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Nushası

her yerde (5) kuruş

ispanyada diktatörlük nihayet buldu, jeneral Primo dö Rivera
çekildj - Zeppelin, 28 kişilik mürettebatile Roma ve Napoliden
geçti - Osmanlı bankasında hükumetin 20 bin lirası.
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Vaziyet
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Her hangi bir

Berberler bir mektep açıyorlar

MÜNDERİCAT
2 - nci sahifemizde:
JuılH·rl cri ,

'l'elt; raf, }Jo li s

f1ektebin Şehremanetin
ce himayesi ve bütün
berberlerin okuması
I•
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Be.-berler
bir
berberlik
~~lltebi açmağı ötedenberi
~\lşi&üyorlardı. Aldığımız ma·
U1tıata göre cemiyetleri ahi~cn bu tasavvuru tatbik saasına koymağa karar vermiş,
diin bir heyet şehremini Mu~İttin beyi ziyaret ederek ba~ı ınaruzatta bulunmuştur.

Berbet"ler mekteplerini Bey·
Cğlunda kiralıyacaklar; bir bi~ada açacaklar ve avrupadan
~Uallim celbedeceklerdir. Mek~Pte bütün berber, kalfa ve
~ita.ki arı okuyacaklı.rdır.
"'"-Berberler şimdi şehrema-

~dliye
müfettişleri
Münhal bulunan üçüncü
1
: nıf adliye müfettişleğine
~u sinif müfettişlerden yli
Ilı'· a. bey, 4 cu sınıf adliye
f \ifettişliğine de Sabık mütG~İş~er?en Kemal bey tayin
ınıştir.
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Son zamanda, İspanyada
epey karışık
lıklar oldu.
Hüküm etin
başında bulunan jcneral
Primo dö Rive
ra bir takı m
şiddetli tedbirler aldr, İşe
darülfünun karı ş tı,
vaziyet
vehamet peyda etti. Son
gelen haberler
İspanyada vaziyetin büs - 1'rimo ılö liibütün karış- vcra ııe subık
tığını, ve je111~a11lısı
neral Brimo dö Riveranın çekil- ı
mek mecburiyetinde kaldığını '
bildirmektedir.
Buna
dair
son
gelen '
telgraflar ikinci sahifemizdedir.
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Hükumete ait olarak
bankada duruyor da
haber verilmiyor.
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Reji şirketi hissedaran heyeti umumiyesi, bugün
saat 11 de Tütün inhisa:ı
idarei umumiy.:sinde içtima
etmiştir. Evvela hissedarlara
iki defa hisselerine mahsube~
tevziat yapılmış tır.
Buhünkü içtimada, şirketin
iasfiyesine ait hesaplar heyeti
umumiyeye arzedilmiş, ve hissedaranın ne
kadar hakkı
kaldığı, şirktin henüz hangi
binaları satıl madığı izah olunmu tur.

Atinada int i şar eden «Kostantinopolis » isimli haftalık i
bir gazetenin «Türk- Ynnan»
hesabının bitmediğine dair
neşrettiği hezeyanamiz neş riyat ve bu makale etrafınd a
ileri sürülen bazı fikirler,
bir kaç gündenberi bazı şa
yıaların çıkmasına sebep oldu.
Dünkü
nüshamızda
kat'i
ettiğimiz :
surette
tekzip
bu şayıalar münasebetile
şurasını kaydedebiliriz ki bu
gazete , evelce şehrimizde
çıkan « Hronos » un haftalık
haline inkilap etmiş bir şek
lidir. Burada türlü intirika
ve hiyanetlere alışmış insan·
ların hakkımızda iyi şeyler
yazmaları elbette ki beklenemez . Şu itibarla, sırf mezkür gazetenin bir mütalaası
ş eklinde tela kkı edilmesi la zımgelen bu n eş riyat ile ha kiki ahvalin hiç b;r al a kası
yoktur, denebilir .
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den girdiğini
anlc /. yor
~

1

Eski gazel
cilerden merhum Ahmet
Samim beyin
kerimesi Nevin hanım, Adliyeye müra caat ederek
mübdşirliğe

talip olmuştur
Nevin hanı
mın
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kartlaşmışsın, ben ay
parçası delikanlıyım,

JSen

diye beni beaenmiyor!
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Yaşlı bir ka- ' Handise büs -

mesinde kar ·
Zevce, şöyle diyor:
a- Efendim, beıı bu
damden boşanmak istiyorum.
- Kaç ay bir arada oturdunuz?
- Tam dokuz ay!..
- Peki, niçin boşanmak
istiyorsun?
f.
-Beni beğen~fl"='~r~· miyor, « Ben,
7J 111· ibrişim bıyıklı,
•r. kös körpecik,
ay parça~ı ddikanlıyım.
Sen artık kartlaşmışsın .
şılaşıyor.

Mısı rlıların günü
Bugün Mı sır Kralının doğ
duğu günün yıl dönümüdür.
Bu münasebetle, Mısır konsolosaııesinde l!>ir resmi kabul
yaplm:ıktadır.
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lstanbulda mezbaha
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ıııes:Ylı Hüseyin bey, bu
tiııı· ele hakkında bir muharri-

arasında

.
ragmen
mes 'eleyi hükümete
aksettirmemek
Fener Hawapııslı!f ı
için gayet keArtık patriklik sıfatını tamatum davran~ış e bunda muvaffak olmuşl.ardır.
men kaybetmiş olan Başpapas
Vasiliyos Fenerin eski defterİhtilafı ve ihtilafa sebep
lerini ve müteveffa patriklere
olan mes' el eyi kısaca nakleait evrakı karıştırırken Osmanlı
delim:
bankasındd bu şekilde bir
Müteveffa patrik Y ermanos
«20» bin lira mevcut olduğu
zamanında Kanbur oğlu isminnu öğrenmiş ve Başpap azl ık
d<' b':- doktor fukaraya tevzi
namına bu parayı iste miştir.
edilmek üzere Y ermanosa 50
Osmanlı
bankası
verdiği
cevapta «20» bin altının banl:iin Türk albnı vermiş ve vakada bulunduğunu ve hükusiyetnamesinde bu paranın
met tarafından alınmadığını,
münhasıran Y ermanos tarafın
bu paranın hükümete ait oldan tasarruf edilerek fukaraya
dnğunun vasiyetnamede tasrih
dağıtılmasını,
Y ermanostan
edildiğinden parayı Başpapas
başka kimsenin bu paraya
lığa veremiyeceğini bildirmiş
tasarruf ve el süremiyeceği
tir.
tasrih edilmiştir.
İhtilaf şimdiki halde devam
Y ennanos bu «50» bin liraetmektedir.
nın ancak « 30 » bin lirasını
Deftardarlığın
bu parayı
Osmanlı bankasından alarak
istjhliik etmiş, sonra ölmüş,
ihtilafı esasından halletmesi
mütebaki « 20 » bin altın da
lazımdır. Çünki para hükümeOsmanlı bankasında kalmıştır.
te aittir; fakat her nasılsa bu 1
Y ermanos bila velet ve
nokta şimdiye kadar hükümebila varis öldüğü için bütün
te bildirilmemiştir.
emval ve emlaki ile parası
hükümet hazinesine intikai
İki :vali dc.~isi~·or nıut
etmiş, fakat hüküınet ne bu
Mağnisa valisi Nurat beyle
vasiyetnameden ne de bu paBalıkesir valisi Özdemir beyradan haberdar olmamış ve
lerin bir iki güne kadar '
para şimdiye kadar bankada
değiştirilecekleri haber alın
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il c
han·

olmamasına

misak

hususla

Baş ·

ahiren şayan:
dikkat bir ihtilaf zuhur etmiş, fakat her
iki tarafta da
bir uyuşma ih·
timali mevcut

nuuüıı, Edirıı<•ıııiziıı uaı
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bu mektebi himayesi
altına almasını, ayrıca burada
tahsilin bir mecburiyet şekline
sokulmasını istemektedir.
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tanımam1» diye, kendisin den bir kaç
sene eve! dünyaya

olmamı başıma kakıp

~

gelm iş

duruyor.

E, ben de onu
evlat diye alınadım ya evime... Kapımın
e ş' ğinden eli
bıyığında ko ca sıfatile a dımını attı.

Sonra beni görmedi, benimle görüşmedi de değil. Eğer

(
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•

leppelin.

Çinde ...

intihar

[falya uzeri:7den !
buraya c~oğru

Yahudilerin
Nuri efendi kal- Tamirattan sonkaybolan kabibi bir hisse kur- ra f ecrubeleri de
Nazmi, bir hafyapıldı
ban oldu ..
Rusya, Roman- lesi bulundu.
j talık zevcesini 1 Maltepe askeri lisesi taleKadıköyüne lstanbul taraSon günlerde ((Çin»İn
fından
elektrik geçiren kablo ya ile siyasi mubesinden Cemal
zade
neden kesmiş? ı Nuri efendi, '.şakağına bir kur- bundan bir müddet eve) bir nasebat istiyor Hanko ~ehı·inde Yahugemi
tahrip
dilcrc ait çok eski bir
intihar

ge!'·.,.Jr

Ronn. ~
..'\.) - Korsika ııdFr • r ı gelen Graf Zepplin b:: c. • ~.ıat on beşe doğ
ru Rc"l.. afakında ilerlemiş,
Dünden tam bir hafta evvel 1
\'c bir çeyrek saat kadar şeh
evlendiği
zevcesini keserek
t "! üstünde u.;muştur. Yollar,
firar ettiğini yazdığımız Nazmi
taraçalar ve balkonlar halk
dün Dolap dere merkezi
i!e dolu idi. Her taraftan bememurları tarafından derdest
yanı lırış amediyi mutazamır.m
ve adliyeye teslim edilmiştir.
a\ azel r )'ilk~ 'yordu.
Zabıta cinayetten dün sabah
Zeplın bi: kac tı:yyare tarah::ıherdar olmuştur. ~albuki
fındar takip edildiği h~de
cinayetin pazar günü sabahı
Napoli isi,' aındindu u d<laşyapı 1 ı:lığı anI~cılmaktadır.
m şt r. Sa. ·
yc.diy dofi
Cinayetin niçin yapıldığına
rn 1 ür şehr gdecegi tahmin gelince, IV''lrgarıt Mustafa Nazmi
o' n a 'ctaclır.
ile sevi~ligi zaman «2000» lipoli, 25 ~A.A. 1 - Grat
ras olduğuııu, fakat kendisi
zt ıp~l' u sa t on Yle ıde şeh.r
Sırp tabasından olduğundan
t
,. uçı::-uş, sonra Ma~sine
bu p ranın sefarethanede sak1
etind~ ilcr.effi ir.
landıı_İını söylemiş ve Nazmiye

paşa

şun sıkarak

Bu hadise

1

etmiştir.

etrafında

zabı

tanın yaptığı

tahkikat henüz
bitmemiştir.
Şimdiye
kadar
alınan maliımat, bu gencin
kalbi bir hisse kurban gittiği
merkezindedir. Nuri efendi,
bundan bir müddet eve!
Belkıs atlı hır genç kızla münasebet tesis etmiş, hatta sırf
bundan dolayı, evelce devam
ettiği Kuleli lisesinden nakIetmıştiı-.

