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her yerde (5) kuruş

'Yağan yağmur ve karlardan inhidamlar oldu, iki kişi ezilip öldü,
bir de ağır ya_.alı vardır. iki ev · yıkdırken ikisinden de ansızın
yangın çıkmış,

· etlaiyenin gayretile derhal

söndürülmüştür.

fak Eresine vapuru Karadenizde

•

ı?

ikinci kaptan bu feci
kazanın tafsilatını bütün
etrafile anlahyor
Şubatın on
dördünde KaradeniZegiden
Fransız band·
ralı Jak Fre sine vapuru •
nun Bulgar sahillerinde feci
sun tte battı ğını, «43» ki·
'jid e:ı
ibaret
olan ınürette batının da kur-

ası

a·
ar·

s

ar·
ası
yıp

ar·

is·

1

Yakında

•

ür.

Gazimiz
bir
seyahat icra
buyuracaklar
Reisicümhur hazretlerinin
bir mü d t sonra memleket
dahilinde bir seyahat icrası
tasavvurunda
bulundukları
haber alınmıştır .

Fethi B.
Par is sefirimiz
bir kaza atlattı
Paris sefirimiz Fethi bey,
Paris gazetelerinin verdiği
malumata göre, geçen gün
Pariste bir otomobil kazası
geçirmiştir.

Kaza , sefirimizi hamil olan
otomobilin Şanzelize avönüsünde diğer bir otomobil ile
müsademe etmesi üzerine vukua gelmiştir. Sefirimiz, en

dil·
ar·
ası

•

yı

M·

Fetlıl

lıey

ufak bir arızaya uğramadan
kazayı atlatmıştır.

Geçmiş

mıK.ta.rı

Fitre

Ala Evsaf Edna
kuru~

Kuruş

Buğdaydan

Kuruş

33
30
26
Arpadan 42
40
o
Hurmadan136 104
78
Üzümden 156 130 104

Feci ...

eıı

Bakkallar cemiyetinin tesis
ettiği
kooperatifin yağ ve
makama fabrikaları planları
dün Avrupadan
gelmiştir.
Yakında makineler sipariş edilecektir ..
Dünkü müessisler içtimaın·
da yağ fabrikasının da teklifnamesi tetkik edilmiş, fakat tetkikat bitmemiştir.
Bu fabrika yevmiye 3,0005,000 kiloya kadar margarin
imal edecektir.
Yağ fabrikasındaki süthane
saatte 700 litre südü takım
edecektir.
Fabrikanın çıkaracağı

yağ

lar yarım kilodan itibaren iki
kiloya kadar muhtelif eb'atta
paketlere sarılmış bulunacak,
fabrikanın ayrıca buzhanesi de
olacaktır.

s,O~
9,~o
4,

Pilanları

gelen

fabrikanın

Haliçte yapılması istenmektedir.
Dünkü içtimada makarna

Bir

olsun ...
Diğer
taraftan aldığımız
malumata nazaran , Fethi bey
yakında mezunen memleketi·
mize gelecektir.
Edirnekapı hattında
Emanet, Fatih - Edirnekapı
tramvay hattının tevekkuf mahallerini tespit etmektedir.

çatı altında. yaşıyan

iki ortak

·V e aynı derece- Nüı&@w~11 Jkruırr1tn.nll
de komik bir tay- Saç saça geliyorlar, .bu
yare kazası
arada kocaları da dabir 1'34; uün
Ilımdan
ı~raıısada bir tay-·
yare kazası olmuştur. Ka-

C\"el

za, «t:h> nci tayyare fır
kasının talim
salıasıııda
olıuuşlur. .\rka, arlm) a
!Jidt•ıı tayyaı,clerden önl'a[j

fabrilwsırıııı

gönde-

rilen pl<im
fabrikası

için İtalyadan bir
mütehassıs celbine de karar

verilmiştir.

Kooperatif müessisleri dünkü içtimalarında bir mevad·
dı gıdaiye istatistik kalemi
küşadına karar vermişlerdir.
Buraya iki memur tayin edilmiştiı;.
Bayran"'l

Ezani
Z!!vali

Saat
12
6

Dakika
48
51

dck i ıı in per- ,-.~.wi>:Y-.::
vaııesi laı·a- --""'
l'ındaıı uı;ı1an

hava

hoşlıı

jjuna arka-

dan

ueıen

....,.,<-J

di(fer tayyare

düşmüş, lıaYa

tazyılu

ile
bu tayyarenin pilotu ye-

rimlen

fırlatılmış

ve tay-

yarenin lanı kuyruğu üzerine• düsıııi'ıslüı·.

Kun·uk • tal·afında ata
hiumİş !Jİhi
duran tayyareci büyük bir solJıık
lmıılılıkla tayy:w<'ııin Jnıy
ruk kısnunı ctelıııiş, ha~ı
i111. oııınzlarını iı;cri solm-

ra ı..

avaldarını

havaya

<likıııl'.) \ <' hu suretle lıİy
yaı·e ~ Pl'l' iıwbilııılştir.

yak

yiyormuş!

Hukuk mahkemesinde son
günlerde dikkate şayan hu·
susiyetler gösteren bir dava
rü'yet edilmiş
tir.
Dava, bir
erkekle karısı
arasındadır •
Erkek, boşan
ma talebindedir . Karısı ,
k e 'il di sin den
haylı gençtir.
Reis mahkemede soruyor:
Bu hanım zevceniz,
öyle mi?
- Evet, zevcelerimden biri!
- Nasıl, nikahınız altında
iki kadın mı var?J

- Efendim, yeni kanundan
eve!, bir kaç sene eve! oldu
bu iş ..
- Yani bu ikinci evlenme. Peki bu iki kadın.. Zevleriniz bir çatı altında otunı·

'

Son Saat

Sahife 2

Karın yaptığı işler

Taksi iic~ı~eii
Tenzilat hakkın
daki rapor
hazırlandı
Taksi ücretleri hakkında Emanet hey'eti
fen niyesi makine şu
besi tarafından yapı
lan tetkikat nihayet
bulnıuş,
bu hususta
uzun ve müdellel bir
rapor hazırlanmıştır.
Bu rapor Encünıeni
En1anete sevkedilecektir.
Rapor, taksi ücretlerinin tenzilini esas olaral· ileri sürn kte ,.e
müdafaa etnıektedir.

