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Nushası

her yerde (5) kuruş

•

Fırka müfettişi H. Şinasi paşa· yeni belediye aza namzet listesi
bugün Ankaradan getirdi. ikinci sahifemizdedir. - .Mısır meb'usları
ı

yaptılar,

için mühim · bir kanun

Yeni biitçe
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Kışın
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"1lle başla~k Üeredir.
tçe, evvela 1
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d
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hu - - - - suuhasebei
.
sıye M. Ce. Jlıılıasebei /ııı~a.I B. in 'd . sıısiıır mıiı/ıi
~~rakile t'c:t: rıi . C,,nıal B,
•k edilmektedir.
ta~sa.sen biitçe Cemal B. tallı ndan hazırlandığı cihetle
y~alleyh, encümende, Vilad
noktai nazarını izah eecektir.
ltf l enı bütçede, meclisi umuı, encümeni vilayet muhas~atı, geçen senekinin ayni
{ak 25,157 liradır.
i darei hususiye maaş faslı,
} eç~n sene 46, 983 lira iken
i ed~ı. bütçede 41,052 liraya

n ,..,, . t"

(j"mış ır.

&ib. curat faslı, geçen seneki
6,710 liradır.
te!gı.arc.irah faslı 1000, posta,
~~
ve telefon faslı 300;
h1ıssı . masrafı 12,700, idarei
ta~sıl'e memurları fevkalade
İl isatı faslı 83,142 liradır.
~ k 'llektepler muallimleri
aşa.tı, 328, 347
liradır.
,tıı lllıta.llimlerin makam tahn~atı 48, 447 lira olarak kole ıtııı.ştur. Bütçeye kütüpane1
{ ; e fakir talebenin kitap be-
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Gene bozuldu,
en sıcak ve en

şirketler memnun oldu. Hele
Üsküdar
ve Kadıköyü
haraca kesen
Elmalı

soğuk yerleı·
Dün gece saat « 21 » den
itibaren şehrimizde yağmur,
bir ilci saat sonra sulu kar

tl:l.J b.
-f ~ ~-=-*

ve
şiddetli
geçme sin den
oduncu !arla
kömürcüler kadar İstanbulun
sularını veren

yağınıya

y

başlamıştır.

Yağış

hala devam etmektedir.
Verilen malumata nazaran
bu hal devam edecek, barometre "o,, dan aşağı düştüğü
takdirde yağış kara çevirecektir.
Yunanistan ve bavalisinde
dehşetli kar yağmakta, Uzunköprü ile üçyol mıntakasında
şiddetli bir kar fırtınası hüküm siirmektedir.
Tl'l'nler geldiler

ı~~~~:~~~

şirketi

Şark

demir yolları açılmış,
yolda kalan trenler dün akşam
gelmiş, bu sabah ta Uzunköprüye kadar bir muhtelit tren
' tahrik edilmiştir. Avrupa ekspresi l:uJiln muayyen zamaşiddetinden
Blııwlı Sil şirkeliııiıı merke:i idaresi
·r.
nında
.hareket edecektı
donup patlıy:ın su saatleri
g• iştireceği levha masrafı neFakat uzunköprüde, Sivilintamiri onu ihya etti. Bir kırık
den abonelere ait olsun ?
g ratta ve bu bavalide devam
cam, iki kopuk perçin çıvısı
Bu da iki .
eden kar fırtınasının tekrar
için «7,5» liraya kadar tamir
Haber aldığımıza göre EmaY olları kapayacag·ından kornet şirketler komiserliği de
parası aldı.
lrulmaktadır. Kumpanya lazım
bu haksızlığı haber almış, şirBu kazanç ıetişmiyormuş gibi
gelen tedabiri ittihaz etmiştir.
şimdi bir de yeni raka:nlarket nezdinde teşebbüste buAskeri rasat merkezimizin
lumuştur.
la tebdil edeceği beyaz levradyo ile verdiği malumata
Bu işin hak yani halk lehihalar için abonelerinden ev
nazaran bugün şehrimizde
ne neticeleneceğinden emin
başına otuz kuruş istiyor. Şir
rüzgar mütehavvil ve mutedil
olmakla beraber geride halli
ketin « 7000 » abonesi olduesecek, sema ekseriyetle buicap eden bir mes'le kalıyor
ğuna göre varın siz kasaya
lutlu ve y:ağışlı olacaktır .
O d a şirk etin fozuli o1arak
girecek parayı hesap edin.
.. k
Dün azami hararen (+8)e
para top1ama k cesaretını enkadar yükselmiştir.
Bir defa bu levha « 30 » kudinde bulması ve duymasıdır.
Bugün hararet (+ 1) dereruş eder mi?
Şirket müdürü olan zat yarın
cedir. Rüzgarın sürati saniyeBu bir. Sonra, şirketin deev değiştirse, masrafını kitaba de (6) metredir.
uydurup abonelerden mi ala,
En soijuk yer
caktır? Alakadarların bu işle
Diln Avrupanın en soğuk
yeri Leningrat şehri olup
ciddi surette meşgul olup bir
d;ı.ha tekrarlanmıyacak şekil d !
derece (-16) yi, en sıcak
halletmelerini bekliyoruz.
1 yerde merkezi Akdeniz
olup
, , - - - - - - - - - - - . _ . derece( -j-14) göstermekte idi.
yok mu? Bu
sene altın iş
yaptı
der
yalan olmaz.
Çünkü kışın
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Cemrelerin üçüncü ve sonuncusu da, bugüe toprağa
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delmiyen gömlek!

Merak ederseniz siz
bedestene uğrayınız
Sandal bedesteninde ismi duyulmuş
ve kendisi şimdiye kadar görülmemiş bir ı;:==--:;e~,....,.•.;:,.,
nesne, satılmak
için camekanda teşhir olunuyor.
Denebilir ki
bu görülmemiş,
fakat yalnız ismi işidilmiş
olan şey olsa,
olsa «Anka»

kuşudur. Fil-

Kıırşıırı

i~leııı e<

vaki onun gibi
bir şey.
Evet, Anka kuşu kadar nad" b )
b
1•
k
ır u unan
u sı>tı ıga çı aı
· 1 d'" ·
n an şey topun ış eme ıgı ve
ku rşunun geçme d'"
ıgı· söy1enen
· ki"1 b" b d"
ıpe
ır
ez ır.
Rengi sarı, üzeri çapraşık
1
şekilde rakamlarla örtülü o an
ve bir metre murabbaını geçmjyen bu garip hassalı nesneye «20» lira kıymet biçil-
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İstanbul müftiliğinden:

Önümüzdeki Cuma günü
Leylei celilei kadir ve 13
Mart 1929 tarihine müsadif
Çarşamba günü de Bayram
olduğu ilan oiunur.
Bayra namazı
Saat Dakika
13
38
Ezani
9
21
Zevali
., ,
. ~

şudur.

Bu bezden bir gömlek yaptırmak ve
tehlikeli işlerle
uğraşanlara giydirmek.
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Evelki gece,
Beyoğlunda

eve başkala da girip

rının

~

•

u

1

c

gördüğünden• ~~g~D

'L\
lJ

kongresi Tabiiyetten iskat
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Leylei kadir

lira kıymet bulacağında müttefiktirler. Kurşunun işlemediği, topun tesir
göstermediği bu bez parçasına atfedilen bassalar, hakikaten onda mevcut mudur, değil midir? Bilmiyoruz. Fakat bu
münasebetle aklımıza gelen

.

.

l

bedesten i•lerinden
~
mezat günü bu
parçasının bir kaç «20.ı

{

·

bulup ta giydirip
kuşandırdınız mı,
çıksın o
vakit kafa tutabilecek yeğit
meydana.
Sözün latife kısmı bertaraf,
bugün hakikaten Sandal bedesteninde anlattığımız hassa!arı haiz olduğu söylenen bir
ipekli parçası satılmak için came·
kanda seyre konulmuştur. Siz
de masal dinlemek isterseniz ,
bir defa bedestene bugünlerde uğrayınız!

Fakat

'Açıımıyan kapıyı taşla
_ mış, oteıe taşınmış...

.
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bezlerden

anlıyanlar,

. .
lambaları
ı Suterazisi so çıktıklarını
Son zamanda Amerikadan
•ı;ır ·
a· kağında Kati1
1
lı· ' tı.lıl·U 1
Tahiııl ıı ı yıı rull ı 1/1 ."w ri kal ıı r: ı1111>11w111ııı ı
memleketimize çiftçi lambaları
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•'
.
yanına iki arl ''"I·
.\(1 1
gelmiye
başlamıştır.
i,ıt•, hukah•mım, isıııi
ıı!ı• .1 ıa~J,a "" lıl'ı' qiiıı,
bir
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takadaşını ala 1•1
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Bunlar
benzin
lambalan
1
allında
\'asıvaıı
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•ııı..
!ltS('ll ııısaıılara
rafından isti rak eve gitmiş,
•·11.. ' '~lcnıun • ıni1.a,·lı» ıte- bu Jıillmi frıiı·ilmlürüıli'ır. olup etrafı gayet sağlam bir
L car edilmekte
fakat
bunu
ı
·uı 'al hukall'munun Dahası var. llıı mahluk şekilde ve köylüye yarıyacak
lh
gören
ev
sa 1.,...1:...,.,·..,..~ olan evde bir
1
11
111
bir
tarzdadır.
lıiı:
yürüy<'ıııcz
dcıı<sc
cailı.ıı: ,'.~ Utınu ı·oı~ı uın uz
__ ;. 'vak'a olmuştur. hibi tarafın Amerika köylülerinin kulen süı·alli
'•tıııı"iı;,o
· ·· Hu hir• Jıavvan izıliı'. Cüııkü
•
dan kendilerine kapı açılma Ankaradan gelen zengin
landıkları bu lambalar 13 sayürüyüşü dakikaıla
hir
1;,' anı,[ •,
mıştır.
Buna kızan genç, Po bir genç, bu evde muvakkat
adım atabilmek sıu·ı•lile 1 atte bir kilo benzin sarfetmek, "it 1... '-'t'ııabı hal, bülise müracaat etmiş, içeriden
1
bir zaman için bir oda tut ~1111
'
saallP aıwaı, lıir ıııet reıliı·. tedirler.
11.1 l'tı""(•~•1ııı 'alı yaraltılclaıı
1 rnuştur.
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cumartesiye

Kurşun

Hava

istenilen
bir .« 30» kuruş hikayesi

~ti-'

rı

şirketi

Muallimler icin
er~n mıı.ii
Vilayetçe ayrıİan
Ahoııe başına
tahsisat

V

maaşları

- Eytam

j

Üç aylık maaşların tecliye'- .
sine cumartesi ~Ü muhak 'I
kak başlanacaktır, M~assaşatı, .,
zatiye idaresine bir m~ar !
para gelmiştir. Eğer bugün
pa:a tamamlanırsa tediyata _.
yarın başlanması da muhtemeldir.

Kors ve Urfa polis
müdürlügü

Sabık

polis merkez memurlarında Bahri bey Kars polis
müdürlüğüne, sabık merkez
memuru Mithat bey de Urfa
polis müdürlüğüne tayin edilmişlerdir.

Zeklii ve Fitrenizi
Tayyare Cemiyetine
veriniz.

.

Fıtra mıKtarı

Ala Evsaf
Kuruş

Buğdaydan

Kuruş

33
30
Arpadan 42
40
Hurmadan136 104
Üzümden 156 130

Edna
Kur._ •.,.