Son zamanda genç kız Nuri efendiden yüz çevirmiş, o
da uğradığı bu muameleden
derin bir yeis duymuştur.
Hatta bu teessürün sevkile
evi medikçe sefarethanenin
bazı
arkadaşlarına
kartlar
bu parayı vermiycceğini bil' yazarak hayattan bıktığını,
dinnişt r.
ölmiye karar verdiğini bildirNazmi de bunun
üzerine
miştir.
belediye dairesine müracadt
Bunlar da, Nuri efendinin
ed-.rek geçen pazartesi günü
her
hangi asabi bir hisse denikah kıydırmış, cumartesi güğil, yesine mağlup olduğunu
nü parayı almak üzere zevc.:.göstermel.itedir.
si Margarit ile beraber sefarethaneye gitmiştir.
komşu aı-ımızda
«- Bu fakir bir
kızdır,
on parası bile yoktur» cevabı 1
verilmiş, Nazmi, Margarit ta)' apılan bir istatistirafından aldatılmış olmasına

~zlumides
mağlup
A.inadan b' ~iri d ğine göre
dini lstandul şa'l!piyonu
r • rıını veren Maı.luıuides
A 'ı.a Yu ır. boks şampiyc;
m ile Kar ıla mış, şampiyon
Cc:•1 puloas, Mıızlumidcsi sayı
he.
ile maglup etmiştir.

H

tarafından

edilmiş

yedek kablodan istifade olunmıya başlanmıştı. Esas kablo
tamir olunmuş ve istimaline
başlanmıştır. Nafia ve Emanet
komiserleri dün yapılan tecrübelerde hazır bulunmuşlardır.

Atinada haydutluk
Atimıdan bildirildiğine göre
birkaç gün eve! blr gece
Atinanın en işlek bir caddesinde bazı askerler tarafından
birkaç kişi soyolmuşt.ır.
Atinn gazel !eri bu hadise
iizerine ~rek merkez kumandanının, gerek polis müdüriyetinin ehemmiyetle nazarı dikkatlerini celbetmektedir.

Şehir opereti
Emanetin bir operet teşki !ine karar verdiği yazılmıştı.
Bu hususta ihtisns erbabından
bir komisyon teşkil edilecek
ve verilen karar bu komisyon
marifetile mevkii tatbike ko nulacakt r.

Affedile
mahkum
o omobil nispeti

Şazi ihtifa i
D' / tabipleri-, bug n merhum diş tabibi Hali Şazi
h yin kabrinde b:r ihtifal
v ~aeaklard .

. lif

kıza

·ak pazar

riti

kesmişt•r.

sabahı

Marga-

kazası ·
Y cnicamide kemer altından
geçmekte olan İhsan beye
8397 numaralı otomobil çarpmı,., muhtelif yerlerinden mccruhiyetine sebebiyet vermiştir.
Şoför firar etmiştir.

Otomobil

yi ıümdc hııruş..ık varsa, kaç
tane olduğuı u seçe ek varın ştır

H ıdi evlfit diye kabul edeyim. Merhum zevcimdcn
dört tane var, Allah bağışla
sın, beşincisi fazla. Hem be~incisi, baksanıza, direk gibi.
Hepsinden
büyük olacak.
Kocnlığa yakışıyor,

Mart2 'l

Bir

yangın

Kazlıçeşmede Sokratın fabrikasından yangın çıkmış,

evlatlığa

rayet etmeden

yaraşmaz.

Bunlar bir tarafa. Evlat ta
olsa hayır'ı;ı değil.
Hiç hayırlı evlat kısmı ana·
stna el kald rır mı? Halbuki
bu beni kaç defa dövdü. Vücudüm çürük içinde kaldı.
- Hülasa aranızdan kara
kedi geçti.
- Hem d püsküm1e kuyruklu, bol tüylü, kuzgunisi.
Artık bunu evimde istemem!
Söz, kocayn verildi. Delikanlı koca, ayağa kalktı:
-Reis beyfeendi, bu hanımın
dedikleri pey asılsızdır. Daha
evleneli topu topu dokuz
ay oldu. Dokuz ay da nasıl
dövmi:ş olabilirim? Dokuz sene geç~iş aradan gibi liikırlı
ediyor. inanılır şey değil bul
Reis sordu!
- Yani, dokuz aylık zevce
dövülmez, ama dokuz seneliği
dövülür mü demek istersin?
Daha açıkças ı yenilikbitip
eskilik ortaya çıkınca .. ,
- Yok efendim. Ben eskise de dövmem. Adetim değildir kadın kısmına el vurmak!
Karısı, helecanla doğruldu:
- Benimle eskimedin ama
1
eski kocamla yaşın artmış! 1
Yeni karı sa:ı,,lmanın, diyor
bana, reis bey!
- Yok, efend!m, yok. Ben
böyle şey demedim, dövmedim de onu. Benim gibi
koca bulunmıız.
Kendisinden
başka dört
ç.ocuğunu, evde aylarca kalan
bir sürü akrabasını da doyaıııya besledim!
- Hadi oradan. Bütun masraf benim kesemden çıktı. Seni bile ben besledim.
Tenbel tenbel pineklerken,
çebine kahve, tütün parasını
beıı koydum!
Münakaşa artıyordu. Mahkeme kararile buna nihayet
verdi.
Arada şiddetli geçimsizlik
bulunduğu anlaşılıyordu. Bofanınlya karar verildi.

!

si-

söndürülmüştür.

Çarpan araba
Eminönünden geçmekte olan
Pendikli Sabire hanıma Ömcrin yük arabası çarpmış ,
Sabire hanım sol ayağından
yaralanmıştır. Arabacı yakalanmıştır.

izbanın

eşyası
Dt1· ·oğlu yokuşunda eskici
Hasan çavuşun evine sabıka
lı Sabri girmiş Ayşe ve Ki;::ban :sminde iki kaclmın eşya
sını ~alarak firar etmiştir .

l

:obas ı
Dün saat on yedide umumi
hapisanenin
jandarmalara
mahsus dairesindeki soba borusunda bulunan kurumlar
tutuşmuşsa da derhal söndü-

. 1lapisancnin

rülmüştür.

kavgası
Beylerbeyinde ( 8) numaralı
evde oturan Recep ismindeki
çocukla ayni mahallede sakin
Hakkı kavga etmişler, neticede Hakkı, Recebi taşla başın
r' 1n yaralamıştır.

Çocuk

••

Ulmek istiyenler
Dün şehrimizde iki intihar
edenlerin her ikisinin de hayatı
vakası olmuş, teşebbüs
kurtanlmıştır.

Bunlardan biri Katip Muslahattin mahallesinde, 33 numarada oturan Koçonun 17
yaşındaki

Zaruret
içmiş,

kızı

Palisyanadır.

yü1ünden
fakat tam

amonyak
zamanında

yetışilerek kurtarılmıştır.

ikincisi Ecncrde, Apbi subaşı mahallesinde olmuştur.
Burada ölmek istiyen Abdullah isminde bir gençtir.
Çok uğraşmıs , iş bulamamış, dün Rizeli Osman çavuşun kahvesine gelmiş, bir az
oturduktan sonra eline geçirdiği tendürdiyot şişesini başı
na dikmiş fakat çabuk yetişi·
lerc k kurtarılmıştır.

\re göre Yunani tanda
«37/ı): Roı11an~ ada ufC..!•l,

Y ugo. la yyada (( ı, ı ·,11 ıı,
Bulga ristanda 1" 2~1U »
nüfu. a bir otoınohil
isabet etn1ektc in1is.
•
,\caba bizde hu nispet
ne kadardır?

Bır

katil mes'elesinden on
seneye ~ahküm Erzurumlu
Oturakcı oğlu Mehmedin has·
talığı anlaşıldığından baki kalan ceza müddeti affedilmiştir.

Ba ·o nıeclisi naınzetleri ne zan1an

Bükreş, 24 . Sovyetlerin
Berlin sefiri, Romanya hükümetine, Rusya ile Romanya
arasında münasebatı siyasiyenin iadesini teklif etmiştir.
Sovyet hükumeti, buna mukabil, Moskovada muhafaza
edilmekte olan Romanyaya ait
bütün evrakı hükümeti iadeyi
vadetmcktedir.

Bulgar hükumetine h ... cu lar
Sofy~

24, Sobranyada
muhalifler ve bilhassa sosiyalistler bir nümayiş yapan darülfünun telebesine karşı jandarmanın, velevki havaya olsun, silah atmasından dolayı
hükumete pek şiddetli hüçumlarda bulunmuşlardır.

Yunaıı

hariciye
nazırı Belgraffa'

rilmiştir.

Anadolu kulübü
idare heyeti

İspanyada dikta-ı

törlük

Bir küstah

San'atkar Ahmet Fehimin
san'at hayatının 53 üncü senesi münasebetile dün akşam
Tepe Başı tiyatrosunda bir
müsamere verilmiştir.
Bu müsamerede Darülbedayi san'atkiirlan « 3 » perdelik
«Teyze hanım»komedisini, Naşit
bey kumpanyas ı da bir
perdelik «Obur imam» komedisini temsil etmişlerdir.
Tiyatro çok kalabalık olmuş,
Ahmet Fehim efendi müs merede bulunamamıştır.

İ rtiha 1

Tesrifatçı

Kamil bey mer·
humuiı mahdumu ve Madrit
Sefiri sabıkı Feridun Bey merhumun biraderi Atina Sefareti esbak başkatibi Aziz Harun beyin Büyük adada, Nizamdaki hanesinde irtihal eylediği teessüfle haber alınmış·
tır. Cenazesi yarinki çarşamba
günü öğleyin Büyük adada
makberi mahsusuna defnedilecektir.
Ada. v~puru kôpriidcn saat
10,1.:; • har~~:ct etmektedir.

Halepte vaziyet

Paris, 25 (A. A.)- Halepte
Jrnrışıklıklar vul:uuna dair olan
haberler tamamen asılsızdır.
Halepte Suriyenin diğer aksamında olduğu gibi tam bir
huzur mevcuttur. Hiç bir takviye kıtaatı gönderilmemiştir.

Eski reji ve tütün inhisarı
Ankara 26 (H. M.) - Eski
rejinin tütiin inhisarını işletmi-

~"'7 çıkarılmıştır. Eskisintn
.. ntm-

nısı

laşılnu~tır.

Bunlann, kaybolan
Yahdi kabilesi olduğ-u
ınuhakkak addediliyor.