•

iki ev

Denizde...

•

ınsan

Bir kavgll az
kaldı

fa.eza ile

yıkıldı,

iki de
ezilip öldü

Havalar bir türlü düzelemedi; dün gece ve bu gün de
kar, sulu sepken halinde yağmakta devam etmiştir. Sokaklar VlCık vıcık bir haldedir.
Y eşilköy rasatanesine göre
hava bugün de böyle yağışlı
devam edecektir.
Günlerden beri yağan karların erimesi, bir taraftan da
sulu sepken halinde kar yağmakta devam etmesi yüzünden
şehir ve civarında bazı hasarat vaki olmuştur.

bifecekfiu.
Kabataşta

demirli buluDllll
Kısmet vapurunda dün bu
hadise olmuş , vapurun yağ
cısı Cemil efendi ikinci kaptan Rıdvan efendiyle kavga
etm~ ve vapurdan aynlmak
istemiştir .
Rıdvan efendi bundan muğ
ber olarak Cemil efendiye silah çekmiş, Cemil efendi de
korkudan vapurun sandalına

«l» saat gecikerek «16)) da
gelecektir.
İnhidamlar
Dün gece saat «2,30\> da
Fenerde lı:orkunç bir inhidam
olmüş, taş bir bina yıkılmış,
üç kişi altında kalmış, ikisi
ölmüş, birisi ümitsiz bir halde
kurtanlmıştır.

IT:~f..t::.I
Sırplar
Latin harflerini
kabule karar
verdiler
Belgrat, 8 - Sırp hükiımeti
!atin alfabesini kabul etmeğe
karar vermiştir.

