan Süleyman Seyit Alı
mektir, Bu ise insanların Mısır kralının dog ..
reisin menkabelerini dinledi
kendi ellerindedir!
dugu gün
memnun oldu.
Pala Hüseyin, Kelle Bekire
Önümüzdeki salı günü !\~ı
- Berhurdar ol, memlekebaktı. Şive! ile Jirar da onlasır kralının doğduğu günün
rın yüzlerine bakıyorlardı.
tini unutmayıp uzun yollardan
yıldönümü olmak münasebetiyaya yürüyüp gelmekle günaSO N
hından geçtim . Sana yevmi
le şehrimiz Mısır Konsoloshaseksen akçe ile dergahı munesinde bir kabul resmi yapı
Bir cinayet
alla müteferrikalığı verdim ,
Menemenin Ali ağa çiflilacak, Konsolos tarafından
sair yoldaşlarının da geçen
ğinde oturan fabrikacı Şevket
Mısır kolonisinin saat 11 den
dört yıllık ulfıfeleri verilsin 1
efendi isminde birini, Hasan
13 e kadar tebrikatı kabul
)f
namında bir adam, kendi kaedilecektir.
Recebin nihayetine doğru
rısı ile münasebette bulunduAnkara da Mısır Sefareti
ğu için gra tüfengile öldürSeyit Ali reis padişahla beratarafında, Salı günü için bir
müştür.
ber İstanbula davet etti.
süvare tertip edilmiştir.

l

Bu noktavı bize anlatn1a k iınktını 'ok n1u<lur acaba?
Aksaray
Nüzhet Sabit

*

7 memur

.

*

~

"

nıiiessesattan

n1cn1uriyetlerinin lağvı do-

layısile
elyevın
alınnkta

açıkta kalıp
açık
nıaa~ı

bulunanlarla

ıncınurını
nıazııleden
olup ta elyevnı kendi-

sine bir nıenıuriyct
teklif cdilıniyenlerden
talip olanların ha istida (( :2tı ı> ınart « a~a »
tarihine kadar nıüra
caat evlenıeleri.

*
Medeni hayata
dair
Auup:ada

yapılan

güzellik
müsab:ıkasma ben de iştirak
etmek ist~dinı. Fakat nilem

3

Gayri mübadillere para veril-

Kor an arla sil" ş rlar bunu nihayet
ö renebil ileri fakat bu işte hangileri

ınezunu,

(~

rl.,. e\rzıat
.
meğe başlandı

Jla vat

Et pahalı, bunu inFranisteııiyor
·f.:c:.t )ilir, daktilo bir dirnıenin çaresi de İstanbul Zat nıaa~
t>..lltk hanıın
ihti acı- görünürde hı se<lilıni ları nıuhasebeciliğin
·•ıı·
•
yor. Bunu anladık .
·ı~ \:ardır.
<lcn: Daireınize hin
t(ı alıplc ·in: l{araköy, Fal·at anlanıa<lığıınız kurus
ınaası
aslili
'
ı-ı/1 el karsısında « :.! ı » :;;ey. kir<t1arı bir, seınt- biliıntihan ·cdi
ndet
111
'.)) 1 arada° ~1. Przcbv- , leri hic bazı kasaplarda
n1enuır
alınacal·tır.
av k
f~r.
t s Y:Ye
n1üracan• f ırönliii'•ü 11üz fivat
Gerek Viltı et deft!ltelc ri.
J.lar:dıı-.
Acaba hu
I! c rek
f:1rk neden ikri geliyo!·? tenlarlı<rından
·~
~ -s

n~rıctan

Sahife

müsade etmedi. Medeni hayatta her milletin kabul edegeldiği bu gibi tezahürlerin
bizde böyle engellerle karılaşması

insanın

inkisarını

1 v oyvo 1.. "voyvo 1.•
Voyvo...
Bu da nesi, Bunu da k'm
çıkardı ortaya? On be~ xı
i
gün evel B yoğlu taraflarında
tek tük duyule:ı bu g rio ve
manası merhul keli
bir haf•
t.ıd r lstanbula yay. uı v
hele iki üç gilıl · r koca şe·
hri:ı b"t ·n cndJ ve ~ J..
ır
bu V vo!
'n en
z
bir hal
Dün a a
do ı id
hanede bu :rıu c.. biz'm :,:.e
kafamız şişti! idare hanem z ıı
bulunduğu ) oku
asıla.ı V"'y•
vo! ser. rile çın çın () t · !
Gene Sirkeci
ad c•i 'e
bir alay çoluJ· çoc !. oradan
geçen sersemce bir adıımın
peşlııdcn:

- Voyvo!.. Voyvo! .. Voyvo'.
Diy . bağıra bağ•ra h<>rifi
büsbütün sersem ettiler. Hele
bu voyvo!.. ylizünden evelkj
giin kapı:!ı çarşıda saatlerce
süren bir curcuna koptu ki,
orada
v oyvof
az kal ın
yağmuruna yakalanan r:ava lı
fakir bir satıcı hiddetinden
çıldınp soluğu
tımarhanede
alacaktı .
çarşının Nuruosmaniye ka•
pısı

tarafında

seyyar

Pcrt~

manto satan bir zavallının et•
rafını saran yirmi otuz satıcı
çocuk hep bir ağızd;ın:
- Voyvo! ..
bağırdıkça
biçare
Diye
adam hiddetinden küpler
biniyor ve çoculdara k.ırşı
ağzına geleni
en kantarlı
küfürlellİ
savurdukça
iki
sıralı dükkanlardan bir l;:ahkaha fırtınasıdır kopuyorlu !.
Nihayet adamcağız dayana•
madı, omuzundaki portmantoları çıkarıp :
- Voyvo!..
Diye bağıranların suratla·
rına fırlatmağa başladı. Bu
arada çarşıdan g~çen yolcular dakikalarca bu ko·
metliyi
seyrettiler ve en
sonunda seyyar satıcı:
- Allah belanızı versi. !
diye bağırarak koşa ko~a çarşının kapısından ok gibi fır
layıp kendini kurtadı.
Bunu ortaya kim çıkardı
ve nasıl çıktı? Henü:: öğren
medik! yalnız şukadar soyleıclim ki «Vayvo!» yahudice
Lir kelime imiş ve şimdi bizim eski:
- Küp!.. Küp kapaklanm
var!..
Makamırda kullanılıyormuş!
Bakalım

bu senenin yaz argosunda daha ne garip şeyler

işi deceğiz?