Sokağa bıı·akı-

lan. cocuk.
,

Atina, -25 Yunan har. 1 Şehren1inindc oturan
nazırı Delgrada vasıl olmu~tur. ,
sabıkalı
takın1ınclan
Kendisine pek parlak hir isArap Salihin zevcesi
tikbal yapılmıştır. Yunan har.
nazın Sırp har. nazır vekili
Fatn1a üç aylıl· kız
ile dört saat süren bir mülaçocuğunu zc,·ci Salih in
katta bulunmuştur.
bal·ına<lığını
behane
Sırp - Yunan misakının çı.r
ederek dün sabah soşamba günü imzası için Yunan har. Nazırına talimat veJ,akt.a bir taşın üzeri-

anlaşılacak
Yeni Baro meclisi inzibatı
Ankara, 26 (H.M.) - Anaiçin C. H. F. nca gösterilecek
dolu kulübü heyeti umumiyesi
aza namzetle~i, dün fırkada
hariciye vekili Tevfik Rü~tü
toplanan avukatların verdik- ı beyin riyasetinde toplanmış
Kd. Müba~ir
leri reylerin tasnifi neticesinde
[ 1 inci sahifeden mabat]
Hasan (Trabzon) , Saffet
tespit- edilecektir.
(Erzincan), Edip Servet, Ali
ce kabul edilmiştir. Ancak
Rey varakalarında 30 ar
Rana, Tahsin (Elaziz), Süleyişe başlaması için vilayetin
isim vardır. Bunlardan en çok ı man Şevket, Cemal (Antalya)
encümen kararını tastik etmesi
r-cy alan 12 zat, fırkaca tercih
ve teşrifat umum müdürü Saflazımdır.
edil cek ve namzet gösterifeti Ziya beyler idare heyeti
l>ün b;r müharriritniz, helece:ktir.
nüz vazifesine başlamamış
azalığına intihap etffiiştir.
Namizetl(I', bir iki güne
olan Nevin hanımı görrnuş ve
(ida ) iabiriı değişti
kendisinden, bir çok meslekkadar tespit edilecektir.
Ankara 26 (H.M.) - Yeni
ler arasında m·· başirliği terSahtekar arzuhalciler ceza ve usulü muhakem kacih sebebini sormuştur.
nunları basılmaktadır. İdam
M"ddci umumi muavinlerinNevin hanım, muharririmizin bu suali karşısında tecezası ismi «ölümcezası» tabiden Hayrettin Şakir beyin
bessüm ederek ı;unları söylerine
tahvil edilmiştir.
imzasını taklit ederek bir mevm ştir:
kufu tahliye ettirmek istiyen
« - Biz, yani kadınlar he-arzuhalci Musa, namıdiğer
men her meslek içinde b:r
Mustafa hakkında takilıatı
yer aldık. Fakat her nedense
degişti
kanuniycye devam edilmekbu zamana k; dır mübaşirliği
Madrit, 25 (A.A.) - M.
ihmal ettik ve bu meslek için- -tedir.
Primo
de Rivera matbuata
Bunun firar eden ref;ki
de ki mevkiimizi boş bıraktık.
tevdi etmiş olduğu bir tebGerçi daha bir çok intisap
İhsan aranılmaktadır.
edemediğimiz meslekler yok
liğde kendisini memleketten
değil. Fakat zamanla bunla~
ve kraldan beş sene bir müdda da yer alacağız,
det için itimatlarını tecdit
Unkapanında fırıncı Tanaş
İşte ben hemcinsimin ihmal
etmelerini talep edecek dereisminde biri, Türklüğü tahkir
ettiği mesleklerden biri olan
cede
genç ve dinç hissetmeetti!ı'inden dolayı tevkif ve
mübaşirlikteki boşluğu doldur·
diğini beyan etmektedir. BiAdliyeye teslim edilmiştir.
mak üzere müracaat ettim.
naenaleyh iktidar mevkiinden
Öyle zannediyornm ki yeni
Ölüme
sebebiyet
mufarakat istihzaratını tesri
vazifeme başladıktan sonra
çok çalışacağım ve her halde
etmek
arzusundadır.
verenlrr
muvaffak olacağım.»
Mumaileyh memleketi kenBelkıs hanimin kerimesine
Türkiyenin ilk kadın mübadisine bir halef hazırlamadan
amelyat yapılırken ölümüne
şiri
Nevin hanım, memurin
ve nagehzuhur bir takım vak'sebebiyet vermekle maznun
kanunu mucibince 6 ay namaların
hudusunna müsait bir
olan doktor Kenan, beylerle
zet olarak çalı~acak, sonra
vazifesi asalete inkı_liip edeebe Fatma Müberra hanı- - vaziyette bırakmamak ıçın
elinden geleni yapacaktır. Zira
cektir. Kendisi kalemde istihmin
ve
ölen
kadının
tam edilecek, fakat her gün
böyle bir hadise bilhassa nazezci Cemal beyin muhakebir iki tebligat yapmak suregehzuhurluğu dolayisıle vatanmelerine bugün devam ediltile staj görecektir.
mekted ir.
daşlar arasında büyük şaşkın
lıklar tevlit edebilir.
Fehim efendi müsa-

meresi

kitap
bulıınınuştur.
Bu esenn keşfinden
sonra, o vih'iyettc yaşıyan
birkaç
yüz
Yahudi ailesi bulunarak kendilerinin 1300
seneden beri
nıezkıir
havalide yasadıkları
• •
Ye bunların bir takını
Yahudi
askerlerinin
hcka yası oldukları an-

terkcde:rek evıne
kaçn1ıştır.
Sokaktan
geçenler küçük bir
yavrunun sokakta feryat ettiğini g6rerek
polise haber vern İ.,,
kadın Adliyeye tcsliın

ne

olunn1lıştur.

Raley kruvazörll
Bir Amerikan amiralının ku·
olarak şehrimize
geleceği bildirilen Raley kru·
vazörü buğün limanımızda bek·
lenilmektedir.
Kruvazör, şehrimizde beş
gün kalacak, sonra Akdı:nize
gidecektir. Mbafir gemi, li·
manda merasim:e karşılana·
mandasında

caktır.

----·-·

Faik Sabri B. geldi
Devlet matbaası müdürü
Faik Sabri bey dün Ankara·
dan şehrimize avdet etmiştir.
Mumaileyh Ankarada Devlet
matbaası işleri
teşebbüslerde

hakkında bazı
bulunmuştur.

ye talip olduğuna dair ortaya
çıkan rivayetlerin aslı yoktur.
Maliye vekili beye sordulll•
Dedi ki:
- " Böyle bir müracaat
yoktur. Olsa bJe verilmiye·
cektir. »
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f akı3.t Elektrik ücretle- Gene sarhoş e- Vergi teklifi suız
b 'zim hic•
rinin ucuzlaması denleri meydana ya düşeceğe
/('111
cıktı
haberimiz yok! muhtemeldir.
benziyor
Olmuş,
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I lıle!Jr /Jirl ;,;.;_
l'
/illi /esel /J/İ. ·ı'i
'
.ı

.ı

~

nis, 'lt. fe.kalade bir
kon;rre aktc 'ec. ·k ola:ı taicbc birliği, mu' !imler ve
!be!~ ı d.ı et
ed rL1r ' c•li
rr.allarn m.mlekette tam s ı
r tte hakim'yefni t nin ·,. n
müd vdei efkarda bulunaca1 ~
tı.-. 5 mayısta
b.ıyuk tez b rler yap .ması, yerli mıılhr
1 ~' de konferanslar veriı:ncsi
mu:..arrerdir.
ün baro azas ·ıdan fırk ya
m n p 150 h~dar avukat Fırkada toplanmış, geçende istifa eden baro r.ıC;-
lisi inzibatını istihlaf ede~ k
n ilzctkr ha';kındıı görü,. ·ı
mil liir. Verilen rEyler bugün
tasnif
edilecek, namzetler
teppit oluııu.caktır.
ara sui ·.. timali hakkında
tetkikat yapan teftiş heyeti, bazı mühim vesika ve
defterler ele ::;eçirmiştir. Bunlar (1919) dan 1928 senesine
kadar olan mühim muamelatı
ihtiva etmektedir. Bunlarc' an
ınühim istifadeler yapılması
mahteme!d:r.
f unanlı!arla yapılan mübadele müzakeresi tevc kuf devresine girmişti•.
mösyö Diyamantopulosun Atina seyahati bu mes'ele ile
al.fi kadardır.
1\..llahınut Muhtar paşanın
iYi bahriye nazırlığı zamanmdaki karşılıksız 40 bin İngi
liz liralık tediyat hakkında
muhtelit encümen bugün toplanmaktadır.
Encümen dün
toplanacak idise de izahat
vermek üzere davet edilen
Seyrisefain müdürünün Gül
Cemalin tecrübelerinde bulunması dayet telgrafmın alınma
sım geciktirmiş, Sadullah bey
Ankaraya ancak dün gidebilmiştir. O zamanki
idare
erkanı da dün gelmişlerdir.
eni belediye kanununda intihap hakkının «her Türk»
vatandaşa verildiği tabiri bulunmasılll!dan kadınların da bu
haktan istifade edecekleri manası çıkarılmış ise de şimdi
bu nokta tashih edilmektedir.
Bu hak yalnız erkeklere ve-
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rilmiştir.

ra·
tir.
!et
azı

T

ürklüğü

tahkir etmekle
m.amun Hronika gazetesi mes'ul müdürü madam
Eleninin dün muhakemesine
devam edilmiş, mahkeme selilıiyet mes' elesini ileri sürerek
evrakı ağır ceza mahkemesine

..

vermiştir.

.

sküdar ceıa
reisi Aziz
beyiu ağır ceza riyasetine tayin edileceği söylenmektedir.
tifa eden ticaret odası katibi umumisi Vehbi beye
iki bin, yine istifa eden Meh-

Ü

e·

l.