Ermenistanda heyelan

Bu bina Mürsel paşa caddeMoskova, 6 ( A.A. ) - Ersinde olup Maryanti isminde
menistanda "Zangosor,, köyü
bir kadınındır. Bizans devrine
dağ heyelanı neticesinde örait olan ev kar ve yağmurun
tülmüştür. Köylüden "13,, kişi
tesirile gece herkes uykuda
ölmüş "14,, kişi yaralanmış
Al\saı·ayda hiı• PV ) ıkıhlı
iken birdenbire yıkılmıştır.
lardır.
atlayıp kaçmıya başlamıştır.
Bu cümleden olarak, AksaMaryanti ile kardeşi Abeko
Bu esnada Ridvan efendi:
ve annesi Teodora evin altınAkvam nıeclisi
rayda medrese sokağında 10
- Tutun, tutun. Hırsız kanumaralı ev yıkılmıştır.
da kalmışlardfr. İnhidam sıratoplandı
çıyorl
•
Aliye, Ahmet, Fatma ·sim· sında bir de yangın olmuş
Diye bağırmış, Rize vapurunun
Cenevre , 6 ( A.A. ) - Ak!erinde 3 çocuk enkaz altında
derhal etfaiye yetişmiş, yan tayfası bu istimdadı işitmiş, ı' kalmışlarsa da kurtarılmışlardır. gın söndürülmüş, enkaz altın - vam cemiyeti meclisi ekalli1
Bekir ve Asım isminde iki
yetler mes'elesiı!!n müzakere)'pnilıalı
•e
dı•rt•
inin
lı.ıil
da
kalan
Maryanti
ümitsiz
bir
1 tayfa Cemil
efendiyi tutmak
sine başlamıştır .
Muhtetif semtlerde bir ço , halde Haseki hastanesine yamüdürlüğü üzere harekete geçmişlerdir.
, tınlmıştır. Diğerlerinin ceset duvarlar yıkılmıştır.
Cemil efendi tutulacağını
L'nıum ticaret müYeni bahçe deresinin setleri de 1 !eri henüz buiunamamıştır.
anlayınca
hemen kendisini
Londra, 6 Peşaverden
dürlüğüne
ticaret denize atmış, boğulmak üzere yıkılmıştır ve mecrası taşmıştır~ 1
Hir ıliijPrl
bildirildiğine göre
Efganisnıektebi n1üdürü Naki
Dün Horhor caddesinde \
Aynı
gecede aynı saatte
iken aynı tayfalar tarafından
tanda vaziyet karışık olmakta
adeta bir nehir halinde sular
bir inhidam da Y eşilköyde
kurtanlmıştır. Zabıta tahkikata
bey tayin edilnıiştir.
devam etmektedir.
başlamıştır.
akıyordu.
olmuş, kilise sokağında «66»
Bununla beraber halkın büTramvayda
Cukur hoslaıılıır dolu
numaralı ev yıkılmış, burada
yorlar muhakkak?
Çukur bostanlar da nisbefen
oturan Mandolini ile oğlu enyük bir kısmı Kral Amanul- Ah maalesef öyle, reis
yankesicilik
yüksek olan civarlanndan inen
kaz altında kalmışlardır. AyAliye hanım namında bir
lahın taraftandır.
bey. Pek güzel tahmin ettiniz.
hanım dün tramvayla Galatasuların altında kalmışlardır.
nı suretle buradada inhidam
Benim boşanmak istememin
M~mleketin her tarafında
dan
geçerken
dbisesi
bir
jiKonya tı•Pni dün !JPlııwdi esnasında çıkmış, etfaiye yesebebini de her halde ben
şiddetli bir kış hükümferma
let
bıçağı
ile
kesilerek
cüzsöylemeden anlıyacaksınızl
Anadolu hattında trenler tişmiş, söndürmüştur. Mandoolduğundan
~imdiye
kadar
lini hafifçe yandığı halde, oğ
- iki ortak, bir çatı altında danı çalınmak istenmiş, hamuntazaman işlemektedirler .
esaslı harekat yapılamamıştır.
lu da sapa sağlam kurtarıl
nımın feryadı üzerine bu yanBirbirlerile
geçinemedikleri
Y ıılnı:ı: dün, Bozdağı civarın
Karlar eridikten sonra askeri
mışlardır.
kesiciliğe teşebbüs eden çinanlaşı!Jyor öyle mi?
da karadan hat kapandığı
harekat başlıyacaktır.
Uasat raporu
- Öyle, tam dediğiniz gibi gene kadını firara muvaffak
için Konya treni , dün akşam
Y eşilköy askeri rasataneden
reis beyi Geçinememek te söz
olmuştur.
gelmemiştir. Mamafi, hat açıl
bu sabah aldığımız maliimamü? benim başıma gdeni bir
İki yangın
mış ve tren Konyadan hareta nazaran bugün akşama
ben bilirim, bir de cenabı
Dün gece saat ., 21)) de üsket etmiştir ; bu akşam Haykadar sulu kar serpintisi
Allah. Bir de kemali feraseküdarda atlama taşında oyund.arpaşada beklenmektedir.
devam edecektir.• Sabahleyin
tinizden zatı aliniz intikal buRusyaya gitn1iş olan
cu lsmail efendinin evinin so- '
~u·k demir yollarında
O
)
iken
dokuzda
derece
(
yuracaksınız !
ha borulan tutuşmuş, etfaiye
«Nafia» vapuru buzvaziy<'l
~2) olmuştur.
- Şimdi bu mukaddimatı tarafından sö:ıdürülmüştür.
Havaların gene birdenbire
lara saplanınış ır. GeEu soı)ul\ V<' en
Dün gece, Kasımpaşada da
ve teferruatı bırak la, sorduşiddetlenmesi üzerine bu gün
si<·aı, yPrlt•ı•
ğuma kısaca cevap ver. Gebir yangın çıkmış, küçük pimiye çok güçlükle
dört
saat
teahhürle
yani
Bugün
Avrupanın
en
soğuk
çimsizlik ne şekilde nümayan
yalede türbe sokağında «23»
«9,15» de gelecekken «13,15»- yeri Leningrat şehri ve en yardını edilebilmiş ve
oluyor?
numaralı evin
bahçesindeki
- Aman, efendim, saç sanihayet
Kôstenceye
de gelebilecektir. Saat 15 de
sıcak yeri de lspany a sahilkulübe tutuşmuş, kısmen yança, baş başa geliyorlar. Konu
leridir.
gclm~i laz.ımgelen ekspres
dıktan sonra söndürülmüştür.
götiirülınü~ti.i r,
komşu evde yangın var sanıyor. Tahammül edilir şey
değil, efendim. Arada benim
'
1
'
başıma ne yüksek topuklu
ı
r0:kı
yapıyormuş
tesisatı
terliklerin, ne ateşten yeni
Bayram münasebetile bugün
icra memurlan, dün Has(Fort) otomobil şirketi TopJ\Iosko\>adan hiJdirilçekilip çıkarılmış maşaların
öğleden itibaren gelecek Cuhane anbarlanndaki tesissatı 1 köyde Hayim isminde bir
isabet etmediği kalıyor.
diSJ-inc
göre
koınünist
musevinin evine giderek haciz
martesi gününe kadar mektepiçin levazımat getirmeye baş
- Mademki bu kadar şi
vazetmek
iken evin
ler bir hafta müddetle tatil
partisinin
kongre- lamıştır. Tophanedeki bir nu- alt katındaüzereler
kayetçisin, niç!n eski kıırının
bir rakı kazanı
edilmişlerdir.
üzerine bir daha aldın? Yoksa
sinde, riıurahhaslar maralı anbarda 100,000 do- görmüşlerdir. Kazanla beraber
öbürü yaşlı mı?
İngilız donanmasında
dan Sarina bütün lar sarf edilerek bir döküm kaçak rakı da ele geçmiştir.
- Gerçi yaşlı, ama bundan
ocağı tesis edilecek ve aynı
yeni inşaat
kilisclc:·in. sine111a sa- zamanda ellişer ton Kaldıra l(<x topu oynarken ..
Uslu
uslu oturur,
uysal.
İngiliz bahriyesi, hu- lonu haline if rağını
hatta belki bununla beraHaydar paşada şömendöfer
cak büyük son sistem vinçler
ber bile qtıırur. Lakin bu ibgeçidinde kar topu oynıyan
<;usi bazı İnşaat tez- teklif etmiştir. Fırka konulacaktır.
Şükrü efendi ile Alyanak efenretin kudreti, onu hiç yokfan
~·,\hları ile yeni nluBu
hafta
içinde
ticaret
di
arasında bir kavga çıkmış,
bu
teklifi
tetkik
kışkırtıyor.
odası
anhan
da
Kuruçeşmeye
Şükrü
efendi, Alyanağı dovkcrvcleler
yapnıış
ve
- Bu, sualime cevap olmadı!
edecektir.
müş
ve
başından yaralamıştır.
nakledilmeqe başlanılmıştır.
beş tahtelbahir ile iki
- Yani, demek istediğim,
....
o ya~landı, diye bunu almadım.
aviro sipariş etnıiştir.
Maliye-Şehrema
- Ya?
Orfeos
isnıinde yeni
- Çocuğum olsun isledim.
davası
bir tahtelbahrin GlasOnun olmuyordu, bunu aldım,
aliyei ticariye mekİmtiyazlı
şirketler
kovda denize innıe nıe tebiUlumu
bundan bir kaç tane oldu!
Limanıınızda bulunan
talebeleri ticaret odasın
Kadma soruldu. Yeni zevrasinıi ya pıJmıştır.
seyyah vapurlarından den alınacak hisse
da fevkalide bir kongre aktce, kabahatin öbür kadında
Bununla, İngiliz bah- ederek istikballerine ait mü- İngiliz bandıralı ( İm mes'elesinde Emanetle
olduğunu, kendi çocuklarını
riyesi ( 1!12fi) danberi him bazı hususatı müzakere pres Skotland ), ( Ro- Maliye vekaleti arakıskançlıkla hırpaladığını söyayni tipten «fl» tahtel- etmişlerdir. Bu hususta çalış terdam ) ve Alman sında çıkan ihtilaf
ledi. Reis teklif etti:
mak üzere Şeref Şehtene ve
- Gene kocanın yanına
bahir yaptırnıış olu- Osman beyler fevkalade mu- bandıralı ( Nevyork ) Şurayı Devlet hey'eti
dön, belki ortağınla arhk iyi
umunıiyesinde tetkik
yor ki beherinin hacmi rahhas intihap edilmişler. Bungeçinebilirsiniz?
vapurları dün
seyyah
«l:i-10» tonluktur.
olunmuş, ikinci celsedan sonra yeni idare hey'eti- Kocama boşanmak için
akşanı
gitn1işlerdir.
nin intihabına geçilmiş ve
varmadım. Onu isterim. Fakat
nin bugün yapılması
Damat
Ferü
yalısı
reis
: Şeref Şehtene, Umumi
Limanda yalnız Stel- kararlaştırılmıştı. Eortağımı
aramızda görmiye
Balta limanındaki damat
katip : Halil İbrahim, veznetahammül edemem. Aramıza
la Polaris gen1isi kal- nıanet hukuk umuru
Ferit yalısının Darülfünun
dar : Şahap , muhasip : Avni,
ha kara kedi girmiş, ha ol
tarafından
deniz hayvanatı
mıştır.
neşriyata : Kadri , İbrahim,
müdürü Muhlis bey
- Ya ne yapsın kocan?
istasyonu ittihazı Ma. VekileTahir, Hakkı, spora: Hüseyin
- Bana ayn ev tutsun
hukuk müşavirlerin
Tesellünı muan1elcsi
tine
teklif
edildiği yazılmıştı.
Mehmet beyler intihap edild"öşetsin, dayatsın, ayda elli
den 'fevf ik B. ile birDiğer taraftan yalıdan şimdi
Anadolu hattının tetkik ve
mişlerdir.
lira versin ...
lik istifade edilmesi hakkını
sabık şirkete ait tesisatla birlikte bu celsede hazır
Koce, bu kadarına iktidarı
Feribot
işi
Maliye Vilayete
vermiştir.
likte tesellümü için An~arada
olmadığını söyledi. İki taraf,
bulunınak üzere evelFakat Vilayet, laakal 30,000
Haydarpaşa - Sirkeci arasın
bir türlü bir esas üzerinde
teşekkül eden komisyon mesaki gün Ankanıya gitda feribot tesisatı için sondaj
lira sarfiyle yalıdan otel veya
anlaşamıyorlardı. Bu vaziyet
de-ıam
etmektedir.
Bu
isine
ameliyesini deruhte eden şir
ınişlerdir. ~taliye ve
mektep olarak istifade kabil
karşısında mahkeme boşan meyanda sabık şirkete ait
ketin mühendis ve mümessilolduğunu
tespit etmiş ve
Enıanet mümessilleri
malarına ve
babanın
bir
Galatada
Osmanlı
Bankası
Maliyeye
müracaatle
binanın
açılınca
gelecekleri,
havalar
müddet kadına, bilyUyünciye
Şurayı Devletin
busırasındaki
bınanın bayram
lerini bildirmişlerdir.
tamamen hakkı tasarrufunu
kadar da annelerinin yanında
günkü içtinıaında nıü
ertesi tesellüm muamelesi yaSondaj ameliyesine nisan
istemiştir. Vilayetin bu talebikalacak çocuklara nafaka ver·
pılacaktır.
ne henüz cevap verilmemiştir.
mesini kararlaştırdı .
rafaa olunacaklardır.
İçinde başlanacaktır.