Gelen seyyahlar
Alman bandıralı Oseana
vapuru
ile bu sabah (350)
seyyah gelmiştir.
Limanımızda bulunan Fran·
sız bandıralı (Patriya) seyyah
vapur, dün Beyruta hareket
etmiştir.

Yarın

(350) seyyahla (Stel•
la Polaris) vapuru gelecektir.

Zayi
Kılınç
aldığını

1\li şubesindEn
askerlik teskere ile nüfus kağıdı
ını ka vbettin1. Yen isini <,·ık;lracağıın. Eskisinin hül·n1ü yoktur.
'fopane,
"Knrahaş
nıahallesi No. (( l ıı de
ı;;tkin Siirlli Ahn1et
oğhı Ha:an

mucip oluyor.
Ailemin beni
böyle bir
şeyden menetmesi doğru mudur.
S. S. - Mademki aileniz
sızı
böyle bir müsabal:aya
girmekten menetmiştir.
Demek ki kendince
bir
mahzur tasavvur etmiştir. Aı
leniz için sizin iyiliğinizC:cn ba'?- 1
ka bir şey arzu edilmiyeceğ;
Ş
_, I~r zincire ınerhut
muhakkak olduğuna göre siz '
üç anahtarla tatbik
de medeni h ·yatın böyle fazla
alay'şle tarafından vaz geçiınü hrüınü zayi t:ttinı.
•
verin ve emin olun ki k5r
Hüknıü
·oktur.
gene sizindir.
·
()ıner

*

(

•

BirAvuçktil

i•

Muharrı'rı':

;

ı

Ağa
J
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l<al1l(ahl1 l(opttrdı

e'k<t(/tıillt/'(l kltrşt re::,ifltlle
/Jiı· lıcıre/{;ele IJltsllıclt.
J

-110Şu

kahpeleri - onun
şerefine - ortadan ;ok
etnıek istiyor ım. HaUkım yok mu,
beni
seversen doğru söyle,
o varken şu pis karı
ların yaşaması caiz nıi?
Bayr~ ·tar, davınık
saçlar üstündeki dilber
başla·rın ti rediğini, o
rengin gözlerin nemlendiğini
gördü, ve
nıertlil damarları gene tepr ·ti~inden biraz
sertçe cevap verdi:
- Bunlar da Allahın
kulu, neden hor görmeli? Üstelik seni eğ
' lendirmek ;çin bu kadar ter döktüler, acı
maz mısın?
Ağa, vahşi bir kahkaha kopararak:
- Acınıak mı -dedikinıe? Sen şu kepazeleri ne sanıyorsun? Et
be, bir yığın kokmuş
et! Köpeğe atsan yemez.
Ve müstehçen, çok
müstehçen bir hareketle kadınlara yaklaş
tı, rezilane harekete
başladı.
Zavallı

çengiler, hayasız lsmailin
ibda
ettiği müteaffin sağa
naktan tahaffuz için
çırpınn1ak
cüretini
bile
gösteremiyerek
upuzun yatıyorlar ve
hatta dudaklarına tebessüm getirnıiye uğ
raşıyorlardı. Bayral<tar, arkasını çevirmiş,
ruhunda kaynıyan te- .
hevvürü
bastırmak
için tırnaklarını avuç
etlerine geçire geçire
cebri nefse girişmişti.
1\ğa, birer esireden
farkı olmıyan, ne yapılsa kabul eden rakkaselere
bu
ağır
hakareti reva gördükten sonra biraz rahatla:ıtı, Bayraktara hitahen :

- Ben artık gidiyo_.
runı - dedi - istersen
bu pis karıları oynat,
istersen yat, oğleden
sonra görüşürüz.
Yeniçeri Hacı Hasanın oğlu,

şu betnıest

adamı -ölüın bahasına

da olsa- dövmek, ayasrının

altına

alıp

kemiklerini çatır çatır
kırmak ıçın ani bir
ihtiyaç duydu.
İki
gece
evel,
ısırıp
ok)adığı

kadınları
devreden Ağa,

kendine
şimdi de pek n1ayup
şekilde telvis ettiği,
kokmuş
et olarak
taysif ile iktifa etmiyerek bilfiil kokuttuğu,
köpeklere • bile
layık

görnıedii{ini

açıkça söylediği

buluş

Bir

daşına verdiği kıymet,

tasarladığından
arkadaşlarına
vedaa

dince

lüzum görmedi, hele
odacıların
yüzlerine
bile bakmadı .

On giin bitınişti

VARYETE
Hanımlara birer kutu Efendilere birer paket SEN-SEN
ve çocukfara da ÇiKLETS
meccanen tevzi edilecektir.

zenginin
biri
öleceğini hissebriiş ve i5lmezden
eve! Londra mezarlığında kendi kabrini satın almak istemiş.
Orada adet ve usuldür. Herkes
para ile gömülür ve mezarın iş
gal ettiği sahaya göre para verilir. Hasisliği meşhur olan bu
İngiliz zengini cenazesini gömmek için bir mezarlık yer parasını çok görmüş ve hasisliği
bu herifi mezarına kadar takip ederek şu çareyi buldur-

Bitrnişti aıııa /Jeıı ({e s~/İrL
tiikelmiş, }Jllt'lısı= /\,r1/111ıştıı11.

•••••••••••••••••••••••••••
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Kefeli zade Hamdi vapurları
KARA DENİZ POST ASI

!Hulilllea ayrıldık la ıı
sonraki on günüm nasıl
mı {Jeçti'?
Sabahları odadan çıkıtl
alq~;aın geç vakitlere, geco
yarılaı·ıııa kadar sokak lıwchı. sC'rseri serseri ılo ..

Büyük Liman·
vapuru 25 Mart

Pazartesi
Günü akşamı sureti katiyede
Sirkeci rıhtımından hareketle
[Zonguldak, lnebo1u, Samsun,
Ünye, Fatsa , Orı:l.u, Giresun,
Görele, Vakfıkebir, Trabzon,
Sürmene , Rire ve Mapavri ]
iskelelerine azimet ve avdet
edeceldir.
Yük ve yolcu için Sirkecide
Yeni handa 1 numaralı acentesine müracaat.
Telefon : İstanbul 3105

muştuı·.

Mezara yan olarak dikine
gömülecek ve du suretle vereceği kabir parasının dörtte
üçünü iktisat edecek.
İngiliz gazeteleri bu cimri
herifin hasisliği dedi kodusu
ile doludur.