«Tan» gazetesi yazıyor: «İs
t::ınbuldan telgrafla bildiriicliğine göre, Ti.ıtk memurları,
sinemalarda ı:,österilen filimlere ait izahatın münhasıran
T'rkç olmasını karar altı:ıa
almı hr.
Bu karar, İstanbulda sinem ra d v~ '1 edip L Fransızcadan b~l:a ı:~an bilmiyen
bO l ıı hi,i ar~~~da büyük
bir heyi!~an u;ıındıı ·şbr.
Diger taraftan müesseseler·n ticaretine z:ırar vermesinden dv'<yı sin~ma sahipleri
de teşcbbLısatta bulunmuşlar-

s.' s - s nemalarda

iza-

at n Turkc;:C; ol r:ıası kararını
loız~
•
....Ml ....l
a•t b'ır ha ıc•.. ır.
E;'; r un.ar fiıim seyretmek
,.I"

.ıe:r~ Turkçe ögrenirler.
S;: nra ortada ne heyecan,
ne helecan, hiç bir şey yoktur. «Tan » gazetesine bu
uydurma şeyleri kim haber
veriyor?

ist

met Ali Nisfet, sanayi şubesi
müdürü Vahit beylere de mün..sip tazminat verilmesi takarrür etmiştir. Celal Esat
beyin de istifa edeceği şayidir.
urşucu Cemal Ankarada
nezfi dimagiden ölmüştür.
eyli Ekspres gazetesi Ankaradan şu malumatı alarak neşreylemiştir:
Türk hükumetinin inşa ettireceği muhrip, tahtelbahir
ve sair gemilerin münakasası
hakkında İngilizler, F rasızlar,
İtalyanlar ve F elemenkliler
aı-asında Ankarada adeta ticari
bir meydan muharebesi ceryan ediyor.Bu inşaabn kıymeti
3,000,000 İngiliz lirasından
fazladır. Mezkur memleketlere
mensup başlıca inşaatı bahriye tezgiihlannın direktorları
şimdi Türkiyenin merkezi hükumetinde hummalı bir rekabete girişmişlerdir. Bu mücadele ve rekabette İngilizlerin
muvaffak olacağına deliılet
eden alaim mevcuttur.
nadolu demir yollan hissedarları dün Galatadaki müdüriyeti umumiye binasında bir heyeti umumiye içtimaı aktettiler. İçtima Meclisi idare azası ile eski ve yeni heyeti idare azası iştirak
ettiler.
Celse açıldıktan sonra, Meclisi idare reisi son vaziyeti
izah etti.
Hattın yapılan itilafname
mucibince hükumete satıldığını
anlattı ve meclisi idarenin tanzım ettiği uzun rapor okundu.
Bunu müteakip Demir yollan, Haydarpaşa liman ve Mersin, Tarsus, Adana demir yollan şirketlerinin hiikümete
devri itilafnaınesi okundu. Hissedarlar yapılan muamelatı ve
yeni heyeti idare azasının listesinı tastik ederek dağıldılar.
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Elektrik tarifesine ait ihtilafın Nafia vkaletince, Emanetin noktai nazarı aleyhine bir
karara iktiran ettirildiği yazıl
mıştı.

Elektirik şirketi, ihtilafın
halline intizar edildiği müddetçe, tarife komisyonu toplanmadığı için kendi hesaplanna istinaden her üç ayde
bir fiat tarifesinde tadilat
yapl!l!S; bu hesaplara göre
alabileceği
azami ücretten
de 20 paradan 50 paraya
kadar tenzilatlı bir tarife tatbik
etmiştir.

Nafia komiseri Mustafa Arif beyle Emanet mümessilin den ve elektrik şirketi M.den
mürekkep olmak üzere, yeni
3 aylık .elektrik tarifesini tanzim etmek üzere bugünlerde
içtima edecek olan komisyon,
ihtilafın halline intizaren tarife komisyonunun toplanmadığı zamanlarda şirketin tatbik ettiği tarifeleri ve istinat
ettiği hesapları tetkik edecek
ve fazla ücret alınmışsa , yeni
üç aylık tarife ona göre, daha
ucuz olarak tanzim olunacaktır.
Tarife komisyonunun ihtilaf
çıkan celselerine Şehremini
muavini Hamit B. iştirak etmişti. Bu sefer Hamit B.
iştirak etmezse Emanet şir
ketler komiseri Muzaffer B.
iştirak edecektir.
Yeni tarifenin tanziminde,
Elektrik şirketinin mukavelesinde muharrer olan kömür
fiatı, amele ücreti ve kambiyo temevvücatının vasatilerinin alınmasını am'r bulunan
formül esas olacaktır.

Acaba
kudurmuş

mu?

İki gün evel Balikesirde Küçük İsmail
naınında

biri kafayı
iyice çekerek tabancasını çıkarınış, yolda
rastgeleni tehdide baş
lamış ve karşısına en
son çıkan Nainı çavuş
isimli bir adanıın gırt
laıtına . sarılarak boğ
n1ıya kalkışnuş.
Bu
aralık polisler yetişip

kendisini güç halle
karakola götürmüş
ler, fakat burada da
ifade verirken sustalı
çakı ile bir polisi elinden
vurduğu
gibi
diğer bir polisi de
odunla sol şakağından

Bu

kadarı

fazla
degil mi?

Kasımpaşada

Bedrettin mahallesinde oturan Davit Nesim
isminde bir Müsevi kariimiz
gönderdiği
bir
mektupta
diyor ki.
- Ben seyyar leblebicilik
Y3f3ll
bir
adamım.
B!r
eve!
köprüde
l:aç gün
'bir mlrjteriye leblebi vermek
için bir dakika kadar tevakkuf ettim. Malum ya, leblebi
tartılmadan satılmaz, tartm;;k
için de durmak lazımdır.

O esnada köprüden geçen
Emrullah efendi isminde bir
zabıtai belediye memuru bana
hiç bir şey söylemeden leblebi
dolu mangalımı bir
tekmede yere yuvarladı ve
beni Etem efendi bminde bir
polis memuruna posta ettire·rek bekdiy~ merkezine göfürdü. Dayak ta yedim.
- Aman beni k-urtar, ölüyorum diye polis Etem efendiye iltica ettim . O da beni
kurtaramadı. Bu adctlet devrinde bu hakarete aziz hüku:ııctimin cevaz vermiyeceğini

'

Şehrin bazı

semtlerinde bulunan şıracıların insanı sarhoş
edecek derecede keskin şıra
yapıp sattıkları tekrar meydana çıkmıştır. Bu esrarenğiz şı
ralann içinde fazla miktarda
ispirto bulunduğu ileri sürülmektedir. Müskirat inhisarı
bundan sonra bütün şıraları
tahlil ettirecek ve ispirtolu
şıra yapanlar hakkında kanuni takibatta bulunacaktır.

Bir Japon profesörünün tetkikah.
Japonyanın Tokyo
darülfünunu profesörlerinden l\lr. «Hara»
bir kaç gündenberi
İzınirdeki Efez harabelerinde tetkıkat yapnıaktadır.
Profesör,
bir iki gön sonra Bergama ve Sardes harabelerine ,gidecektir.

Ankarada bir
hırsızlık
Ankarada
şoför
Rıdvan
efend~n'n zevcesi Leyla hanım,
komşuları ve Aziz dostları olan
Bulgar tebaasından Anderya
oğlu Masisin, her vakit teklifsizce girdiği evinden bir kaç
ğün eve! kimse görmeden bir
kutu aşırmıştır ki, bu kutunun
içinde tamam (1500) lira
kağıt para, bir beşlik altın,
üç ziynet altını, kıymetli bir
cep saati ve bir çift elmas
küpe varmış. Bereket versin
Polis, bu hayırlı komşuyu çabck yakalamış, paranın pek
Z! barcedilmiş olduğu halde
diğerlerile sahibine teslim etmiş, hanımı da mahkemeye
vermiştir.

MUHTEREM HALKIMIZIN NAZARI
1
ıarııi
DİKKATİNE

--

Darülelhan ve daha memleketin tanınmış yüksek san'atkarlanndan Hafız Kemal, Hafız Sadettin, Hafız Burhan gibi
mühim hanendelerin sesleri
ve eserleri dünyanın en meş
hur gramofon ve plak fabrikası olan KOLUMBİA tarafından plaka alınmıştır. Bunu
halkımıza ilan ederken Darülelharun yeni plaka alman halle
şarkılarile klasik eserlerinin
ve diğer meşhur parçalann
Londradan gelmekte olduğu
nu da arzederiz.
Toptan satış mahalli İstan
bulda Katırcı oğlu hanında
Blumental biraderler mağa
zası olup fabrikanın markası
şudur;

Kolumbianın

yaralamıştır.
bildiğim

bıkmda

*

Bir alacak
Bakırköyünde

davası

mukim bir
zatın zimmetinde ha senet
alacağım bulunan 250 liranın
temini istifası zımnında 7 haziran 928 tarihinde Fatih sulh
icrasına müracaat etmiştim.
Hakim talebimi kabul ve
medyun da borcunu ikrar ettiği halde hakim salahiyet
meselesinden talebimi ret ve
Bakırköy sulh mahkemesine
müracaatımı tefhim etti; icra
kanununun ikinci maddesine
tevfikan itiraz ettim; kararı sa-

Süleyman Sırrı

beyin

bekarlık verğisi hakkındaki teklifi çarşamba günü maliye encümeninde tetkik edilecektir.
Encümen azası, resmen tetkike ve karar vermiye davet
edildikleri bu mesele hakkın
da fikirlerini açıkça matbuata
söylemek istemiyorlar.
Bunlardan bazı aza, iki sebepten teklifin aleyhindedir.
- 1 Memurlara verilen maaş kendilerine kifayet edemiyecek miktarda olduğu halde,
bu miktarı yeniden azaltacak
tekalif vaz'ı adilane olamaz.
2 - Bu nevi tazyik tedbirlerile izdivacı teşvik etmek
kabil değildir.
Bu esbabı mucibe dolayısile,
teklifin maliye encümeninde
reddi muhtemeldir.
Teklif maliye encümeninden
sonra bütçe encümenine gidecektir.

Gayrı

mübadillere tevziat

- Bugün intihııp
malik olan kadııılarımı
dan yirmi be otuz s
ki hallerini hatırları mı
lılar, o zaman ne kacl
necek ve acınacı:k b
idiler. Belediyeye aza
etmek değil, kendi ar
istedikleri gibi' çarşaf
intihap edemezlerdi.
- Öyle idi. Hatta
!er benim genç bir
teyzem vardı; bir gece
iki arkadaşı ile ut çal
söylediklerini mahalle
duyduğu için kocası ta
tam on ır:in müddeti
riyazat hapsine mahkii
miş ve biçı:re genç
sevgili komşu teyzeciği
dan içlenerek verem
gitmişti. Hey gidi gün!
1
Onlar, ne garip, ne de
acıldı günlerdi!
- Evet azizim, erte
şeyin mübah ve kac'•
şeyin günah olduğu za
erkek, gece yarılarına
istediği yerde gezer to

Gayri mübadillerden 3 üncü
listeye dahil olan (38) kişiye
de firari Yunan emlaki varidatından istihkaklarına isabet
eden miktarların tevziine baş
lanmıştır.

Bu akşama kadar ilk partiye ayrılan (105) kişiden (102)
sine istihkakları verilmiş olacak, cümartesi gününden itibaren ikinci partiye ayrılan
lara tevziata başlanacaktır .
ilk partiden (3) kişi çıka
rılmıştır. Bunlar Garbi T rakyalı müsakkafat eshabından
olup dosyelerinin tetkikine
lüzum görülmüştür. Tetkikatı
müteakıp istihkaklarını
alacaklardır. Bugün istihkaklarını
alan üçüncü listeye dahil
bulunan zevatin isimleri şun

dınsa

evde yavrusunu
alıp o devirlere mahsus
kadın eğlencesi olan s
tekerlemeler söyliyerek
geçirirdi.
- O tekerlemelerde
di, hiç hatırında kalan \
senin?
- Ne yapacaksın?
- Aman azizim, onlar
kiymetli « Folklör » dür,
bilgisidir. Eğer hatırında
!ar varsa söyle de şuray
dedeliml

lardır:

sistem
makineleri de Dünyanın her
tarafında hayret ve takdir
uyandırdığını
ayrıca
kaydede !im.
KOLUMBİA GRAMOFON
Go LTD. Londra ve Nuyork

için muhterem gazetenize iltica ediyorum. Y alvanrım size, Şehremini beyefendinin nazarı dikkatini celbedinlz.

