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Emanetin etten senede
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AKŞAMLARI

NEŞROLUNUR

~fczbalıaıian bir man::ara ve bir
kasap dıikk<lm

Et, gün geçtikçe yükseliyor.
Okadar ki artık et yiyebilenleri parmakla göstermek lazım
~elecek! Etin okkası « 160 »
kıı~a çıktığı şimdiye kadar

görülmüş,
değildir.

ve

:şitilmiş

şey

İşin tahafı, bu vaziyet karşısında alakadarların hiç bir
[Mabadi 2 inci sahifede]

esnaf cemiyet- '
• •
!eri ıçın
ye111•

Buhran mı?
Dünkü gazetelerde, İktisat
vekaletinin bir emri intişar
etti. Vekalet bu emrinde, sahillere ve demir yollanna 50
1
·ilometre mesafe dahilindeki
oı ..... nJardan katiyat yapılma
sını m-. "ediyordu.
Bu emrin neticeleri ne olacaktır? Ormanlarda
katiyat
yapılmaması
bir odun ve odun kömürü buhranı tevlit edecek midir? Alakadarlara
göre hu akibet muhakkaktır.
Sahillere ve demir yollarına
(50) kilometre mesafe dahilindeki ormanlardan katiyat
yapılmaması demek, Trakyadan
odun ve kömür gelmiyecek
demektir.
Anadolu tarahndaDda İstanbu
lun ihtiyacını temin eden mın
takalar tamamen kapanacaktır.
Vekaletin emri henüz Emanete
tebliğ
olunmamıştır.
Emanetin bu emre itiraz e'ı:
mesi ve ref'ini istemesi kuvvetle muhtemeldir.

. Diğer tevhit edilen cemiyet
idare heyetlerinde, her sınıftan
ayni adette aza bulunacaktır.
)#.

•

Esnaf cemiyetleri için müş
terek bir nizamname ihzar
edilmiş ve iktisabı kat'iyet etllıek üzere Dahiliye Vekaletiile gönderilmiştir.
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Nushası

her yerde (5) kuruş

laSon
rdaı zamanlimanımıza

uc -

~lllAneün Avrupadaki heyeti

ldşaf etıııek·

le ve transit ticareU- İnkişajırıııı bir aıı evel lemini lazım gelen
ni <.~eknıck
Limanıııııza bir ııazar
lcdir.
lakdirindc de şehir ıuilİlısai ualıimala göı'<~,
yonlarca liı·a islil'atle edcPiı-e liınauına nünde va eek Ye Pire limanı her
halde süncceklir.
saU olarak ( 20 ) nııınr
Huniin Pire limanı Kagirip çıkmaliladır.
ra
deniz sahilindeki ıııem '
llalhuki
linıa n ı mı z a
h'li.cll<•r iein transit merumumi harpleıı evclkinc kezi vazlyetiıw ucliyor;
~imdi

\'apurların

Sevildeki şehirler kongresilı.e
d gı"d en Emanet heyetı. avlçette Parise uğrıyarak, G. M.
ııı~ltıal köprüsünün pro1esının
R~tehassısıni alarak şehrimize
~:~cektir. Heyetin mayısın ilk
ta. asında şehrimizde buluna~! zannedilmektedir.
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liman

edilmiştir.
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PiJ. d 'Y 0 alı! Bıı pahalılıkta
e bekarlık vergisi Jıa!,.
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Arnavutluk kilisesine istiklal verilmemesinin sebebine
gelince :
Arnavutluk kilisesi
bize
müracaatla istememiştir. Sonra Hirisantos istiklal ilan eden
Arnavutluk kilisesinin istiklalini refetmiye değil, kilisenin
vaziyetini tetkik ve tayin etmiye memur edilmiştir.
Eğer Arnavutluk kilisesine
usulen istiklal verilmesi lazım
geliyorsa
bu istiklal
pek
tabii olarak verilecektir.

lesi -

işlcl'inin

iıcilcn

lüzum
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liman

işlerinin

tevhidi,: ıııulıtclif deva irin
ayrı ayrı

memur istihdam
ve ıııotör ve saire istinıal

etmek sureli le yapmakla
oldukları
ması·al'ın
hir
kaı,; yüz bin lira inınesini

· lemin <>deeeli.liı'. Teslıiliit
noklai nazarından da, hu
mınlaka

İstanbul sı• rbPst mınlaka
sayesinde Piı·cnin ka zaııdıı)ı para ıııenılC'keli ıııize uirecektit'.
Sonra Pire liıııaııırnla
Ya1lurlara Zonuuldak kCi ıni.iı·iiniin, halla istanhııl
dakinden daha ucuz ma ..
lcdildiiJi ııöı·ülıuckLPdir.
Hli liin hunlarııı es hap
Ye ınü<>ssiı•alının l<>I kiki
ve lc<lahir illilıazııula daha fazla !JPCİkilııı "~ICSİ
zarııl"i add<•dilıneklc, li ıuan İ)lı•rinin
tevhidi YC
scrbcsl ıııınlaka ıııcsclc
siııin biı· aıı an•I ıwlieP sı
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1P\·lıil f',ıy<fıılı , ol;waf\IH'.

gelelim sızın geçenlerde
ileri sürdüğünüz meseleye:
Diyorsunuz ki:
-« Nden Türk kanunları
mucibince medeni nikah aktetmiş, fakat bunu merasim
yaptırmamış bir çiftin çocuğunu
vaftiz etmiyorsunuz?..
Cevap vereyim:
- Evvela sualinizde yanlış·
lık var. Biz her çocuğu vaftiz
ederiz. Babası olmiyan piçleri
bile ...
Medeni nikah yaptırmiş, fakat mezhebı nikahını kıydir
mamış olan bir çiftten doğan
çocuğun
babası
mezhepçe
malum değil demektir. Binaen
aleyh böyle bir çiftin çucuğunu da babasız olarak vaftiz
ederiz. Dinin emri böyledir.
Yoksa maksat Türk kanunu
medenisini tanımamak değil
dir. Nitekim belediyede nikah
kıydırmamış olanlann mezhebi nikahlarını yapmayız.»
S. S. Metrepolit efendinin
bu son sözü kuyruklu tevilden başka bir mana ifa de
edemez.
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Fener baş papazlığınm is- '
tiklal ilan eden Arnavut ortodoks kilisesine karşı aldığı
vaziyeti bu sütunlarda anlatmıştık. Bilhassa bu mesele
için Belgrada kadar idam
mahkumu bir metropolit göndermesinin sebeplerinide teş
rih ettik.
Ecnebi menbalarından süzülüp gelen malumata istinat 1
etmesinden dolayı bu meseleyij
bir de alakadarlardan dinlemek istedik. Maçka metropolidi Kirilos efendiye müracaat
ettik. Fener kilisesini alakadar eden işler hakkında \;u
zatın işte söyledikleri:
«- Türk hukumeti tarafın
dan idama mahkum edilmiş
olan Trabzon metrepolidi Hirisantusun baş papazlık tarafından Belgrada gönderilmesi
ve Arna\lut kilisesi işini halle
memur edilmiş olması herhangi kötü bir maksada binaen
değil bu zatın dairei ruhaniyesi olmadığı için çalışacak bir
vaziyette
bulunmamasından
ileri gelmektedir.
Bundan maada Hirisantos
akıllı bir adamdır. Sırf bundan dolayı bu işe memur

ınta

Derhal tesis ve liman iş
leri hemen tevhit edilmeli
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Limanımızın inkişafı neye bağlı / MÜNDERİCAT

Maçka metropolidi Ki- serbest
rilos efendi izah ediyor. sine V<'tevhidine
{Jc\rülmf'kted
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İDARE İŞLERİ

erbe t

Odun kafiyafl.
rahdif mi
ediliyor?

mahkumu Hrisanfos

nızamname
ptır.
Esıı.af cemiyetlerinin tevhi- 1
• faılı
di hakkındaki liste kesbi kat'
dosya' . İYet etmiş, 72 cemiyet 38 cellliyete indirilmiştir.
uhaıll'
. Tevhit edilen cemiyetlerin
in yoı
tdare heyetlerinde her sınıfı 1
e oıı~
temsil edecek aza bulunacak- 1
• te5'•
1
tır. Mesela, 12 şer azaı olup
27 ııı'
te,,bit edilen şoförler ve ara16 y'
bacılar cemiyetlerinin birleştik
yapıla'
~en sooraki heyeti idaresinde
ık·
ı taraftan altışar aza bulu-

25

1202

Bakırköyde şeni bir cinayet olmuş, gay~ meşru b~r çocuk
boğularak öldürülmüştür - Sofyada talebe nümayişler yaptı ve
müşkülatla dağıtıldı - Alman topçuluğuna ait bir vesika çalındı..,,,
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Bu kadın, h.
hafta eve!
dünya kadın
tayyareciliği

irtifa rökorunu kıran kadındır. Bu rökor 22 saatte
uçularak kınl
mıştır.

Mis Fertriç,
benzini bittiği ıçın yere iı miştir.

Troçki ve
Almanlar
Röyter ajansı, T roçkinin
Alman toprağına girmesinj)
müsaade edilmiyeceği nim re:>•
mi surette beyan edildiğin•
haber vermektedir.

Yeni elektrik kablosu
Elektrik şirketi, Şişli - büyük dere elektrik koblosunu
ikmal etmiştir. Bu hattm kabulu muamelesi Emanetçe yakında yapılacaktır.

1\l)ifle

Bekarlık vergisi ve dfişfinceler..,

ti hava acınca
,
görülecek

y ozeat meb'usu beye
teşekkür için toplanacak

Tasların
vaziye,
Taksimdeki Cümhuriyet abidesi bedelinin son taksitinden henüz heykeltıraş S. Kanonikaya verilmiyen para 1950
İngiliz lirasından ibarettir. Abide komisyonu reisi Hakkı
Şinasi paşa bankada hazır bulunan bu paranın abide kaidesindeki kırmızı taşlar ıslah
edildikten ve buna gidecek
masraf çıkarıldıktan sonra
S. Kanonikaya verileceğini
beyan etmiştir .
Aldığımız mütemmim malumata ;göre, kırmızı taşların
bozulan aksamının mühtacı ıs
lah olduğunu, bizzat S. Kanonilia da teslim etmiş ve zaptı
imzalamıştır.

S. Kanonika, bu kısımların
için vekili fenni olarak
Mimar M. Monçeriyi bırak
ıslahı

mıştır.

Hakkı Şinasi Pş. demiştir ki:
« M. Monçeri ve heyeti

fenniyemiz, havalar bir az daha düzeldikten sonra, lazım
gelen kimyakerlerle de görüş ec e kler ve taşların kaideye
d oğru meyleden yerlerindeki
arızaları ıslah
edeceklerdir .
Ondan sonra, S. kanonikaya
son tediyat yapılacaktır,

~ <dlnrrıll~Jf )b)furllii~ii
Evelce Er·
zurum meb'usu hoca Salih
efendi tarafın
dan ortaya atılan bekarlardan \lergi alın
ması tasavvurunun Yozgat .
meb'usu Sü leymae Sırn
bey tarafın I\ı)(/ınlar birlif/İ erk<iııı içtima halinde
dan bu defa tekrar ortava
Kanuna taraftar meb'uslaratılması, bekarlar arasında
Jan bazılarının, kanun kabul
yeni bir hareket uyandırmıştır.
edildiği günün bir yevmi mahİstihbaratımıza nazaran, bu
sus addile her sene o gün eğlayihanın kabulüne bir çok
lenceler tertibi ve merasimi
mahsusa icrası ile binlerce
meb'uslar taraftardır. Bunlarçiftin birden nikahlarının kıyıl·
dan bir kısmı da, ancak kuyudu
ihtiraziye vaz'ı suretile kanunun ma.~ını teklif edecekleri söy·'
!,..aiJoıeJ-rtedir.
kabnlünü istemektedirler.
lıij,!eı:- ~.raftan, istihbaratı •
Bekarlık vergisine aleyhtar
mıza ııfazar,.r., bekarlık ver olan meb'uslar, meşhur bekargisi
teklifiJ>;l!
hükumete
lardan Osman zade Hamdi
ifa
nükumetçe
havalesi
beyin etrafıda bir halka teş
kil etmişlerdir.
İstatistik mü&a~a umumisi

Soıfiifc

I Iaı11anılla 1 Btı da ııe?