26

o

78

104
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Tevzİai

Yeni belediye

Garbi Trakyalı •
lar da istifade iki kardeş
edecekler mi? Para yüzünden
Gayri mübadiller cemiyeti
kavga ettiler,
idare hey' eti bugün içtima
ederek firari Yunanlı emlaki
biri yaralandı
varidabnın gayri mübadilleri-

bildirilmiştir.
Mamafi görüştüğümüz

hey' eti murahhasa erkanı, Carbi
T rakyadaki emlakin iadeye
tabi bulunması itibariyle aradaki mülklerine tesahüp edemiyenlerin tevziattan istifadeleri gayet tabü olduğu kana atini izhar etmişlerdir .
Garbi Trakyalılar cemiyetinin
kendilerinin tevziattan istifade
ettirilmedikleri takdirde mahkemeye müracaat edeceklerini
bildiren tezkeresi de hey'eti
murahhasamızca gayrı müba diller cemiyetine havale edil mlştir.

Esasen gayri
mübadiller
cemiyeti de Garbi Trakyalı !arın tevziattan istifade et mekte haklı olduklannı, an cak ba takdirde erbabı istihkaka birer lira bile tevzi edidüşünmektedir.

Bu itibarla, bu günkü hey'eti
idare içtimaında kat'i bir karar verilmezse hükümetin tefsirine müracaat edilecektir.

Madama hücum

Dedi kcldu
Muhsin beyin
makalesi fahkir
mahiyetinde mi
Şehremini

Muhittin bey ,
Darülbedai rejisörü Frtuğnıl
Muhsin beyin ( R simli Ay )
mecmuasında intişar eden ve
bazılarınca halkı tahkir mahiyetinde addedilen makalesi
hakkmda şunları söylemiştir:
«Evvela mevzuu bahis y:ızıyı
gönnedim.
amili Ert:ığrul
Muhsin beyin vazifesi D rülbedayi kumpanyasından iceriye
girdikten sonra başlar. Ertuğ
rul Muhsin 'bey gazetede her
hangi bir muharrir gibi yazı
yazabilir.
Eğer bu yazı!annda halkı
tahkir ıwıhiyetinde bir .şey
varsa halktan birisi çıkar, cevap verir ve ya dava eder.
Bazı kimselerin tiyatro adap
ve erkinına riayet etmemekte
olduğunu maalesef görmekteyiz.
Biz bu gibi kimseleri DarülbedayJde görmek istememekteyiz.
Sigara içilmemesi hakkındaki
kararımızı tatbik etmiye çalı
şan bir memurumuz tecavüze
maruz kalınışbr. Bu gibi kimsler gendi eğlencelerini temin
edecek seviyede tiyatrolar bu·
labilirler. Biz Darülbedayii
kar temini maksadile çmadık.

Neler

yapıyorlar

Rum baş papaslığma Yu Danistandan para geldiği ve
bunun kısmen Rum mektep lerine tevzi edildiği haber
alındığından polisçe tahkikata
başlanm1'tır.

Askeri liseler ve atlen1Üsabakaları
Ayın sekizinde , Harbiye
mektebinde askeri liseler talebesi a!letizm müsabakalan

tizm

vanac.ıldardır.
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dan 60 lira

ı;alınınıştır.

~imdiye

kadar hu sirkatlt>rln faillPri yalmlananıa 111 ıştır.

Geçen bir hafla zarfın
da UC!;ilklai;il<ı vukua oelen
sirkat

vak'alaı·ının

çokluğu dikkati ı•alill hir dereceyi bulınustur.

İki yangın
Dün gece iki yanıın olmuş
tur:
1 - Galatad;-Alacamescit
caddesinde torna fabrikasında
elektirik telleriııin kontak yapmasından yangın çıkmış, teller
temamen yanmış, etrafa sira·
yet etmeden söndürülmüştür.
2 - Tahtakalede Çardak
caddesinde Cebrail efendinin
dükkanından

yangın

derhal söndürlilmü<:tür.
'

vıd':•n.

çıkmış

-

Mübadele
it:~ ,.,ı::ıl

azası

Namzet listesi geldi,
isimleri neşrediyoruz

C. H. F. umum müfettişi
Hakkı Şinui pqa, cemiyeti
belediye aza nanızet listesini
hamilen bu sabah Aukaradan
gelmiştir. Aza listesi asli ve
Şehzade başında Bozdoğan
yedek olmak üzere alfabe 11Kemerinde oturan komisyoncu
rasfle şunlardır:
Fevzi efendi ile kardeşi Remzi
Beyazıt aali aza : Sabık ceefendi,
ihtiyar valdelerine
miyeti belediye
azasından
vermekte oldukları para yüEmin, İsmail Sıtla, Haydar
zünden kavga etmişler, Remzi
Muhittin , doktor İzzet Kamil,
efendi kardeşi Fevzi efendiyi
Nuri, sabık belediye azasın
sağ baldınndan bıçakla yaradan Raşit beyler.
lamıştır. Mecruh Cerrahpaşa
Yedekler: Sabık cemiyeti
hastanesine yabnlmış, carih
belediye azasından Rıfkı, Fayakalanın br.
ik, tacır Burhanettin, şirketi
Kalp sektesinden vefat hayriye müfettişi İzzet, fınn
Polis ikinci şube komiser
cı Şakir, ayukat H. Avni beyler.
muavinlennden Hamdi efendi,
Fatih: Sabık cemiyeti beledün -evine döndüğü sırada
diyeden Ahmet Behçet, mü üzuine fenalık gelmış ve vefat
tekait A. Bican, mimar Arif,
e~Miştir. Uı: · yene neticesinde
sabık cemiyeti
belediyeden
kalp hasta!ığınd:ın vefat ettiği
Emin,
Vahi,
doktor
Hulüsi
anlaşılmıştır.
Ertuğrul beyler.
Bir çatı yı dı
Yedekler: Tacir 1s mail,
Aksarayda Medrese sokaemlak
sahiplerinden Nafiz,
ğında 10 numaralı merhum
avukat Celal Feyyaz, Darüş
doktor İslam beye ait hanenin
ocak!:- çatısı dün gece yıkıl- 1 şafaka müdürü Ali Karni,
mış, islim beyim torunlan beş doktor Galip Hakkı, Ali Mazhar beyler.
yaşında Mehmet, iki yaşında
Adalar asli azası: Avukat
Aliye ve altı yaşlarında F atına
Avni, cemiyeti belediye sabık
enkaz altında kolmışlarsa da
azasından Emin Ali, sabık Anyetişilerek kurtarılmışlardır.
kara emanet muavini Mehmet
Açık göz kör!
Ali, sabık cemiyeti belediyeden
Kör Yorgi isminde biri dün
Talat, sabık Adalar posta ve
SinemköYunde Açık Yol sotelgraf M. Rauf, Vasfı Raşit
kağında Servet haııım apartı
beyler.
manına girmiş su borularını
Yedekler: Sadettin, madensökerken yakalanmıştır.
ci Rifat Kamil, kimyaker M.
Ali, sabık cemiyeti beleCliyeden Fuat, İzzet, baytar Cafer
Tatavlada Kabak sokağında
beyler.
sakin madam Mari dün gece
Bakırköy asli aza : Sabık
evine giderken önüne sabıkalı
Hiristo çıkmış, madamın elinde cemiyeti belediyeden Abdülkadir, Ali, Eşref, Hayri, Naşit,
bulunan para çanta:;ı ile boynundaki atkısını alarak firar
Vasfi beyler.
etmiştir.
Yedekler: ziraatçi Ekrem,
rüsumat mütekaidi Sait eczacı
İranlının parası
Mustafa, İmadettin, mutasarrıf
SabıkaL Kamil ile Ahmet
Yenicamide bir İranlının paramütekaidi Esat Raufi, askeri
sını dolandırırlarken yakalankaymakamlaıından
mütekait
mışlardır.
Ali Riza bey !er.
Et hırsızı
Beyoğlu asli aza: Avukat
Sabıkaill.ırdan Ahmet dün
Abdüikadir Ziya, Hasan HulKi.içükpazarda Kemalettin eki, bahriyeden Hikmet paşa,
fendinin kasap dükkiinından
sigortacı Muhittin,
Sadettin
et çalarken çürrnü meşhut
Ferit, Tevfik Amir beyler.
h- ··de y~hılaııım,tır. ·

mize tevzii mes' elesini müzakere etmektedir.
Garbi Trayadaki emlakine
sahip olmıyan Türklerin tevzıattan istifade edip edemiyeceklerini cemiyet tarafından
mübadele hey'ti mürahhasamızdan sorulmuştur. Hey'eti
mürahhasaca Cemiyete verilen
cevapta tevziat mes'lesinin
ahiren
tamamen cemiyete
tevdi edildiği cihetle bu hususta hey' etin merci olmadığı

lemiyeceğini

1 Mart

Soa Saat

Reisimiz geldi
Mısırda
mühimi
yarın
G
var cliin
Meşruti hü.ku.m et bir ictima
,
Muhtetit mübadele koınir
usulüne avdet yonu
ler
Türk hey'eti murahhasaJ'
reisi Cemal Hüsnü bey bugiiıl"
isteniliyor
kü trenle Ankaradan gelıniştİt•

Yedekler: Eczacı Nail, Avukat Haşim Rafet, Mfiliyet
tahrir müdürü Etem İzzet,
ıeker inhisannda Abdürrezak
Şükrü,
doktor
Muhittin,
Tacir
Ali Rizvan beyler.
Y eniköy: asli aza Hüsamettin paşa, eczacı Necip,
Milli saraylar müdürü Sezai,
sabık cemiyeti
belediyeden
Seliibattin, Tevfik, esbak şeh
remini Tevfik beyler.
Yedekler: Kimyaker ._Nurittin Münşi, Fuat Raif, avukat Yusuf Nfiri, mütekait
Ali, avukat İsmail Riza, tacir
Şeref beyler.
Üsküdar asli aza: Eczacı
Celal, avukat Cemil, doktor
Hazım paşa, avukat İsma
il Şevket, avukat Necati,
sabık cemiyeti
belediyeden
Vehpi beyler.
Yedekler : Sabık cemiyeti
belediyeden Rasim, Tevfik,
avukat Muharrem Nail, tacir
Tevfik, doktor Ekrem, mimar
Seyfi beyler.
·
Kadıköy asli az :
Şeker inhisarmdan Aziz, sabik cemiyeti belediyeden Azmi, esbak sadaret müsteşan
Emin, esbak cemiyeti belediyeden Halis, askeri mütekait
Reşat, hukukçu Rifat müeyyet
beyler.
Yedekler: Şeker inhisarın
dan Cemal, bahriyeden mütekait Cemal, tacir Hulüsi zade
Nuri, sabık muallim Rizvan,
tacir Ziya, İsmail beyler.
Anadoluhisar Asli aza: Sabık cemiyeti belediyeden Abdurrahman
Naci,
İhsan,
Mehmet Ali, Sadi, Şirketihay
riye işletme M. sabıkı Sadi,
sabık cemiyeti
belediyeden
Selahattin beyler.
Yedekler: Tacir İsmail, mühendis Hikmet, Liman şirketi
muamelat müfettişi Selahattin,
tacir Sami, kaymakam mütekaidi Akif, binbaşı mütekaidi
Bürhanettin beyler.
Asli aza listesi Alfabe,
tespit
yedekler numara ile

Kahire, 5 [A.A.] - Hükamet ili mektepler talebesini
siyasi mahiyette nümayişlere
iştirake mecbur etmiye çalı
pııların 5 ay hapse mahkum
edileceklerini nabk bir kanun
tanzim etmiştir.
Kahire, 5 (A.A.) - Röyter
ajansı bildiriyor: Vafd fırkası
nın son zamanlarda kral Fuada meşruti hükümet usulüne
avdet edilmesi talebini mutazammın
istidalar vermek
suretiyle faaliyetini arbrmış
olmasına rağmen vaziyet sakindir.

O halde?
Verdikleri talimat eskisinden
farksızmış!
Atina, 5 -

tahrıri

len mübadele Yunan hey'eti
azasından Tatarakis bugün lstanbula hareket etmektedir.
Bu yeni talimat eski talimattan esas itibarile farklı değildir.