..

...

Bekarlık

son

israr etti.
İstanbul adliye başmüfettiş
liğine müracaat ettim, evrak
celp 13 teşrinisani 928 tarihinde
hey' eti teftişiye riyasetine gönderildi. 13 kanunuevel 928 tarihinde tetkik
edildi el'an gelmediğinden takibi ricasile başmüfettişliğ·e
müracaatta bulundum.
Bu defa ( tekit ettim gelmedi tekidi diğer tekidin manası itibarile tekdirdir bekle
c·wabı verildi.) Keyfiyeti 14 şubat-929 tarihinde istida ile
Adliye vekaletine bildirdim;
el'an bir cevap gelmedi. Esasen hakim, kanunen salahiyet
iddiası dermeyan edilmeden
tetkik hakkı yok iken baş
müfetlişliğin
va1.ifesi
de
bu gibi gayri kanuni karar-

Ortaköyde Hasan Riza, Parmak kapıda Hüseyin Cemal,
Beşiktaşta Rifat Sami, Arnavutköyünde Cemal, Beylerbeyinde yüzbaşı Ziya, Üsküdarda
doktor Avni, Kadıköyünde
Mehmet Ekrem, Asmaaltmda
Hasan Tahsin, Taksimde Suat
Beşikt.aşta Hasan Lütfi, Zeyrekte lbrahim, Pangaltıda Mazhar bey ve efendiler, Şehre
maneti şirketler kontrolörü
Memduh B. ve Şişlide Refet,
Divanyolunda Zehra Neyire,

Bakırköyünde Şahsine, Nışan
taşında Fatma Vicdan, Tak-

simde Mihriban, ve Naciye,
Üsküdarda Hamide ve Afet,
Beşiktaşta Nafize, Süleymaniyede Atiye, ve İsmet, Cağa
loğlunda F atına Zehra hanım
lar ve beyler.
Şişlide Mustafa Nuri paşa
versesi, Karakaş biraderler,
Saraçanebaşında Ömer Lütfi
Ef. versesi, Osman beyde
Rahmi Bey versesi ve Beşik
taşta Hayriye H. ve mahdumları Beyler.
!arı tetkik ve
haklı şikayetleri

mürakabe ve
isma ve tariki kanuniye isal vazifesile
mükellef iken bekle cevabı
veriyor; yirmi dört saatten
fazla evrakını tehiı e uğratan
memurlar tec:ı.iye oknurken
bu meseledeki memuru mes'ullerin de tecziye edilmeleri lazmıdır. Nazarı dikkati celbederseniz minnettarınız kalırım
efendim .
İstanbul Ticaret
Borsası memurlarından
Fazıl Rıza

S o S : Adliye

vekaleti her
halde meseleyi buradan sorduğu için iş gecikmiş olsa
gerektir.
Mamafi muhterem Mahmut
Esat beyefendinin nazarı dikkatlerine orıediyoruz ..

Fış fış kayıkçı

Çabuk ol kayıkçı
Evde benim etim var
Bir yaramazça kedim v
Kedim etimi yerse!
Kocam beni döğersel
- Vah biçareler vah
lence makamında söyle
tekerlemelerde bile hep
korkusundan bahseder!
- Hoş, şimdi kad
çoğu o eski korkuyu fi '
kocalarının

burunlarında

tiriyorlar yal
- O ciheti birak ta
de tekerlemelere devam
Alaylı

yavrum

alaylı

Maşrabası kalaylı

Komşu kızı saraylı

Lakin

ayvansaraylıl

- Ala! Başka?
- Al bir daha:
Benim oğlum nerede
Su

başında

derede
İncili çevre boynunda
Sarı kızın koynunda 1
- Aman bu hepsinden
Hatta iyi hatırlıyorum,
metli annem, beni kuca
aldığı zaman hep bunu
!erdi.
- Tevekkeli değil, bu
geldiğim halde hala san!
peşinden bir türlü ayrıl
yorum ! ue ise azizim ,
demek istediğim şu ki :
bundan yirmi, otoz sene
böyle çocukça, safiyaııe
!erle vakitlerini geçiren
dınlarımız, bak bu ~ün, B
diye intihap hakkına m
yükseld'
olacak kadar
Doğrusu buna çok mem
oldum!
- Ben de öyle ve tedcrimki: Yakınc:J'
intihabına da r

..
!!!I

1
y:eriııe otıır,
clileğiıı varsrı söyle.

Özz'lnz'i sil (/e

gran p1 ıto lf araki
le . parg·o ... "

bir

-1.13üç
buçuk
.l\luhzırbaşı.
rehaka- 1 taşıdığı
r1nın sualine
ceyap 1 diren1 et. Yaradana
at
bıçagı,
vermiyerek
koştu, ' sığınıp
Bayraktarın
el erine sonra geç karşısına,
ölç teresin bağırsa
sarıldı, gözlerinden iri
iri ya5lcır dö•,üldüğii ğını!
Bayraktar, nıüşn1eiz
halde o ellerin birini
bırakıp diğerini
ve bir çehre ile :
Amerik"n
- Baba - dedi - bol
onu koyup öbürünü
kız kolejinde
' · ,
...b
öpmiye başladı. Bay- keseden atma. Aklın
Arnavutköy Ameri- tp,...._ _ _llllillllll,'1111
raktar, pek az zaman varsa şu adamın der- kan kiz koleji Türk ~pKONFET~,,,ff
evel ölümle kucaklaş dine çare bul. Yağ talebesi önümüzdeki
murdan kaçmak isti- cuma günü bir müsa- öKONFETJ,,, ~E
mış olan bedbaht ada§
~~
yeni doluya sürükle- nıere tertip etınekte
mın şu hazin haline
lJKONFETJ.,,I!
müteessirane bakıyor mek doğru bir şey dir. Bu münasebetle (j
~ Kadının , Zevku sefanın ()
==
midir?
ve ellerini çekmiye
(3) perdelik kör piyesi ~ bütün hulyaların filimidri ~~
İhtiyar,
sesını
bir
Wıııııımuu•n•ıııınıııııuıııııı 1 1 nııoıııııın·ııııımıııınuıııııımıım 1 mıınBIİ
lüzum
görmüyordu.
temsil edilecektir.
•uısıwıuıurııım IJlırıımıu ııuuııııwı.a:uırııuım uııuuurııı 11Uıu9'
perde
daha
yükseltti
:
İki-üç dakika sonra :
- Herifi kodoş yap- ı
Eğer NEŞ'EYI, ZEVKİ, ZARAFETİ seversem
- Yeter
arkadaş
istiyorsunuz.
Yarın. akşam
- dedi - gözünü sil de mak
Sonra
utanmadan
yerine otur. Benden
Sinemasıııa
yağmurdan,
doludan
bir dileğin varsa esirgidip, dilber
bahse kalkışıyorsunuz.
gemem, elimden geleBETTY BALFUR un şah tenısili
.
Ölünün fırtınadan ne
nı yaparım.
pervası olur? İşte şu
Muhzırbaşı,
sımsıkı
herif te bence bir
tuttuğu elleri bir nebŞöyle
bir
meyyit.
ze daha
ıslatarak
dirilir, erlik gösterir, 1 filimini seyrediniz. Hiç te teessüf etmiyecekdniz.
inledi :
dedivimi yaparsa bir
·
:;,
..
E=
- Beni ölümden kur- şey kaybetnıez, belki
~~ BEN-HUR un unutulmaz mümessiliRAMON NOVARRO g%
~
tardın. Namussuzlukkazanır, hiç olmazsa
tan da kurtar. Ağa mezarında bir fatiha
'f:f!
::
nın istediğini yapaokuyan bulunur.
~
filiminde
~
-=
mam.
Namusumu
Bayraktarın işmizazı
1
1
• ....
çöplüğe atamam.
~IMllUlllKllDUllllllllllllllllllllDllttUllllllllllllUIUlllUJll~l~'illllllUllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUMHlilJllllllllimttllnıııııımıttıılHlllDnlllllHIUOUlllllllı!')i
ziyadeleşti :
Bayraktardan evel,
- Baba - dedi - bir !:i Filimlerin en muazzamı, VİKTOR HOGOnun şaheseri 1
i
,GÜLEN ADAM
1
babası, bu acıklı enine
yol daha yalvarıyo 1
Mümessili: KONRAD VA YDT
li
cevap verdi :
rum, sesini kes. Şu ~ııııımııııııımıım11111111111ı1111ııaıııınllllllllı1D1V111111ııı:ıınııııınıı!!lllllııııırnıınııııımıH1mm11n~ıwı1A1H11&wnmnıınıloi
- Erkeklerin ağla bahtı kara ile izin ver ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Önümüzdeki ~e!şembe ASRı" sı·NEMAD' A
ması da
yeni adet de ben konuşayım.
akşamından ıtıbaren
.t-1.
MAhadi var
oldu.
Şu saç-sakal
J\1ATA HARİ (CASUS DANSÖZ)
seninse ağlamak ayıp.
Muazzam, emsalsiz ve merak aver filimin iraesine haşlanıyor.
Sinenıa ve tivatro!a r
Bu sehhar dansözün harbi umumi esnasında oynadığı siyasi
Herif,
bir
daha
FERAH
Si
tEMAOA
rolü, casusluğu ve fevkalade güzelliğine ve büyük muvaffainledi :
kiyetlerine rağmen ( Krallann mabubesi idi ) pek genç
- Elimden ne gelir VOLGA, VOLGA 14 kisım
yaşında ~ken husran ebediye mah!:iım olarak idam edildiğini
Ayrıca
ki? Düşmanım zorlu.
ı
tasvir ve irae etmekte olan bu müstesna filimi mutlaka
Dünyanın en meşhur hokkabazı
görmeğe
gidiniz
İhtiyar Yeniçeri birMELlots. Matine: 14~. 16\
den
hiddetlenerek
nı;:nılıttııı!lflpıllllllltıımmıl•:ıtlıııtım
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ŞEHREMANETi BU AKŞAM

haykırdı·:

~ ~ I~
lı ı 1

- Zorlu olup ta ne
olacak?
Yaradanın
bir elinde çamur, bir
elinde çelik yoktu ya.
Seni de onu da topraktan yarattı. Ağa
diyerek önünde secde
ettiğiniz adamın da

fcf

llilllll

ycı.lnız muallimlerle tale-

KÖR

GÖRÜCÜ

MELEK SİNEMASINDA
gösterilecek olan •
•
ÖLÜM FEDAILE~I
Filmi için yerlerinizi şimdiden tedarik ediniz. Zira mükemmel bir şaheser olan bu muhteşem ve heyecanlı filmin
sizlerde bırakacağı tesiri biç unutmıyacaksınız.
CASUSLUGUN. KİN ve HUSUMETİN, AŞKIN
timsali olan bu eser bir PARAMUNT fil!Piqir.