Çiftçiye verilen
paralar
Ziraat bankası tarafından bu sene Adana
çiftçilerine ikraz edilecek paradan şinıdiye
kadar, birinci ve ikinci taksit olarak 480,000
lira tevzi edilıniştir.

laşıııakla. lü~ıuliıne lıir iş
araııı.ulmı

Antai/a

uünılmıherl suratı
nı görnıenıek için )latyodan şafakla herabeı· çık ınıya beni mecbur eden
mahut şişman ev sahibi

On

bir sabah nene erken _e rl•en sıvışırken yolumu
kesti:
- ~İüsyö Jozef! dedi.
Buııün ay başıdu·. llill vorsnnuz ki ben avlıliları
hep ııe~in alırıın.

postası

ŞEHREMANETI BU AKŞAM

.

Küllük, Bodrum , Rados,
Fethiye, Finike, Antalya ] ya
gidecek ve dönüşte mezkür
iskelelerle birlikte [Dalyan,
Marmaris, Sakız, Çanakkale,
Gelibolu ] ya uğrayacaktır.
2 5 Mart Pazartesi Trabzon birinci postası yapılmı-

.

Hu

sıkıntım

akşaıu

da var.

lü.lfederseniz

ınemnun oluruuı.
.ı ...
1)e ı··

verdiği

!
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Utltlrı·ıV ı ı.:ı,

~] Mahkumlar

Kaybolan
Eftalya
Şişlide oturan kunduracı Alekonun kızı
on iki yaşında Eftalya

karnavalın
komşu

son günü
çocuklarile
maskara
kıy afetine
girmiş ve o gündenberi de bir daha babası
nın evine dönnıenıiş
tir.

Mümeyiz ise bilakis,
bütün efendilerin ay rı ayrı
ellerini sıktı,
uzun bir
seyahate
çıkıyormuş gibi vedalaştı.
Efendiler de,
kalem amırının bu
iltifatına karşı tuhaf
cümlelerle mukabelede
adeta nıüsabaka ediyorlardı . Kiıni « Pazaı·

-=

~

Olüm f·edaileri

=~

;i'.";ıı. ımıtiı

Ye ayrıldım. Karıya
( Peki.. ) dedim. l<'akat
isledijJi ıı:ırayı nasıl ver<'•
cekliıu. Hir aylık mohilyah oda parası o zaman daki para hesabına göre
r, lira idi. Halbuki benim
cehinıde imla kala 4 pezo
yani kırk kuruş kalmışlı.
nu para ile de(jil ocla
kiı·asını
vermek, hatla
daha dört gün blle yaşı
yaıııazdım. Ne yapacak ..
Ne haltedccektim .
Ualırıma bir şey geldi.
Ac· ba ev sahibini kaıı

ı;m

gemisi 1

Jon Barimor - Dolores Kostello

~;
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•

ilaçlarınızı

Salih Neca~i .eczanesinde
taze edeviye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
tahlili 165 kuruştur.

Hall's

Balık

balık yağının

kiloluk
edene bin lira var.

..

~ahçeka~ı?~

ıhzar ettirınız. Reçetelerınız

yag'"' I Bahç~kapıdatazeSali.h. N~cati ~c-

şişeleri

zanesınde

90

kuruştur.

bınncı morına

Mağşuşiyetini

ispat

Usküdarhlara müjde ~k~u;a~~~~:-1 ~~~
şamba, göğüslük, şiringa lastiği,

Cam şirinğa, lastik sonda, derece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra,
kolonya, esans gibi tuvalet .eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir.

diyor,
l·iıni:
<ı Bahtınız yar
olsun! » tarzında bir
temenni savuruyordu.
•
Hurrenı,
bu garip
ayini vedaı görmenıiş,
mümeyizden evel merdivenleri inerek sokağa
çıkmıştı. Biraz sonra
arkadaşı da kendisine
iltihak edince hemen
bir araba çağırdı. Sağ
tarafını kendisi işgal
ederek münıeyizi soluna
aldı . Arabacıya « Ged i kpaşa!» enırini vern1cyi n1ütcak;p:
>>

ten sonra aı;lıklan Iiiıuse
ülınez ...
İtile hu teselli ile i:;-İ
pi!]kinli(jc Yerılim. Y<·ı· •
nıesenı ne halledebilir ~
dim ki.
O akı;;aıu bfraz crk<•ııı•ı•
eve neldiuı. )Jaksat nıa ~
lı'ım.

ı,Jl}nıan

nıadaıuJıı

anlaşmak.
J)o{jı·uca

odama

uıuıııı.

Geldl!jlıni ınadam cenaı)•

ları

oördü. Bilhassa er •
uelmiş olınaklıijıııı llıı la
kf'ndlsindo para verecenı ııı p
zehabını

hasıl ettiği

içlll

yüzü bile güldü.

Bit· az sonra

yaıuıuıı

geldi.

- Bonsuvar mösyö Jo•
zefl
- Bonsuvar madam!

-

Sabahlayın

olan ricW
mi yaİ)aeaksınız değil roi"I
Karıya

evot

dlycmedlıU•

Fakat birden bire de (ha•
yır ) demedim. Şöyle us•
lalıkh ldarel kelti.ın lazıJJJ·

1

-

Buyurun..

Yorulmuşsunuz .

Oturun··
Bir :ıı

nefes alın ..
Diyerek lıeın kendio:ıl
hem onu hazırlamak iste•
diın.

( l\labadl var )

Namus
düşmanları
Adananın
Kara taŞ
nahiyesinden Halil oğlıJ
Ali isnıinde biri « 15 >>
yaşlarında Eınine is'
minde bir kızın ırzıJ1 1
berbat ederek kaçırııŞ
ve gene Adanada esk!
istasyon civarında Alı
oğlu Kemal isnıinde
biri de Elife isnıinde
bir kızı ayni akıbete
uğratnııştır.

şimdl

Necitte yeni
bir hadise

tum.