Bir müsademe

Atina, 5 - Dün Elefsinada
grevci bir gurup ile jandarma
arasında müsademe olmuş, bir
kişi
maktul ve yedi kişi
mecruh düşmüştur. Bir çok
kişi tevkif ve sükün iade edilmiştir.

~lahktiın olanlar
Roma, 5 ( A. A. ) - Hususi mahkeme « Gomintem »
murahhası İsviçreli Hoffmayori 15, şeriki cürümleri 3 ve 5
sene kalebentliğe mahküm
etmiştir. Bunlar komünist fır
kasını ihya teşebbüsünde bu lunmakla maznundurlar.

•

Irlandada cinayetler ve tevkifat
Dublin, 5 ( A. A. ) - lr landada içtimai usul ve nizamı
tehdit eden cinayetler ve sui
kastlar hakkında reis M. Cos-

edilmişlerdir.

1\ leJ) ")uslar

() f l ·· ıi ıı J
•
Jl Zl
l

Türk

teklifatına karşı tespit edilen
Yunan cevabını ve M. Papaya
verilecek yeni talimatı hami-

graverıin

beyanah üzerine 40

~::~:rı!e:~ıe~~::: b~~i~;~~~r:

'

lstanbuida tev- \Badema Mısırda riya: yapılmıştır.
•
•
kif edilmis
karışık is göre- Edırnede S~~ımı,
.
'
ye Camıı
kimse yoktur.
mıyecekler
Edirne 6 < H. M) - Türk
İzmir zabıtasının öteye be-

riye beyanname dağıtan bir
komünist şebekesi meydana
çıkardığını İzmirli refiklerimizden naklen «günün tarihi»
sütunu.muzda kaydetmiştik.
Bu şebekenin İstanbulda da
alikadarian bulunduğu fiıyl
olmuş, hatta bir sabah refikimiz "l.tanbuldaki Alakadar Iann zabıtaca celp ve isticvap
edildiğini, bunlardan bir kıs mının mevkuf
bulunduğunu
kaydebniştir.

Bu haberin ne derece doğ
ru olduğunu alakadar makamlardan tahkik ettik. Bize
verilen malümat ıudur:
-«Ne tevkif, ne de isticvap
edilmiş, kimse yoktur.
İzmirdeki komonistlerle aliikadar olarak burada kimse
bulunmadığını
zannediyoruz.
Biz fstıuıbulda bir beyanname
bulduk, tahkik ettik, fakat bunun eskiden kalma olabileceği
zanni haaıl oldu. Esasen ehemıniyetsız de.
Bu hareket ferdi telakki
edilebilir. İstanbulda kcımü
aistlik etrafında tahrikatı yapan şebeke mevcut değildir.>>

san'ati mimarisinin Şah eseri
olan Selimiye Camiinin Edirne
cemiyeti hayriyesi tarafından
ahiren Minareleri, Kubbe ve
dahil ve harici Elektirikle tenvir edilmiştir. Bulgaristanın
bir çok kasabalarından ve
Yunanistanın Dimetoka kazasından göriilen bu parlak mabedimiz hakkında ekspresle
geçen her yabancı yolcunun
istediği malümat, istasyonda
bulunan memurlarımız tarafın
dan verilmektedir.

Mısır

hükümeti , nüfuzlannı
sui istimal eden meb 'usları
cezalandınnak için bir kanun
layihası hazırlamış , bu layiha
kralın emrile kanuniyet kespetmiştir.

Bu kanuna göre, meb'usluk
sıfabnı haiz: her hangi bir
phıs, bir kirneseye memuriyet, hizmet, rütbe, nişan,
mukiifat
istihsal ;
yahut
devletin her hangi makamından bir
iş ve ya bir
emir almak
için
hediye ,
ve ya atiye kabul ederse, rüş
vet almış addolunacaktır. Bu
şekilde rüşvet alan zat ile
rüşvet veren ve rüşvet için
tevassut edenler hapis cezası
na, yahut alınan rüşvetin bir
misli cezayi nakdiye mah küm olunacaklardır.

Konyada beş iflas
Konya 6(Hususi)- lUevcut iktisadi buhran dola-

yı~ilo

Konyada beş mühin1cP licaı·cl n1üesscsesi
Aciz hir hale uelmlşlerdlr.

Gizli vesikalar

Cemiyeti akvamda
Cenevre, 5 (A.A.)- Cemiyeti akvam meclisi ekalliyetler
meselesinin tetkikini yarına
birakmıştır. Bazı aza umumi
müzakereye başlamadan evel
bu iş hakkında bildiklerini
hu ı..si görüşme• r ile tamamlamı a lüzm köstermişlerdir.

-

.

1

Bruksel, 5 (A.A.) - "Soir.,
gazeetsi, Alman hazinei evra·
kına ait ban vesikalann neş
rine başlamışbr. bu günkü
nüshasında Almanyanın Lahey
sefiri M. « Rosen » in başvekil
fon « Hertling » e 1918 senesi
Eylülünün dokuzunda gönderdiği rapor münderiç dulunmaktadır.

H

Muhtelit mübadele koınİ"'
yonu yann mühim bir içtİJll'
aktedecektir. Alınan maJüınata
nazaran Yunan murahhaslatl
müzakereye devam için hük&'
metlerinden talimat almış!ardıt•

Yeni bütçe
(Birinci sahifeden mabat)
deli olarak 2000 lira

vaıe

dilmiştir.

Muallim mektebi mezupla'
rına teçhizat bedeli verilınelı
üzerk 1000 lira tahsis edil'
miştir.

Muallimlerin mesken bed~
!eri karşılığı olarak 139,111"'
lira aynlmıştır.
Millet dersaneleri tahsisa~
olarak yeni bütçeye 60,0
lira konulmuştur.
.Yatı mektepleri için ayrıl.ı'
tahsisat 11,654 liradır.
.
1
Maarif tahsisatı fevkaladeS
de 689,426 lira olarak bütçeye
konolmuştur.

Yeniden inşa edilecek yol'
lara mukabil 441,410; mekteP
inşası için 500,000, at koşu•
lan için 2,000 lira tahsis edli'
miştir.

kaçak

rakı

Beyoğlunda sakin Yunaııl'
aşcı Yuvanın hanesinde kaçalı
rakı kazanıla, 2 teneke kaça1'
rakı yakalanmıştır.

Limanda

Şirket müdüri1

Ankarada nefer
yaptı
Liman şirketi müdürü HaJll'
di Bey bu sabah Ankarad.ı'
avdet etmiştir. Hamdi Be1
bir muharririmize seyahatine
dair şunları söylemiştir:
- «Mart nihayetinde tol"'.
!anacak olan şirket hey'etl
umumiyesi hakkında tktisa~
vekaleti ile temas eblle
üzere
Ankaraya
gitınİ~
tir. Şirketin lağvı mevzuu bah~
değildir. Yalnız deniz iş~e~
müdüriyetine raptı için lktısa
vekiileti tetkikat icra ettirırıe1''
tedir.

Ankaradan geleJl
~encin hiddeti
(Birinci sahifc'<len mabııt)
eşyasını

alınk
a

. . ·ede

Ji'

ıstemış ıs

gene kapı açılmamışbr. Po.
bu vaziyet karşısında çekil~
biraz sonra da genç yer~
iri taş parçalarını
if
evin camlannı aşağı in ıt~
ve bu manzarayı toplanan h e
seyretr:ıiştir. Nihayet nıab~,
hey' eti ihtiyariyesi oraya g,e ti
miş, genç te ihtiyar heY e
azasına:
d Jaf•
« - Bana kapıyı açnıa 1 ,
rica ederim, yarın sabah;
sahibine söyleyiniz, eŞY pi'
Perapalasa göndersinler. »
yerek uzaklaşmışbr.
. ·si•
Bu esnada açık gözün biti il'
hadisenin k~hramanı ~I~.~~tf
cin be1abennde gezdırdiğl
cins ve kıymettar bir 1'6P af'
·ıçetmek ı'stemış
· ıse
· de ıııu"
_.-/
fak olaınıimTştır.

kal

er

. ... b.
Sıyası
ır

. ayet

cın

piyet
Tokyo, 5 (A. A.) -:- . teııı·
meclisinde halk kütlesını 11ıııa•
sil eden azadan M. Ya~ al·
to bir mürteci tarafınd. Jcell'
dürülmüştür. Katil kePdı
dine polise teslim olınllşıııt
JDUl'CLl..y-ow

~.ııı

\t 1spv
1tati

13

Son Saat

7 Mart

Ermeni doktor
l

600 talebe
rı
Sahte }Jasaporta
taGümrük resminin de ten- okuyacak
Gazetecilerin
kalöriferi
dün muhakeme- vassut mu zili lazımdır, deniliyor
lerine baslandı
bulunacak
etmiş?
•
Ali

iktisat meclisi, hayat

bahalılığının önüne geçmek ·;e

Hükumet kararile, hainane
neşriyabndan dolayı kaPah..
b """" H ro nik a gazet esının
s~ ~uharriri Keş· oğlu ile
kıı hı madam Eleninin mevlll fen muhakemelerine b;ı.şlan1Ştır.

aa!:~dın türkçe bilmediği lçin
ıınden

t

at)

Kostandin efendi
~rcdüınan intihap edilmiştir.
a ın evli olup kocasından
d)'rı Yaşadığını, Türk tabasın
aıı olduğunu söylemiş.

la'
elı

a-

tı

()()
lııl'

bu şekil davaların
~etini B. M. M. müsaadesine
~ğından dün istenen ruh~ telgrafla gelmişti. Müddei
dilıQnıinin talebi üzerine kabllıın mevkufen muhakemesi1e. gazetenin neşriyab arak~ görülen « Agriyotera »
~ tııesinin darülfünun müderlt !erinden Fazıl Nazmi beye
~ tceme ettirilmesine karar
trilrn ı"ştir.
13ayram münasebetile tren
\, . tarifelerinde yüzde otuz
'llıılat icrası mukarrerdir.
Ankara treni Y erköyle
)
Şafatlı arasmcla Kayseri
'~- üzerinde akan toprak yı
~ saplanmış, 1 lokomoııı 4 vagon toprak iç.inde kala~Ştır. Bir gardöfren ezilmiştir,
larma yapılmaktadır.
uhtelit mübadele azasından jeneral dö Sara~ vefatı münasibetile Türk
tt f~panyol hariciyeleri telgraf

, l<.anun

İstihbaratımıza nazaran, bir

Enneni doktorun tavassutu ve
polis deniz merkezi memurlarından birinin iğfali suretile
bir Erıneninin
Romanyaya
kaı-ınld•ğı hakkında hükumete
l:it ihbar vakı olmuştur.
Bu ilıbar üzerine mezkur
Ermeni doktor celp ve tevkif
edilmiş, Polis memuru hakkın
da da takıbat icrasına başlan
ı:ııştır. Mamafi mes'ele henüz
tahkıkat saflın n:h dır.
Enneninin hakikaten sahte
pasaportla gidip gitmediği tahkikat neticesinde anlaşılacak

tatı etmişlerdir.

ursada dini propaganda
yaptıklanndan

dolayı

~ ~~emeye verilen Amerika•t di~' muallim Hendersan
111

ltı- ~c,. hocalar hakkındald ü-

{i

er

Yeni mektep

Ekmeğin ucuz/anması neye bağlı

~lira nakdi ceza ve üçer
\e ~apis karan mahkemei

llıyızce tastik edil~tir.
f::m:ıııetin bütün borcu 13
ııı ı:.!Ililyon lirayı tecavüz ete"ledir.
E!aı.ı bakkalların Cuma
Ilı! günleri tütün sahnak için j
~tları müsaadeyi sui istimal
~ erinden haklarında takiYapılacaktır.

licaret odası kongresi bo
I, gün saat on dörtte top'bar.
ı~11 -u\.Ur.

l~a

lugatinin son cüzü bu

iiiıı çılım aktadır.