Seııi
.)

rına ruşvet
feJ:lif etmiş..

Evelki gün, Pendik • Gebze
yolunda bir cinayet olm ş,
bu yol üzerınde ve dere kenarında, elleri arkasına bağlı,
başı parçalanmış
bir gen~
adam cesedi bulunmuştur.
Cesedin huviyetini anlamak
her.üz kabil olmamıştır.
Dün eeceki yangın
Diin gece, Mahmutpaşada
Abut efendi hanında halı ta·
ciri Hamdi beyin yazılüıne
s;nden yangın çıkmış, sirayet
etmeden söndiiriilmiiştiir.
"- Dün gece saat yirmi
dörtte, Küçükpazrda Araba·
c!lnr sokağında pideci Halil
lbrahim efndinin mahzeninden
talaşlar tutu. arak }angın çık·

Yunan
hüki'ııneti,
Garbi
Trakyadaki
1\irk ınckteplerindc
yenı harflerin tedrisi
lüzuınunu bil<lirmi~tir.
F.-ı>cy zanıan taahhura
uğrıyan

hırsızları
Sabıkalı "Akif ile İsmail dün
Eminönünde Nesimin dükkanına
girmişler ,
bir çuval
fo::ulye çalmışlarsa da yakalaıı

nıektir.

Aşırılan bono
Valde hanında tahafiyeci
Ali Ekber efendiye ait 200
liralık bir bonoyu tefeci Mehmet masa üzerinden aşırarak
firar etmiştir.

Baroda yeni intiha
Baro inzibat meclisi azası nın istifası üzerine, yarın C.
H. F. na mensup Baro azası,
F.uka merkezinde içtimaa davet edilmişlerdir. Yarınki iç·
timada Hakkı Şinası Pş. da
bulunacaktır. Fırkanın
yeni
inzibat meclisi aza namzetleri
yarınki içtimadan sonra tespit
edilece'k ve yeni intihabat
yapılacaktır.

kanunu ile

müştereken çıkarıl

ması şeklinin ihtiyarı

da muh-

temeldir.
Bekarlık vergisine taraftar
olanlar, Türkiyenin 40 milyon
ihtiyacı
olduğunu ,
nüfusa
kuvvetli bir Türkiye için kısa
bir zamanda bu nüfusu temin
etmek lazım geldiğini ileri
sürmektedirler .
Bazıları da, nüfusun tezyidi
için bekarlık vergisinin hiç
bir netice vermiyeceğini, bunun için evvela hayat ve maişet
şeraitini
ıslah
etmek
lazım
geldiğini,
bu takdirde
herkesin
evleneceğini, yetişecek çocukların da
zayıf, nahif değil, kanlı, canlı,
sağlam olacağım söylemek tedirler.
Diğer taraftan, Kadınlar birliği yakında bir içtima aktederek bekarlık vergisi kanu·
nunu teklif eden Süleyman
Sım beye bir teşekkür telgrafı göndereceklerdir.

Bursanın

1

Orhan gazi kazasının Orta köyünde iki gözü
görmiyen 13 yaşlarında bir
kız çocuğu geçen gün mangal başında otururken entarisine bir kıvılcım sıçro.mış ve
zavallı
kız bu kıvılcımı görmediği
ıçın
biraz sonra
üstü başı alevler içinde kalarak acı feryatlar İçinde yana
yana can Vt'rm:ştir.

Gene bombil
pöflödı
Buı-sanın
Gühcvle
kü:ünden (111) ya)larında J\lehn1etle ( 8)
ya~larında Ha~an o~lu
ı\li

ellerine geçirdikleri bir bonıba ile ov"
narlarkcn honıha pat. lan11ş,
zavallı
Ali
ülnıüş,
ı\lehn1et
te
ağır surette yaralann11)tır. Bu hoıııba Yunanlılardan
kalma
ınıış.

Taze üzüm
Son zanıanJarda ~la
nisada teşekkül eden
(~lanisa Bağcılar birliği) ônÜinüzdcki nıe\ sinıde

r:ıulıtelif nıeın

leketlere

taze

uzunı

ihracına tc~ehhüs

ede-

cektir.
Çekir~e yolu
Banyo mevsimi yaklaştığı
için, ötedenberi bozuk olan
Bursa - Çekirge yolunun bugünlerde soğuk asfalt olarak
yapılmasına k:::rar verilmiştir.

Bursa -

n1lısikı eeıniveti
Radyoda
bazı
geceler,
Eyüp musiki cemiyetine izafeten konserler verildiği, halbuki bu cemiyetin infisah etmiş
bulunbuğu bil<f..rilmektedir.

Eyüp

t\ vcı lar

toplanıyorlar
cemiyetil"de bugün
bir içtima aktedilccektir .
Avcılar

J.JAIJ . . - . . . . - - d
ayni günde ihbarın an
e 'eti ihtiyariye mükellef tu-

----y-~---u~at

i
ı
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M. ]akarın riyaseti altında,
diğer alakadar devair murahhasları tarafından yapılmakta
olan aile sicilleri ve doğum

Mehmet bir kenara
okuyup
iiflemiye
başlar, ötekiler de
hamamın
içindeki göbek taşını, mermer taşları paralıyarak gece
yansına kadar orasını kazını,;;·
lar. Fakat bir şey çıkmayını:a
mcyü;; bir halde geriye dönmüşler. Ertesi sabah hamaı;ncı bir de içeriye girip bu h:ıli
görünce şaşırmış ve mes'eleyi
anlayınca bu defineciler hakkında nahiye müdürüne müra·
caat etmiş ve bunun üzerine
mes'ele adliyeye verilmiştir.

bir Ecnebi müessesesi tarafın
dan 5/3/929 tarihinde Ga·
lata
ithalat
gümriiğünden
geçirilen
«50» sandık derunundaki
« 2500 » şişe
« Nujol » için gOmrüge vazelin nümune va beyannamesi
verilmiş, bu suretle gümrük
aldatılarak bu yüzden muamele vergisi ile beraber«545»
lira gümrük resmi verilmesi
lazımken, ancak 73 lira veril-

piti hakkındaki. kanun layıha
sını müzakere etmiştir. Bu
münasebetle Hakkı Tarık B.in
eski evrakı qakdiyenin tebdilinde yapılan sui istimalata
dair olan sualine M. vekili
B. şu cevabı vermiştir.
« - Eski svrakı~ nakdiyenin
yeni evrakı nakdiye ile mübadelesi sırasında meydanı
tedavüle atıldığını bildiğimiz
rakamın fevkinde evrakı nakdiye gördük. ~Kimlerin sebebiyet verdiğini anlamak için
heyeti teftişiyeyi memur ettik.
Tahkil$at devam ediyor. Neticesini Meclise arzedeceğim.
Şimdiden elde ettiğimiz ne·
ticeye göre eski bin lira·
lıklardan 89
adet meydanı
tedavüle konanlardan fazladır
Yirmibeş
liralıklardan
452
bin küsur liralık
tedavüle
konandan fazladır.
On liralıklardan 66,135 liralık fazla çıkmıştır.
Şimdiye kadar teftişat esna-

Bu muamelenin beyanname
olarak 28744 rakamı
bildirmektcdır. , Meseleyi G::·
lata ithalat gümrüğü müdürü
beyden ,sorduk, aldığımız cevap şudur:
«- Bu numara kanunu evelde kullanılmış ve bu beyan·
name ile gümrükten bir sandık
pamuklu mensucat geçirilmiştir.
Mart ayı zarfında kullanılan
beyanname numarası (3-4) bin
arasındadır. Mamafi size vaki
olan ihbarın doğru olup olma-

1

dığını tetı.:k edeceğiz».

Bir kibrit içini
Kütahya - Balıkesir şimendifrr hattında amele Eski·
şehirli İsmail oğlu Kerim, bir
kibrit yüziinden arkadaşı Erzurumlu Aslan oğlu Hüseyini
bıçakla ölrtürmüştür.

Bir kız yandz ! Et fiafz ylikseldik'te yükseliyor

mı~lardır.

ralam:ştır.

Derviş

çökerek

evrakı

numarası

Mehmedin bu sözüne kanan beriki safdiller de
hemen birer kazma kürekle
birer çuval alıp gece hamama
girmişler.

verdiği

miştir.

Derviş

Garbi Trakyada
yeni evler

Fasulvc

matbaamıza

şalım.

Gerek Muhtar, gerek balmahkemeye verilmiştir.

şöndürülmüştür.

Sarıköz

bir adam varmış. Bu saf
adam
geçenlerde
tutmuş,
Sarıköz
nahiyesi
Tayyare
şubesi
k4tibi Ahmet, un
fabrikası sahibi Akif efendilerle
kunduracı
Şaban
ustayı ikna etmiş, demiş ki:
- Çar. ıdaki hamamın altında çok kıymetli bir define
vardır. Bunu ben rüyade gilr·
dOm; haydi bu gece alın kaz·
ma, kurekleri, gelin benimle
beraber, kimse yokken şu
hamama girip içini kazalım
ve çıkacak defineyi payla-

dızı

hu , karar
niha_ ·et verilebildi, de-

arayı..

Derviş

anlaşılmıştır.

kısmen yandıgı

Oynamıya gelmez
Çengelköyünde Kuleli nıa·
hal!esinde 22 numaralı evde
oturan 14 yaşında Hayrullah
clün babasına ait tabanca ile
O) ı arken tabanca ateş almış ,
çıkan kurşun sol kolunu ya·

Balıkesirin

feci bir hadiıe olmuştur. İki telli muhtarı Hasan
ağa İbrahimin
kendi tahtı vesayetinde bulunan 16 yaşında ki baldızı
Giilsfiın ile g•yri meşru mii·
nasebette bulunduğu ve bundan bir kız çocuğu Dünyaya
geldiği, bu çocuğun her ikisi
tarafından mü tereken boğul
duğu haber alınmış, bunun
üzerine müddei umumi ve
mahalli Jandarması eve giderek taharriyat icra etmişler
ve z.ı.vallı çocuğun cesedini bir
sandık içinde bulmuşlardır.
Tabib tarafından yapılan
m ayene neticesinde çocuğun
bir kaç gün evel boğulduğu

Gebzede bir genci öldürdüler

halde

Define

Bakırköyünde

I'" oll''syoncu Krokli efendiT
ı . ) nında mustahtem P po dün postaneden ustası na·
mına gelen kl~e
kutularım
alırken memurlara rüşvet tekli etmiştir. Pepo
hakkında
tah ikat yapılmaktadır.

Telgraf
ah erleri

Bir gumriJ!f mu- Para sui isfima1Jmelesinüe /ine dair izahat Niiınayiş!
cıların ziyanhile mi?
verdi
Sofya.da talebekarlığı
nahiyeBir kariimizin
B. M. M. dün, imha edilen yi süvariler da"
sinde
Mehmet isminde
bir habere nazaran,
nakdiye
tes-

Bakır köyün de
muhtar ile baldızının yaptıkları

Posta. memurla-

mış, talaşlar

Mart 2n

.Son Saat

2

[ 1 inci sahifeden mabat)
şey

yapmamakta olmalarıdır.
Nasıl bir şey yapabilsinler ki
bizzat o allkadar mak.ıım,
bütçesine varidat temini ·için
İstanbulluların yedikleri etten
se:ıede,
« 1 750 000 » lira
vergi alıyor ve bu paranın
«500000» lirasını mezbahadaki memurlarına veriyor! Halı kın gıdası üzerinden bu kad'!r vergi alınması J?e.şka hiç
bir yerde görülmüş şey değildir.