Basradan yazılıyor :
Ayni Ateybe namı ~'
daki büyük kabilenıJ'l
şeyhi olan İbni Hüd~i·
Hicaz meliki İbni Sııı.Jt
••
aleyhine isyan etırı'~j6
kuvvetli bir müfreze 1
Necitte Şemmar aşİ'
retine taarruz edere~
bütün tahsil ınen1tır'

bu kartala kaçmış kadının
günlünü mü yap nuya mecbuı·dum.
Eh!.. İhtiyaç bu! İnsana
her şeyi yoıltırır.
htc ben bir taraftan
parasızlık, di(jer taranan
iml.ünsızlık içinde bula
bula bu çareyi bulmuş -

Acaba sükecek mi idi?
Halmlım, hu akşam anla'.)ılacald Yalnız bir tesellim var. Haham, kulakları
<.,~ııılasın Jıaııa derdi Jd:
• - Allah yarallı!fı kulun mı rıj:f,ınıa da heraher

•lcndiMnek, bir takını
•
acezei ibat ile eğlenınek için masraf ihtiınış!
yar ediyordu. Zu'nıün
ı\lünıeviz bu telehhüce mümeyizler, Yaba•
fe lakayt kalarak a- nlar ve bir takım kaheste aheste enfiyesini dınlar
nefsi azizini
çekti:
tenşit için eteklerini
- Hele sen - dedi •- bellerine
dolıyarak,
progranunı anlat. Beni
bütün zekalarını topnasıl eğlendireceksin?
lıyarak olanca kabiliHurreın, üç gün evel
yetlerile çalışacaklardı.
mahut külhani katibe
Halbuki şişman adanı,
yaptığı
muameleyi
bu hakikatten teganıüme rize de yapnıa
f ülle eğlenmekten banıak için ha yli cebri
nefsetti. O, -zatı ul yası nı hse kalkışı yo rd u . Hat- Neşen1 alt-üst oldu
-dedi- ~u dünyada ne
bayağı adaınlar var-

t'C<'I {J<'lmedil••
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111 111
Galata köprü başında
N
E
O
İ
M
merkez
acentesi. Beyoğlu
sabit oluyordu. l\la3 perde
2362
.
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Mes'adet hanı altınde da\
tu; infialine, heyecaHalit Fahrinin irei mahsusada şube acentesi
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Fakat hep amele, kazma,
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muğber
olduğundan
ve artık o daireye
ayak atmamayı ken-

Bugün ve yarın
tam saat 16.30 da

İngilterede

ola beyfendi!