~oterdam,

Nevyork, Em -

••ti Pres, Of Skotlad tran -

lıı' antik vapurları ile şehri -

~~

seyyah

kaf11~si

gel -

Hint milliyetperverleri reisi
l_ ~andi tevkif edilmiştir.
l~z hava kuvetleri Va~ ahilere taarruz etmi, mü\ zayiat venln"mişterdir.
y1 eJraıet üuetlerinin t~
lıll Piti için bir kanun ya'ından dolayı Mısır avugrev yapmışlardır.
/\ llkarada, bu sene bir
'ııı Potlteknikiın m ek t ebi
acalitır.

tır.

Rufekamızdan

bazılarının

Kadriye hanım mes'elesi ile
alakadar zannettikleri
bir
Ermeni doktorun daha tevkifi hadisesinin aslı bundan ibarettir.

Aıık:araclaıı

gelenler
İstanbul

nleb'u u

Hüseyin, Dil encüaıe
nı
azas ndan Fazıl
1\hn1et beyler Ankaradan şehrin1izc gelmi)erdir.

170 bin liralık
kefalet
Geçenlerde bir çuval
sui istin1alinden dolayı
izınirde tevkif edildiklerini yazdığın1ız kiın
seler kefaletle tahliye
ediln1i~lerdir. Bunlar"ın

yer<lil·leri kefalet
bin liralıktır.

((17U»

Kahirede bir ihtifal
Kahire gazetelerinin
verdii!i n1alılmata göre ;'\hsır hüklımeti,
, şubatin 24 üncü günü
;'\lısır hanedanının n1üe&<.;İsi Kavalalı ~lehnıet

1\li Paşa namına bir
ihtifal tertip etmiştir.
ihtifale 1'1ısır l{ralı,
l\lısır hükılıneti erkanı, Türkiye cuoıhuri
yeti elçisi, İran elçisi
İ.}tirak etmiştir.

Uu .ı ·~auı ı ·u· tam
18 i ~ gcı;NUr. lmsaı..
,·akli bl' ~ ü :;o a<>c:e<lil'

ekmek fiatlarını ucuzlatmak
ıçın
ecnbi memleketlerden
getirilecek olan unlardan ahnan gümrük resminin tenzilini
lüzumlu görmüş , hükumet tc
un resmini tenzil eden bir
kanun hazırlamıştı.
Alakadarlar henüz intişar
etmiyen bu kanun sayesinde
tahmin
edilen
ucuzluğun
elde edilemiyeceğini iddia
etmektedir.
Bunların ileriye sürdükleri
sebepte şudur:
«Resmi tenzil edilecek olan
unlar, ancak bizimle ticaret
muabedesi aktetmiş olan ecnebi memleketlerden getirilecek olan unlardır. Halbuki,
hükıimetimizle ticaret mukavelesi olan memleketlerde bize gönderilecek un yoktur.»
Gene ayni alakadarların iddialarına göre, unun muhakkak Amerikadan, bilhassa
Kanadadan getirilmesi zaru;
r.:ti vardır. Halbu ki Kanada
ile ticaret mukavelesi olmadığı, oradan gelen unların 15
misli gümrük resmine tabi
olduğu söylenmt k edir.
Diğer taraftan devran eden
şayıalara göre, gümrük resmin<len istifade için, Kanadadan unların Marsilyaya göfürülmesi, Marsilyada çuvalları
değiştiri!d:kten sonra İstanbula get1ri!mcsi düşihlülınektedir.

~<ıtbuatın halk lisani o!du~d

kanaat edenlerdeniz.
C: e eturiyorum.
ıı."'llıı:q·
..~~ç T··urkiy emızın
· · ahva ı·ı
1
~ Yesinden haberdar ol~ 111 ~dile akrabamdan
~'d lda bulanan bir zattan
il, ~ a ~lllara sırasile « Son
:'il ~e 1L goad ermesını
· · nca
· etltı •abu! edildi .
~~t a her hafta gönden1en
)~,.ı::e «Elazizle Çimiş
~ r, bur
anesmda zayi olub~ca Y8'>ılaıı müracaatı.- Beınere görülmedi-

r'

ğınden

vazifesinde iktıdar ve
istikakametile temayüz etmiş
Posta telgraf müdiri umumisi
Fahri beyin y::pılan yolsuzluklara nihayet verdirmesi için
nayan
ikk.. tini celbeylemenizi r:ca ederim.
Çimişgezek - Germili
karı1erinizden

M. ~r

* dair
Otomobillere
Geçen ak~m evime gitmek
için Topane otomobil tevakkuf mahallinden «1-470» numaralı otomobile bindim. Ka-

den sorduk, dedi ki
« Henüz bu kanun bize

lebliğ edilmiş değildir. Hükiı-

metimizle ticaret muahedesi
olmıyan
yerlerden gelecek
eşya « 15 » misli gümrüğe
tabidir. Fakat zannettiğime
göre un resminin tenzilinden
bizimle ticaret
mukavelesi
olmıyan meınlekelterden gelecek olan unlar da istifade
edecektir.
Hiç zannetmiyorum ki Kanada unları Marsilyada çuval
de$ştirdiktcn sonra buraya
gelsin. Fransızlar kendi mall:ırı olmıyan bu unlara menşe
şahadetnamesi vermezler, kanaatindeyim.
Ekmeğin ucuzlatılması, Kanada unları resminin de bükumetimizle ticaret muahedesi olan memleketlerden getirilecek unlann gümrük resmi
derecesine indirilmesine mutevaklaf olduğu neticesine varan yukarıda bahsettiğimiz
i d !ialar hakkında Emanet
iktisat müdürü Kemal Ömer
beyden de maliımat istedik,
dedi ki?
- "Ali iktisat meclisinin
bu noktaları tetkik ettiğini
ve kanunda Amerika unlarının
giimrük resminin de tenzil
olunduğunu
zan necliyorum.
Kanunu görmeden eve! bir
mütalea serdedebi!mek imkiinsızdır.,

~~~~~------------~~~~

Surıyede

Bu sene şehrimizde yeni bir
ilk mektep binası inşa edilecektir. Bu mektep, Aksarayda
Pertevniyal valde camü yanın
da ve Cazi Mustafa Kemal
caddesi üzerinde yapılacaktır.
Pertevniyal hususi vakıf
idaresi tarafından inşa edile cek olan bu mektepte on dersane bulunacak ve mektep
kadrosu itibarile şehrin en
büyük
mektebi
o 1a c ak,
« 600 » den fazla
talebe
okuyacaktır.
Vakıf
idaresi,
talebeye her sene kadir günleri bayramlık namile «150»
kuruş para
verecektir. Bu
para yalnız sınıf geçen talebeye verilecek, sınıf geçemiyenlere verilmiyecektir.
Mektep, havalar açılır açıl
maz ınşaya başlanacak, hu
sene zarfında bitmesine gayret edilecektir. Mektebe münhasıran babası olmıyan talebe
kabul edilecektir.
Mektebe kalörifer tesistı da
yapılacak ve kalöriferden cami de istifade edecektir. Bu
Cami, esasen ayni vakfa aittir.

Suriveden gelen haberler, yeni bir hükıl
nıet
tebeddülü ihtihühsetn1allerinden
n1cktedir.
Bilhassa,
Fransız fevkalade komiserliği n1en1urlanndan mösyö
Labröe ile
•
Suriye istihbarat un1un1 nıüdürü ıniralay
A1ortiyenin
yaptığı
bazı ten1aslar bu zehabı hasıl etn1iştir.

Kaçakçılarla

müsademe

Kiliste bazı kaçakçı
ları takip eden jandarma ve polislerle
yapılan müsadeıne neticesinde
bir bekçi
maktul düşmüş, kaçakçılardan
bir kaç
tanesi ele geçmiştir.
giderken şoför
mevkiiude bulunan fotograflı
karne gözüme ilişti. Bu resim
başkasına
aitti .
Sebebini
sordum ve şoförün vesikası
olmadığını ,
buna
rağmen
her gün başka başka otomobillerde çalışbğını öğrendim.
Bu vaziyet karşısında düşü
nüyorum:
Bu adam bir kaza yapar,
bir vatandaşı çiğııer ve kaçarsa mes'ul kim olur? Umumun
menfaatine taalluk eden bu
hususun nazarı dikkate alın
masını bilhassa rica ederim.
Adil Baba

.

İt arıyorum

Yazım

. güzeldir ve süratli

yazarım. Hesabım kuvvetlidiı·.
Usulü muzafaa ile defter hı -

tabiiirim. Arzu eden

zevatın

İstanbulda bulunan beyaz
Ruslardan ( 30 ) kişilik bir
kafile Fransa ve Sırbistana
gitmek üzere evelki gün şeh
rimizi terketmişlerdir.

davası
Göztepede bir meç
oyunu esnasında arkadaşi AJi Nihat efeıı
<liyi katletmekle maznun bulunan Muhittin
efendinin muhakenıe
sine dün Üsküdar ceza
n1ahkenıesinde devan1

Meç

edilmiştir.

Hadisenin kaza ve
ya kast eseri olup olmadır,rını tayin edecek
olan tibbı adJi raporu
mahkemeye gönderiln1ediğinden muhakeme 26 mart Salı gününe talık edilmiştir.
aşağıdaki adrese

bildirmelerini

rica ederim.
Kadıköy, Yeldeğirmen
sokağı

54 numarada
Fethi
§ Yeni Türkçeyi okur ve
makine ile de süratle yazan bir
daktiloyum. T a.şraya da gidebilirim. Ücret hususunda da
uyuşa biliriz.
Aderes: Eyüp Defterdarda,
Takkeci mahallesi, Otakçılar
caddesinde No « 69 ,. Hasan

Basri.

*
Zayi
Mehmet Emin ismine yazıl
n;.ış tatbik imzamı zayi ettim,
kimseye borcum yoktur.
İstanbul Y edikulede:
Mehmet Emin

Peşekar Hani sen geçen
karşılıklı bir koşma söyleşmeyi teklif etmiştin, habrlıyor musun, yoksa caydın mı?
Kavuklu - Neye cayayım.
Pilavdan dönenin kaşığı kınl

gün

sın! İstersen bugün de

öyle

yapalım.

- Hay hay! Ama bu sefer
önce sen başla.
- Peki, öyle ise hazır ol.

-

Dün gece rüyada

feleği

gördüm
Elinde bir kepçe zerdeçal
vardı
Peşinden

o güzel

meleği

gördüm
canfesten pembe ,

Başında

şal vardı!

-·

Felek gülümsedi, meleğe baktı

Melek göz süzerek

keleğe

baktı

Teni pantoloaa yeleğe haktı
Dedi bu pantolon adeta
şalvar!

Dedemin halası benim
nem olnr?
Nezihe Muhiddin Haminnem
olur
Senin Fatman benim Eminem ollU'
Çünkü sen kokozsuu bende
çok mal var!

-

inf!iliz sefiri geldi
Geçenlerde Ankaraya gitmiş o.an İngiliz sefiri sir Corç
Klerk bu sabahki
trenle
Anlraradan şehrimize gelıillştir.

•

hüku- J'IJem e e en cı lzmirde ucuz et
mücadelesi
met tebeddükan beyaz
ı. 'ihavet.
kasaplar
lü mu~
Rusl r
yelkenleri suya indir-

bataşa doğru

hlı
lıt da ı~osta idaresine

Bu hususu İstanbul rüsumat
baş müdürü İsmail Hakkı bey-

Her gün bir
muhavere

diler, eti ucuzlattılar.
Fakat burada değil.
Bir n1üddet cvcl kasaplar eti pahalı sattıkları için İzmir belediyesinin ucuz et satn1a~'a karar verdiğini
yazınıştık.
Belediye
geçen hafta işe başla
mış ve bunun üzerine
kasaplar da derhal fiyatları

Bu

indirınişlerdir.

hayırlı işin darısı

İstanbulun başına!

Rüsumat tarife
müdüriyeti
Rüsun1at müfettişle
rinden Raif bey tarife
kalemi ınüdüriyetine
tayin ediln1İştir.
bankası
paralar idaresinin
sennayesi, yarım milyon lirayi

Evkaf

Vakıf

Kara Davut gene attık
ça attı
Adeti veçhile bire bin kattı
Hulya pazarında uykuya

-

yattı

Lliude beygir yok fakat üç
nal var!
-

Aslanın

boynunda tayele
Dostlan kaptırdık biz kara
yele
Zaten dO&t denir mi yedi
kat ele?
Hepsinin dilinde
zehirli
bal var!
adır

-

Ben

Darılma,

gücenme, gel toplu iğne
Senin için her gün açıktır
sine
Sende " san ,, varsa bende "kumral,, var.

- Kimi karga sever, kimisi

Esnafın şikiyeti
Esnafın muayeneyi sıhhiye
len cüzdanlar iiLerinde yapıl
ması lazım ve mecburidir. Bu
karar hilafına olarak bazı
belediye etibhasmm muaye neleri adi kağıtlar üzerine
yapmalarından esnaf cemiyetleri şikayet etmektedir. Bu
hususta esnaf cemiyetleri erkanından bazıları Şehremaııe

tine ve fırka hey' eti idaresine müracaat edeceklerdir.

tunıa

Kimi halvet tutar,

lci11tisi

kuma
Kimi keman çalar, kimisi
zurna
Seyyahıa elinde koca kaval
var!

-

Bıra~ şimdi

yavrum, ar-

tık ~yı

bulııiuşbır.

B. M. M. muvazenei maliye
encümeni geçen sene bu idarenin bir banka haline kalbi
ve ya tesisi mevmu bahsolan
bir Evkaf bankası teşkilib
meyanında idaresi temennisinde bulunmuştu. Bu hususta
tetkikata başlanmıştır.

değildim koyan taşı
gediğine

Pek göresim geldi

canım

akayı

Karada yürütür «Avni» takayı
var
Motörü hamsiden elinde sal
bize düşmez
rahmetin
Çok çayını içtı'k Refik Ah-

-

Bir

damlası

medilı!

Ne lüzumu vardı böyle zahmetin
Bende ne palavra. ne de
masal var!
-

Bahçeye km'duğua asma
salıncak

Sallanır beyhude iskele, san-

cak

Dostluk bağlar da gölı-elik
ancak
Kemal Salih gibi yeşil bir
dal var!

* *
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'Muharrir(: M.TuRJW'l

e dilleri birdi

Ohal e

u ehalinin v
reva mı idi?

•::..,,;arf·