Et neden pahalı?
Bu hususta her gazete muhtelif şeyler yazdı. İşin esasına
gelince, dün bir muharriri•
miz bunu
anlamak
için,
Hayvan borsası meclisi idare'"
sinden bir zatla görüşmüştür.
Bu zat demiştir ki :
« Bir gazetenin yazdığı
gibi mezbahada bir okka etten
«35» kuruş resim alınmaz .
Etin kilosu da hayvan borsasında «80» değil, ccSS» kuruştur. Borsa «27» para değil, binde dört resim alır. Fa·
kat borsa bu parayı hayvan
hem canlı iken alır, hem de
hayvan kesildikten sonra. '
Bu itibarla aldığı para binde sekiz olur.
Etin pahalılığındaki sebep
daha ziyade hayvan istihsalinin yüzde elli nisbetinde
azalmış olmasındandır. Mamafi bu ·pahalılığa icrayi tesir
eden başka sebepler de yok
değildir.

Evvela dünyanın hiç bir
yerinde Hayvan borsası yoktur.
Bu daire tamamen fuzulidir.
İlgası icap eder. Bu takdirde
de lstanbul kalla et fiatların
dan bir kalemde senevi 100
bin lira kar eder.
Sonra dünyanın her yerinde
et belediyeler tarafından kon·
trol edilir. Binaenaleyh Tica·
ret müdürlüğü bu işten elini
çekmelir1ir.
Mezbaha, kc.yun b n ş ın a
( 105) kuruş z~phiyc ( 15)
kuruş ahır ve pay mahalli
parası alır. Koyun ahıra girsin girmesin, bu para verilir
ki çoktur.

Mezbaha inşa edilmeden
eve!, kasap, hayvanını « 20 »
kuruşa kestirir, ne ahır parası, ne borsa parası, ne pay
p'arası diye bir şey verirdi.
Halbuki Eıbanct mezbahayı
bir ·kar yeri telakki etmiş, bütçesine « mezbaha varidati »
ünvauile 1,750,000 lira para

sında vakıf
olduğumuz şu
fazlalık
doğrudan
doğruya
evrakı

nakdiyemiz üzerinde
yapılan sui istimal neticesinde
zuhur etmiştir. Mütehassıslar
mes'uliyetin kime teveccüh
edeceğini sureti kat'iyede tesbit edecektir.»
Bu sui istimal mübadelenin
bidayetinde belli olmazdı. Mübadelenin nihayetine doğru
böyle bir şey olduğunun farkına vardık.

İmha edilen paraların maa-

lesef

kazanırım.

Mezbaha madem ki şehrin
etini kontrol için vücud.ı. getirilmiş bir müessesedir, icabında kendi namü hesabına
da zephiyat yaparak kasaplar
ile rekabet etmeli ve et fiyatlarını ucuzlatmalıdır.

Yoksa, hayvanlardan ahır
diye mevcut
olan cemiyeti belediye kararına rağmen hayvan başına
on beş kuruş alarak eti kır!:
para daha pahalılaştırmak
doğru olamaz.»
Bu
izahat,
etin
niçin
parası alınmaz

pahalı

olduğunu

zabtedilmiş

Bu işin hukuki ve
teknik mesulleri vardır. Mes'eleyi hukuki ve mali şekilde
takip edeceğiz.
Mübadeleden evvel meydanı tedavülde olan miktar bize
alakadarlar tarahndan bildirmişti. Halbuki netice
bize
evelce söylenenden fazla çık
mıştır. Mes'ul!eri elbet vardır,
takip edeceğiz.»
Neticede, kanun layıhası
kabul edilmiştir.
Meclisin kabul ettiği kanun
şudur:

12 Şubat 1340 tarihli ve 411
numaralı kanunun birinci ve
ikinci maddeleri ile 16 nisan
1341 tarihli ve 624 numaralı
kanunun ikinci maddesinde
mezkür beş milyon ufaklık
madeni meskükatın evrakı
nakdiye ile istibdali hususundaki kayitler tayyolunmuş ve
30 kanunevvel 1341 tarihli ve
701 numaralı kanunun birinci
maddesinde muharrer imha
miktarı 2,270,000 ve tedavül
miktarı 158.748,563 lira olarak tashih ve tesbit olunmuş
tur.

odasında
Ticaret olası reisleri, bugün
toplanarak odadan vaki olan
son istifalarla nizamnamede
lktisat vekaletince yapılan
tadilat ve sair muamelatı cariye etrafında görüşmüşlerdir.

Ticaret

vazıhan

gösteriyor. Bu hayati gıdayı
ucuzlatmak için, evvela fuzuli
bir müessese olan hayvan bor
sasını lağvetmek lazımdır.Saniyen

bu gıdadan senede 1750000 lira vergi almaktan vaz geçmelidir. Çünkü bu
en hafif tabirile, günahtır ve
kısmı azami fakir olan halkı
et yememiye mahküm etmek
demektit.
Hiç olmazsa, etin bu pahalı zamanında, mezbaha resminden, bilmem ne vergisin·
den lazım gelen tenzilat yapılmalıdır. Zira Şehremaneti,
kendi bütçesinden evci, halkın
gıdasını düşünmek ve ucuzlatmak vazifesile mü!-.:elleftir.
Bu ciheti yalnız Şehrema
netinin değil, Hükümetin de
nazarı dikkatine vazeyler!z.

numaralaı

değildir.

koymuştur.

Belediyelerin, halkın yiyeceği~~ kontrol etmek bahanesile
pafll kazanmaları doğru deiıil
dir.
Mezbaha masrah olarak Emanet «500» bin lira tahsis et miştir. Bu para pek çoktur.
Ben, hem de bugünkünden.
daha iyi şeraitle idare etmek
üzere mezb.ı.ha işini «200» bin
liraya taahhüt eder, hatta üste
tas:::rruf yaparak para da

mikt.ı.rının

Şehremaneti

1'ckerleklcı·

altında
Odemişte Şoför Mehmedin
idaresindeki otomobil, 1O ya·
şında Mehmet isminde bir çocuğu tekerlekleri altına alarak
ezmış ve öldi.:rmüştur.

•

açlık
Nankin, 23 (A,A.) - Kıtlı
ğa üğrıyanlara yardım etmek
maksadile teşkil olunan komisyon birinci içtimaını dün aktetmiş ve yardım parasına ilave
edilmek üzere yüzde iki buçuk nisbetinde bir munzam
:ı!mınasını
hükümetten rıca
etmiye karar vermiştir.

Çinde

ğıtabildi

Sofya, 22 - Sobranyadakf
hadise münasebetile Darülfü·
nun talebesi üç gün grev yap•
mıştır. 300 kadar kız ve erkek
talebe de hükümet aleyhinde
tezahüratta bulunmuştur.
Bunları
süvariler havaya
silah atarak dağıtmışlardır
Sofya, 23 [A.A.J - Darül·
fünun talebesinin tezahüratı
hakkında sosyalist meb'us M.
Pastukofun istizahı üzerine
başvekil M. Liyapçcf mesele nin kurbansız kapanmış olma·
sından
memnun olduğunu,
hadisenin darülfünun genç·
liğinin bir
takım
faaliyet·
leri ile alakadar bulunduğunu
beyan etmiştir. Staj mes 'ele·
sini kendi menfaatlerine göre
halletmek istiyen bir takım
talebenin hareketi vakıasını
talebe birliği alenen takbih
etmiştir.

Bulgarlar 200
tayyare almışlar
Belgrat , 22 - Politika ga·
zetesi Bulgaristanın 200 tay·
yare satın aldıgını yazmaktadır.

Yunan böhriye•
sinin islihı

Atina, 23 Donanmanın
tensik ve islahı için burada
bulunan İngiliz heyeti bahri·
yesinin kontratı iki sene daha
temdit edilmiştir.

Sırp- Yuniln
misilkı
Atina, 23 -

Sırp-

Yunan
misakı Çarşamba günü imıa
edilecektir.
ün ü Yunan
Har. nazırı ancak yanıı Pa·
risten hareket edecektir.

t

t
t

Tamirat mes'elesi
Atina, 23 - tamirat taksi·
tinin tediyesinin tehiri hakkın·
da ki Bulgar talebini Yuoanis·
tanın kabul edemiyeceği Bul·
gar sefirine, hariciye nezaretı·
le ilk temasında bildirilmiştir"

Bütce
ve
•
rivayetler
Ankara 24 (Hususi) - Bütçe·
nin masraf kısımlat"ında esaslı
tetkikat yapılmak-tadır. Kati
tevazün temin edilmiş addolunabilir. Yeni vergi ihtas e·
dileceğine dair çıkan rivayet•
!erin bu suretle asılsızlığı ken·
diliğinden anlaşılmaktadır.

Yeni gümrük
f örifeleri
Ankara 24 (Hususi} - Esas·
gümrük
tarifelerinin, meclisin gelece"
içtima senesi h%larında mü·
zakere edileceği tahmin olun·
!arı hazırlanan yeni

maktadır.

Almanyadil mÜ""
him bir vesika
çalındı
Berlin, 23 (A. A.) - Gaze·
telerin neşriyatına nazaraıı
"Dusseldorf,.
fabrika~ındallı
yeni kruvazörün toplarıÖı~
sureti imaline ait mühim bıt
kaç vesika aşırılmıştır.
Hırsızın fabrika mühendis'
!erinden biri olduğu ve te>''
kif edildiği rivayet olunuyo~·
Çalınan vesikaların ecnebi bıt
milletle verildiğ, bir pazeteYe
nazaran da hiç bir tarafça
istifade edilemeden gene. f~~
rika
tarafından elde edıldi
:....::.::..:._
mervidir.

__________________

Sipahi ocaiı_nda bit
Bugün sipahi ocagında ti
içtima aktedilerek yeni. heye
/
idare intihap edilecektir·

- ·••
dildig"i baoer .... . ta ın e

l

~on

~
iş!