Komedi 1 perde

t\ M~HAffilRf

t M.1URflıW

•

-154Podra yerine kullanılan
düzgün,
bol
rastık, kulak kenarından meme uçlarına
kadar gelişi güzel
serpilen benler, madamların o müstesna
gün için kabul ettikteri en güzide tecemmül
nişaneleri idi.
Tavırlar, tuvaletler-

Yarınki çarşamba akşamı

l den daha ala idi.

Yahanın verdiği talimata
hareketlerini
tevfik
için son derece itina
gösteren kadınlar. hayalhanelerinde birer
halayık tipi yaşatarak
kendilerini o ınuhay
yel nünıuneye benzetmek istiyorlardı. Hiç
biri, önıürlerinde ha-

, a . .aynı
.

layık

görnıediği

için

hayalen yaşattıkları
nümuneyi bittabi aslı
na benzetemenıişlerdi,
ve o sebeple de esirane
hürmet namına gülünç
vaziyetler alıyorlardı.
Mesela: muhteşem nıi
safiri taşlıkta temennahla
karşıladıkları
halde onun salonda
oturmasını

müteakıp

sıra ile gelerek eteğini
öpmüşler ve mümeyiz

beyi ise zarif reveanslarla selan1lamışlardı!
Bu acip rasimei hoşa-

-

...

nıediyi

ifad~n

-227 _Jlfıılıan·il'i:
Herif

beni g.örüoce
müşteri geldi zannederek
güler bir yüzle sıvalı ·l•ollarını tezgdha dayadı ve
eıniı'lerlmi
bekler bir
tav1ıı· takındı.

Ben. ~aşırnıış kalmL5tım.
açlık azml, aç-

Büyük bil'

lık lrnhr'1maıuığı il~ uıı·

-

diğiın

bu ycrdo şimdi
hem dJ:6 lmpaldarım hem
de dutlaklar,ım titriyordu.
Sustuğumu gi;ren fırıncı
sordu:
- Raç kilo?
Kel•eledlm:
- Ekmek alacalı dej'fl Um.

- Ya?.
- Ekmek kırıntıların dan, tezgüh üzerine dö külmüş parçalardan bir
avuç lstlyecektlm. Diirl
gündür ağzıma hir lokma
ekmek girmedi.
Siz olsanız benim bu
yalvarı.~ım karşısında ne
yaparsınız. Hemen büyük
olmasa hile ufak bir parça ekmek uzatıp:
- Al .. Ye de bana dua
et ...
Demez nılslnlz? Fakat
herifçi oğlu · böyle yap madı.

ara galiz bir !iüfür

Şişirdiği avurlları

sından
çıktı:

- Ala gran puto karakokl te paruoı.
Yay anasını!. Bu l•üfür
öyle suıılurıu· ve kalaylı
bir küfürdü ld manasını
burada size tercüme et mlye ulanıyorum.

anahtarı
Ortaköyde
yıkılan
duvar enkazı Emanet
tarafından

kaldırıl

açıl

ve yol

nıaktadır.
Duvarın

molozları
atılması

nın

denize

için

Çarağan

rıhtımından

sarayı

istifade

etmek icap etmiş,
fakat anahtar bizzat
1\1. l\1arvo
Serrada
•
bulunduğu için sarayın

döndü,
dündü haşııııa ueı;li zan nettim. ~asıl oldu bilıni•
yoruın tezıııllım ÜZf'rin ..
dC'ki teraziyi kuvvetsiz
V<' cılız ellerimle lrnptı ..
\jıııı oihi lwrifin lml'asına
ve lwıuliml de fırından
l•'ırın

dünd ü,

dı 'arıya l"ırlallııu.

Arkama bakmadan ne ..
fes nel'cse, soluk solu{ja
kaçmıya haşladım.
• ·e kadar kaçtım,

bil •

mlyoruuı.

Durdum. Bak·
ne gelen var ne ~I ..
den. Herif ne oldu'? Ayıl·
dı mı, bayıldı mı, öldü
mü, yaralandı mı, htila
da bilmem. Yakamı kur•
larmıştım. Yalnız enayiliğime doymıyayım ki bu
l<~rgaşahk
arasında bir
küçük paı·ça ekmek bile
tım

aşır:ıuıadım.

Dürt günlük açlığım bu
gece beı;inci güne devre ..
diyordu.
Evet.. Hiç mübala{ja
sanmayınız. Dört gün boğaz denen tonelden içeri
ekınek veya gıda namı ..
na nesnel vahide ulrmedl
ve daha iki gün de gir miyecektl. 1'"asıl mı yaı;ı
yord um'l Su ile, sade su
ile. Su boldu. Her bahçede, her parkta ve kenar
ınahalleleriıı sokak baş larında
bütün Bueııos
Ayres halkının içliği su
benim hem sabah kahvaı..
lıını, hem öğle ye akşam
yeıneklerimi teşkil edi •
yordu.
( Mabadi var )

İskan suiistimali

Sarayın

makta

ldı·is .J/ıtlıtef&

cünıle

kapısını

açmak kabil olamamıştır. Anahtar · bugün J\t ~'larvo Serra<lan jstenilecektir.

ve tevkifal.
İskan meselelerinde

mühimce sui' istimal
yaptıkları için İzmirde
yüzbaşılıktan mütekait
Osman efendi isminde
biri ile İsmail Hakkı
bey namında biri tevkif edilmişlerdir. Bunlardan başka Hikmet
efendi isminde birinin
de tevkifi beklenmektedir.

Bahar

koşulan

İzmirin ilk bahar
ları

bu cuma günü

at koşu
başlıya

caktır.

yesinin böyle bir ihti- geniş esnedi:
gene sıra ile nıerdiven ramı zaruri kıldığına
- Belli azizim, belli
inıan ediyordu. Vahabaşına geçerek ve el-dedi- yalnız emretselerini göğüslerine ko- nın da haşiane bir ta- niz de otursalar, biz
varak
edibane bir rafa ilişmesi neşesini de alemimize başlasak!
Mümeyiz
tavrı intizar almışlardı. yükseltti.
Hurrem, o yedi kaefendiye
gurur
ile
baHurrenı, daha beş,
dının ayakta durmakarak:
on gün evel içlerinden
sından zevkyap olduğu
Bu
efendi
-dedidört tanesile pek laüıçın
kendilerini hiç
zeki bir adamdır. Şu
olmazsa varın1 saat bu
bali yane münasebette gördüğün
kadınlar,
bulunduğu şu kadın
lstanbulun en kibar vaziyette. tutmak istisürüsünün eteğini öp- madamlarıdır. Benim yordu.
J\1ümeyizin
mesini, karşısında el- hatırıma riayeten zah- kaba gördüğü müdapençe divan durmasını met edip meclisimize .halesi üzerine yüzünü
tamamen tabii buldu. gelmişlerdir.
ekşitti,
nahoşnu4ane
İhraz ettiği rütbenin,
Mümeyiz, bir tutam emir verdi:
(Mabadi var)
kazandığı ediplik pa- enfiye çekti ve geniş

-

sonra

.............Ü..,,_
- ' - - - - ,... ••1

--

Sahife ~

:So :>aat.

____________________
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Bekarlık taraftarları
Canı yanan İıigiliz vaktini
nasıl

geçiriyor

idi. Tohum galmadı;
hep yedük. Gırğın (1 J girdi:
Davar öldü, mal öldü.
Anam hasta; kitim [2] şehit.
Gucağımda iki çocuhlan gürbete çıhsah dedük.
Bi dayım var idi, goyme-

gördüğünüz
bu
ad.ı.nı bir İngi:.izdır. Delikan
1
lığı zamanmda genç bir kızla
'evı miş bütt.i 1 albini bu kı11ıı aşkına vermış ve nihayet
0
n a evlenmiş .

rkekgi
111
~ı

Fakat günün birinde karı·
sının ihaneti ile karşılaşmış.
Bunun üzerine derin bir ye'se düşmüş, karısını boşamış
ve ömrünü bütün sevdigi bu
köpek!~ beraber geçirmiye
b aşlıunışbr.

o

ı

ilterede bu kıhenüz kimse

ler

~

1

1

Môdaya pek
•
fazla tesır
ediyorlar

•

yenememış.

- İllah gelme, bacının (3]
gizi, gebne!
- Ben burdan getmiyem de
bana kem yedirecek. Senin
gışların [4] sakat.
- Getme, ben seni yedirirem.
Garısı da dedi ki:
-El gızıdır. Ben yedirmem.
Ben sana garı olmam. Sen
onu eyledirsen ben bu evde
durmam.
Ben de dedim ki:
- Senin garı kendinden
edemem. El gızı, ben durmam,
diyir, ben durmam giderim
giderim babam gile, diyir.
Ben gidecem.
Dayım ağladı.

Ben gaktım, yola çıktım.
Araba tuttum, eşyayı üstüne
attım. Dayım peşime geldi,
ağladı, şehere gadar.
Bizim köy Bayburttan bir
saat ayağılan.
Bayburtta tumafile pındirdi.
Tumofild~ eğlendim; o da
orda ağladı.
Ağladıklayın, güçük gardaşım:

- Ben de gidecem!
Dedi; ağladı.
Gardaşımın ağladığına dayanamadım.

Y enecedim.

Tumofilci

tumofili
Zığana dağına kavuştuk. Tipi
olduğundan çoluk çocuk ağla
1 ,

dı. Şenliği

(5]

sürdü

Zığana

dağının

hanına

töktüler.
Oradan geldük T rapzana.
Girdik bir «yapı» ya. [6]
- Bu gış hurda durah!
Dedük.
Yapıya girdikleyin, orda bi
batman gadar erimiş yağımız
var idi, çaldılar: Evimizin sa-

1

Kış

. ~is Meri Fiçmnr, İngilt
.ıı en kuvvetli kadınıdır. ~· •
1
Ye kadar kendi yaş ve sıkleti
llıütenasip olmak üzere erkek
adın kimle güreş tut~uş ise
ıı dakikadan fazla devam
1
tııiyen bir müddet zarfında
1
!1ını yere getirmiştir. Mis
ıçınur, henüz 25 yaşını bitireıııiş bir kızdır.
~üreşteki meharet ve kuvtıııi görenler, gençliğini de
.~arı dikkate alarak kendlllliıı sırtı yere getirilmez bir
'tııpiyon olacağı kanaatinde1tler.
1

"tıpkı sinema ve
Oman/arda olduğu gibi.•
~angaltıda,

Cedidiye soka.1 a Mihalin evinde büyük
•\ takı fabrikası tesis edildiaber alınmış, ev memurlar
~afından aranmış, fakat or~ bir şey bulunmamıştır.
eınurlar dikkatlerini arttı
p~k daha esaslı taharriyat
1 ~ca ınuntazam surette düzelış bir karyola altınida bir
llak görmü ler, bunu açmış.ve buradan vin bodrumu(!llıınişlerdlr.
1ii~ad~ mevcut su sarnıcına
· d'. _hır rııkı kaıanı yerleş11 ıgı hayretle görülmüştür.
llr~da, ayrıca yapılan
( Çtınento havuz içinde
3
tııkı
OOo ) kilo kadar cibre,
Yaınak için ne lazımsa
111
tif~la_rdır. Mihal adliyeye
ıştır,

bu sene her taraft;,
büyük bir şiddetle hükmün~
sürerken Kaliforniyadaki sinema yıldızları kendilerini soğuk
tan korumak lüzumunu hissetmişler ve bu lüzum yeni bir
• modanın icadına bais olmuştur.
Kürklü şapkalar .. Ama nasıl, kutuplarda yaşıyan Eskimolar bıçimi kürklü şapka .
Kışın

ihtiyacından

doğan

bu moda güzel kadın başla
rına
o derece yakışmış ki ...
Havalar ısındığı halde bile
bu moda terkedilmemiş !.