~~~-

toprağın çocuğu, aynı

yurdun ev adı değiller
miydi?
Dilleri b ·r, dinleri
bir,
bayrakları bir
olan bu iki kasaba
ehalisi, hakikatan yekçarpışacak
Pazvan oğlu

ne istiyordu,
İsmail
ağa ne arıyordu?
Bayraktar, bu müselsel sualleri nefsine
karşı irat ederken yüreğinin yandığını, göz
bebeklerinin
altında
bir avuç iğne oynadı
ğını his ediyordu. Fakat şu muhteşem konak, şu sürü sürü hizmetçiler, avluda kişni
yen atlar, huzura girip
çıkan adamların gösterdiği hürmet, bu eza
arasında ayrı ayrı lisana gelerek Bayraktara cevap veriyorlardı:
- Alık herif, ne düşünüyorsun? ölen rıza
sile ölüyor, sana ne?
Bu debdebenin yaşa
ınası için bir kaç yüz
kişinin ölmesi çok mu?
İsmail ağa gülecek ya,
varsın beş - on
ana
ınatem tutsun!
Evet; iki kasaba halkını birbirine saldıra
cak
yegane
sebep
buydu. Pazvan oğlu ile
Tersenkli oğlunun ağalık davası idi. Onlar,
biraz daha fazla zengin, biraz daha fazla
şöhretli
olnıak ıçın,
şinıdik"nden daha zi-

rına benziyen Hurre-

liil

sında

iş başında

S
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Nasıl yapılıyor
J

pervasız olmasına için
için şaşıyor ·e Galatanın nıahut evlerinde
tanıdığı bazı ermeni
kadınların bile, fazla

min

on1uzlarına

nışı,

o

kısa,

aba-

pek kısa
gömleğinin içinde bütün uzviyetini açışı bu
paşa kızına en adi bir
aşüfte, en hayasız bir
orospu hüviyeti çiziyordu. Hurrem, bir
paşa kızının, zengin
bir hanımın bu kadar
utann1az, bu derece

teklifsizliklere karşı :
- Amote,
aınotel
«ayıp, ayıp! »

d;,.e bağırarak haya
pervcrlik gö terdiklerini bittahattur hayreti
ziyadeleşiyordu.
Neriınan, hiç oralarda
değildi.
Merdivenin
her basamağında durarak ya öpüyor, ya
kendini öptürüyor ve
ba1.en daha perdebirı:-

nane şakalar yapıyor
du. Bu sebeple sofradan kitap
odasına
kadar ancak yarıın
saatte gidilebilnıiş ve
bu müddet, Hurrem
İçin uzun, pek uzun
gelmişti.

Deli kız, ancak orada
üstüne bir şey aldı,
aşıkının da çıplaklık
tan kurtulmasına miiaadc etti. Şin1di vekur

bir çehre ile kitaplar
karı~tırıyor, notlar yazıyor, aralık aralık bir
sahife üstünde derin
derin
ılü, üni.iyorou.

'

r

bir de bunu
•

ı

·

gecıre ım.
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Konserve içiıı konser- ni kendi kendine, nı•1•
ve fal.ırikasına sevkeılile- iline lerlilıatının sclıil''
celi: eller evvelft kenıikhaz tertibatı ile olur. ti.a·
IPrde mevcut kimyevi zandan cıkarılan et sulıı
nPsneler hususi leı·lil.ıalı rı ise 111'.ne ;ryrı biı· dai;
lıaiz al<>ller, ıııaldnel<'r,
rede ayrıca lwynalılaral•.
eczalarla çıkarılıp hilmt-nı fen lerakli.iyalının ç<'nbC'
0('1"Plerde gene )Jİ!ınem riııden {JC<:erek (et Sli) ti
n•·leı· "i<:in kullanılır, salılıühisası ) , « el suyıı
Jırıııış.
J;.omprimesl » yani <<lıaı>
llurada kasaplık hayvan- halinde et suyu» şeldfıll
{arın boynuzundan lırnaalır.
ğına ye ~anından lceıuiişte ruulhak böyle bir
{)inin iliyine kadar bir mutbaktır.ITer temiz, 1>:at
zerre.si isra~ edilınez.
gil.ıi mermerler üzerini.le
· emiksiz etler konserve yürüyerek
ilerliyeliıJlİ
fabrilwsıuuı
mutlıağma
karşımıza lıiı• oda gelit•
götürülür.
Bu odada gayet şık glylP
l'Uutl.ıak dlyince kim bL- miş, tuvaletli, ütülü elbtsell
lir hatırınıza neler uelir,
hir sinyor' geniş bir wıı•
fakat hakiJrnta gene yak- sanın başında, gözünde
!aşamazsınız.
Her ruut- g.özlük çalışmaktadır.
hakta kazan vardır. AnBu zatı şerif kim oııı
cak buradaki kazanlara a.cep?..
·
l!'al.ırika direktörü oıu?·
benzemez. Her mutbağın
pek tabii lılı· ahçı başısı
Hayır..
.
vardır.
Çalıştı{)ı odada ki eıeW
l"akut buranın ahçı ha- trik tertibatına ve masıı•
şısı oaın başkadır. Gelin,
nın üzerindeki kağıt, kB~
beraber girelim ve bera- lem ve hlsaplara bakarıı~
her Iıavret edelim.
fabl'ika mülıendlsi mi dlfe
İşte, kos koca, geniş bir ceksiniz?
yeı·. Size burasını mutbak
gene hayır.
oldu{Junu evveh'l söylemeBu şık sinyor, ahçı ııs•
miş olsa idim kahil değil
şı cenaplarıdır. Evet, JJO
inanamaz ve girdi(Jinlz muazzam ve görülmeıiJŞ
yeri bir fabrika kazan mutbağın ahçı başısı.. ,,ı
dairesi zannederdiniz.
Onun ocagı, duvardaJ>'
Çünkü burada nıutbaiJa elektrik düğmeleridlı', ıı.eJ"
hPnzer hiç bir şey yok- çesi elindeki kalemdir.
tur.
!{azanın hararet dere"
li.epçe, ocak ... V. S. gi- cesi elin matlup mıktal"'
bi uınlhak malzenıesinden da piştiğini hafif bir çıtı'
vaz ueçin, en ufak bir aş ğırak tertibatı ile nıaill
kokusu bile yok..
başındaki
ahçı
başı)"
Sadece, yerden sekiz hal.ıer verir. O da yerlıt'
metre yüksekliğinde lava- den kalkmadan sadll"
na kadar yüksek ve yan ce bir düğmeyi çovlt"'
yana sıralanmış, ınuazzam mek sureti ile kazanı sôl"
bakır kazanlar görürsü- dürüı· ve diğer dıiğıne)'8
nüz.
basarak et suyunu kaııııı'
Hu kazanların altında dan boşaltır. Yakalıkh ı~'
ocak filan yoktur. Elek- çı haşıııın vazifesi ışt ·
trik kuvyeli ile ısınır ve bundan ibarettir.
kızaı·lar. Yanlarına yak(Mahafli var)
!aştığınız zaman lıoınuı·fi
c1auarak içinden ımynadı- Mescidi aksanı

geçen er e top anarak )
GÜ
başvekil Mehmet Mah- i
}
mut paşayı reisliğe
filiminde p~k yakında
\
intihap etmiştir. Bu )
ALHAMRA SiNEMASINDA
f
1'ıf
•
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ti
1
sure e ı.nısırın şım ı n
- . - - - - - - - - - - - - -...- .....
kabinesi ahrar fırkaALHAIVlRA ::;;nemasında
sıria istinat ediyor deTalep ve arzuyu umumi üzerine
(jını duyarsınız. İşle pişemektir. Mısır hariciye
© 'fW 'i(5l !;;-.. VJ7 !;;-... ~
cek eller hunların içindenazırı Doktor Hafız
~.!.Ol W ~ & ~ JJ.
di. Bu kocaman kazanlaAfifi bey fırkanın
Süper filiminin iraesi pazar gününe kadar devam ede·
rın iki lmpatfı vaı·dır. Biri
cektir. Her akşam K.A~AGÖZ oyunu.
ikinci reisliğine inti·yukarda, diğari aşağıda;
çiy eller yukardan atılır.
hap olunıııuştur.
Suya konur ve lmzaııın
Torbalıda felakapa{Jı vidalarla kapanır.
AŞK ALEVİ
Pişıııiş el ise, kazanın
kete oğrıyanlar.
suyu hususi l.ıorularla
ROı. l.c LD KOL~Ii;\N
Torbalı
felaketine
ve
alındıktan ve kazan söndürüldükten
sonra alt
uğrıyan
zavallılara
WİLMA BANKİ nin
kapıdan çıkarılır, (ambapek müstesna
yardım edecek hey'et
laj) dairesinde kutulara
c 'elki gün « 15000 » liyerleşliı·ilk; bu da, hiç
l
ray tevzi etmiştir.
sürülmeden otomatik, ya-