·r·ıcarct

~be~

yap·
erkek
rhinde

il

·

<! ,ı ı rongrcsı

üç ::.~nede bir
topl: nacak

da~

~~~~

o

ası

bazı tadilat y'>pılr:ı ştır. Tadi·
lüt:ı göre', oda kongresi, her

ser.. yeri e 3 senede bir top·

lan..,cdıtır.

B·r d

5 inci

sınıf

tı.ccar

Darülacezenin kifayetsizliğinden dolayı, ya buradaki binanın ya·
ııındal<i
yeni tesisat yapı
larak müessesenin o 1d u ğu
) ~ de g nişletilmesi, yahut ta
b:r kısmının başka l:ir ye;de
münasip bir biıızya n:ıkli ötcdenb~ri
d-cünülmekte
idi.
H her aldığımıza göre aranı·
! n bu bin;ı, nihayet bulun·

ihdas ediliciştir. Ba ema 1 inci sınıf SJ, iki .cilcr 30, üçün·
cüler 25, dördüncüler 10 ve
5 in~ilcr 5 lira ücreti 'aydiye m ştur.
verec !derdir.
Emanet Heybeli ve Büylik
Oda kıitibi umumisinin de
adadaki boş Rum mektepleriveka!etçe tayini mütcsavverdir.
ni Darilliiccze halinde kullanilılhal Manlsa ve Bolu
mak flkrindemiş.
!!leb'usluklarma Mııar·f
Bizim duyduğumuza n;ızaran
en:i m".z Behçet ve H se}in
bunun projelen bile hazırlan
Cemil B. ler namzet gösteri·
mış olup yakın
işe başlan
leceklerdir.
mak üzere iıı.i .
Yahya Kemfıl B. in de üıı
Du t~ebbüs, bir bakuna fe.
hal hir meb 'usluğa namzet
na değil; fal:at ad arda yeni
gösterilmesi mevzuu bahstir.
darülaceze açıldığını haber a·
rmeni katolikleri 60 imlan bir çok kimseler, yaz mev·
zalı bir istida ile Vilasimlerini bedava tarafından
yete müraca<itla yeni heyeti
orada geçirmek için yalandan
idare intıhabatı yapbnlmasını
aceze o!mıya kalkışmasınlar!,
rica eylemişler ve .şimdiki idare heyetinin müddeti geçtiği
rn bulmuş ve Emanetin itiraziçin h:ç bir sıfat ve salahiyeti
larını varit görmemiştir.
kaln;adığını iddia etmişierdir.
ir Çin mektep tayyaresi
rens Se}.fctüni.n ihtiyacı
Hamburğtan Peşte-Sof ya
,
için verilen paralar, Pren· tarikile Y eşilköye gelmiş ve
se sarfedilip edilmecFğine dair
suriyeye gitmiştir.
istenen hesap verilmediğinden
n tacirleri, hükümetimizle
kı.:silmiştir.
ticaret muahedesi aktetmiş
olan
memleketlerden gelecek
lıııanlıırın meşhur Kont
zeplin ba!on:ı, yarın şeh
unların gümrük resminin tenrimiz afalmıdan geçecek ve
zili takdirinde ekmek fiatının
telsizle şehri selamlıyacakbr.
ucuzhyacağından bahsle me •
üskir<ıt inhisarının rakı
kamala müracaat etmişlerdir.
§İşeleı;inin,
üzerindeki
• ran sefiri, dün Ankaraya
handrolların çıkarılarak muhgitmiştir.
teviyatı muzır içkiierle değiş
alk bilgisi derneğine giden İstanbul murahhastirildıği görü~müş,
takibata
b~şlanılmı ır.
lan avdet etmişlerdir.
dıiyc müfettişleri , mahalata saray futbolcuları
kemeleri teftiş eb::ektei.ıu yaz İtalyaya bir se·
yahat yapacaklardır.
dirlcr. Bazı azanın muntazam
asus Kasıma ait evrak
devam etmedikleri görü:müş,
ağırceza
mahkemesine
kendilerine birer istizah vara-

E

B

P

U

A

M

A

.
Si
ksi·

her sene
yüzde S
tam yapıyordu. Bu sene zam
}'erine tevkifatsız maa.ş veri lecektir.
•
nhisar idaresi, harice kül liyetli miktarda tütün sevkine başlamıştır. Tütün tacir leri bu yüzden müştekidir.
oğazlar
komisyonunun
B tabedilmekte olan ve30salıife tutan senelik rapurunda,
lalıJiafye rüsumunun tenzili ve
sair bazı temenniyat izhar
edilmektedir.
komisyonu reisi
B oğazlar
Amiral Vasıf Pş. nın
liınan işlerinin tevhidile te.şek
edecck daire riyasetine
\ayini mevzuu bahistir.
ehremaneti memurin İn·
Ş
I
zibat 1rnmisyonu kararllrının mefsuhiyeti ilin edil-

Z

eli ...

tir·

bankası,
memurlarına

iraat

i

r

e·
et·
en·

llıiştir.

Nafıa

le •

vekildi,

elektrik

şirketi tarifesine ait şir
et'lı ğösh..'l"di:i hesapları doğ-

ı.ı

eı

İııs(Ltl<l ııeler si~l ·letiı·~ lı~} ·le bir
1-ı:<ıl/(ıfi·a
ıle
u

-22J_,Jf"harriri: idris J/ulıtefi

baka - ' yol,. SNı onun yerini tuJııu nı:.dam. İyisin, ra • l larsın. nen sl'niıı odana
halsın, lıo)smı ya?
ııal..li nıeliilll ederinı.
J•arava
'aııasıııatlaıı
hiivGfızel nüzel, lı~ı; hırıltı
. ., ...
.
lo sudan e lıa\'iıd:ııı ko dırıltı çıkarmadan bal ııinuşııııya ha-:ladı!jınu !Jiİ hi ıwı.:iııir IJİıleriz.
ren ımıd:ım bir az sura J~v sahihi matlanı ceııaı.ıtını ekşitti.
!arını hu siizlerlıu Jmr)ı _ Unlıat olma ıııa ra _ sırnla ıneııınuıı olacak
lıatmı ama hu abalı süysanuıı~lını. H·ılbuki Jrndı·
11111 niizlerinde lılt: bekle)l'llilllm ıJİhi bil' UJ; lllll'a
ıucıJil)İIU bir l~lk Çaktı.
lıususuıufa sıhııtıııı var.
_ .\dam her scYin lıir
Hurnu l,ıslırılınış hir
• ·
donıuF. uibi soluyarak ha-

Ev ... ,

·asılsın

laılayı lııılunnr.

(jırılı:

- Doijı·u .. ,.e hu ŞP~·iıı
liolayı ıla ıınra~·ı hemen
avucumun içine saymak-.
ladır.

Kat•ı henden üstün çıknııya lıazırlaıuyordu. Hi •

uaenalcyh benim daim
en~! <laha atik ve pratik
lıare!.etiuı lti.ı;ııudı.

-

i'\ladaın, dedim.

-

;~e var'!

·
- ilanı ulanmasaın sızc
nıatruazcl bile tliyeceiJiın.

- , ·<'ılcn·?

-

doğrusunu

Çünkü

lsleı·seniz ııillikçc

kadar

0

fJÜZPlh•şiyor, !Jem;Jeşiyorsunıız

Gözüme ay
uibi güzüliüyor -

ki..

parı;ası
suııuz.

Sırıttı. Alfzı kulaldarına

H

lık! .. 1nsana neler süyle -

verilmiştir.
ransız

F firi,

ve Yuğoslavya sedün Hariciye V ekilimizi ziyaret etmişlerdir.
ürkiyeye gelecek sinema
filimlerinin
mütehassis
bir heyet tarafından kontrol
edilmesi kararlaştırılmıştır.
ağrepte Novosti gazetesinin müdürünü meçhul
bir şahıs öldürmüştür.
abık Romanya Veliahtı
Prens Karo! annesile

T

Z

S

barışmıştır.

ziraat amelesi
Hindistanda
hadiseler

kanlı
lardır. 2 !<işi

çıkarmış-

telef olmuştur.
inde gene bir harp çık
tığı bildiriliyor.
merika muhafız gemileri bir İngillı: kaçakçı
gemisini batırmışlardır.
fganistanda mürtecilerle
kral taraftarları arasında
yeniden müsademeler başla

Ç
A

E

mıştır.

asileri
Meksika
taarruza

mukabil
ve
ku.şatmışlar •

geçmişler

Nagatlan

şehrini

dır.

Alı şu
Kıı·k

lir.

suratına

diiJln hir

solmkta

para ve
yıl

parasız

ıu•

k:ılsaın

kınam

bile b

kallafja

ıil

jt

bir.- yokuş bök _nda
Beyoğlunda Pangal-

·s·

tı

. .
b , po ı·ıs ıncrl..:czının
t:lunduğu vokus gavt
..

r.
ir

e
ll

•

i

it

i
'

· e <lik oldu<rundan
Gto
o
l ınob"}ı ve 1;:amyonta.r bazen süratlerini
~tnkis edeıniverek voe ~'}Un nihayetindeki
1.:~ eı e çarpıp tahrip
111
r-. cktedir• Hatta ge'-n g-nn
- 1Jİr kaınvo l

fi·cni

tutnıadığından

yoku~un

alt

başındaki

elektrik direğini tahrip etıniş, iki evin kapı, du ·ar ve caınlarınt

iı;iıı

me<>buri •

yetinde kalıyoruın.
Devam eltim.
- ~ladan1! Seninle U<'l
başlm türlü
hir he ·np
ynpalım. ·
- ; ası 1 lıesap·t
- Ben odadan c;-ıkayım.
- Ey!.
- Esasen hiç eşyam fi.
lfm yok. Sen bu odayı ldraya ver.
- Tabii sen odadan ı:ı·
l•ınca hoş kalacak değil
ya .. Ell.ıctlo kiraya vere·
cej'jlın hatta müşterisi hazır bile.
- Acele etme a !ki uö·
züm. Jlak sana ue diye •
cej)lm. nen odadan çıka
caj)mı ama Patyodan de-

!Jll •.
da

l\e demek? l\leydan<;e~ıne yalu!Jının dibin-

de

ıui yatacaksın.

n1en'i
alınnıa

ka-

-Karilerinizden :
Hasan, ~lustafa, Ragıp

*
Gcdikpaşa

Her gün n1ezkıir yokuştan
gelen geçen
çocuk ·e büyüklerin
1avat!an
tchlik 'Ye
•
•

caddesi
Gedikpnşa caddesinin
yağan karlardan sonraki vaziyeti görülecek
bir şeydir. Bilhassa
geceleri bu caddenin
l·aranlık
olnı<ısı
u
civarda
oturanlah

oto r:ohillerin buradan

11 •
vo:·. ( '..!ct,eı11n
tan i-

parçala:ıp yıkmıştl.

ıııanız

hana )·ah arıyorsun: () ,;ısa idi höylc siiylcuıezdiıı.
lkn dolma yutmam. Hem
senden daha insaflı daha
J.:ııv\·ctli hir Jdracnn vıır.
Sana H"tzuuı kalmadı. \'a
ıı:ırayı şimdi verirsin ve
yahııl ta hemen derhal
i;ıkııı uidı•rsin.
-

H:ıri

kaldı~:ndan,

Hir knç

ıııüsaaıll~

uün

et le ..
· Bir uün bile müsaadi' <•lıııcııı. Yalnız bu
U Pı·c son defa olarak '.·at.
fal.at sabahleyin erken dı•n arabanı •·ekersin.
İşte
">
hu lrndar.
Vl•
bü\.·lc söledllilcn
soııra hiı' ıle küfür saYııı·uıı

{!illi.

(

;uahaıli

var )

bahsetmiştik.

·

Bu celsede şahit dinlenmiş
ve neticede Cama! Hüsnü B.yin Fuat Beyi azle salahiyeti
olup olmadığını Hariciye ve·
kaletinden telgrafla istilamma
karar verilmişti.
Dü:ıkü celsede bu istilama
henüz cevap gelmediği aab·
~mış, muhakeme otuz mart
at.sa onüç buçuğa bırakılmıştır.
~ahsulata

Di ·ili

zarar
havalisinde

yağn1urların

yaptığı

hasara dair

şu nıalü

nıa t gelnıiştir:
Yağnıurlar yüzünden
zer'iyat yüzde ( 2::i )
noksan olnıuştur. Yağnu1run yaptığı

hasar
nıikdarı yüzde (20) c!ir.
Seferi hisarda ( 400)
dönünı buğday, ( ü;JO)
<lönün1 arpa,
( 200)
dönüm yulaf, ( Hı\J )
dönün1 çavdar nıah

----

vo1ınuştur.

hastalıgı
l{ozan, Feke havalisinde hayvan hastalığı

Hayvan

çıktığından nıücadele
tedabiri alınn1ıştır.

Fener kilisesi - İskan komisyonnin kapanan
ları teşkil
matbaası.
ediliyor.

baş papaslığı
tarafından
neşredil
ınekte olan «Ürtodaksva»
İstnindeki
dini
•
n1ecmuanın seddedilnıiş olan baş pagaslık
matbaasında
neşrine
ve matbaanın kendi
açıln1asına
nan11na
nıüsaade edilmesi için
~laçka
nıetrepolidi
Kirilos efendi tarafın
dan vilayete nıüracaat
ediln1iştir.

Fener

İrtihal
Üçüncü Kolordu esliha komisyonuna memur kaymakam
Mahmut Nedim beyin kerime·
si Nezahat hanım üç seolduğu
neden beri duçar
hastalıktan
kurtulamıyarak
Acıbademdeki evlerinde vefat
etmiştir.

Cenazesi

- Hayır. Senin de kim·
sen yok .. Benim de. Evcice !Uatilt vardı. Beni hi·
ınay<> ediyordu. !:;iimdi o

sı hlzın1 gediğine
niinı efendin1.

ıı.

dt•-

}im ti i

lrnlıuanıak

dilleı• düknıck

için bir tedbir

aıı

_ SiuuJI ~lalilt Yok "''

uzandı.

geçnıelerinin
e·

Muhtelit mübadele komisyonunda Türk heyeti murahhasası reisi Gümüşhane meb'usu
Cemal Hüsnü B. le
hukuk
müşaviri Fuat bey
arasında tahaddüs eden davanın son muhakeme celsesinden

rlÖ/(tı'irLiı·.

lliller

ı

C

:>

n

Jmdar

G

kası gönderilmiştir.

:':ıahITe

et.uk Rum
mektepleri ve
bir tasavvur
Okmeyc!aımıdaki

icard ,o
nizamnalli•!•
TsL<l:!
iktisat vekaletince

aat

dün

ihtifalit ile

kaldırılarak Sahrayı ceditteki
makberesine defnedilmiştir.
Cenabı hak ailesine sabır·

lar ihsan eylesin.

rind<'n ·azgeçtik, Şeh
renıaneti bir kaç elektrik laınbası koysa
bu da l·afi gelecek.
l{adri

*çocuklar

Ahlaksız

Geceleri Sirkeci caddesinde küçük yaşta
hazt genç kızlar ve
erkek çocuklar sefil
bir kıyafette dolaşıyor
ve a hlftksızlığa alışı·orlar.
Geçenlerde bu sefil
çocuklar ı olis tarafın
dan toplanı!nıış idi.
Son ,....,ii1.l(. :-( 1(' <"tll'

İskan

ve teffiz işle
rinin bir an evel intacı
için Dahiliye Vekaletince hazırlanan yeni
tan1im, Vilayete tebıiğ