1

Ticaret

Efganistanda

j

Buza saplanan
vapur

Bütün mektep- Rus kiliseleri
ler tatil
sinema oluyor

Ali ticaret talebesi konfresi

F ort sirketinin

Giden ve kalan
seyyahlar.

Borclu Hayim

neti

Borsada
Yanlış

bir ha

berin yaptığı
tesirler
Sabah refiklerimizden birİ '
nin yazdığı bir havadıs ya!ııJt
bizim Kambyo borsasına de '
ğil, aynı zamanda Paris bet •
sasında bile tesirini göster '
miştir. Bu havadis şudur:
« fstanbul borsasında b~
çok kimseler istifa ediyor ff
•••
bir çoklarına işten el çktırı
liyor. »
Bu havadisin yanlış taraflatl
vardır ve yaptığı aksi teSir
dolayısile bir çok kimseler
Borsa komiserliğine ve Boıi'
meclisi idare reisine müraca•~
ederek tenvir edilmelcriJll
istemişlerdir.

Dün bu vesile ile bo&
meclisi idare reisi Kumanyacı
zade Sadi bey bir muharriri'
miıe şu izahatı vermiştir.

- Bir acantanın iflası bil'
yük mes'ele teşkil eder. Siıe
yalnız şunu söyliyeyim ki pır
riste bir acantanın iflası de'
mek Dünya piyasasının sarsıl'
inası demektir.
Çünkü beynelmilel mahiye~
olan evrak dolayısile· acentele'
birbirlerile münasebat tesİe
etmişlerdir. Bundan baŞ1''
aralarında kefaleti müteselsile
caridir. işten el çektirilmeif
gelince böyle şey olın-"
Çünkü acenteler memur de'
ğildir.

Burada hasbelmevsim nistıl
bir sükün varsa da bu hiç bİl'
vakit buhran sayılamaz .
İstifaya gelince, acente l30'
hur Kamhi Bey tabip ınir••
lay mütekaidi ve yaşlı bir ıs1
olduğundan esasen çoktanbe'
ri bilfiil çalışmıyordu. Bu seP11
bilistifa çekilmiştir. Başka kiOI'
senin çekilmiyeceği öbür acell'
telerin teminat mektuplarııJI
vermelerile sabittir.»

Bir tecavüz ve
küstahlık
Şehzade başında arka sO'
kakta son günlerde bazı raJI'
devu evleri türemiştir .Zabıtaıı10
ciddiyetle mücadele ettiği bıl
evler yüzünden geçen gııo
bir de çirkin hadise olmuşttıf•
Evelki akşı;ım «4» sarhot
bir otomobil ile naınus1 11
ve mevki sahibi bir zatıl'
kapısına asılmış:
.e
- Melahati isteriz!.. Pı)' t

bağınp

çağırmışlar,

nihaY~

gae

terbiyesizliği daha ileriye
türerek içeriye girmiye b
teşebbüs etmişlerdir.

Bu küstahlar bir iki de cıı~
kırdıktan sonra polisin geld1
ğini hissederek kaçmışlar~

Bir kitap mes'elesi .