J

l
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ıgımız

gozuen
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Kaptanpaşa çıplakJa

sınema

yade gölüp eğlenmek
aiılaşılır.
için yüzlerce çocuğu
fener at e eri
yetim, yüzl~rce kadını
Fenerbahçe Atletizm Kapdul bırakn1akta beis tanlığından: Önümüzdeki ballarda: Atinada icrası tekarrür
görnıiyorlardı. f ca ha,
eden Balkan turnuvası atletik
şu debdebe ve bu safa,
müsabakalarına esaslı bir h<"..ıır- öyle bir zulmü ınazur !ık olmak üzere önümüzdeki
gösterecek kadar cazip Cuma gününden itib:ıren idm#a l:ıiıŞa:mak için atletmiydi?Yarın, üç buçuk lerin sabah saat 9 buçukta
arşın beze sarılıp topkulüp binası,nda bulunmalan.
'f
rağa gömülecek olAtletizm
antrenörünü
daduktan sonra bucna vet: Çok kıymetli mütehasgöz yaşı döktürmenin sis, afletizm antrenörü Her
Abrahaınm lütfen Cuma giinü
ne manası vardı?
DarÜltolinıi nıusiki
Bayraktar, yapılan :Saat 9 buçukta kulüp binasın
İNCESAZ hey'cti
da bulunması rica olunmakta/
Ramazanda
her a~am Vezşeyin fenalığını kalben
dır.
' 1 necilerdeki salonunda terenkabul ediyor, lakin o
nüınsaz olacaktır.
Evkaf levazim
fenalığa muarız olmüdürü
FERAH SiNEMADA
mak kudretini nefVortlcy canbaz hey' eti
Evkaf levazin1 nıü
sinde
gören1iyordu.
~aryete - vaşi hayvan oyuniar
36 numara
Bir yığın
namdar dürü Sait B. AnkaraSinemada:
Ruh ıztırapları
adan1ların nöbetle ge- ya gitnıistir.
SÜREYYA, OPERETİ
lip
ağadan
emir
Bu a~am Beşiktaş Park
uzc~ı
aldıklarını
gördükçe
tiyatrosunda ilk defa olarak
YUNUS BEY DUYMASIN
bu aczi nefis biraz Fabrikaları müdürioperet 3 perde
daha
ziyadeleşiyor,
yetinden:
Bayraktarın muhakeDünkü gazetelerde fabrikame kabiliyeti de sar- mızdan çalındığı rakı olmayup
· . şişe depomuzdan sirkat edilY enıçerı
Sl l ıyor d u.
miş beş şişe olduğu tavzihen
saat 21,30 da
Hacı
Hasanın oğlu,
ilan olunur.
Birinci defa
bu mütemadi tezelzü-ON İKİNCİ
lati zihniye neticesinGECE
de için için söylendi :
111111~
Komedi
- L,.dı· "'Vr)
Mümessili
5
(MCUJ..
..
JORJ BANKROFf
perde
l>aranwnt filimidir.
ıı
Şekspirden tercüm eden:
Mısır ahrarı
.
M. Şükrü

t M.1U~fWJ.

ta,
yukarıdan
ınış gibi
gülünç bir manzara
oldu. Neriman, o zeki,
hotpesent kız, gene
hayvanlaşıyordu.
Ne
hizmetçilerden sakını
~r, ne nefsine karşı
SJkılganlık duyuyordu.

. Lr, LEK

Kurban bayramında Galata- li
saray birinci takımıaa karşı
Beşiktaş Fener muhtelit takımlarının bir müsabaka yapma!arı takarrür etmiştir.
.. Oyniyacak
.. ge t"rili" rsetakımlar
.. bak gfü:
onune
musa
ne derece mühim olacağı
ı

•
çıkış

Bu akşam '.füillllllllll~ıruwi!

müsameresi i ., HATi ttALARI
B ayramaa y ap ı- ;1BÜYÜK. GALA
olarak •
1 ....------....ıwıııa.ı
lacak mac
1 EMiL YANINGS ~
d. ~ . . k

rıışması

t'\ MWIA~IR ~

Yukarıya

.
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J

-9JBayraktar, odanın
bir köşesinde verilen
en1irleri dinlerken ve
n1utiane eğilen başları
seyrederken hazin ~a
zin düşüı üyordu. işte
herkes ölmiye ve öldürmiye hazırlanıyor
du. Lakin kim kimi
öldürecekti? Rusçuklularla Vi · iler hep bu

~, İJlll'lllWI

7 Mart

,

::c,

~--~Biri\:

diğerile
mıydı?

__ ..

Saat

"h Son

Sanl·i o, erkek elbisesi
giyerek Lfılinuru oyna tan, karnını yastık
larla şişirip gebe taklidi yapan, aşıkını eşek
yerine koyup çırıl çıp
lak üstq.pe binen sar~oş kız aeğildi. Bakışı
ciddi,
duruşu ciddi,
düşünüşü ciddi idi.

Hurrem bu taba vvüle de hayran idi.
Neriınana
baktıkça,
dakika başına deri
değiştiren bir güıel
kurt görüyor gibi şa
şıyor

ve ürküyordu.
Paşakı.ıı, ihzari me-

tamiri.
Son posta ile gelet1
.l
Mısır
gazeteleriJ1 11
verdikleri malumatıı
göre Mısır kralı nıe\'
"(I
cidi aksanın tanıt
. ,,.;I
ıçın
5000 mısır l ır..teberru ettikten baŞ"
avrıca Mısır evkaft1"
('
dan da «5000)) lira ,,e

,,,

nıiştir.

saisini bitir'"likten 5 ,;:;
ra. aşıkına.. ~azdııbİ(
« insan
kuçuk
'(
alem; aleın büyü~ ~~-i
insandır! »... Bu klıŞ
. e;.,
..
Hurrem için - bır J:ıİ'
nebi lisanı kadar ~ .;;,t'
mana görünen _şıı ~ııt
kilde bir sürü ııa
takip etti:
ıı•f.
111
«Müdiri beşer, menb ılclJI
rü şer olan aklı faal, al ırJ oıııf.
a.Iem ise aklı layeı tıefı'ıı
insan arasındaki ı:ııtlŞll jl
kamile hemişe nüı:ııaYşJJ t~
çünkü her iki aleıııiP se)eY
tekevvlln itibarile ı:ıı~ 11~
aynıdır! aklı külli ne
yeyi teyit oder.ı> _..1: "'"
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DÜNY\DA OLUP BİTEN
V AKALARDAN İNTİBALAR
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Devirler
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Saat on üçü hiç çalar
z

değişince

Olur

Diinkii vak'alar ne kadar g:-.ı~ibimize gidiyor!

I'
ıa

it""'
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Bundan bir
lsır evel Ame·
rikada ilk defa
0
larak şömen
döfer işlediği
Ye yolcu taşı·

I!!!!!"---:'!'!

llııya başladığı 1ı::.·~·

taınan herkes

bu Şeytan ica- !~~~, ~!i\'jn.j
dııı.dan kork-

llıuş ve kimse IJJ.~•.ıc:;_-,,"'-:;~

itene binme
~ti.

lık yolcu tre

iJlli
ıır·
yııı

seli
il'

d0
ol~

~ı «1834» faıihinde ( AIbaııy) ile (Scbenektadi) ara
8
11ida lıi!emişti
'· Bu ilk yolcu
"eninin ilk ve
~egane yolcusu
ise makinistin
~tı yaşındaki
Oğlu olup ha- l.iiiiiiiimiiiiiiiiiiiliiıiİİİiiİİİİliiiiliiiiiİİiil;;:;;;;; :;:;:;;;;;;;;:;;::;;;;=:.iiiıiıiiıiıi:1..
bilsı ile beraber
Yolcu sıfatı ile
tmerikada yapılcırı ilk tren ue ilk yolcımı
Sefere iştirak etmiştir. İlk yolcu treninin Hk yo!cusu olan ve
bu gün tam yüz yaşında bu'unan bir as:r eve!!.i altı yaşındaki
>0cuk, geçenlerde Nevyorka geldiği zaman Amerikan şömen·
diiferler nezareti onun erefine büyük bir ziyafet vermiş ve
liıiizede duran ilk yolcu treni lokomotifi ile beraber resmini

iildırtmıştır.

bB'
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ıııfa

t1ezardaki hayat 'Badana makinesi
Çinde ölenler için
}'ilpılan garip şeyle..
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[ier şey gibi bun
1 .>a kolayı bulu •
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~;q.~nlilerin çok garip adeti ••
l!iilttıt. Bunlar meyanında öl'1ii en sonra mezarda, tıpkı
acll~ada olduğu gibi bir hayat
dıı-Çıteceklerine inananlar varb · Bunun içindir ki ölülerle
tıı~aber toprağa ev eşyası,
~ tpak takımları, erzak dolu
~~allar koyarlar. Ölen zatın
•e ~~·.hizmetçileri de b~raber
llıe ıtı diri gömülür ... Oyleya
t(j::~aki hayatta kim hizmet
~ ?..
tııhti Ço~ garip ~det mede~ı.....il ılerlemesı ile ortadan
deiij'4br. Fakat tamamen
~kil. Merasim ayni merasim
tıiıı aYni şekil.. Yalnız öle~ttıd· k~tısı diri diri toprağa
beııı ltıi sokaca~a kendine
)aııtı.er tahtadan bir heykel
~)d~Yor.. Kendi elbiselerini
la:~ta hor ve kendi yerine bu

~Yor~Ykeli toprağa ğömlleyo • ı

~ g u beşinci sulh hukuk
t-., e111eaindeıı .

o.r de .
.
•t fıı Yınden dolayı mahçuz
) ı,1 •"lıhtu ınukarrer bir adet
tı

llıda

lnakin

ası

Yüksekkaldı-

6
llıa.tbaaa 6 numaralı Fazilet

tlltıu

tnda 10 - 3- 929 Pazar
ttlileee 8:'-at on iki de furuht
)e~ın iinden talip olanlann
~i rıı"ehaaatı ınezkürde ma~ı, ru tta buluıımalan ilan
•

..~All,

mı?

J..m!nc..~ a!:ra , yani şimdi
çi .de yaşadığımız devre (makine asn j diyorlar. insanların
bile makineden yapıldığı bu
devre hakikaten yaraşacak
bir isim. Şimdi de zahmetsizce iş gören bir badana ve
sıva makinesi icat etmişler.
Bu makine ile şıpın işi duvarınızı bizzat kendinizin, sakala bıyığa minnet etmeden,
badanalamanız kabil ve pek
kolay imiş ...

Finlandiyalı

Ziynetuilah B.
«Finlandiya» daki dindaş
larımızdan Ziynetullah Ahsen
bey ile refikasi Safiye hanım,
sadakai fitirlerini « 10 » lira
olmak üzere şehrimiz tayyare
cemiyeti şubesine göndermiş
lerdir.

Türk ocağında konferans ve konser
Bu Perşembe akşamı saat
yirmi birde ocağımızda güzel
san'atlar akademisi tarihi sı
naat muallimi Vahit beyefendi tarafından (Türk san'atı
ve camiler) mevzulu projeksiyonla bir konferans verilecektir. Bilahara (KJod Debüssi)
nin eserleri çalınacaktır.
Her kes gelebilir.

Hilali alu11<'rde
İ.stanbul Hilaliahır. ~ ın::r -

kez hey' eti, Cumartesi giınü
içtima ederek kongre gününü
kararlaştıracaktır .

"
Ojen

şey değil

amcanın tabancaları

)'arısı

ne

işlere

Hollivutun evleri
gece

yarar?