e<lilmiştir. Vali vekili
l\1uhittin B. denıi:;;tir
ki:
.
- «İstanbulda, yenı
taıninı üzerine
altı
teffiz gurupu derdesti
teşkildir. Bu gurupların faaliyetini ınülkiye
ınüfettişleri dainıi bir
mürakabaya tabi tutacaklardır. Lazım gelen istihzarat yapıl
maktadır.»

•

iki kooperatif
Manisa Üzün1 ve
Çeşme Tütün kooperatiflerinin nizamnameleri Vekiller heyetince
tasdik edilmiştir.
ortaya çıktıklarından
merciinin nazarı dikkatini celbetmek isterıın.
Karilerinizden
Ahnıet

* yok
Lamba
Süleynıaniyeden

Küçükpazara Ye Unkapanına
in~n Devco<i·lu
ö
yoku~unun

kal<lırını

lan uzun senelerden beri taınir
görmediği
gibi hava gazı fenerleri ye elektrik lfını
halan a hulunn1adı
ğından o civarda oturanlar geceleri dışan

Sormak oıyıp olmas·
ama azizim, aeo gençken ba •
şından hiç aşk macerası geçti i?
- Kaç tane istersin ? b
gençken hiç değilie, başımd, n
senede bir, iki aşk geçerdi.
- Ya! .. Sende böyle, şi:n·
diki aşıklar gibi evgi\ilerir.i
çok kıskanır mı idin?
- Ne
öylüyorsun? hem
öyle kısk nırdım ki, rüyamda
bile başka biri ile konuştuk
larını görsem, deli gibi olur·
•
aum.
-Peki ama, kıskançlık yüzün
den şimdiki delikanlılar gibi
sen de cerhlere, katillere, intiharlara filan kallo.şınnıydın?
- Ne? Allah etmiye! Bm
sade kuru kuruya kıskanır ve
pek fenama giderse, başımı
alır, kırlara savuşur, orada
bir ağacın altına yanlar, içimden «Ah! minel'aşk» mavali-.
ni okuyarak kendi kendimi teselli eder, dururdum ...
- Sen de olur budalalardaJ
değilsin hal
- Ne yapmalı idim ya
efendim, şimdikileriu yaptığı
gibi, pıçal:a yahut tabancaya
sarılıp

kıskandıgım

adamın

göğsüne

mi dayamalı idim?
- Hayır ne onu yapmalı
idim, ne b•ınu!
- Ya ne yapaıalıydıın ya?
- Eskiden benim yaptığımı!
- Sen nasıl yapardın bakayım?

Ben, bal.-tım ki, sevgili
benden
yüz
çevri·
yo;
başkası
gelip ken disine debellş old~'ll için
nazeninden artık bana hayır
yok; o zaman derhal nağ-.
meyi değiştirir, hani. Nasreddin Hocanın ırmağa kızıp ta:
« Al aptestini, ver papucumu!» dediği gibi:
«Al azizim aşkını,
ver
gönlümü!» der ve bir daha
yuzune
bakmamak
üzere
Allaha ısmarladığı bastırırdım!
- Doğrusu sendeki de iyi
metaneti
- Ne zannettin ya 1 Unut
tun mu , en meşhur ve en
doğru, bir sözdür :
« evvela can, sonra canan!•
- Hoş, şimdi
benim de
artık pek öyle şeylere aldır·
dığım yok, Karşımda dünya
güzeli olsa vız geliyor.
-Kaç para eder? gençlikte
onların uğruna kendini yıprat·
tıktan sonra, şimdi ister vıı
gelsin, ister Hız gelmiş! VJ%
gelmese de artık ne yapabiIİl'sin sanki? marifet, böyle
şeyler, insana gençlikte vız
gıneliki
kırkından
!onra
hayat kendisine zehir zıkkım
-

artık

olmasın!

**
çıkanıanıaktadırlar.
olnıaSülevnıanive

Bu niçin böyle
lıdır?

Halil •

*

İş istiyorum

Yeni harflerle n1untazan1 suretle def ter
tutabiliriın. Her hangi
bir nıüessese<le katiplik
te yapanın. İcabında
kcf il
göstern1ek te
ınüınl·ündür.
,
Bunun için ayda (30)
lirava kanaat edecvin1
Adresinı Son Saat
kari sütunu vasıtasile
Çapada
~1. Z.

ekol

Muharrir(: M .Tu.RNA.t'J

olıTıa
(J(]J'Uf

hikdye

elyevm göı.tı:rJlmekte olup, Ru11 mujfklerinin derebeylerfa
tahtı tesirindeki feci hııyatlarını mıısavv4;r olan

aga

Sen ol da

. . tlb',1
. . . . . ,~ısesı
:\ eJ~~!!!.,-ctl.
kumral saçlı bir genç kız,
kolunun altında kitap dolu
çantası olduğu halde eldiven
satan mağazaya girdi.
Bu genç kızın garip bir huyu vardı: Herkesi sabırsızlan

ESARET ZENCIRJNDE

~~---------------TLtllıığlLll
lOjJl'(l/t, lılıız
._,
([<YQ

Küçük

ASRI SİNEMADA

Muazzam filimini mutlaka gidip görmelisiniz. Bu e$er me~
hur ve büyük aktör HENRİCH JORJ ile dilber MONA MARIS
tarafından bir sureti fevkalade.J~ te=ıil oluD.l!'-aldadır.

olsLt l ı,

dırmakl

C>

• • • • • • •
- Eldiven satın almak istiyorum, efendim.

-111_ _ _ _ _ _ _ml!l
- İçini açığa ·urina! takiben odadan çıktı
Önümüzdeki Perşembe
- Hay hay, kiiçük hanım,
Diyordu. Znten A 0 a
ŞAMPANYA
- Ağanı, fener isteakşamı
buyurunuz... Her çeşiti var.
Altın renkli köpükler ara
da Bayra t arıc ceya- n1ez n1isin?
MAJİK s:::ıd~a·
Podüsüet olsun mu?
sında çılgınlığı temsil ede'
bını beJdemeilen o <!- Hayır.
SualiJe önüne çıkan
iki filim - iki şaheser
(B.etty Balfur) un
dan çı {nuştı, ye bu uşaP-a husunctle :
SAMA ATEŞLERİ İÇİNDE
_- k:~üler nasıl?
bir filmi. Gelecek hafta
çıkış B- yrakta tn kes- İ teın~n1. Sen beni
mümessilleri: RAYMO, D
- Şuna ne dersiniz? .. Son
bi sükiın etmesini cümle kapısına çıkar!
KAENE ve BARAR'.A KENT
modadır ...
ayrıca teshil etmişti.
Cevabını verdi ve hız ı
8AHA•R •NEş DE l E81
- Ben herkesin tabi ol..
dugu" modahirdan hiç h-'an·
Fakat k zlar, küstah hızlı yürüyerek kendi- ~1ııaıııı11ııu"1l"11,,,ıtJJllll1lllJ11m11.aııııı11uıı11ıımııııı1wııııı11mıı:""I
Elyevm Paris Milli Opera - ı
mumessıllen: LORA L!AP"9'
Tiyatrosunda emsalsız mu- ıı
LANTE ve OLEN TRİO
mam.
sarhoşun
gittiğini
ni sokağa attı. Zihni
gördükleri halde ne- müşevveş, fısabı müzaffe nyeLtlerle pgo.s~eril~ekte I -;;,:,:;~,~:1 ;,1 ,,.,,,1 , 1 1 1 illWıııuıınıııınııı:ııınııınıı~nn""l
~~~-:~::~rlgıö:~:~~.ı
1an eo!1. oıner nın
"
o
l
Bu
MA
IİV
sinema-\
....
dense ayağa kalkamı şevveşti. İşte ikinci ) VER DON tarihi sah-ı 1 gün
Jl.A smda ( küçük hanım ...
yorlar; onun yüzlerin- defadır ki şu köşkte ( ne ve tablolar süper filimi \ size iki saati pek hotça
( Yeni bir kiıtu daha aça•
üzülüyor
ve
hissen
ezil
önümüzdeki 13 ~artta 1 1 geçirtecek olan bir filim 1 rak bir çift eldiven dıllıa g6
de v~ göğüslerinde
MAVİ. TUNA D~LB~Rİ ) terir.)
yadigar bıraktığı pis liyordu. l\leziyetlerine İ ~~~~~~.~2;'.1 .,~~~~.TRO (
~ıuınııııuıııımuıııuııııııwnmnuııuıııııllMlıoıı
''""''"'"~""""~~
)
mümessılleri
HARRI LITKE !l
Bunun reengini beyenkatreleri silemiyorlar, hayran olduğu, elini
LİA. MARA. Sevin;ıli v~
medim!
kemaf ilevvel uzanıp seve seve öpn1ek iste- ŞEH REMANETi BU AKŞAM ;,. ve
sempatık dueto artistlen
- Şu nasıl, küçük hanım?
diği
Ağanın
hususi
yatıyorlardı. Bayrak.
BARİN ve JAK~O~ bugün j
_ Çok koyu.
hayatında göstere gelsaat 21,30 da
saat 16,30 matınesıle. her ,tar, öpülmesi artık
akşam suvarede zengın ve
(Dükkancı merdivene çıkadiği küçüklüklere müN
E
O
İ
M
)
vasi
reperetuvarlanndan
rak
bir kaç kutu daha indirir).
kabil olınıyan o renteha yyirdi. O kadar
3 perde
i! müntahap parçalar taganni ,~
- Bu nasıl?
gin çehrelere, o berrak
1111
J
·
edeceklerdir
_
yüksek yaratılışlı bir
Halit Fahrinin t.ı111t11ffııııuuıııı1ıııuuıııınmruııuı:ıııııııı11ııımııımnııuıunırırmıııııuıt1ıfflıtıt1ii!
Bu da çok açık: Çabuk
sinelere, dilfirip birer adan1ın bu kadar
kirlenir.
manzum
zaviyei nermin gibi betmest,
11111111
bu kadar
(Mağaza sahibinin alnından
;11gilizce ve Fransızça
piyesi
kıvrılan beyaz bacak- küfürbaz oluşu, hele
inci gibi ter taneleri akmıya
Dershanesi
Hususi
dersler
lara
müteessirane bir kadın İçin ağlayıp
başlamıştır. Mamafi kızdığını
Tepepaşı. Numara 51 Haeyrisefaın çopolu aparbmanı. İngilizce belli etmez).
baktı
ve bir baba inlemesi
iztiğrabını
Genç kız - Şunun az ko vt Fransızca muallimi.
şefkatile :
mucip oluyordu. Muhyucasını çıkarsanız?
~ersın surat pô3tası
- Kalkın çocuklar zırbaşıya yapılan eza
- Baş üstüne, efendimi
(KONYA) vapuru 26
- dedi - yerinize gidin. ve tahmil edilen vaziSadık zade
( Bir kutu daha çıkarır )
Mart Salı 12 de Galata ı
hakkında
fe,
çengiler
Olmıya ki bu işlere
- Buyurunuz, küçük hanım.
nhtımından hareketle İzmir,
Biraderler vapurları
- Fiyatı ne kadar?
Antalya , Alaiye , Mersine
reva görülen müstehcanınız sıkılsın.
Şu
Karadeniz 111untazam
gidecek ve dönüşte T aşucu ,
çen muamele, yüreve lül{s postası
içtiğimiz meret, karAnamor , AIUye , Antalya ,
Vahşi hayvan
ğinde derin bir iğrenti
nımızda rahat durmuİzmire uğrayarak gelecektir.
husule
getiriyordu.
mücadelesi
yor, bizi hazan sar- vapuru 2 7 Mart
Ayta,ıK surat postası
Adalar denizi havaMabadi var
hoşluyor. Siz de hoş
[MERSİN) vapuru 2 6 Mart
Çarşamba
lisinde vahşi hayvangörün, sakın tınmayınl
Salı
17
de
Sirkeci
nhtımın
Poliste yeni
günü akşamı Sirkeci rıhb
lara karşı
yapılan
Kızlar, bu meclislerlian hareketle [Gelibolu, Çamından haraketle ( Zongulmüdürler nakkale, Küçük kuyu, Edre- dak, İnebolu, Samsun, Ordu, mücadele iyi neticeler
de hiç tesadüf edilmivermiştir. Son ay zarmit, Burhaniye, Ayvalığ} a
Gireson, Tırabzan, Sürmene
Edirn~ polis müdürü
yen bu müşfik sesten
gidecek ve dönüşte mezkur
ve Rize) iskelelerine azimet
fında (9) domuz, (32)
mütehassis olmuşlar iken IstanbuJ polis
iskelelerle birlikte [ Altunove avdet edecektir.
tilki, (25) çakal ve
dördüncü şube müdürluğa] uğrayacaktır.
dı. Nasibi havat olaTafsilat için Sirkeci Mes(110) karga öldürülGelibolu için yalnız yolcu
adet hanı altında acentalı
rak daima dövülmeyi, lüğüne tayin edilen
alınır. Yük alınmaz.
Sadettin bey dün dörğına müracaat ,
müştür.
sövülmeyi kabule alı
•
Telefon
:
İstmbul
2134
düncü şubeye gitmiş,
İzmit hattının lstanbuldan
şan yüreklerinde bir
fakat vazifesine başSalı İzmitten Çarşamba günNAİM V Aı'lJRLARI
İranla İrak
minnettarlık uyanmış
leri hareket eden seferleri
. lamadan avdet etmiş
İZMİR POSTASI
tı. Hepsi, ayni tehasarasında
mülgadır. Diğer iki seferde
tir.
Seri , lüks ve muntazam olan
vapur İstanbulda ikişer gün
süsle yerlerinden fır
Sadettin beyin vaziTahrandan bildirivapuru
kalacaktır.
Adnan
lıyarak
Bayraktarın
Marbn
fesine başlaman1asının
liyor : İran hükumeti,
25 Mart Pazartesi Trabelini 'öpüyorlar ve arzı sebebi, eski dördüncü
25 inci PAZARTESİ
lrakla havai posta
zon
birinci
postası yapılmı
günü
16da
Galata
nhtımından
şükran ediyorlardı.
nakliyatı için bir itişube müdürü Şükrü
yacaktır.
hareketle İzmire ve Çarşamba
- Eksik olma ağa, beyin ikinci şubeye
günü İzmirden İstanbula hare- laf name imzalamıştır.
Galata
köprü
başında
var ol ağa. Tuttuğun tayini emri henüz gelNakliyat
Tahranla
ket eder.
merkez acentesi. Beyoğlu
Galatada GUınrük karşısında Bağdat arasında yatoprak altın olsun!
9~u
memiş ve Şükrü beyin
"62
>
Site Fransez hanında 12 nuBayraktar, yürekten eski vazifesine devam
Mes'adet hanı altınde dır·
pılacak ve mukavele
marada
umumi
acentalığına
etmekte bulunmuş ol- irei mahsusada şube ace tr~s· müracaat . Telefon Deyoğl : nisanda mer'iyet kesdoğan bu duayı hüsnü
İstanbul 9 74()
telakki etti ve kızları masıdır.
bedecekti r.
1041
ı;ı:::mııı:m
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te ruhnn