Muhterem gazetenizin evel~
günkü nüshasında kitapçı )il •
ci efendi ile olan mukavele~
de, beş sene zarfında yazacdİ"
olduğum bütün eserleri k~~-.,ıi
sine satınağı taahhüt ettığl
yazmıştınız.
• ·ıdif·
Böyle bir şey vaki degı e'
Naci efendi ile olan ınuka~ıe
lemız yalnız Arap harfleri •
yazılmış olan « Çabuk öğtfııP
ten elifbe » kitabına ait 0 e
bundan başka hiç bir ese1~·
şumulü yoktur. Lütfen bu ıı oı
zihimi neşretınenizi istirhll
ederim efendim.
jıJ
Muallim: Nudiye ttusc)'

Romenler geh~c:ı!Havaların açılmasını ıı:ı Jııt'

kip, nisan ve mayıs a~e)"
içinde müteaddit Ro~e~ . ıf•
1
yah kafilelerinin şehrııı:tiı ııııt
yarete hazırlandıkları _saY;t,ıı
acentelerine gelen ınaluıı:t
anlaşılmaktadır.

~ahite

Ö Man

,,

U)-uştur·aı1
Maddelerin it hali ve transiti
lYtııahedesi Bu/menedildi.
garla la imza Sıhhivc
. vekaleti .veni
bir kanunla Türkiyeye
edildi
cc Afyon ve em la hı»

Hayli ucuzlıya
cak, kuzu satı
şı serbest...

k

l

de·

llirkiyc

Bulgaristan hamuahedesi dün

"'!Carada imzalanmıştır.

bazı kuyut
tahtında n1enetnıiştir.

bıı

llu veni ccuvusturucu
. .

A.ı keın

Eınanetin İş bankasından

nıa<ldeler» kantınunun

neşı·in<len

ur etmiştir.

teSlr
seleı'

~skişehir
müddei umumii;i• ...

evel Türkiveve
. transit suretile
Uvusturucu
eczalar
gelnıekte ve buradan

.

-~~ :ıgıne baş müddei umu~ llıuavinlerinde Ali Haydar,
iı ı sulh hakimliğine Elaziz

ors' ~ nıilazimi Ahmet Nuri,
cıı•1 t~ 2 tnüddei umum! muavinteriııİ .. e Anamur müddei umu~ Ahmet Selam·, Ödemiş
lıılJı tınesi azalığına Seiçuk
~ ~~kimi Ekrem, Selçuk
"1t· ~kimliğine Tarsus sulh
~ ·ıııı Ahmet Ata, Ankara
lıİı· ınilazimliğine
Mehmet
biİ' diı. ıp beyler tayin edilmişler·

Casusluk!~ maznun olarak

!~ ya_ka_lanan K:ıınm isti~-

1~1afhakıınınde, polıste yaptıgı

l'ı atı tamamen inkar etmiş

iye~
teler
tesie
şlı•

elsile
eğe
Inııı1'

de'

't

;, ~İ~iikis poliste tazyik görn~ söylemekte ve akli
'ıs~!ıgı olduğundan muaye~1 istemektedir. Lüzum
lotıd iir_se mamun tıbbı adliye
eriJecektir.
Dun gece yansından sonra
)f eriyen karlar ve . yağan
b~flııurlann tesirile lzmirin
~ok mahallerini sular bas~tıı · Turan ve bayraklıda
llak!iyatı durmuştur.

Jlıhkarada
trj

kazanmışlardır.

Eınanet

bir

·r ıal
nbe'
selle
kiıJI'

acell'
plarıJll

ve
a so'
, rall'
ıtaıııl'

"i b~
g gaıı
ştııf•

arboi
usl~

zatıJI

şehir

kütüpyapmıya karar

e Bo" 'ıt'ııı .h<;ncsi
nıirıJ'

belediye intiha-

. atı bitmiştir. Fırka nam-

ııu

1 Ştır.

Elaıı
.

'~
tı

~

gazeteler aleyhine
aç lan davalarn dün bieczada d evam ed"Iı mış,
.
dosyalar gelmediğinden
~luhmuştur.
ırcaret oc!ası kongresi
dün son içtiır.aını yap-

1'
~

1\~

dağılmıştır.

ıvıarmara vapurunun ka)~1~ Zan borusu
patlamış,

l\ııd!lnan

çarhçı Mustafa e\! hastaneye
yatınlmı.ştır.

Tenj maaş projesi etrafın
dt~ daki mesai ve tetkikat
llı~ııı etmektedi;. Maliye
Vtki~ Ali Riza B. Maliye
~.. , B. le birlikte barem
s~ llııun tatbiki halinde büt~t :es\~sıl olaçak farkı tetkik
~il

J

diğer

nıeml~ketlere

se ·kedilnıckte .i<li.
Bundan sonra transit
ınuamelesi de olmıya
caktır.

Ecza tacirleri işlen
mis af ·on ve enılahı
ile .kok~in ve nıüştek
katını sipariş etmeden
cvel Sıhhive
vekaleti•
ne bildirecekler, Sıhhi .·e vekaleti istenilen
nuktarı tahkik edecek
ihtiyaç görürse istenilen uyuşturucu n1addelerin celbine ruhsat
verecektir.
Transit olarak gelecek uyuşturucu mevat
derhal ten1hir edilecek, bu kabil bir
maddenin celbi ıçın
nıüracaat vaki olunca
·ihtiyaç nispetinde müs.ıhibinc

racaat

Pala Hüseyin,

muhataplannın şaşkınlığını izale için
Portekizli şovalyelerden birini

İLiu

Bugün Taksimde tetkikat icrası muhtemeldir

~~llıl halinde 10 buçuk ve
ınaaşların

tatbikinde
19
~~t dbuçuk milyon lira tut~ ır
~·Ye. Vekaleti, bu sene
~tiıı ınaaş projesinin tatbiki
;~ı dedir. Bunun bütçede
lı.~f cd~ceği farka mukabil
ht td:dılecek varidatın kifalıı~İ<ldıp etıniyeceği ar~tırıl-

"a.
r'

ır.

t rı~te çıkan Paks gaze-

lt~ ~Sınin başvekilimize at-

tı~ nı rettiği beyanat tekzip

~tadır.

Bu gün Taksim
abidesi
belediye
komsiyon Beyoğlu
dairesinde fevkalade bir içti·
ma aktedecektir. S. Kanonikanın da iştirak edeceği bu
içtimada Taksim abidesinin
başhyan taşları
dökülmiye
mes'elesi mevzuu bahsedilecek
ve icap ederse mahalline gidilerek tetkikatta bulunulacaktır.