-70- Nakili: A. Cemalettin
Yaşlı adam - ki muhterem
okuyucularımız bu adamın Ôjen amca olduğunu anlamış
lardır - bu s:ssizlik karşısın
da ııtılerelı: :
- Doğrusu, diye ıınnldandı
biç bir 9ey aalıyaımyorum. •
Saat onu geçti, Maks el'an
oratda yok. Sakın çocuğun
başına bir felAket gelmiş olmasın • Zemane delikanlıları
aşktan, muhabetten başka bir
şey diqünmiyorlar. Rober, oğ
lum l Ben merak etmeye bqladım ..
- Susunuz mösyö 1 Gülen
hayvan her şeyi işitir.. Size
söylememiş miydim? Fazla lakırdı etmeye gelmez . Ve sanki Fransız delikanlısının sözünü teyit etmek istiyormuş
gibi mevtai bir kahkaha gecenin habide sükutunu yırtb.
Rober tepeden tırnağa kakar titreyerek :
- Gülen hayvan! İşte gü len hayvan geliyor! dedi.
Bir kere o korkunç ve ulumıya benziyen kahkaha aksetti
ve sonra yakındaki bir kum
birikintisinin üstünde acaip ve
korkunç bir hayvan belirdi.
Bu hayvan mehtabın nurlan
altında yıkanan kum tepesinin
üzerinde mürtesem düşüyor
ve heyuloii şekilde cidden korkunç bir manzara arzediyordu.
Hayvanın ayakları kalın idi.
Cesim başında sivri iki kulak
göze çarpıyordu. Baş kısmını
teşkil eden koyu siyahlık or tasında parlak yeşil ışıklar
saçan bir çift gözü vardı. Öjen
amca hayvanı tetkik ettikten
sonra:
- Bu bir sırtlandan başka
bir şey değil, diye mırıldan:.lı;
lakin burada vahşi bir sırtla. .
?
nın ne ışı var ....
Gülen hayvan ve yahut
Öjen amcanın dediği gibi
sırtlan başını havaya doğru
kaldınp
etrafı
kokluyordu.
Bereket versi rüzgar hayvanın hılssas burnuna şüpheli
bir koku götürmemiş olmalı ki
sırtlan geldiği gibi ortadan
kayboldu.
Öjen amca ile Rober ayağa
kalkıp kum birikintisinin hattı
mailinden koşarak aşağıya indiler ve orada bir müddet
nefes bile almadan durdular
sonra tekrar ilerlemeye baş
layarak ikinci kum birikintisine brmandılar. Tamam bu
sırada
önlerinde bir ses
yükseldi:
- Heyi ....
Öjen amca ile Rober yüzü
koyun yere atılarak bila hareket ve hatta nefes almaktan
çekinerek durdular. Bu sefer
arkalarından gelen bir ses
aksetti:
:;- Hey! ..
Ojen amca refiki Fransız
delikanlısının

kulağına

mırıl

dandı:

- Zannedersem keşfedildik.
- Bende öyle zannederim
mösyö ...
- O halde dövüşmek icap
ediyor. Hayatımm pahalı satalım ....
İki arkadaş kemali cür'et
ve cesaretle ayağa kalkarken
ileriye abldılar ve bir gölge
ile karşılaştılar. Herif el' an
kısık bir sesle:
- Heyi... diye sesleniyordu.
Öjen amca rüvelverini bu
gölgeye tevcih etti ve herif
tabancanın parlak namlusunu
görünce ellerini havaya kal-

dırdı. Birinci g6lgeniıı seslenmesine cevap veren adam çok
yaklaşmış olmalıki hemen Öjen
amcanın ense kökünden diğer
bir ses yükseldi:
- Hey!.... Fakat cümleyi
ikmale vatit bulamadı ve Ôjeıı
amcanın yıldınm süratile ve
11<>1 elile cebinden çıkarmış
olduğu ikinci brovning rüvelverinin namlusu karşısında
büzülüp kaldı. Aynı zamanda
Roberde piçağını çekmiş ve
müdafaaya hazırlanmıştı
Öjen amca sert bir sesle
iki yabancıyı yan yana yaklaş
tırdı ve sonra
kendilerine
yaklaşıp
çifte tabancal.ırııı
namlularını adeta burunlarına
temas ettirerek:
- Maşallah! dedi, anlaşı
lan dünya pek büyük olmalı
ki bu gece de Blankenberg
karşılaşıyoruz;
sahillerinde
daha geçen gün Briikselde
teşerrüf etmiştik. Söyleyiniz
bakaytm; sizler kimlersiniz?
İki şahsı meçhul iki damla su
bir birine ne kadar benzerse
yekdiğerine o derece benzi·
yorlardı. Ayni çekik badem
gözler; ayni iri yarı boy ve
ayni bakır rengindeki deri ......
iki asyalının cevap vermediklerini görünce Öjen amca
tehditkiirane devam etti:
- Yoksa dillerinizi mi yuttunuz? anlaşılan ugursuz kayadaki o körün gözleri çok
açıkmış ki sizleri benim başı
ma
musallat etmek istedi.
Herif hem körüm diyor, hemde icabında
benden fula
açık gözlülük ediyor. Olur
şey değil doğrusu. Bu komedyaya ben de bayıldım.
( Mabadi var )

(Vilyam Hart) elektrikten
hoşlanmıyor

(Con Cilbert) nerede oturur?- (Lui) nin sarf ettiği para- (Pola Neğri) neden otellerde yatıp kalkıyor?- (Nornıa Taln1aç) ın
sahip olduğu kaşaneler

(. lyri11 Priııyı•l) in evı
(Hollivut) un evleri . denebilir ki bunlar kadar birbirine zıt
cesamet ve tarzı mimaride binalar dunyanın başka hiç bir ye•
rinde görülemez. Bi is" en modern şekilde, öbürü gotik, or.u ı
yanındaki arap tarzı mimarİs ldedir. Birisi cesamet itibari!.!
bir saraysa, öteki mutlak kulu bedir. Ya dahili
taksimatlar',
mefruşatları ...
Bunun sebebi basittir. Hollivot sakinlerinin dünyanın dört
bir tarafından gelmiş insanlar, bilhassa san'~tkiir insa ılnr
olması bu şekil değişikliğini icap ettirmektedir.
.
Hollivotun en güzel evi hiç şüphesiz sahne vazu ve ( E' o nor Borduvan )ın kocası (King Vidor) a ai olanıdır.
Bu evin planını bizzat King Vidor yapmış, döşemesiyle b:.e
kendisi meşgul olmuştur.
(King Vidor) unkinden sonra en fazla nazarı dikkati c~ 1•
beden bina (VilyAm Hart) ın oturduğu ev<lir.
. •••
Fakat ihtişamı ile değil garabete yaklaşan sadelıg ı "'
( Vilyam Hart) ın evinde elektirik yoktur. San'atkiir bu mvi
~iyaden hoşlanmamakta, petrol lambası kullanmağı t~r.... !-ı
0

ınüdürlüğü
İzmir posta ve telgraf baş
müdürü muavini Avni B. Sivas
başmüdürlüğüne tayin edilmiş
ve Sivasa gi!mek üzere şeh
rimize gelmiştir.

Sivas posta

(Korrin Griiffil) in

ihın
Ticaret

işleri

umum müdür-

lüğünden:

Ecnebi anonim ve serma·
yesi eshama münkasim şirket
ler hakkındaki 30 teşrinisani
330 tarihli kanun ahkamına
tevfikan tescil edilerek elyevm
hali faaliyette bulunan ecnebi
şirketlerinden ( Fiyat anonim
şirketi ) nin Türkiye vekili
umumisi haiz olduğu selahiyete binaen bu kerre müracaatla şirketin İstanbul şubesi
müdiri
bulunan M. Brüno
Kosalter efendinin vazifesine
nihayet vererek yerine şirket
muamelatını ifaya ve evrakı
lazımeyi
kendisile
ve yahut vaz'ı
imzaya mezun
diğer memur ve ya murah·
haslardan birisile müştereken
imzaya ve kendisinin İstan
buldan gaybubeti esnasında
şirket müdürü sıfatile şubeyi
temsil ve şirket namına akti
mukaveleye mezun olmak ve
şirket namına ifa edeceği bilcumle muamelattan mütevellit
deavide derecatı mahakimin
kaffesinde müddei ve müddaaleyh ve üçüncü şahıs sıfa
tlarile hazır bulunmak üzere
Doktor Sebastiyano F ererro
efendiyi nasp ve tayin eylediğini ihbar ve vesaiki liinıne
yi ibraz eylemiş ve keyfiyet
bittetkik muvafık görülmüş
olmakla ilan olunur.
Türkiya cumhuriyeti
Ticaret müdüriyeti wnumiyesi
Sadettin

e11İfüien

bir

kılşe

( Vilyam Hart ) ın evi dahili ezyinatı ile de
meşhurdur. Bütün perdeler, sedirler Hind kumaşı, halılar Hind
giranbaha Hind halılarıdır. Duvarlan kıymetlı tablolarla
kovboyları ve Hindistan manazırını gösteren fotograflarla
müzeyyendir.
.
( Liyu Kodi ) nin evi ispanyanın küçtik köy evlerini hatırlat
etmektedir .

maktadır.

Harold Luit ( Lui) evi için ( 1,500,000) dolar, bizim para mızla ( 3,000,000 ) lira sarfetrniştir.
Antonyo Moreno kansı ile birlikte İtalyan tarzı mimarisinde
bir evde oturmaktadır.
( KJara Bov ) ihtiyar babasının eski bir şatoyu andıran
evinde ikamet etmektedir.
(Bebe Danyels) in evi (Antonyo Moreno) nın evi ile yan ya•
nadır. San'atkar burada annesi ve büyük annesi ile bir arada
oturur.
(Norma T almaç) Hollivutta en zengin esbabı emlak arasında
istisgar edilmiyecek bir mevki sahibidir. Yalnız sinema payı·
tahtında «40» ı mütecaviz apartmanı, evi vardır. (Ri.şard Bartelmes), (Donkan hemşireler), (Maryon Davis) hep onun kiracıları
arasındadırlar.

(Pola Negri) Oetta Codal) (Korlis Palmer) ev sahibi
olmaktan hazzetmemekte, otelde oturmayı tercih eylmektedirler.

ASRİ LİSANLAR

•

Beyoğlu : İsökl4l

cnddesi 356

HER LİSAN İÇİN HUSUSİ
VE UMUMİ DERSLER
1 den 11 Mart 1929 a kadar atideki lisanlarda yeni
kurslar açıyor

Türkçe, Fransızca, İn(!ilizcc, Almanca,
•
•
•
ltalyanca ve smre ve saıre -

Tecrübe dersi meccanendir

(

,

Telefon:

PERŞEMBE

MART

l929

'-------J

1.

•

A

ait her cins cam, filim, kart
kağıt, kaı:ton,· album, makina ve saır eşyalarımız gel-

miş

ve gayet ehven fiatlarla
İstanbulda, Bahçekapı tramvay durak mahallinde:

Kopernik Haçaduryan
Fotograf malzeme deposunda sablmaktadır.

Mekteplilere mahsus !~teitce;~:
veren fotograf makinaları
YALNIZ 2 .~ liradır
Taşra mekteplilerine lazım g~len izahat derhal verilir
DİKKAT: Geçen sene görmüş olduğumuz rağbetten
dolayı bu sene dahi mağzamızdan alınan filim ve camlarıa banyoları (Developpemant) meccanen yapmakta devam
edilmektedir.

Seyri sefain DOKSA
En ınükeın1

Trabzoq iKinci

postası

( ANKARA) vapuru 7
J\.1art Perşembe alışamı Galata rıhtımından hareketle
[Zonguldak, İnebolu, Sinop,
Samsun, ünye, Fatsa, Ordu,
Giresun, Trabzon Rize ve
H0pa)ya gidecek ve dönüşte
pazar iskelesile [ Rize, Of ,
Sünnene, Trabzon, pulathane , T rebolu , Gireson , Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop
İnebolu] ya uğrayacaktır.
Hareket günü yük kabul
olun'Ilaz.

İznıir sürat postası
( İzmir ) vapuru 8 Mart
Cuma 12 de Galata rıhtı
ını•dan hareketle Cumartesi
10 da İZMİRE gidecek ve
Pazar 13 te İzmirden hareketle Pazartesi gelecektir.
vapurda mükemmel bir orkestra ve cazbant mevcuttur.
başında

Galata köprü
merkez acentesi.