Hurrem, izzeti resmiyesine taarruz olunduğu
ıçın son derece

SİNEMADA

Mezar pahalı
gelince İngiliz
ne düşünmüş?
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Polis hafiyesi. mösyö Miyet
Bunun üzerine Öjen amca
bütün olup biteni mösyö Demüstantikin odasına girince
<·liniz(l<·ıı
~ıı."
mösyö Maks Landrinin ifadebura anlattı ve «Deryayinur»u
~leşhur Alınan sıne111a ~ ıkiızı (I "anı; >ı Horn)
sini zabıt katibine okuttu ve
masanın üstüne koyarak ila.. , !ı~ ı 1 !\~('Z'"
polis hafiyesinin fikrü mutalaa- ve etti :
sını sordu. Mösyö Miyet masu- İşte uğurunda bir çok
kanı
dökülmüş
mun ifadesinin kıraatini kemali kimselerin
dikkatle dinled;kien sonra:
olan kıymettar fakat şeametli
- Hayır, dedi, maznunun
taş ta İşte bt•dur. Müstantik
ifadesi kat'iyen kabili kabul
başta olmak üzere her kes
•
değildir. Her şey onu ittiham
Öjen amcanın anlattıklannı
ederken o manasız tevillerle
derin bir merak ve heyecanla
dinlemişlerdi. Hele Uğursuz
yükü üstünden atmak istiyor.
Bence Klod Meryadekin katili
kayadaki mücevherli, hapis
kendisidir.
ve azap saatleri büyük bir
b u s"n her t rafta artan 1ar. Amerikada l'
Ta'llam bu sırada kapıya vu- 1 alaka uyandırmıştı. Öjen aınve soguğun şiddeti grip gını mevcutt r. Burada bu
ruldu. ve hademe içeriye gi- 1 canın bu suretle İngiliz, Fran~~ hılığının salgın bir halde hastalığa bilhassa çocuklar rerek müstantiğe bir kart dö sız, ltalyan ve Rus hazineletutulmakta i~;~ler.
yiirumesini intaç dti.
vizit u.zattı.
·
rınden
aşırılmıs olan giranbaAmerıkıılılar buna çare olı elgraf h berini Bütün ı
Mösyö Debur karta bir nah
]
zar atfettikten sonra:
a taşları da ele gçirmiş olması
ı,ijny- dıı h hastalığa yaka- larak garip fakat çok ameli
Narsis Pater isminin bir kat
P ater
ı~rı ta ölenlerin şimdiye j' bir usule müracaat etmişler.
-- Mösyö Narsis
ar grip yüzünden ölüm Küçiik çocuklann boyunlarına: derhal kabul edilmekliğini ri- daha iktisabı eref ve öhret
't
ı
Beni öpmeyın! Hasta
ca ediyo.
etmesine bais olmuştu.
' arın ı
ırişen:'edi~i
bir j
olmak istcmiyoru 1
Mösyö Miyet yerinden sıçNarsis Pa~cr hi!ıiıyesini itaına ç•ktığını bildiriyo•İbaresi yazılı önlükıer ge·
rayarak:
rnamettikten sonra bir defa
~ lia!k vript
kurtulmak
ç"rm' ler. Ve böylece mini miMe,hur polis hafiyesi Nardaha Frauz Kellere dönerek:
Ilı- l:ıin biı çareye baş v-..ıru·
r.i yavruları l:as alığın sirayePater acaba niçin gelmış?
- Haydi Keller dedi, artık
· H ttıı dükkfuı • tıcılarr tinden korumıya muvaffak sis
diye sordu.
yakalandın. Kurtuluş ümit ve
rine ması e bi .! la ıyorolm !ar.
Tamam bu sırada
kapı
ihtimali yok. Cinayetini itirafaçıldı ve Öjen amca içerıye
et.
Halbuki beriki muttasıl:
girerek müstantiği ve diğer
huzzarı hafif bir reveransla
- Ben masumum, benim
selamladı. Müstantik nazikane
hiç bir şeyden haberim yok!
bildiğimiz ıslanmamak
Demekte israr ediyordu.
bir eda ile sordu:
acılır
- Ya öyle mi? Müstantik
- Bir şey mi söyliceksiniz
mösyö Pater?
efendi müs ade edecek olursanız buraya birisini daha da- Evet müstantik efendi.
- Buyurunuz.
vet edeceğim. İşin sonunun
- Size Maks Landrinin
yaklaşmakta olduğunu mesleki
Kcı ıilla !lorıı
masumiyetinin delilini getirbir hissi kablelvukula keşfeden
Almanların meşhur sinema yıldızl2rından {Kamilin Hom)
diMiisyö Miyet katilin şeriki
k~syö Debur kemali tehalük- bir mü~dettir Amerikada bulunmaktadır. (Ulnted Artist - Ax·
tistler ittihadı) şirketinde çalı•, n bu güzel Alman san'atkarı
- Hay, hay! dedi istediğicürmü telakki ederek hatta
bir aralık tevkifine bile çalışniz gibi harekette serbestsiniz. ahiren bir Amerikan gazetecisi' ile çok garip ve şayanı dikkat
bir mülakat yapmıştır. ( Kamilb. Horn ) un söylediği sözler
bğı Öjen amcanın maruf ve
Bu müsaade üzerine Narsis
gazete
sahifelerinde İntİ<>ar edince hayret ve infial ile karşılan
meşhur Polis hafiyesi Narsis
Pater kapıya doğru yürüdü
mı~, Hallivul için günlerce ded:l<odu mevıuu teşkil etmiştir.
Paterden başka bir kimse olve dışanya seslendi:
Bu, (müthiş) kelimesi ile tavslf ed::ebilecek tesiri yapan
madığını anlayınca fena halGeliniz mösyö Valbil
sözler nelerdir? Amerikm ga, tecis:r,;n bir sualine aldığı
de bozulmuş ve girecek bir
geliniz de katilin kim olduğu
cevap ...
delik aramaya başlamıştı.
meydana Çtksın!..
Amerikan gazetecileri iç.n bir ecnebi ile konuşulduğu
Hele meşhur meslekdaşınırı
Odaya bir ölünün davet
zaman sorulması kaide şekline giren bir takım sualler vardır .
masumiyetten
bahsetmesi
edildiğini işitenler yerlerinde
« Amerikalıları nasıl buldunuz? » cumlesi bunl:ırın en başında
büzülüp kaldılar. Hele biçare
kendisini büsbütün perişan
gelir.
~
etmiştir.
zabıt katibi amirinden utan Amerikalı gazeteci (Kamilla Horn) ile görüşürken bermutat
~~:t:. yağmu~dan ıslanma
rinden yağmur yağdığını gC.
Müstantik kulaklarına inanmasa
masasının altına sakla bu suali irat etmiş. Fakat mülayim bir cevap beklerken işittiği
. •çın şemsıyc açılır ama
müş ve nerede, nasıl bir vaz:mamış gibi tekrar sordu:
nacaktı. Odaya giren adam
sözler
karşısında şaşırıp kaim •tırl
lııde gördüğününz vaziyet
yette bulunduğunu unutarak
- Amerika erkekleri ve Amerikan kadınlan... Zize hoşlana
- Ne dediniz mösyö Pater? ağır adımlarla F rauz Kellere
l)'.1evkide değil.
mihaniki
bir hareketle eli
cağınız bir şekilde cevap vermiyeceğ:m için müteesseirim. Ame- Marks Landrinin Klod
yaklaştı ve müthiş bir sesle
d~tl~ bakınız _sandalın şeır. siyiye gitmiş tir.
.
sordu:
rikalıları beğenmedim. Onları hiç bir zaman Avrupalılara termeryadekin katili olmadığını
~ ~ tkı bır dalgıçtır. UzerindeSemsiye yağmur ve dalgı
cih etmem.
hı
Frauz
Keller,
heni,
ispat edeceğimi söyledim efen·~ıq eniz elbisesi ile denizden
cın garip bir tezat teşkil eden
Biliyorum, ben burada bu şekilde söz söyliyen ilk ecnebi
çakladığın
adamı tanımıyor
dim.
'~'lı çıkmıştır . Fakat çıkar
resm!ni Avrupa m ecmualannmusun.
san'atkarıyım. Fakat bu böyledir diye tabii benden kanaatim
- Buna muvaffak olacağı
az başlığının göz delikledan n".llclediyoruz.
karşısında hayBu
manzara
haricinde ifadei meram etmemi istemezsiniz .
nızı zannendiyor musunuz?
Avrupalı bir adam evlendiği zaman aldığı kadın artık onun
siması ölü yüzü kadar
dutun
- Zannnetmiyorum, eminim
ebedi hayat arkadaşıdır. Halbuki bir Amerikalıyı karısının kolsararmış, gözleri çeşimbanele
efendim.
larından almak kadar kolay bir şey yoktur. Ama daima ... İs
rinden
dışarıya fırlamıştı. Eli
- Nasıl?
terse bu kadın dünya güzeli olsun, isterse küçük, mini mini
ayağı titriyor ve kesik kesik
ait her cins cam, filim, kart
Nasıl
olacak,
hakiki
katil
kağıt, karton, album, makiyavrula:-ı bulunsuJ!. Aile rabıtası, yurt, ocak sevgisi ııamına
soluyarak yalvarıyordu:
cürmünü bizzat size itiraf
llıi
na ve sair eşyalarımız gelhiç bir şey yok! lnanmiyor musunuz? Bım burada istersem her
Gidiniz. Allah aşkına
ederse artık şüpheniz kalİl ve gayet ehven fiatlarla
kocayı karısından ayırabilirim. Hem de o kadar ko vlıkla ki
mezannıza avdet ediniz!..
beş dakika kifayet eder. Yalnız ben istemiyeyim. »
maz ya!. ..
'tanbulda, Bahçekapı tramvay durak mahallinde:
(Mabadi var)
- Hollivut hakkındaki düşünceniz nedir, Madam?
Ve müstantiğin cevabını
- Güzel bir şehir. Fak;,.t çok fazla dedikodu oluyur. Her
beklemeden kapıya doğru gi0
gün
yeni bir rezalet, yeni bir kepazeliğin hikayesi .
derek seslendi:
Benim hakkımda bile neler söylemedıler.
- Canlı delili getiriniz!
e :::
Almanyadan
Amerikaya yalnız başıma gelmiştim. İhtiyar
F rauz Keller elleri kelepten f otograf makınaları
,
annem Bahrımuhiti geçmeyi gözüne aldıraınıyarak Frankfortçeli odadan içeriye getirildi .
ta kalmıştı. Yapa yalnızdım. Canım sıkılıyordu. Bunu (M.
'!'
YALNIZ 2 i liradır
- İ~te efendim Klod MerŞenk)e açhm. Beni gezdireceğini söyledi. Onunla beraber bir
serinlik verir.
Dİ'ra mekteplileriue lazım gelen izahat derhal verilir
yadekin hakiki
katili bu
lokantadan ve yahut başka bir yerden içeri girdiğimiz zafeoeffüsü takviyt
adamdır.
~ol KKAT: Geçen sene görmüş olduğumuz rağbetten
man bütün başlar bize çevriliyordu. Bunların içinde ıslık çal- Hayır efendim benim
tı11 ~ı bu sene dahi mağzamızdan alınan filim ve camlaeder.
mıya, (Pist, Pist) diye işaret vermiye cesaret edenler bıle varhiç bir şeyden haberim yok!
~il anyoları (Developpemant) meccanen yapmakta devam
dı.
Bundan sonra aleyhimde bir çok dedikodv!ar çıkarıldığına
BÜIÜD eczane •e ecza
- F rauz Keller sana artık
lnektedir.
şahit oldum.»
depolarında
itiraf etmek duşer ama ma~ saııtır.
Amerikalı Gazeteci bu sözleri müteakip başka mevzulara
VALDA
demki son dakikaya kadar
atlamış, (Kamilla Hom) da
sinemacılığa nasıl
ba ladığını
ismini b\•JID kutıılitr
Amerikan sinema yıldızları içinde kimleri beğendiğini anlatısrar ediyorsun ben de sana
denınünde talep edlnlı
mışhr.
cürmünü kendi ağzınla itiraf
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en maruf markası:
Parisin "A. KLAVERİ,, nin icatkerdesi zayıflatıcı
ve elastiki mayokemerleri, H:ks korsaların son
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
nınız. Bütün Türkiye için yegane mümessilleri
Beyoğlu N. 437.
HOVAGİMY AN BİRADERLER