çocuktu. Yaşı yetnıişe
gelse o cılız ruh, bü1 M.TURIWJ
•
yüyemiyecekti. Bu manevi cüceler, hayatın
-152- Gideceğimiz evin 1 !aşmış sırtına baktı, hissi irtifaatına karşı
sahibi huyumu bilir, birkaç tutam enfiye daima bigane kalmıya
mahkumdurlar. Yüknasıl eğleneceğimi ta- çekerek mırıldandı:
kdir eder. Siz sade
- Tabii, tabii; benim sek düşünceler, yüksek
duygular onların benseyirci olun, içip yiyip de niyetim öyle. Yan
lİj:Tinde
doğmaz
ve
safanıza bakın.
gelip keyfime bakaparlamaz. Bu, bir feMümeyiz, bu kaba cağım.
laket midir, yoksa sahotfuruşluğamukabele
Gedikpaşaya yakla~
adet midir?
etmedi. Dalgın, dalgın şıldıkça Hurremin neşesi Bedbinane düşünenler,
7ola, geçenlere, ara- düzeliyordu. Her ira- hayatın acılıklarını idbacıwn biraz kanbur- desiz adam gibi bu I rak kabili•:etirı!'> ;;.tfü

.1.J•-'

---

uat ayni günde ihbanndan
· · ·

· e

·· ellef tu-

tahrnil eyliy nler için ancak iradesi kavi
hissen cüce olmak bir olan insanlara hastır.
nevi n1esu<liyettir. Ha- Hurrem gibiler ebedi
yatın, tahassüste müfçocuklardır. Gülerken
rit bir incelikten İba- ağlarlar, ağlarken güret olduğunu iddia !erler.
Bizim katip bey de,
edenler için ise o cücelik, en elim bir fe- Vahanın evine takarlakettir. Bu zıt müla- rüp edildikçe kalemdeki
hazaların hangisi doğ- · n1aceralan unutuverru olursa olsun zaifül- mişti. Ne o hamam
irade adanıların elem- ta'rizleri, ne odacının
lerinin de seriüzzeval küstah taarruzu artık
okluğu muhakkaktır.
hatırına
geln1iyordu.
mez bir aşk, tüken- Yalnız eğlence, kahmez bir kin, payansız kaha ve uryan sahne
bir ihtiras beslemek, düşünüyordu. Bu sıra-

=çıkarılmıştır. Eskisinin nua·

çatı

mal

( Adamcağızın yü<.i.ir,<l... Lebessüm)
- Bir çifti 8 ~ lira
- Çok pahalı değil mi?
- Güzel ha'ınnız için 825
olur. Sermayesine veriyorum.
- Pek iyi. Bir tane alaca·
ğım.

-

Yani bir çift ?
bir tek.

Hayır,

Dükküncınm yüıündeki te·
bessüm sıiinir yerine kan hii·
cum eder:
-İmkanı yok,küçük han.mı.
Tek eldiven satamayız. Şimdi·
ye kadar hiç bir miişteri tek
eldiven istememiştir.
- Tek eldiven W:emediler

mi?
Fakat benim yalnız sağ el•
divate ihtiyacım var. Sol elim
hiç üfiimez. Lakin bundan si·
ze ne anlamıyorum: Çiftinin
birden parasını verecek ol:duktan sonra....
(Adamcafızın yüzünde tek·
rar tebessüm)
- Ah, o başka, küçük ha•
nımcığım .... Hay hay ... Maal·
memnuniye... Sağ eli istemiş•
tiniz, değil mi? Buyurunuz...
- Siz çok garipsiniz Mös•
yö. Deı:ııin vermem diye israt
ediyordunuz. Şimdi razı olu·
yorsunuz. Bu ne mantıksızlık?
Ben böyle .bir mağazadan
alışveriş etmekte mazurum•
Orevuvar 1
Jf
Kumral saçlı genç kız latif
bir baş selAmile, giilGmsiyerek
çıkıp gitti .
Bir dakika sonra, vemedar,
yerde upuzun ve kaskatı yatan
mağaza sahibine sirke kok •
!atmakla meşguldü.
Nakleden:
Celalettin Ekrem

Ciayri

mübadiller.
Gayri
mübadiller
Cemiyeti heyeti ida...
resi, bugün toplanarak
çarşamba günü Türk
ocağında inikat edecek
kongreye arzedilecek
raporunu ikmal etmiş~
tir.

Atinada bir
kilise soyguna
Atinadan bildiriliyor:
Geceleyin « Sen Kos~
tantin» kilisesine giren
bazı hırsızlar birçoW
altın ve gümüş eşya
calmışlardır. Bu arada
baha biçilmiyecek ka...
dar kiymetli bir incili
de tahrip etmişlerdir'
da, n1ü n.::yizin iki dn . .
kika evelki kabalığını
da unuttuğundan ın~V
ğrur bir beşaşetle a~. .
ka<laşına n1Ü jde verdı:
- İşte geldik. Errıit1
olunuz ki
ağzınızıtl
suyu akacak.
Ve sonra azemetk~. .
rane ilaveye lüztıı11
gördü:
- Yalnız ağır olrrıaf
unutmayın. Benim ka;
dar size de hürn1~
etınleri için kibar ger
rünmeniz lazım!·
J
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Saat on üçü hiç çalar mı?

~er şe

Yasak edilen resimle

i

söyliyeceğim

Hakim efendi, evet Jıferya
deki öldiiren beııim.

Milletlerin selameti için ekseriya
hayırlı oluyor.

-86eki te:an hühanım.
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Cenıalelliu