:Kapanan iki ev
•

Aynalıçeşmede Nimet,

Aksarayda Sadiye isnıinde iki kadının evi
ahlvki zabıta memurlarınca

*

Ahpaplık ileriliyordu. Karşı
karşıya içilen şarapların ver eliği
sarhoşluk aralarındaki

husumeti tamamen silip gö -·
Kelle ile Pala şarap
larını içip yemeklerini yedikleri eski düşmanlarile hemen
dost olmakta zarar değil,
hatta fayda görmüşlerdi.
Jirarla Şive! ise kendilerine
her zaman mükemmelen dayak
çekmiye muktedir olan bu
kuvvetli adamlarla dost olmayı
düşman olmıya her zaman
için tercih ederlerdi. Bu iti barla kesilen kulaklarını unu tup neşeli neşeli konuşmıya

türmüştü.

başladılar.

karşılamışlardı.

Abide işi

ıt etmişlerdir.

kapatılmıştır.

Bir

Pala Hüseyin keyifli keyifli
1>u dört kişi

müddet

arasında hiçbir mükaleme olmadı.

Şive! bir aralık gayri ihti-

yari:
- Acaba iyi kapamış mı?
Diye arkadaşının kulaklanna baktı, sonra şaşkın gözlerle önündeki yiyecekleri ve
şarapları seyretti.
Portekizliler;
- Ne olacak?
Diye büyük bir hayret ve
istigrap ile bekliyorlardı. Bu
müziç sükutu önce Pala Hüseyin bozdu. Gür sesile meyhanecıye

nıcap

etu:

- Arkadaş, bak, çelebiler
bize tari şarabile kuru budu
ikram ediyorlar!. Çabuk getir..
Sonra tabii bia tavurla çelebilere döndü:
- Nasılsınız bakalım, ahpaplar?.. -dedi- işler nasıl
gidiyor,
çoktanberi görüş
medik! ..•
Şive} Jirara baktı, Jirar
Şivele baktı, ikisi birbirlerine
baktı. Nihayet Şive! arkadaşın
dan daha cesaretli çıktı:
- Eh... Bin şükür... Daha
ölmediJI işte ...
Bu sefer Kelle Bekir lafa
karıştı:

Yahu takıp takıştırmış
sınız ... Parayı nereden buldunuz bel.. Yoksa uğruluk, haydutluk mu ettiniz?..
Şive! ile Jirar ayni zamanda
ellerini havaya kaldırdılar; ikisi birden:
- Allah saklasıı:ı; biz bu
paraları namusumuzla, alaıımı
zın terile kazandık!..
Kelle ile Pala hayretle sordular:
- Nasıl namusunuzla be? ..
-

•

hız

.
('<tfQJ:if'·•en b"ır nca

h

tıı~ktıh . «_13 ıı üncı:i ilk
tıır 111 ,~ 0 ının üçüncü sıl'ıı1ct<t a, diğer sınıfla!')) 11 h 0 ln1asına rağ"1.tl

sene soba ku. .
·~<ı.ı;ı gı gıhı kurull>\L• lla d
• •
)
~ uı )" .. ~ nı) etı yo"
lfı<1 11 ~ 0 runü 01-. Bir
biı- gala konulacak
1 <lVt1
k
t,~ı-sa ç ömürle bir
11e>nin <l ·
aıına aynı·
ll

t. l'tıadı .,

1

J

Bunun
sebebi,
Rusyadan son günlerde fazla
sığır gelmiş olmasıdır. Kuzu
mevsiminin gelmiş olması da
ucuzluğa yardım etmektedir.
Her sene olduğu gibi bu
sene bir «kesilmiş kuzular»
ihtilafı meydan almıyacaktır.
Haber aldığımıza nazaren
Mezbaha neclisi idaresi bu
meseleyi şimdiden düşünmüş
ve Hasır iskelesinde ku zu satılması işini halletmiştir.
Trakyadan ve Bandırma havalisinden kesilmiş olarak gelecek kuzular Hasır iskelesinde
mezbaha baytarlan tarafından
muayene edildikten sonra serbestçe satılacaktır.
Bu strbesti et fiyatlarına
yiizde 30 - 40 kadar
tesir
edecektir.
Et ve kuzu fiyatlarıwn bu
sene vasati 60 kuruşa kadar
düşmesi ve bu halin 3-4 ay
devam etmesi mümkün gö·
riilmektedir .

yapıyorsunuz?

- Keyfinize bakın, µhu ...
-dedi- rahatsız olmayın, oturun be!...
Kelle Bekir zaten iki bir
demeden kerevetin bir köşe·
sine çökmüştü. Pala Hüseyin
de arkadaşının yanına otıırdu.
Onlar oturunca zaten ne yapacaklarını şaşırmış olan Şive!
ile Jirar da gözleri bermutat
kapıda olduğu halde oldukları yere oturdular.
Portekizli
kahramanlar,
korsanların kavga ·çıkarmadan
böyle ahpapça yanlarına oturmalannı büyük bir hayretle

yerde oturnıak ınecbu
rivetinde kalan talebe1
ısındıramıyacağı
ı yi
\ pep t~ Jiıd: ı·.
1 Bu l.usustaki maru1 zatıının alakadarlara
ı
1 rıca ederin1 efendim.
Tevfik Fikret
1

Bir hanım* aranıyor
Biri altı yaşında oğ
lan, diğeri üç ya:;;ında

iki çocuğum vardır. Y avrularıına bir
anne gibi şefkatle bakadilecek
nisbeten
genç bir kadına ihtiyaç vardır. Yeınek,
bana aittir. Bu sütunlarda S. ~1ehınet a<lrcsıne
bildirilmesini
rica edcrinı.
•

*

iş arıyoruz
Yaşıınız on dol~uz,
tahsilinıiz

orta, yeni
harfleri süratle okur,
yazarız. K<'ltiplik, ınü
rettiplik,
hattatlık,

aıılatıyordu:

Biz artık kimse ile uğ •
raşmıyoruz...
Memleketimize
kavuşmaktan başka bir şey
düşünmüyoruz... Artık kimse niu etlisine sütlüsüne karışmı
yoruz, kendi kendimize yolu muza gı'd.ıyoruz '...
Jirar cevap verdi:
- Biz de öyle! ..
Pala Hüseyin devam etti:
- Siz de memlekete mi
-

Avrupada ahlal{sızlık mücadelesi.

gidiyorsınıuz?