Devlet demir yolları ve
umumi idaı·esinden:

limanları

Muntazaman devam mecburiyeti olan mekteplere de\·am
eden talebeye mahsus olmak ve halen tatbik edilmekte olan
2 numaralı yolcu tarifesinin yerine kaim olmak üzere 10
numaralı muvakkat fevkalade bir yolcu tarifesi ihdas edilmiş
ve 1 mayıs 929 tarihinden itibaren tatbik edilmesi takarrur
etmiştir. Fazla malfamat almak ve mezkiır tarifeden tedarik
etmek isteyenler istasyon ve ya ambarlar müdürlüklsine
müracaat etmelidirler.
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Telefon:

PAZAR

YAZI İŞLERİ

1

~4

is.

on
AL~~~~Hasan ·kuvvet şurubu
MART

iDARE İŞLERİ

1929

Istanhul

Yİ

eı11vali ı11etnı!·e ın ü dürivet i

ayet!

sokağı

atik

cedit

nevi

kıymeti

muhammenesi
lira
Beyoğlu Hüseyin ağa Bayram ve Yeşil 21
29 kagir apartıman
10,000 8 taksitte
Müştemilatı: Bodrum katile beş kattır. Bodrumda kapıcı odası odunluk ve kömürlük.
Birinci dair i yedi oda bir mutbak bir hala ikinci ve üçüncü dairesi beşer oda bir mut-.
bak bir hala dördüncü dairesi üç oda bir mutbak ve taraça kısmı çamaşırlıktır. Elektrik
ve terkoş suyu tesisat ve tertibatını havidir.
Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte te 'diye edilmek üzere balada evsafı muharrer
apartımanın 10,000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile mülkiyeti müzayedeye
çıkarıldı. 7 4 929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te teklif zarfları küşat ve bilistizan
hazineden alınacak emre göre muamele ifası mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi bucuk
hesabile 750 lira teminat akçelerini mal sandığına teslim iderek alacakları makbuz ve ya
uuteber banka mektuolarile emvali metruke satış komisyonuna müracaatları.
No.
kıymeti
mahallesi
sokağı
atik cedit
nevi
hissesi muhammenesi
Beyoğlu
Pangaltı
Cedidiye
148 166 maa bahçe kagir hane tamam 4500 8taksit
Müştemilatı: Bodrum katında bir oda, bir mutpak odunluk ve kömürlük ikinci kat bir
sofa iki büyük oda bir hcla üçüncü katta bir sofa ve dört oda ve bir hala dördüncü
taraça katında iki oda ve bir büyük taraça ve mutpak ve mıktarı kafi bahçeyi havidir.
Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye olunmak üzere balada evsafı muharrer
hanenin mülkiyeti 4500 lira bedeli muhammen ile müzayedeye konulmuştur. 6-4-929 tarihine
müsadif Cumartesi günü saat 15 te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi buçuk
hesabile 337 buçuk lira teminat akçelerini malsandığına teslim ederek makbuzları ve ya
muteber banka mektuplarile yevmi mezkürda emvali metruke satış komisvonuna
eylemeleri.
sokagı

mahallesi

ı\I.

kıymeti

muhammenesi
lira
Beyoğlu
Hüseyin ağa
Taksim atik 31 cedit 41
9000
sekiz taksitte
Müştemilatı: 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 çıkarıldı. 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
saati mezkürda Emvali metruke satış komisyonuan müracaat eylemeleri.
mahallesi
okçu Musa

hazineye ait
kıymeti
sokağı
N.
nevi
nısıf hissesi
muhammenes.
lira
ve caddesi ve şişhane atik 70-72 Cazoplo namile ]
20,000 sekiz
karakolu ve tramvay cedit 82
maruf ma dükkan
taksitte
güzergahonda
apartıman kagirdir

Müştemilatı:

On daireden ibal'et olup 1, 2, ve üçüncü daireleri üçer oda birer mutbak v~
haladan dördüncü dairesi dört oda bir mutbak bir haladan 5;6, 7, 8 ve dokuzuncu daireleri beşer oda birer mutbak b_irer haladan ve zemin katı odunluk ve çamaşırlık ve alektrik ve terkos suyu tertıbat ve tesisatını havi olup tahtında birde bakkal dükkanı vardır.
Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek şartıle balada evsafı muharrer ma
dükkan kagir apartımanın hazinaye ait nısıf hissesi 20,000 lira bedeli muhammen ile ve
kapalı zarf usulile mülkiyeti müzayedeye vaz olunmuştur. Teklif zarfları 28-3-929 tarihine
müsadif perşembe günü saat 15 te kiişat, hazineden alınacak emre göre muamele ifası
mukarrer bulunduğundan taliplerin yüzde yedibuçuk hesabile 1500 lira teminat akçelemalsandığına teslim ederek emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri.