Halbuki maktul Valbinin
bahçe kapısına doğru yollanhortlağı tehditkar ve muannit
dım. Tamam bahçeden çıka
ısrar ediyordu :
cağım
sırada
önüme bir
- İtiraf et sefil 1 itiraf et
adam daha çıktı ve rakama
katil! ..
sarıldı.
Meğerse bu adam
- EYet.. Evet... benim 1..
istimdat seslerini işitip bahçe
Klod Meryadeki ben öldürkapısının önünde
tevekkuf
düm! seni ben öldürdüm!..
etmiş
olan
mösyö Valbi
Haydi artık çekiİ! çekil diyoimiş.
Yakamı
bu adamın
rum sanal.. Fena oluyorsum!
ellerinden
kurtaramadığım
Filvaki katil bayğınlıklar
takdirde mahvolacağımı anlageçiriyordu . Moris Paterin
dım ve bilaihtiyar kamama
gizli bir ifarcti üzerine sahte
sarıldım. Üzerimde daima hint
mezar kaçğını:
mamulatından bi~ kama taşı
- Peki dedi işte ben gidiyordum. Biçare adam kamayı
yorum. Lakin her şeyi burada,
kabzasına kadar güğııüne yişimdi itiraf etmiyecek olursan
yince gık bile diyemeden yere
tekrar gelirim; ve bu sefer
devrildi. Artık kurtuldum diye
yakam elimden kurtaramazsın.
derin bir nefes almak üzere
- Hepsini söylerim, her
iken bu sefor de iki polis meşeyi itiraf ederim! yalnız sen
murunun yaklaştığını ayak
git! sen karşımdan çekil!..····
seslerinden anladım; ve tekrar
Nasıl gelmişse yine öyle
bahçeye dönerek bir yere
Bıı r<'simler, göriilerı Irı-, ..
ağır adımlarla mösyö Valbigizlendim. Polis memurları
ıizeriııc 111.ı::ı lııikıimcllerce
nin hortlağı
odadan çıktı.
mösrö Valbinin cesedini görmenedilmiş/erdir
katil nefes nefese idi. Aldüler ve cesedi Köşeye götürnından iri ter taneleri yuvardüler. Ben de fırsattan bilislanıyor, göğsü inip kalkıyor
tifade firara muvaffak oldum.
k rlu serl.fivhayı örüp te aiila-ı kii kazanmıştır ki, halk bu milli
du.
Mezar
kaçkını odadan çı
Franz Keller raşeler içinde
a mugayir, açık saçık kıya- vatan kahramanının daima
1
kınca kendini bir iskemleıı
bitabüperi.şan susmuştu. Müs1ette gençliğin üzerinde zehirltalyan azametine şeref vereüstüne
bırakacak
oldu
ve
tantiğin bir
işareti üzerine
''Yİci bir kırbaç tesiri yapan
cek bir libasa bürünmüş olaDebura
himüstantik
mösyö
katil dışanya çıkarıldı ve müst.esiınlerden bahsedecek deği
rak görmek isterler. Halbuki
taben:
·ıı.
tantik
mösyö Nersis Patere
bu çıplak resim Musoliniyi
- Hakim efendi, dedi, sidöndü:
fevkalbeşer bir insan değil,
\'asak edilen bu resimler
ze
her
şeyi söyliyecek, kalbi- Mösyö Pater, dedi, sizi
~lak üzerinde değil , memle- alelade herkes gibi bir adam mi boşaltacağım. Evet Klod
an
samimül p teberik ederim.
olarak temsil ediyor.
:tıerin içtim:ıi ve siyasi muMeryadeki öldüren benim.
Bir taşla iki kuş vurmuş oldu~tlerinde fena tesir yapacağı
İşte bu yüzden ve bu tesiO nasıl
benim
sevgili
nuz. Evveli bir masumu kurre mani olmak için bu resim
tııdişesi ile sürümü menedilen
refikai hayahını öldürdü ise
tardınız,
sonrada asrın en
İtalyada yasak edilmiştir.
ltsiınlerdir. Bu meyanda olben de onu bili merhamet
müthiş hırsız çetesini mahvetSağ tarafta ve köşedeki reilıak üzere geçen gün İngiliz
geberttim. Vak'a gecesi zevtiniz. Yalnız anlayamadığım
sim meşhur Alman başvekili
tcli;ıhtının genç kız kıyafebir nokta kaldı ki oda mösyö
cemin katilinin köşküne gittim.
~de ve İngilterede 'mene- perns dö Bismarkın (Emis) şeh Esasen ziyaretimden haberdar Landrinin dirilmesi mes'ele•lrniş bir resmıııi dercct- rinde kur yaptığı bir Viyanalı
sidir.
bulunması dolayısile beni bekaktris
ile
çekilmiş
resimdir
llıi 'k
B
k
k
yfi
.
ı .
u yasa
e yetı
Mösyö Nersis Pater giilmeğe
lemekte olan Meryadek bana
Başvekilin nüfuz ve şöhretini
başladı
ve:
~eni bir şey değildir.
kapıyı bizzat açtı ve beni
kıracak mahiyette görüldüğü
- Anlatayım efendim, delier
devirde
o devreyazı odasına aldı.
Kendisile
için daha o zaman Almandi.
Katille ilk defa olmak
~~ hakim olmuş ve yahut
tamam üç saat münakaşa
üzere karşıl~fbğım zaman bu
~ksek bir mevki işgal etmiş yada yasak edilmiştir.
ettik. Ben bizim mali sarihi?
herifin hıratata inanmağa müAlt
tar~ftaki çiftin resmi
"llıselere ait ve münakaşayı
miz olan ve <( Deryayınur »
temayil, iradeden mahrum ve
ise (Saks) hanedanına mensup
""1cip olan bazı resimler mcntesmiye edilen pırlantayı bana
kayınbabasının elinde kanlı
prenses Lüizin beraber kaçtı
'd'.lıniştir.
iade etmesi hususunda kendibir oyuncaktan başka bir şey
ğı bir Fransız mektep hocası
ltı,~fte bugün son saat kari- ile Fransada kolkola gezerken sini tazyik ediyordum. Merya- olmadığını anladım ve kendi<lek ise «mücevher bende
ilıe bu resimlerden bir kasinin azabı vicdaniye ve doalınmıştır.
lıııı takdim ediyoruz.
bulundukça onu ele geçirmek
layısile
itirafata sevketmek
Hanedan ailesini tahkir ma~Sol taraftaki banyo kıyafetli hiyetinde görülerek neşri men- ümidile hayatıma kıymaktan için muavinlerinden birisini
çekinirsiniz.
•
lı zannederim görünce tanı
müteveffa
mösyö Valbinin
edilmiştir,
Halbuki
onu
size
teslim
ekıyafetine
soktum.
~ıı. Bu zat İtalyanların meş
Ortadaki resme gelince: Bu
decek olursam beni öldürmekVakıa bu hususta mütevef~ t kahramanı Musolini cenapgüzel ve yarı çıplak kadın ise
te tereddüt etmezsiniz, diyorfayı mezarından çıkarup başka
tıdır.
·
Prenses Klara dö Şimaydır ve
bir yere defnetmek gibi gayri
du. Ben kendisine mücevheri
tj ~ıısolini ltalyan halkı üzeo da gönül verdiği bu çingene
kanuni ve ce~ayı müstelsim
teslim ettiği takdirde canına
;de, İtalyan ruhunda o dere( şef d'orkestri ) ile beraber
bir çareye baş vurmak icap
dokunmiyacağımızı bin yemin
kuvvetli bir hürmet mevkaçmıştır.
ediyordu ama bizzat ölünün
ve kasemle temin ediyor, faintikamım almak için de yapakat o dediğinden şaşmiyordu.
()Cağın yıl dönümü
Çocuk ıerQisi
cak başka bir şey kalmıyordu.
Herifin bu suretle teannut ve
Türk ocağından : Ocağımız
[ Sonu rarın )
~~k ocağından: 25 mart
ısrarda devam etmesi yavaş,
da, çocuk haftasının başlan
~: Pazartesi günü akşamı ~yavaş
sabrımı
tüketiyordu.
1~ ~ııı yıl dönümü münasebetı
gıcı olan 23 Nisanda bir çoAlatı
Nihayet
bilmem
nasıl
oldu bir
cuk sergisi aç.ılacaktır. Bu
~ 0 te.k salonunda bir müsaaralık kendimi kaybettim. Ar"1tej raksiye verilecektir. Bü- serginin İstanbulun bütün antık karşımda ze't'cemin katineleri tarafından ziyaret edil1~ . 0 caklı kardeşlerimizin ailinden başka kimseyi görmit\fıeıJe birlikte saat 21 de teş- mesi temin edilmeğe çalışıla
yordum ve tabancamı çekip
Elektrik-şirketiriin
etı rica olunur.
caktır. Sergide çocuklarm o ateş ettim. Alt tarafı malum.
aJatt elektrikiyenin
<laları, gıdaları , oyuncakları,
~ ..
- Hayır her şeyi daha li~ hanede nıüsaınere hastalıkları ve bütün sıhhi ve yikiyle bulmuyoruz. Faraza
Küçük tamirahnı
u~ ~ 3- 29 pazar güı:ü saat içtimai levaıımatı teşhir olu- mösyö Valbi meselesini. ..
!I ' O) da Gülhanenin yedin- nacaktır. Çocuklara müteallik
F ranz Keller şedit bir raşe
~il lllii.saınerei bbbiyesi icra gıda, elbise, yatak takımı,
ile tepeden tırnağa ka.dar saroyuncak ve sair levazımı ser\k~ceginden anu buyuran
diğerlerini
sıldı ve.
' t Otların teşrifleri rica olugide teşhir etmek isteyenlerin
- Ah hakim efendi, ıledi,
el eme~ini
bilahare
kendilerine
iade
mösyö Valbi hatırana geldikalmadan mal
olunmak üzere nihayet on
çe tüylerim diken, diken olu.'1üzcl hikAyclcr
olduğu fiatla
Nisan 929 tarihine kadar
yor. Klod Meryadek vurulup
~e~lllli ay müessesesi bu Türk ocağı .. düriyetiDe bir yere düştükten sonra ben
icra ettiği hiç
~t ~c 1928 sezaesi zarfuıda makpur: mukabilinde teslim methal kapısına doğru atıldım
kJmseyo meç~ 11?an hikiyelerin en gü- etmeleri.
ve bahçeye fırladım. Acele ile
hul değildir.
~ Cil"1 bir araya toplayarak
tabancamı mahalli vak'ada bı
~etd t halinde neşretmiştir.
Hakem kursu
rakmışbm.
Yenı aesriy.aı
' ele. bütün hikiyecilerimibahçeye
çıkınca
birisinin
Türkiye Futbol Federasyo~ ~lll'ııdan doğruya kendi- nundan: Kayıt muamelesi k~rak geldiğini gönlüm
'1\ Ji ._~ndan beğenilip seçiV
fidaaltpı arkasında giı
Muharriri: Ha5an Cemil
edilmediğinden (Futbol
ikmal
'4-q...l'tııı kadar küçük hikaye
lendtm. MösyO Laııdir okluİstik • ı ve inkılap tarihimize
.bııl~·ı aefiıı ve miicellet hakem k su) (28j Mart (926) gunu bilabere tanıdığım bir ait ruhi ve tahlili bir tasvir'-tuırı k iutel eser bir liraya perşembe giinü -ve tedrisa a adam önümden koşarak geçti. dir. Fiab 25 kuruş. Tevzi maa hıdır.
Bende ihtifagahimdan çıkarak
başlanılacağı tebliğ olımur.
halli: İkbal kitaphanesi.
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Ernst Lubiç
ve
Emil Yanings

Diinya11111 <'il })ii~' tik salıııe

zıı

\ra-

ile en ı11arıtf aJ~tôrii birlikte
l)ir fiJiı11 yaı>tılar

Bu~ün

çok sevişen bu iki san' atkar 15 sene
eve) bir kadın yüzünden düello etmiılerdi

(rıı!wrda) Hmil fanİn!JS llolliıııı//11!.-i eııiııde, (aşa?Jıda)
Hrıısl Lııbir.

Jfcri l'ilif11rl il<'

bcrcılıcr

( Ernst Lubiç ) ve ( Emil Yanings ) birlikte (Vatandaş) isimli
bir filim yaptılar.
Bu sütunlarda her gün bu kabil yazılar okuyor , dünya
piyasasına dökülen yüzlerce yeni kurdele hakkında tafsilat
alıyorsunuz. Binaenal~yh verdiğimiz haberi belki de mühimsemez
şayanı dikkat bulmazsınız. Her şeyden eve! yanıldığınızı sörliyelim. Niçin, diyeceksiniz ? Bakınız niçin!
( Emil Y anings ) i tanırsınız. Gerek gördü günüz filimleri,
gerekse gazetelerde onun için yazılan razdar Almanların bu
büyük facıa aktörü hakkında size oldukça esaslı bir fikir vermiştir zannındayız. Fakat, ( Ernsl Lubiç ) e gelince, ( Emil
Yanings ) gibi Alman olan ve Amerikada bulunan bu büyük
san' at adamını tanımazsınız.
( Emst Lubiç ) sahne vazııdır. Dünyanın en büyük sahne
vazıları arasında şerefli bir mevkii vardır . Yaptığı filimler
daima birer şaheserdirler ve daima ona has güzellikleri.
fevkaladelikleri taşırlar.
( Emest Lubiç ) bundan tam kırk sene eve) Breslavda doğ muş, ( Überal Jimnazyum ), ( Berlin hukuk ) mekteplerinde
okumuştur.