Beyoğlu

2362

Mes'adet hanı altınde daİ_l'ei mahsusada şube acentesi
lstanbul 27 40

KARA DENİZ

POSTASI

Hilal
vapuru 7 Mart

Perşembe
Günü akşamı Sirkeci rıhtımından hareketle {Ereğli, Zonguldak, İnebolu, Gerze, Samsu<ı, Ordu, Giresun, Tirebolu,
Gürde, Vakfıkebir, Trabzon,
fr !ı c!elerine azimet ve [Fatsa]
ya uğrayarak avdet edecektir.
Yük ve yolcu için Sirkecide
Yeni handa 1 numaralı acentesine müracaat.
Telefon: İstanbul 3105

·-
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HILALIAHl"iER Gazetesine

Ramazan

Fot ografa
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~DARE İŞLERi

.İLAN vermek isteyenlere

munasebetile

"'"1

1202

is .

on
~

JYlevsım

YAZI İŞLERİ

•

.""'

bayramında

intişar

edecek olan dört nüsha Hiliıliahmer gazetesine ilan vermek arzusunda bulunan müessesat ve ticarethanelerin İstanbulda Babıiıli
caddesinde Kahraman zade Hanında iliinat acentası
na müracaat etmeleri. Son sahifede santimetrasu
ve sondan evelki sahifede 40 kuruştur.

Keşide/er

her

;:ıyın

11 indedir

1.1 Maı~tta
sahili Büyiik ikraıni1re 3,),000 lia-

-

2nci

keşide

-

•

Istanbul limanı
sıhhiye merkezinden: '

Müdüriyeti umumiye mülhakatının ihtiyacı için aleni münakasa
ile mevkii münakasaya vazedilen kırk iki kalem kırtasiyenin
yevmi münakasası 17 Mart 929 tarihine müsadif Pazar günü
olarak tespit edilmiştir. Taliplerin mezkiır kırtasiyeye ait şart name ve nümunelerini görmek üzere her gün merkezimiz levazım şubesine ve münakasaya iştirak etmek için de yevmi
mezkiırda saat 14 te Galatada Kara Mustafapaşa sokağında
kain merkezimizde müteşekkil ihale komisyonuna müracaatları
ilan olunur.
•

Yeni Türkçemizden

Jl\ll'İHANA Gİl~ E(: EKLERE
~l(\JDE
1mlayı yanlışsız yazabilmek ve kraatı yanlışsız
çaresi hallolunmuşt:ır.
"Yeni Türkçemizin kava idi esasiyeis,, namile muallim
Orhan Salahattin beyin dört sahifeden ibaret olan bu pek
mühim eseri tabedilmiştir.

TUTARJ- 5

Tayyare piyankosu

KURUŞTUR

Ayni müellifin on ders alfabes i 7,5 kuru ştur.
«
«
on ders
«
12
«
Tevzi mahalleri: İstanbul Babıli caddesi Kitaphanei umumi

dır.

Bu l(e~idede 3,900 ııu
inara l(azanacaktır

Piyanko müdürlüğünben:
6. cı tertibin 1. ci keşidesindeki büyük
ikramiyeler aşağdaki yerlere düşmüştür.
1.~ 30,000 lira kazanan 18,700 numaralı biletin 6 parçası
İstanbulda, birer parçası (İzmir), Konya vilayeti dahilinde (Ha·
dım) da ve iki parçası yani 1/5 bileti (Samsun) da,
2.- 18,000 lira kazanan 41,734.numarali biletin birer par·
çası (Ankara), (Akhisar). (Mersin), (İzmir) , (Ödemiş) . de ve 5
parçası İstanbulcladir.

lira kazanan 15,398 numaralı biletin birer par·
~ası; (Kaş), (lzmir), 2 l?arçası 1/5 bileti (Adana) da, 4 . parçası
Istanbulda, iki parçası lstanbulda bayiler tarafından satılamayıp
iade eeilmiştir.
4.- 12,000 lira kazanan 49,037 numaralı biletin birer par·
çası, (Ankara), (Menemen), Trabzonda (Maçka), 6 parçası İs·
tanbulda, bir p;;rçası satitmayıp bayiler tarafından iade edil·
3.-

15,~0

miştir.

5.- 10,000 lira kazanan 41 '709 numaralı biletin birer par·
çası. (Ankara) ,(Akhisar), (Mersin), (Ödemiş), (İzmir) 5 parçası
da lstanbuldadır.

IUkaı·ılo 1. 1.' Yİ \"p lıiı·adPı·i
i-t:ınhu l, l l:ı ı uzlu h;ı n rı 1-t
l lcr c..1 f.:t:ıt lİl'PO"li.

Güzellik ve ya çirkinlik mevzuu bahis ise

Kongreye davet:

Hiç şüphesiz tuvalet
hususunda p erte v

İstanbul

" .. d e k"oş k ı'le
,1 -Boyacı k oyun
Emirganda arsa satılıyor:
İstanbul mahkemei asliye
ikinci ticaret dairesinden:
Boğaz içindP Boyacıköyünde
kilise sokağında mukaddema
6 numaralı ve 1989 zira arsa
ve 4 numaralı 1 - 14 zira 18
parmak diğer bir kıt'a arsa
ı ve elyevm mezkiır numaralar·
la mürekkam ve yekdiğerine
maklup bir bap hanenin dört
numeralı
mahallinin müflüs
Süleyman Asaf beye ait bin
üç Y.ÜZ elli hisse itibarile yedi
yüz on dokuz buçuk hissesi on ikide on hissesile altı nu maralı mahallinin on iki hissede on hissesi ve yine müflüs
mumaileyh arsasının
rubu
hissesinin on ikide on hissesi
nısıf masura mai lezizin sülüsünün on ikide on hissesi ile
beraber otuz gün müddetle
müzayedeye vazolunmuştur.
,
boyacı köyündeki hanenin ma
müştemilat mesahası takriben
292 arşın 18 parmak terbiinde olup dört kattan ibaret
ve 19 odayi havi yalı boyayi
ve eşcari müsmireyi ve gayrimüsmireli bahçe ve hamam
ve m ıtbah ve kiler ahır vesair müştemilatı havidir.
Ve tamamının ma müşte
milat kıymeti muhammenesi
on alb bin yediyüz seksen altı
lira otuz altı kuruştur. Emir
gan caddesindeki arsanın kezalik tamamının kıymet muhammenesi 12978 liradır.
8- Nisan 929 tarihine musadif Pazartesi saat 16-30 da
hisesi mezkiırenin ihaleyi evveliyesi icra kılınacağından
talip olanların kıymeti muhammeneden mezkiır hisselere musip miktarın %10 u nisbetinde pey akçesini müsteshiben ikinci ticaret mahkemesinde müteşekkil iflas masasına
müracaatleri ve bu
bapta masadan daha fazla
malumat
alına bileceği ilan
olunur.

müstahzerini

Ba;lıca

'3at <lukk.\n l:mndan

' /'opı:ın :'.'atı '.

kullanmamak büyük bir
ihmaldir. Güzelliğin temin ve bekası hckcsin
istimal ettiği Pertev

müstakzerab

~,.

n"

;.-1\1
,·

r·, -

ticaret ve

•

sanayı

odasından:
1929 ODA KONGRESİ ikinci ictimaını huğünkü ÇARŞAM·
BA günü saat 14 te oda meclisi salonunda aktedecektir.
Odaya mukayyet bilcümle erbabı ticaret ve sanayiin bu konS"'
re ictimaına teşrifleri rica olunur.

ile

mümkündür.
çünkü : Krem Pertev,
tuvalet podrası, Pertev
briyantini, Perte kolonya suları, Pertev diş
macunu, Pertev tırnak cilası ve sairesi en müterakki memleketlerde bile henüz emsali yapılamıyan pek nefis tuvalet

r

eşyasıdırlar.

lstanbul mahl~emei - asl'i;e
birinci ticaret dairesinden:
Hafız hidayet efendi tarafmdan Afyon Çay Aziziyesinde
manifaturacı Takor zade İzzet
efendi aleyhinde ikame olunan
alacak davasının esnayı tetkik ve rüyetinde ikametgahı
mechul bulunan müddea aleyhi
mumaileyh hakkında tebligata
rağmen
yevmi muayyende
ispat vücut etmediğinden H.
usulu muhakemeleri kanununun 398 inci maddesi mucibince hakkında ittihaz kılınan
·
k ararının k anunu· mez- ·ı
gıyap
kurun 14 tınci maddesi muci-

Kireçlik kömür madenleri Türk anonim
şirketinden:
Şirketimiz esas mukavele sinin elli altıncı maddesi mu cibince şirket hey' eti umumi -

Son Sa({fİ11 ilıi11 ıori/ı'-' 1

ycsi 30 Mart 1929 tarihine '
ıesadüf eden Cumartesi günü
saat on dörtte adiyen içtima
edecektir. Hissedarların mez kiır gün ve saatte şirketin
Galatada Merkez Rıhtım ha ııında birinci kattaki daire sinde hazır bulunmaları rica
olunur.
Müzakere ruznamesi
·
1 - idare hey' eti ve mü :!~~:işila~;n e!:~li~:~a~::: ~ 1 rakip raporlarının kıraati.
7 Nisan 929 tarihine müsa2 - 1929 senesi hesabatığukluğu, idrar darlığı, prosnın tetkik ve tastiki.
dif Pazar günü saat 13,30 da
tat. ademi iktidar, ve belgev3 - Mürakip intihabı.
icra kılınacağı kanunu mez- _ _ _ _ _ __
şekliği serian ve elit ile fregikürun 142 nci maddesinin biMahkemei asliy üçüncü huyi ağrısız tedavi eder.
rinci fıkrasına tevfikan mahkuk dairesinden:
Karaköyde fırın sırasında 43
keme divanhanesine talik kıEmine Nazmiye h. tarafınlınmış olduğundan nrumaileydan zevci Celalettin ef. aleyhin ilanen neşri tarihinin ferhine ikame olunan boşanma
dasından muteber olmak üzre
davasından dolayı müdaaleyh
Üç santim uzunluğunda ve
Celalettin efendiye tebligat
on gün zarfında cevap verpaket halinde olmak, beher
mediği takdirde kanunu mezifa kılınamadığından bir ay
pakette 500 adet bulunmak
kürun 405 ve 408 nci madmüddetle ilanen tebligat ifaüzere 3,5 milyon toplu iğne
·
sına rağmen gelmediğinden
d e1eri muci b ince vakıaları ikyevmi tahkikat 4 Nisan 929
mubayaa olunacağından itaya
raY "C kabul etmiş addoludaperşenbe günü saat on dörde
talip olanların martın 11 inci
1
cagı gibi bir dnha muhakctayin kılınmış olmakla .vaktı
'pazartesi günü piyanko mümeye kabul edilmeyeceği.. ga- .mezkürda hazır bulunması dürlügünde müteşekkil müba'yaat komisyonuna müracaat
zete!erle de bir ay müddetli). ~ ' a tarafından bir vekil
ilan olunur.
gondermesi ilan ·olunur.
eylemeleri ilan olunur.
•
" " u zayı e•u..... • -

Toplu igne

KÜruŞ

santimi
((
((
((
((
((

25
50
80
120
200
400

Telgraf: İstanbul Sa8t
İlan muhteviyatına dikkat
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:ılunmakla beraber bu husust
mes'uliyet kabul

edilıneZ·

Gazetemizde intişar edell
bütün yazıların hakkı
mahfuzdur.

.,
l
l

•ı

Abone şartları oO

Vilayetler için: Senelik 1 ~oO
altı aylık 900, üç aylık t·
kuruştur. Ecnebi meınlek~tı
!er için: Senelik 3()(){),
aylık 1600, üç aylık
900 kuruştur
Ramazan 24 1347

Takt·i11ı
oB
81
Çüneş 6,27 Akşalll 1 35
Oğle 12,25 yatsı 1:•50
ikindi 15,39 imsak
'

Mes'ul müdür: Selim JllJ...,,_
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