soğukluğu,

idrar darlığı, prostat, mesane hastalıkları, bel
ile frengiyi en son usul ve ağrısız şırıngalarla
lıat'i tedavi eder. Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında mektep
sokak No 35. Telefon: Bevo!Zlu 3152
gevşekEği

Dimitrakopulo hiraderleı
lI'

ic

lb>ırik. ~ll!Th.«ft lTh g

DÜZ RAKISI alındığı
şişeler Üzerlerindeki inhisar idaresinin bandrolunu ve
imzamızı havi boğazlıklarının muntazam bir halde olmasına
dikkat olunmasını muhterem müşterilerimizden rica ederiz.
Üç

yıldız

1t: 11

markalı

Musikisi

Asri

Kemani mustafa ve Klarnet Ramazan efendiler. Piyanist
Anjel hanım. Artistler: Semiha, Melahat, Nektar ve Melek
hanımlar tarafından her akşam 6 dan 12 ye kadar ve her
cuma günleri Alafranga orkestrasının ilavesile 2 .. tan 5 e
kadar MATİNELER vardır.

'ırüernisleri:

Dresdner bank
A. Şafhavenşer bank F erayn, Nasiyonal bank für
Döyçland.
Merkezi : Berlin; şube
leri: Hamburg, İstanbul
«Galata ve İstanbul >>,
İzmir.

Gaalata kısmı telefon:
Beyoğlu:

247, 243, 684, 685
İstanbul kısmı telefon :
İstanbul 2842, 2843.
Deposu : İstanbul Tütün
gümrüğü. Telefon :
İstanbul 3227.
Bilumnm banka mua-

Kadın hastalıklr

Foıo~raf
Ala

amatorıerıne

minüt

ve sayyar

fotograflarınız

için

totogratçılara
her

Kansızlık,

Sinir,

halde

MİNUTEROS

'""""'·'-'ırıını.ıı. knill run.ıız

Cinsi mükemmel ve daima memnuniyet bahş semere
verirler. Her yerde satılır. Kodak fotograf makineleri - Kodak mual.limleri - Ko<lak k.iğıtları

3872

ademi iktidar,

Verem,

Sıraca ve Kemik

hastalıklarına

defterdarlığı ilanları

1

Romatizın•

nafidir.

lstanbul icra dairesinden:
Mehmet Tahir, Mehlll~
;: erit
beylerin
Abdulbııf.
beyden borç aldıkları üç. b~
beşyüz liraya mukabil temııı'
gösterdikleri Heybeli ada~
Han meydanı sokağında 8/İı
5,4 numaralar
derunund~
Kuyu, hane, ahır ve araba~
havi s~bze bahçesi birinci
ihalesi yapılmak üzere oıııl
gün müddetle müzayedeY1