- Evet!..
- Öyle ise siz de bizimle
beraber gelin, yarı yolda aynlırız... Şam yolile bir gemi
buıup

ısmmasile
bir mıkdar

düşmüştür.

Yoksa kara biber ticareti mi

omuzlarından sarstı:

verilecel·tir.

lı.tbi!Q fark, asgari maaşatın

lot

•

Havaların biraz
beraber et fiyatları

Pala Hüs yin fArAP n içip kuzu budunu
yedikten sonra silAhşurlara yoldaşlık
te 'f etti.
-153-Mulırv·riı·i: Aplıı.llah Ziya

ithalini

(1) milyon (800) bin lira
~-alınası esas itibarile te-

aflııtl

Korsanlarla J)ortekizliler
al1pap olu,rorlar!

8 .au"'.ı"" ........ _ ....

( Mabadi var )

Fransada ahlaksızlık
ve ahlaksızlarla mücadele için bir cemiyet

Peşekar

Kavuklu - Simit almıya
gidiyorum? Simit!
- Akşama reçelle yemek
için mi, yoksa sabaha çayla
yemek için mi?
- Hayır ikindiye portakal
şerbetine batırmak için!
- Oh! Ne ala, ne ala! hele
yanı sıra biraz da yağ:lıca ka·
şar peyniri olursa ..
- Hangi portakal şerbeti,
hangi kaşar peyniri be, sen
ne söyliyorsun?
Hal Anladım, galiba
evde hemşire hanım bu akşam simit tatlısı yapacak!
- Bana baksana, sen dün·
ya da boğazından başka şey
düşünmez misin be? Şimdi
simit tatlısının filan sırası mı?
- Şu halde simidi alıp ta
ne yapacaksın?
- Gece yatarken duvara
baş ucumuza asa.;ağıml
- Ha, ha, hal gece uyandığımız zaman yüreğimiz bayılırsa uzanıp yemek kolay
olsun diye!
- Saçmalama tepelerim hal
hiç yatakta simit yenir mi?
- Peki ama azizim, ya sen
ne diye onlan duvara, baş
ucunuza asacaksın?
- Ne olur ne olmaz, çün·
kü içimizde bizim hanımdan

teşkil olunmuştur.

Vil&yet meclisi
Vilayet umunıi nıec
lisi ikinci hey'eti tır-.ıu
nıiye içtiınaını pazartesi günü aktedecektir. Encümenler, mesaiye devan• p+~- 1 -'-
dirıer.

'Moskova sefirimuallim mekte .. m iz vazifesi başına gidemiyor
bi oluyor
Dariişşafaka,

Bayram tatili
Bayram münasebetile bilumum devairin çarşambadan
cumartesi gününe kadar tatit
edileceği ıilakadarlara tebliğ

edilmi tir. ·

camcıhk, hırdavatçılık

ve

nıağazalarda

satı

cılık ve her ne İş olursa yaparız. Adresiınize
bildirilınesi.

Fatih, Zt.yrek yokuşu
kilise canııı Atlı karın
ca sokağı 59 nun1arada
Zeki ve Necati

*
Zayi

-

telaşlı, telaşlı?

B'r l{arar H.Ragıpb.

Bu akşam Darüşşafakada
bir müsamere verilecektir.
İstihbaratımıza nazaran hükumet darüşşafakayı tamamile
bir muallim mektebi haline
ifrağa karar vermiştir. Esasen
hükfıme
tson
zamanlarda
Darüşşafakaya haylı muavenet
etmekte ve bu mektebin bir
kısmından çıkanlar muallim
olmakta idiler. Darüşşafaka
muallim mektebi haline ifrağ
edildiği takdirde memleketimizin muallim ihtiyacı daha
ziyade temin edilmiş olacaktır.

avere

m

Bütün dünya bu sene beklenmiyen bir surette başımıza
çöken kıştan şikayet etmektedir.
Berlinde Yevmi 10000 amele
çalıştırıldığı halde sokakları
tanı bir surette temizlemek
mümkün olmamıştır. Kışın
başındanberi Berlin belediyesinin sokakların temizliği için
sarfettiği para 2 milyon markı
bulmuştur ki bizim paramızla
bir milyon liradan bir az eksiktir.
Karadenizin şimal sahilleri
buzlar içindedir.
Rusya, İngiltere, Fransa,
Avusturya, Çekoslovakya hem
beyazdır. Yalnız İspanya ile
Portekiz ve İtalyada havalar
iyidir. Romanyanın Köstence
limanına girmek istiyen «Ekstonya ,. adlı bir Amerikan
gemisi buzlar arasından yol
açmak isterken mühim surette
zedelenmiştir. Rus limanlan
ile muvasala temin edileme diğinden Moskova sefirimiz
H. Ragıp bey şehrimizde havalann açmasını beklemek •
tedir.

Kireçlik kömür madenleri Türk anonim

şirketinden:
Ser!avh.ısile dünkü nüsha3;33 senesi Darülmuanızda intişar eden ilanda:
Ruzname
müzakeresinin ikinci
llinıat ana sınıfındin
aldı!rın1 ı:<!hadetn~uncyi maddesi (1928 senesi hesabatının tetk!k ve tasdlki)
zayi ettiın. yenisini yazılması lazım gelirken sehvi
al:. ca<rıından hüknıü tertip olarak 1Ç29 senesi dizilo\.tı~·.
~lal· bule ' mistir. tashih keyfiyet olunur.

başka iyi yüzme bilen yok!
- -

"'

'

•

şam Karacıenize
çıkıyorsunuz?