Romanya,
tayyare

aldı

Ronıanya

hükünıeti

tarafından

İtalyaya

sipariş

cdilnıiş

tayyareler,

olan

iki gün

Jin1anına
ve f{onıanya hü-

evci Küstencc

nakl

kuınetine teslinı
nıisti
• r.

Hem

ahır,

edil-

hem

fabrika!
Ayasofyada Y ereb atanda
merhum Talat paşanın evinin
ahırında Hasan isminde birinin gizlice rakı çıkardığı
haber alınmış , bu ahır aranarak beygir gübrelerinin altında iki fıçı cibre, «20» kilo
rakı, "100» kiloluk rakı kazanı kaynarken yakalanarak
müsadere eclilmiştİı'.

.,Uç aydır

maaş
alamamışlar
Üç aydanberi nıaaş

alaınıyan

Kilis nnıal
1.aruret içinde

liınleri
kalınışlardır.

habı.

Çaldığında gahdık. Eşyamı
zı töktü dışarı.
Döğüstük bunlar ile. O bİ>:

j

Get, - dedi - beş günden sonra gel .
Beş günden sonra 'gettim.
Çağırdılar şahat dinletmeğe
Şahatçılar

dedü kü:

- Bu yağı erüttüğüne biz
bilürük. Bunun da yağı çaldı
ğına bilürük. Yağı çaldı. Kendi yedü.
İnkar edemedü. İnkar etmedüğüne yağ çıktı.

Biz dedük kü, bu melmekette durmazuh.
Ordan hükfimata arzühal
ettük;
- Biz burada durmazuh,
efendi, dedükl
Hükfımattan ekmek aldılar,
kaç gün gidecekse.
Bızi pindirdiler gemiye. Öküzleri doldurdular, davar doldurdular,
Gemi gahtı, çoh sallandı.
Millete bağırdılar ki
-- Pes etmeyün!
Deye.
Gemici bağırdı:
- Seslenmeyün rahat gitsün!
Bi orospunun birisi peyda
oldu geminin içinde.
iki delikanlı
döğüş etti.
Azgaldılar, birbirini öldureler
Gemici geldü, bunları aylettü. Onu o yana
iteledü,
bunu buyana iteledü:
- Dögüş olmaz geminin
içinde Bizi mi batıracahsuz?
Gemi batar şimdilc.
Geldük' cfenizin orta yerinde
durdu gemi.
Burda muayana
etmeğe
geldiler gemiye.
Muaya ettüler.
Geldi gemi iskeleye dayandı.

Millete bağırdılar:
Tez çıkacahsuz!
Şenlik çoğidi!

Çoluğu çocuğu

çığnadılar.

Şenliği iteleClük.

.....

biz ona söğdük:
- Sen orospusan!
Oda bize:
- Sen orospusan!
- Orospu üstünden atar.
İki dane delikanlı çıhb evden ahşam namazı:
- Sizin sabahtan paranızı
verirüz!
Sesimizi kestük, yattuh.
Sabahtan delikanlılar gaçb,
gettü.
Gaçup gettüğünden ev sa-

Garagolun ögünde galduk
biz. O gece medreseye geldük medreseden yapı araduk,
yoh.
Geldük yangınlarda mağara
gibi bir keremit, oraya girdük:
Barabar gelenler kapusunu
bacasunu yaptılar. Tahtagala

habı:

hırsızlık.
Aksarayda oturan
doktor Hanıdi beyin
evine dün akşam saat
yirnıide üç hırsız girerek üst kattaki konsoldan ( 3000 ) liralık
bir senet, (~Bı)O) liralık

ze

söğdii,

- Haydi orospular! - dedüben sizi istemem.
Attı pırbmızı dışarı:
- Ben sizin yağınızı

çalsiz benim

madıktan sonra,
üstüme ediyirsiz.
Eşyamızı töktü dışarı.
Döğüştük: Biz ona söğdük,
o bize söğdu.
Gahtım, gettim
garagola,
şikayet ettim.
Orospu garagolcuyu aldı
içeri.
Garagolcu dedü kü:
- Bu almamış.
Orospu geldi:
- •Ne görmüşem, ne evimize gelmüştürler.
Ordan gahtım, gettim; içeriye arzühal ettim.
Arzühal ettiğümden garagol
beni çağırdı.
Dedüm kü:
- Ben yağımı istCl'im. Bir
batman eri İş y çaldı.
Bir daha o da kağat etti;
içeri bir yere yolladı:

~!!!!('.d

-

Gış

yırdi:

R mini

1\NE~ ··

Bayburlton İstanbula

/laik dililc Iıiluiye

tarafında.

Celalettin Ekrem

Aksarayda bir

t

. ,a~All·
otı~
. !!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!

Sinema şehirlerinin
garip, tuhaf, eğlenceli
hadisecikleri

- Deıııpôe)r çalı~ı yor - l{onalcl Kolmanın en sevgili (losiu kiı11dir?
Lı1i ycııi C\'İııde
'

--

- -----

1

.-...
1- Gördüğünüz resim bir kadın resmi mi, yoksa bir erkek
resmi midir? Sizi merakta bırakmıyalım. Amerikada sinema
yıldızlarından (Anna K. Nilson) golf oyununu çok sevmekte
ve bu oyunu oynarken daima böyle giyinmektedir.
2- Sabık dünya boks şampiyonu Dempsey artık işi büsbütün sinemacılığa dökmüştür. Resimde kendisini elıevm yapmakta olduğu kurdelenin bir sahnesinde görüyorsunzu; mahaza
şunu da söyliyelim ki sabık dünya şampiyonunun bu işteki
kazancı eskisine nazaran çok azdır.
3 - Maruf İrlandalı sinema aktörü Ronald Kolman müna'
sebet düştükçe hayatta en hakiki
dost olarak yalnız köpeği
(Bop) ile arkadaşı (Şarles Lan)ı tanıdığını söyler. İşte bu sevgili
dostlar ve işte san'atkar.
4, 5, 6 - Meşhur komik Harold Luit (Lui) vasi araziye malik bir çiflik almış, burada milyonlar sarfile büyük bir kaşane
yaptırmıştır. Resimlerimiz bu yeni araziyi ve bu arazinin yeni
sahibini gösteriyor.

Ağaçları tahrip

1

Tamı·rat·ı

edenler.

Beykoz mezarlığında çürük
ve kuru agaçlann temizlenmesi için Evkaf idaresi bir müteahhitle anlaşmış, fakat bu
çürük kütüklerle beraber kırk,
eili senede yetişmesi mümkün
olmıpn bazı

da

sağlam

kesildiğinden

ağaçlar

tahkikat ic-

A.hl.tı eclkırjki, t'
Elektrik şirketinin
alatı elektrikiyenin
Küçük tamiratını

I ~ 1Jf~(·t~tlf1Cl

rasına başlanmıştır.

Buna

sebebiyet verenler
şiddetle tecziye edileceklerdir.

diğerlerini

el emeğini
almadan mal
iki ipekli nıanto, üç
Polis.mektebinde 1 olduğu fiatla
palto, ve bir çok eşya
Polis mektebi devrei tahsiicra ettiği hiç
çalnııştır.
!iye imtihanlarına
şubatta
k!mseyo meç.başlanılmıştı. Dün imtihanların
bul değildir.
iki iflas kararı bitmesi ve mektebi ikmal eden ı ı----------=~
nıuhtelif ınücevherat,

[1 J hastalık
[2] kocam
(3) kız kardeş
(4) ayah1arın
(5) Ehali, yolcular, kalabalık.

Mahmut paşada manifaturacı
Aslanyan efendinin ikinci ticaret mahkemesince iflasına
karar verilmiştir .
Bundan başka İstanbulda
Ceıdl B. hanında ticaret yapan
İbrahim zade şirketinin hi.uedarlarından İbrahim Lütfü ve
Nasilı
efendı rm
Kemal
i<ihsen iflaslarına ikinci ticaret
m bkem since
karar veril-

ilmiştir. Umumi lmtemd t
tihan mayısta başlıyacak ve
efendiler haziranda çıkacak- •

(6) Ev, bina.

mıl(lir.

!ardır.

efendilerin merkezlere gönderilerek yerlerine yeni efendiler

alınması icap ediyordu. Fakat
henüz imtihanlar ikmat edilmeden Emniyeti
umumiye
müdürlüğiinden devrenin daha
üç ay temdit edilmesi emredil · ve devre daha üç ay

~Mühim

bire

er~

Garp mütefekkirlerinden
( Herbert Gcsson) un (Muvaffakiyet ve hayatın zevki)
isimli ikincı eserini de mu·
allim ve müharrir arkadaşlarımızdan Mubahat bey lisanımıza çevirm~tir. Hayatın mana ve mahiyetini ve
insanları muvaffakiyete götüren yolları gösteren bu
kıymetli eseri aziz karilerimize tavsiye ederiz.

!

Telefon:

ÇARŞAMBA

~'

MART

.. ---

i~. 12fl~

i

1929

.l

YAZi İŞLER\

1•

)-'

k

J

-~

Rüsumat muhafaza
müdürlüöünden:

1

•

e.

1

PİYANKosu

KEŞİDELER HER AYIN ıı İNDEDİR.