KİRALIK EV. Kadıköyünde 6sman ağa mahallesinde
Bahariye sokağında 17 - 22 evin nısıf hissesi, kirası 90 lira,
müzayede 10 Nisan 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. (194)
lf. SATILIK VAPUR . Haliçte Aayakapı önünde 188 tonilatolu ve 104X 20. 5X 10 kadem ebadındaki Rusumat muhafaza
idaresine ait 2 N. vapur kapalı zarf usulile satılıktır. talipler
923 liralık teminat makbuzlarile teklifnamelerini 31 Mart 1929
tarihine kad~r İstanbul Defterdarlığında müteşekkil komisyona
konulmuştur.
vereceklerdir. (424)
Hududu: Şarkan han sok•'
l<İRALIK DÜKKAN: Tophanede mektep altında 415 No
1
ğı ve hazan Mikroniya "
senelik kirası 415 lira müzayede 27 mart 1929 da defterdarFotini hane ve bahçeleri "1
lıkta yapılacaktır. (374)
.
Kosti ve Eteni haneleri; gaf
lf. SATILIK ARSA. Kocamustafa paşada Ramazan efendi
ben mektep sokağı; şimaleJI
ve Sazende sokaklarında ; , 1~ N. maklup iki kıt'a arsa, mumeydan sokağı Sofya ff
hammen bedeli 400 lira bedeli defaten verilecektir. Müzayede
Anastas ve Aleksandri hane'
25 mart 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. (373)
!eri; cenuben Çinato soka~
KİRALIK DÜKKAN. Tophanede mektep altında 411 N.
ve İstifan bahçesile mahdııl'
odalı dükkan, senelik kirası 120 lira, müzayede 29 mart 1929
tur.
da defterdarlıkta yapılacaktır. (375)
Mesahası: (38860) zira ar•'
:ıf. SATILIK OTOMOBİL. Ahırkapıda nakliye kumandanlığı
ziden (111) zira hane ve (75:
garajında Fiat markalı, muhammen bedeli 800 lira, müzayede
zira bahçivan odaları (282
pazarlık suretile 4 Nisan 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır.
ahır ve (152) zira samaıılı~
(358)
ve (27) zira · arabalıktır.
lf. SATILIK OTOMOBİL. Kadıköyünde ctfaiye garajında,
Müştemelatı: Bahçenin etrad
muhammen bedeli 1000 lira, müzayede pazarlık suretile 4 Nisan fı duvarla muhat ve derunuP
1929 qa defterdarlıkta yapılaeaktır. (21)
üç kuyu ve üstü açık bir sal''
SATILIK OTOMOBİL: Ahırkapıda nakliye kumandarlık 1 nıç ve dört adet havuz me~'
garajında Fiat markalı; muhammen bedeli 600 lira, müzayede
cuttur; bahçe kamilen me:ıJ"l
pazarlık suretile 4 nisan 1929da defterdarlıkta yapılacaktır. 355 ve (66) adet müsmir ve ga'f1
1
SATILIK OTOMOBİL: Ahırkapıda nakliye kumandanlığı
müsmir ağaç ve (20) kad•
garajında Fiat markalı; muhammen bedeli 1200 lira; müzayede
fidan ve bir asması meV'C~t
pazarlık suretile 4 nisan 1929 defterdarlıkta yapılacaktır. 356
olup bahçe ortasındaki haP~
iki kattan ibaret bir taşlı
SATILIK OTOMOBİL: Ahırkapıda nakliye kumandanüç oda bir sofa bir hala bit
lığı garajında Fiat markalı; muhammen bedeli 800 lira müzamerdiven altı kömürlük bir
yede 4 nisan 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. (357)
mutfağı havidir.
sı
lf. SATILIK OTOMOBİL: Ahırkapıda nakliye kumandanAyrıca
iki
bahçıvan
oda
lığı ğarajı~da Fort markalı muhammen bedeli 150 lira müzave on altı hayvan istiap ede:
yede pazarlık suretile 4 nisan 1929 da defterdarlıkta yapı
cek ahır ve samanlık ve ara
lacaktır. (360)
balık mevcut olup ahşaptır.
SATILIK OTOMOBİL. Ahırkapıda nakliye kumandanlığı
Panayot ef. kiracıdır. faıll
garajında Fiat markalı, muhammen bedeli 800 lira, müzayede
malümat 929-888 T. dosya'
pazarlık suretile 4 nisan 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. (359)
sındadır.
,
lf. SATlLIK KAMYON, Ahırkapıda nakliye kumandanlığı
Taliplerin kıymeti muha~
1
garajında Daimler markalı, muhammen bedeli 350 lira, müzaminesi olan on beş bin Y"
yede pazarlık suretile 4 nisan 1929 da defterdarlıkta yapıla
kırk dokuz liranın yüzde oP~
caktır (362)
nisbetinde pey akçesini t~
lf. SATILIK OTOMOBİL. Ahırkapıda nakliye kumandanlığı
!imi vezne etmeleri ve 27 ııı;
san 929 tarihinde saat 16 Y
garajında Mersedes markalı, muhammen bedeli 250 lira, müzakadar birinci ihalesi yapM'
yede pazarlık suretile 4 nisan 1929 da defterdarlıkta yapıla cağı ilan olunur.
caktır. (361)
~~~~~~~~~-_.,/
>f. SATILIK OTOMOBİL. Defterdarlık binası dahilinde
Fransızca ve İngilizceye
Merscdes markalı, muhammen bedeli 2500 lira, müzayede paBİR TÜRK HANll"v
zarlık suretile 4 nisan 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. (364)
aranıyor. Saat 2 - 5 arasında
SATILIK OTOMOBİL. İstanbul sıhhiye müdüriyeti garaBeyo!ı'lunda Tünel pasajıııd•
jında Fiat markalı, muhammen bedeli 3000 lira, müzayede
Kodak ticarethanesine
pazarlık ~uretile 4 nisan 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır (363)
müracaat olunması.
>f. SATILIK KAMYON. Şişli karkolhane bahçes;nde Buzing
markalı, bedeli muhammeni 80 lira, müzayede pazarlık suretile
1
4 Nisan 1929 da Defterdarlıkta yapılacakiır. (325)
ı.::.011 ı.;;,(/fi/İll i/ 1 !11 /(l!'İ/İ' 3
K~rıış
w
KI.RALIK EV . Yıldızda Cihannüma mahallesinde ku,..
mandanlık
köşkü civarında 1 odalı, senelik kirası 18 lira,
6ıncı sahifede santı"mı' ·,.,5
SO
müzayede 27 Mart 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. (353)
Sinci
«
«
SO
lf. KİRALIK KAHVECİLİK MAHALLİ: Beykozda Büyük
~~:~~ :
:
120
Çayirda Hünkar iskelesinde kahvehane barakası ile 300 arşın
2nci
«
«
200
yer kirası 56 lira, müzayede 27 mart 929 da defterdarlıkta
linci
«
«
4()(J
yapılacaktır. (322)
relgraf: istanbul sıı:ı'
lf. KİRALIK SEBZE BAHÇESİ: Beykozda Tokatta Yuşa
mevkıinde Çayır bahçe namile maruf ve kulübesi vardır, kirası
İlan muhteviyatına dikkat 1,
241 lira, icar müddeti üç senede, müzayede 29 mart 929 da
Jlunmakla beraber bu husııs
defterdarlıkta yapılacaktır. (321)
mes'uliyet kabul edilmeı·
lf. KİRALIK ÇAYIR MAHALLİ Bey kozda Büyük çayırda
Gazetemizde intişar edeJI
Çayırbahçe mimile m<ıruf bahçeye muttasıl kısmından müfrez
bütün yazıların hakkı
on dönüm kirası 90 lira, ıcar müddeti üç senedir. Müzayede
mahfuzdur.
27 mart 1929 da defterdarlık yapacaktır. (324)
ıf: SATILIK OTOMOBİL Ahırkapıda nakliye kumandanlığı
1\hone !jartl~rı oO
Vilayetler
için: Senelık 1~oO
garajında fiat markalı, muhammen bedeli 1500 lira, müyayede
altı
aylık
900,
üç aylık el'
pazarlık suretile 4 nisan 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır.
kuruştur.
Ecnebi
memlel< it'
(354)
!er için: Senelik 3000, •
:ıf. KİRALIK TARLA VE KULUBE silahtar ağada imrahor
aylık 1600, üç aylık
köşkü karşısında beş dönüf!Idür, muhammen bedeli 73 lira,
900 kuruştur
icar miiddeti üç senedir. Müzayede 27 Mart 1929 da defterŞevval 12 1347
darlıkta yapılacaktır. (299)
• . KİRALIK KULUBE ZEMİNİ Haydar paşada tıp fakülte1rıkı·i111
23
si yanında 38,5 No. muhammen bedeli 108 lira, müzayede 27
Çüneş
6,01 Akşam 1~·52
Mart ~929 da dafterdarlıkta yapılacaktır. (300)
Oğle 12,21 Yatsı 14)3
lf. KİRALIK KAYIKHANE VE ODA Vaniköyünde Vani
ikindi 15,47 imsak
cadcl.esinde No. 6-17, kirası 65 lira, müzayede 10 nisan 929da
: Jl8#,,
def "' darlıkta yapılacaktır. (100)
Mes'ul müdür: Selı111
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Doktor Artin Horhoroni
Bel

vilayeti

is.

temamınm

l'I.

mahallesi

İstanbul

·~

1202

hekimi: Doktor

CENAL ZEKİ
Her türlü kadın rahatsız
lıklarını ciddi surette tedavi e~r. Şehzadebaşında Fevziye caddesi 17 numara. Çarşamba gijnleri fukaraya parasız bakılır.
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