1911 de Viyana tiyatrolarından birinde aktör ve sahne vazıı
olan ( Lubiç ) Almanların meşhur tiyatrocusu ( Raynhart ) a
tesadüf etmiş, onun vasıtasile şöhret kazanmış, Berlin tiyatrosunda onun hakiki bir mesai şeriki olmuştur.
( Lubiç) 1915 senesinde tiyatrodan sinemaya aktör olarak
geçmiş, bir müddet komik roller oynamış, derken sahne vazıı
olmuş, 1918 de ilk büyük filimi olan ( Viyanalı Prf'.rıses ) kurdelesini çevirmiştir. San'atkar bundan sonra bir çok şaheserler
daha yapmış ve 1922 de Amerikaya gitmiştir.
Orada ilk çevirdiği filim (Meri Pikport) un O)'ıtadığı (Ruzita)
dır. Bundan sonra İstanbulcla (Tehlikeye Düşen Namus) ismi
ile gösterilen ( Leybi Vindermerin Yelpazesi) (Pola Neğri) ile
beraber (Memnu Ceımet), (Ramon Nuvara) ile beraber (Eski
Haydelberg) kurdelelerini yapmıştır.
(Luliç) sinemacılıkta büsbütün yeni bir mektep açmış, taklidi kabil olmıyan yenilikler yaratmış, bir üstattır. Bu itibarla
onım (Yanings) ile birlikte filim yaptığı haberi çok şayanı dik
kat bir mahiyet alır.
(Lubiç) ve (Y anings) 1912 senesindenberi tanışırlar.
Bugün çok iyi dostolan bu iki san'atkar 1914 te (Raynbart) Tiyatrosunun bir akterisi yüzünden birbirlerini duelloya davet etmişler, kanlı bir çarpışmanın önü müşkül
ile
alınabilmiştir.
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ZAMAN ecza ve ıtnyat deposu kokulu sabunlar, saç sulan, kremler, tuvalet podra ve takımlarının da deposudur.
ZAMAN Losyon ve kolonyalarında bir damla sun'i yoktur. Çiçek esanslanndan mamuldür. Nümunelik şişeleri
meccanendir. İstanbul Bahçekapu No 37
(Sabık Misçyan eczanesi)

hane

Zeyrekte köşe başında N: 1
fevkelade nezareti hamil 13
odalı elektrik ve terkoz suyu
ve sarnıcı ve ayrıca 2 kısııı:ı
olarak kahili taksim bir hane
kiralıktır. Gezmek arzu ed;ın
lerin Timurhun mahallesi bekçisine ve görüşmek için de
Göztepe istasyon caddesinde
N: 56 köşkte kaptan İhsan
beye müracaat.

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

TAYYARE
3 iincü

Müddeti tahsil 3 ve 6 aydir. Kayde devam ediyor. Maarifen musaddak diploma verir. Asrın en mükemmel metodu
takip ~der. Vezneciler Sabuncu han sokağı numara 7

1'C1RKİYE İŞ BANKASI
Sernıa yesi: tediye edilnıi~ UJUU.UOO liradır
Unıunıi

l\lüdürlük

Ankara
şubeleri:
Ankara
İstanbul
Uursa
İzmir
ımsuıı

Jii .. :ıll

.\ıl<111a
Tı·ah.1011

Balikt•sir
(ij('(';.,011
Edı·t•ıııit

\yYalıl.

Zonııuldak
Kaysı•ri
~ll'rsiıı

ıuııanı .. l;H, 111ıııharal •ı"

j,, s ılar

saatlerini kullanınıl
Fenni gözlüklerin her nev'i
Deposu: İstanbnl köprü başınd•
GRAM\TOPOLO BiRADERLER

Doktor A. Kutiel
Elektrik niakinelerile belso·
ğukluğu, idrar darlığı, prostat.
ademi iktidar, belgevşekliği, elit
ve frengiyi ağnsız tedavi eder
Karaköyde fırın sıras•.nda ·

PİYANKOSU

11 nisan. 1929

Operatör

BÜYÜK İK~AMİVE

40,000

KONSERV1\LAI~JNI
Herkes, bilaistisna tercih eder. Meşhur doktor Zergedn
takip ettiği usul üzere sureti
imalleri, hali tablilerinin muhafazasını temin eder.

LİRADIR

Ahnıct

l:l,000
12,000
10,000

SIHHİ!

•
Her bir tecrübesi büyük bir
muvaffakiyet, bir zafer! Umum bakkaliye mağazalarında bulunur. "'
1

DOKTOR
Cerrahpaşa

LİRALIK İKRAMİYELER

FETHi•
Hastanesi

Bakteriyoloğu

ve 10000
Liralık bir Mükafat
..

Btı keşidede

Burhaneddin

hastanesi
operatörü
Muayenhane: Beyoğlu, Rus
sefarethan~si karşısında 348
numara! Suriye çarşıGı apar·
tımanı 8 numarada. Telefon:
Beyoğlu 1615.

20,000

ENFES! i\IÜKE1\tl\1EL

Kan, ( Vassermaıı teamü·
lü) idrar, balgam cerahat
tahlilleri ile hastalıkların
hususi aşıları yapılır. Telefonla malumat verildiği tak·
dirde tahlil edilecek mevat
aldırılarak bilahara raporu
takdim edilir.
Muayenehane : Beyoğluıı·
da, Ağacamiinin karşısıpd:ı
Telefon Bey"oğlu 534

ceın ' an

!3,90() numara kazanacak
Dizel n•otoru makinistlik

°'011 Srırıti11 ild11 trır~(ı•.\•
Kuru~

i

;:i çıkarılınışlıl' · Eskis~~n nua-

lıor

•

İzahat almak ve kaydolmak isteyenlerin Galata"da Voyvoda
' caddesinde Bağdat hanında üçüncü katta kurs idaresine müra-

•

t~l

du.

İkinci devre dersleri 6 Nisan 929 da baslar

~atları.
· - - - - - - - -- - -- Fatih sulh mahkemesi birinVEÇHİN TARAYETİ İÇİN
ci hukuk dairesinden: MüddeY AJLNIY 2 ŞEY
iye vekili Tahsin beyin İbra
him ağa aleyhine ikame eyleı-KREM PERTEV:
diği
Edimekapu
civarında
Eğrikapu kurbinde hacı İlyas
2-PERTEV PODRASI:
mahallesinde hamam sokağın
da atik 80 ve cedit 78 numaBU MÜSTAHZARAT: senelerin cilde
ralı bir bap hanenin izalei şu
y;tptığı tahribatı izale edip güzelliği
yuu davası üzerine miiCI i
aleyh İbrahim ağanın ikam _ tezyit eder. Yarım asra karip bir müdgfıhı olan hamam sokağındetten beri imal olunan krem Pertevin
da 80 ve 78 numaralı hanesine ı memaliki garbiyede bile emsalinin imaliff k'
h ı ı
·· h
gönderilen celpname zahrında· şerh"ın d e ış
· b u h anenın
· ne muva a ıyet ası o mamış musta zarık ı. mu"b aşır
nısfına
mutasarnf bulunan
mızın mükemmeliyetine bürhanı kafidir.
mumaileyh altı senedenberı
Zayi vesikalar
gaybubet edip elyevm ikametZayi
kahı meçhul olduğu zikir edµ.Perşembe günü Galata1332068 numaralı rum eli
sarayla Mis sokak arasında
mekte olmasına binaen m" tdhvilatım evime giren hırsız
bazı evrakımı kaybettim. Budei vekilinin talebile m ki.itarafından çalınmış olduğu ve
lanlar
(Galata
Voyvoda
cadmece ilanen tebliğat icras111a
bu hususda borsa konıserli
desinde 10 numaralı Hil~
karar verilmiş ve muhakeme
gine müracaat eeylediğiınden
elektrik mağazasında Anas17 nisan 929 saat 14 de tamubayıa edilmemesi
tasyadi
ve riçi) adresine getirlik kılınmış olduğundan müdKondöktör Zahit F ahritti:ı.
dilı.leri takdirde bir mükafatla
dei aleyh lbrahim ağannı;
memnun edileckleri kaybolanZayi: Çerkeş askerlik daireiıyyen gün ve saatta mahke.
lar
Omiros katramadafis vesinden Süleymaniye şubesınden
meye; gelmediği ve tarafı
ledi İtaliyanos, İtaliyanos veleafdığım askeri vesikamı kaypmusaddak bir vekil göni:letdi
Kiryazi,
Katina
veledi
ettim
yenisin alacağımdan
mediği takdirde gıyaben muKoçoya ait mübadele evrahakemeye devam olunacağı
hükmü yoktur, Tahta kale
tebliğat makamına kaim ölle, İtalyanos ve Katinaya
Tomruk sokağı No 6 hanede
mak :izr ".:ineni. ~·;._;;....:.u11:.ır.
nikah kağıdıdır.
Şakir oğlu Adil.

~Ot

Cerrahpaşa

A YlllCA:

müsabakası

UFUK BİÇKİ DİKiŞ MEKTEBi

keşide:

şaşmaz

SİN GER

KEŞİDELER HER AYIN 11 İNDEDİR.

Türkiye ziraat bankası
müfettiş namzetleri
1 Ni.san 1929 tarihinde yapılacak olan imtihanla 15 müfettiş
namzedi alınacaktır. İmtihanlarda muvaffak olanlara başlangıç
ta 120 lira aylık ile seyahat · ve teftişlerde yol masrafından
ayrı olarak 5 lira yevmiye verilecektir.
Müfettiş namzetleri stajlarını bitirdikten sonra müfettişlik
imtihanı vererek müfettiş olacaklardır. İmtihanlarda ve teftiş lercfe fekalade muvaffakiyet gösterenlerden ecnebi lisanı bilenler bir sene müddetle Avrupaya gönderileceklerdir.
Talip olanlar kabul şartlarını öğrmek için Ankarada ban kanın teftiş müdürlüğüne bulundukları yerdeki ziraat bankalaruıdan alacakları beyannameyi doldurarak göndermek ve ya
bizzat vermek suretile müracaat edebilirler.

dakika

BÜYÜK

İDEAL

f,() "f)J{ ~-\ Birahanesi ~
Asri Türk Musikisi

15 Sene teminatlı

Fabrikalarının

IlMIR VE P ARİS SERGİ
LERİNDE BÜYüK MÜKAFAT VE AL TIN MADALYA İHRAZ EDEN MARUF

Lokanta

Hanım

Tarafından

mahallesinde ada sokağında kain ~ numaralı Birahanenin icara
rahtedilmek üzere 26 / 3 / 929 tarihine müsadif Salı günü saat 15 te müzayedesi mukarrerdir. Yevmü mezkurda mezkur Birahanede mevcut eşyanın dahi aynca Birahane ile birlikte
icara verilecejl-i .

i 1k görü len rahatsizliklar ses kı•

•

~'

mezuı1 meşhur· cıı·tist

tım tım

algııılıklarında

3872

k

1

atik
cedit atik cedit
muhammeni
Hüseyin ağa mektep Bayram 12
29 kagir hane
lira 7000 8 taksitte
Müştemilatı: Bodrum katı odunluk ve kömürlük ve mutbak. Zemin katında: büyük ve
1<üçük iki oda. Birinci katında büyük ve küçük iki oda bir hala ikinci katında üç küçük
oda bir hala dördüncü katında bir küçük oda ve bir sandık odası. Beşinci kat taraça ve
kiremitlik olup eiektrik ve terkos suyu tesisat ve tertibatını havidir.
Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek üzere balada evsafı muharrer hanenin «7000» lira kıymeti muhammene ile ve kapalı zarf usulile mülkiyeti müzayedeye
ı;acanldı. 8 / 4 /929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te teklif zarflan küşat ve
hilistizan hazin~den alınacak emre göre muamele ifası mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi
buçuk hesabile 525 lira teminat akçelerini mal sandığına teslim ederek alacakları makbuz
veya muteber banka mektuplarile yevmi mezkurda emvali metruke satış komisyonuna
müracaatlan.

Souk

iDARE İŞLERİ

Paris konser\ ::1 ttl\"' ::trııı dan

tamamının kıymeti

Beyoğlu

&yoğlunda

1202

L.

6ıncı

sahifede santimi

Sinci
4üncü
3üncü
2nci
linci

((

((

((

\(

..

((

((

((

((

((

25
50

laıı

Gazetemizde intişar edell
bütün yazıların hakkı
mahfuzdur.
sartları
Vilayetler için:' Senelik 17~
altı aylık 900, üç aylık 5 t·
kuruştur. Ecnebi memlek(tı
!er için: Senelik 3000, 3
aylık 1600, üç aylı!<
900 kuruştur

Abone

Şevval 13 1347
J

•

z1

Güneş 6,01 Akşam ıs. 5Z
9ğle 12 21 Yatsı 19•
3
42

ikindi 15:47
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3\unmakla beraber bu husus
mes'uliyet kabul e<lilmeı·
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