3 ~ncfilı he~i<t!e: İl nisan 1l929
BÜYÜK İl-{~AMİVE

40,000

LİRADIR

A Ylın~A:

2(),000

]5,000
]2,000
10,000

u

l

l

•

FETHi

1

LİRALJIK iKRAMİYF,LER

ve 10000
Liralık bir Mükafat
..

lltı

l\:esiclede
~

: ),90() numara kazanacak

3B12

Doktor Artin Horhoroni

astanesi
h
H
Bakteriyoloğu

'i

BÜYÜK

1

-DOKTOR
-~. ,I Cerra paşa

Kan, ( Vasserman teamüSaray burnundaki muh2faza memurlarının yatakhanesi
i lü) idrar,
balgam cerahat
altındaki beton kemerin tamiraJ. ınünakasai aleniye ile münatahlilleri ile hastalıkların
kasaya konulmuştur. ınünakısa kanuırn:ıdaki şer:ıiti haiz olan :\ hususi aşıları yapılır. Teletaliplerin müdiiriyctimizdeki keşif ve şartdamcsinc ittila husu- '•,1 fonla malumat verildiği taklinden sonra depozito akçelerile münakasa günü olan 13/4/929 ı i dirde tahlil edilecek mevat
cumartesi günü saat on dörtte müdüriyetiınizdeki komisyona
aldırılarak bilahara raporu
mür.:ı.caatları.
takdim edilir.
Muayenehane: Beyoğ-lun
da, Ağacamiinin karşısında
Telefon Beyoğlu S34

r AyyARE

idrar darlığı, prostat, mesane hastalıkları, bel
gevşekliği ile frengiyi en son usul ve ağrısız şırıngalarla
kat'i tedavi eder. Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında mektı-p

Bel

soğukluğu,

sokıik No 35. Telefon: Be~oğl~ 31_S2

l· ___

_

Ye~kenci

!

VAPUn.I.,Al~l

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem

Odamız~

K<>radeniz

Adalat ve mafsallarda hissedilen
hat ağrilar romatizmanin ilk alametleridır .

Spirozal

mukayyet ta-1

Çarşamba

Sirkeci rıhtı
mında!' hareketle doğru [Zonguldak , İnebolu, Samsun ,
1 Ordu, Giresun, Tırabzoıı ,
Süı·mcne ve Rize] ye gidecektir.
,
Tafsilat ıçın Sirkecide
Yelkenci hanında kain acentc•ine müracaat.
o·dasır
Tel İstanbul 1S15
Oda ücretlerinin zamanı tah,o;ili olmak itibarile bazı kimselerin oda namına ve telefonla erbabı ticarete müracaat ettikleri ve telefonun akebinde sahte bir makbuz ile para tahsil
ettikleri ve bazen de ayni veçlıile oda mecmuası namına
abone topladıkları haber alınmıştır.
Odanın teletonla para tahsil usulü yoktur. Ve oda tahsilatı 1
Jzn1ir sürat postası
ya fotoğraflı hüviyet verakasını hamil oda tahsil memurlarınca
( GÜLCEMAL ) vapuru
ve ya re'sen oda vezııesince ifa edilir. Binaen aleyh bu yolda
2() Mart Cuma 14,30 da
vaki olacak müracaatlarda daima odaca musaddak fotoğraflı
Galata nhtımından hareketvesika talep edilmesini ve ufak bir şüphe · hasıl olunca oda
le Cumartesi sabahı İi:MİRE
muhasebe müdüriyetinden telefonla sorulması ve sahtekarlarıo
gidecek ve Pazar 14,30 d.ı
polise tevdi edilmesi alakadarların menafii namına kemali
İzmirden hareketle Pazartesi
ehemmiyetle rica olunur.
·
sabahı gelecektir. vapurda
mükemmel bir orkestra ve
cazbant mevcuttur.

güı•:i

akşam

cirlerin ehemmiyetle
. nazarı dikkatlerine '

'=İstanbul İcra

dairesinden:
t·
Beyoğlunda Firuzağa mahallesinde Taşmektep sokağınde İzzet paşa zade Hüsamettin beyin tahtı tasarrufunda bulunan atik ve cedit
. ·2, 4, 6 uumaralarla mürakkam
iki bap hane arsasının rubu
hissesi Hasan paşa halilesi
Hayriye hanımın matlubundan
dolayı kırk beş gün müddet·
le bilmüzayede iki 'yüz on
lira bedelle talibi uhtesinde
isedc bir ay müddetle temdidi müzayedesine karar verilmiştir. Hududu bir tarafı
1
Zoğrafopulos
apartmanı ve
bazen Leman H. ve bazen
Zeynel ef. ve bazen Veysi ef.
ve bazen Emanet mali ve
bazen Hüseyin efendi veresesi ve Nail bey ve saire arsaları arkası Nahide Hanım arTranıoq IAıncı posrası
sası, diğer tarafı Nazmiye hatrenköyünde Suadiye hat boyunda nezareti kamileyi havi
(CUMHURİYET) vapuru 28
nım ve Yorği ve Yırni arsası,
dokuz oda ve iki dönüm bahçesi ve derununda iki kuyu buMart Perşembe akşamı Gacephesi on beş metroluk tarilunan (4S) numaralı köşk satılık ve kiralıktır. Görmek ve fazkiam ile mahbut 493 metre
lat<, nhtımından llareketle
la malumat almak isteyenler ittisalindeki köşke miiracaat eyle87 santimetre terbiinde 4680
[ Zongulcbk, İnebolu, Siuop,
lira kıymeti muhammeneleri- / ~eler_l·----------------------Samsun, iinye, Fatsa, Ordu,
dir. Fazla bedelle talip olanGiresun, Trabzon Rize ve
lar ve daha ziyade malumat
HopaJya idecek ve dön"'ştı,
almak isteyenler hisseye muPazar iskelesiie [ Rize, Of,
sip kıymeti muham~enesinin
Fukara imaretleri~e lüzumu olan (2SOO) kilo fosulyanın icra
Sürmene, Trabzon, Pulatlıayüzde onu nisbetinde pey akedilen münakasasında talip zuhur etmediğinden martın otune , Görele , Giresun, Orçesini ve 1928 1023 numarazuncu Cumartesi günü saat onbeşte pazarlıkla ihalesi icra ı du, Fatsa, Samsun, Sinop
sını mustashiben İstanbul icra
edilecektir.
ve İnebolu ] ya uğrayarak
dairesinde 2 mayıs 1929 tari- 1
Talip olanların yevmi mezkurda idare enciiınenine müracaatları. J ı..;g::.,e_ı_ec_e_k_·t_ir_.
'hinde müracaat etmeleri ve
yevmi mzkurde saahı on be.şe
ı
I Bahçekapıda Salih Necati eczane'lindc ' Galata köprii başında
kadar son müzayedesi icra kı
1
arınız ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze edemerkc::z acentesi. Beyoğlu
lınacağından müşterilerin tari•>"('•)
viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
- ,J ) _,
hi mezkurde bulunmaları ilan
tahlili 16S kuruştur.
Mes' adei hanı altıııde da·
olunur.
irei
ınahsusada şube acentesi
Bahçekapıda Salih Necati ecıs
1 yagı zanesinde taze birinci morina İstanbul ?. 'j 40
Doktor Fevzi 1\hnı.et
balık yağının kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Mağşuşiyetini ispat
Firengi, belsoğukluğu, cilt
edene bin lira var.
prostas, zafı tenasül ve kaÇocuk gıdaları emdın h~stalıklarmı en son uzik,
pantalon mu
Elektrik makiııelerile belso·
sullerle az bir zamanda muşamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, değukluğu,
idrar darlığı, prosh!I,
'llSl! şeraitle tedavi eder.
rece gibi bilciimle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra,
ademi iktidar, bel gevşekliği, dit
Adres: Babıalı, cagaloğlu
kolonya, esans gibi tuvalet . eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
ve frengiyi ağrısız kdavi eder
yokuşu köşe başı numara 43
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca iedarik edilir.
fırın sırasıııdn·
Karaköydc
Telefon: İstanbul 3899

Istanbul Ticaret ve Sanayi
dan:
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Devlet demir yolları ve
umumi ida1·esinden:

limanları

M!.!ntazaman devam mecburiyeti olan mekteplere devam
eden talebeye mahsus olmak ve halen tatbik edilmekte olan
2 numaralı yolcu tarifesinin yerine kaim olmak üzere 10
nunıa;·alı muvakkat fevkalade bir yolcu tarifesi ihdas edilmiş
ve l mayıs 929 tarihinden itibaren tatbik edilmesi takarrur
etmiştiı·. Fazla malumat aln:ak ve mezkur tarifeden tedarik
etmek isteyenler İstasyon ve ya ambarlar müdürlüklerine
müracaat etmelidirler.
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Tarihitesisi: 1906
\1üessisleri: Dresdner bank
A. Şafhavenşer bank Ferayn, Nasiyonal bank für
Döyçland.
Merkezi : Berlin; şube!eri: Hamburg, İstanbul
«Galata ve İstanbul »,
İzmir.
Gaalata kısmı telefon:
Beyoğlu:

247, 243, 684, 68S
İstanbul kıSmı telefon :
İstanbul 2842, 2843 .
Deposu : İstanbul Tütü
gümrüğü . Telefon :
- İstanbul 3227.
Bilumnm banka muamelatı icra
ve · hususi
kasalar icar olunur. __
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Zarih Papelyan efendiye
ait 1964S numara ve 27 Teşrinisani 928 tarihli Galata
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relgraf: İstanbul Saat

KURUŞ

Kiralık, köşk
İlan mulıtcviyalma dikkat
Göztepede Bahariye cadde- • >lunmakla beraber bu husustr
sinde biiyük ve ağaçlıklı bahmes'uliyet kabul edilmez.
Kadın hastalıklrı
1 çesi içinde suyu } ve hamamı
1
Gazetemizde ıntişar edt.ıı
hekimi: Doktor
bulunan muntazam bir köşk
bütün yazıların hakkı
•
beş oda ve bir salondao mümahfuzdur.
rekkep kısmı kiraya verilecektir. İsteyenlerin mezklır
Her türlü kadın rahatsız
Abone sartları
köşke
müracaatları.
Vilayetler için; Senelik 170~
lıklarını ciddi surette tedaaltı
aylık 900, üç aylık 50
vi eder. Şehzadebaşında Fevkuruştur.
Ecnebi memleket·
ziye caddesi 17 numara. Çarler
için:
Senelik
30CO, altı
şamba günleri fukaraya pa- •
aylık 1600, üç aylık
rasız bakılır.
900 kuruştur
Ahınet · Burhaneddin
Scvdisehir n1üstantikinc
Cerrahpaşa hastanesi
Şevval lS 1347
S Mart · 929 tarihinde İsoperatörü
tanbula hareket eden ve adresi
'/'u!tı·iııı
Muayenhane: Beyoğlu, Rus
1
meçhul bulunan Seydişehir
sefarethanesi karşısında 348
Çüneş S,S4 Ak~:ım 1~.~9
müstantiki İsmail Kemal beyin
12,20 Yatsı ı. •?. 1
pğle
numara! Suriye çarşısı aparlS,SO
İms'.dC ı: •••
ikindi
hemen mahalli memuriyetine
timanı 8 numarada. Telefon:
hac et etmesi Adliye vekale•
Beyoğlu 161S.
J' jif
•-•-llİııııııiiı
z.1es'ul miidfir:Sc!in1 ·"
eh bildirilmiştir.
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