~

..

sefere

1

mi

_ Hangi kara deni:z? görmiyor musun, şimdi ls~anbu
lun her tarafı Karademz; hele bizim evin altı Rizeli İlyas
çavuşun Defterdardaki Rayık
hanesine döndü. Hizmetçi dün
akşam çamaşır teknesine bin·
di de mutfaktan yemekleri
öyle getirdi.
. .
- Aman birader, ya bı:ztm
bahçeyi görme,
nerde ise
içinde yunus balıkları takla
atacaklar.
- Öyle ise ne duruyorsun,
haydi gel benimle beraber,
gidelim üçer, beşer tane tahlisiye simidi alalım!
- Nereden alacağız?
_ Ticareti bahriye müdür
muavini Müfit Necdet ahbabımdır, ondan alınz 1
- Aman öyle ise her ihti·
male karşı e'fi bağlamak
için bir de şamandıra alsak!
- Şamandıra yerine Müfit
be}in kendisi ile ka_dastroda:
'.d ar:ıadaşı $Ühendıs Necmi
beyi alır z daha iyi.
- Lakin birader, bu yağış
bir kaç gün daha böyle devam eder5e ne olacak?
- Artık o zaman ne siır"\t
hayretler, ne şamandıra. E~ .r
seyri sefain müdürü ~ad"!llah
beyin aklı varsa şımd!Jen
Hazreti Nuhun gemisi gibi
bir gemi yaptırıp içine her
canlı mahluktan birer çift
doldursun ; harekete hazır
beldesin!
- Aman deme!
_ Demesi memesi y ok 1
Fatin efendinin rivayetine bakılırsa gök yüzü şiddetli bir
« nezlei muzıninei sadriye » ye
yakalanmış , onun için akın
tının arkası pek kolay kesilmiyecekmiş !

nu ,ıli.:·..alll iftaı· tam
ı S i ~) ·ucçedir. imsali
nıli.ti ise 4 Ü 19 ue<:edlr.
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kişinin

1

Çalın

)

BUGÜN 70,000
temsil ve 500 fil ve devenin
iştirak ettiği muazzam film

ağanın

(

E

ÇAPLENİN GÜLÜNxLÜ KOMEDiSİ

ŞA.Rl;O

1•t

TEFECi

programınaa

tarafından

Varyete
KONti GtiUS TRlYO
Amerikan lskeç numaritlri ve KOMİK NlBOR tarafından
yeni program ve eksantrik numaralar.

ta

1

ol

1

l
1

11

bir başka enıir verecek kadar faaliyet
gösteren bu adam,
şin1di neden dalgın,
üzgün ve bitkin görünüyordu? Ağa, kendi-

e~ordu.
Gece yarısına doğru,

gelenlerin, gidenlerin
-

,. ..... .., .... '-&ı.

•

ı..,ıııaıı

yordu.

ağa

da, aksamdanberi ilk defa· oln1ak
üzere hafifçe gülümsedı :
- Kardeşlik - dedi dinlenmiye hak kazandık; yürü, köşke

Guya

-

orada
unut-

(Mabadiavr)
ı·ac

yo, sine, tiyatro

J)ariittolirni

nıusiki

iNCESAZ hey' eti
Ramazanda her akşam Veznecilerdeki salonunda terennümsaz olacakbr.

'

FE'il AH S1NEMADA
· Vortley canbaz hey' eti
. varyete - saz
Sinemada: DUŞEZ BUFALO

saat 21,30 da
ve cuma
matine saat
15,30 da

1111

ON 1Ki NCİ

GECE

11111111
Komedi 5 perde
Şekspirden tercüme eden
M. Şükrü

-13i-

Makale böyle başladı
ve aynı saçn1a cümle)erle bitti. Lakin ortaya iki büyük sayfalık
razı çıktı. Neriman
dikte ettği türrehatı
ftşıkına okudup ken1ali
dikkatle dinledikten
'°nra :
- GbeJ, çok güzel!
' dedi - bu yazımız,

birinci makaleden daha fazla alkışlanır.
Ve n1üteakiben gülerek ilave etti :
- Her vakit eşek
olacak değilsin a, ba7~n da edip olursun.
13aşka t_ürlü yaşanma:z ki?

*

Masum kurbanlar
filiminin mahiyeti. Buakşam
saat 21, 30 da

11AJ İK sineınosznda
İlaveten: Spor ve Gençlik

M&xı~ı81.~M- .c

t. ....... !

muştu.

Biraz sonra Ai!a ile
Bayraktar, karileri-

gece evelki gibi odalar boş değ-ildi. Saz
takımı· salonda hazır,
küçük odada sofra
n1üheyya, bir düzine
kadar da çengi emre
aınade
bulunuyordu.
Ağa
yerine oturur
oturmaz sık sık kadeh
boşaltn1ıya başladı ve
ilk kadehi ınüteakip te
eınir ver.di :

! l ... !f'~ c,,.

bulunduğunu

ğidelim.

ı11izin tanıdıkları köşkte bulunuyorlardı. Bir

1

O gecenin sabahında,

Antalya

ettikleri

11

J:r

akşam

suvarede ve Cuma ,
Cumartesi , Pazar günleri
saat 16,30 matinesinde meş
hur ~Di Ramblens Zenci :Cazbandının en müntehap muzika namaraları . Filimden
evel ve filimin iraesi esnasında
danslar , taganniler .
1
j I Fiatlarda zammiyat yokhır. 1
Emrazı

dahiliye

VERE1\1
ve

göğüs hastalıkları mütehassısı

Doktor

ŞEKİP HABİP
Ayasofya Yerebatan Hacı
&\ilcyman aparlımanında Cu martesi Pazar Çarşamba ve
Perşembe. Tel. İst. 3035

.Toplu igne

Üç santim uzunluğunda ve
paket halinde olmak, beher
pakette (500) adet bulwımak
üzere 3,5 miliyon toplu ipe
mübayaa olunacağından itaya
talip olanların martın l 1 inci
pazartesi günü piyanko müdürlüğünde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat
eylemeleri ilan olunur.

Ncrin1an H. çok.nazikti. Yazılan n1akalenin
heınen her kelin1esine
bir busei şükran ile
ınukabele eden Hurrem beyin çevikliğin
den, aşıkane itinasın
dan, san1in11 uysallığından,

tu1ua
giden

heınen
uzanıp
hizn1etgüzarlı

hen1en
kadar

ğından
son derece
ınemnun kaldığı için
öğleye doğru yorgun

yorgun gözlerini açarken büvük miiPevİ
tebliğ ~tti:

ol

postası
( ÇANAKKALE ) vapuru
1OMart Pazar 10da Galata
rıhtımuıdan hareketle [İzmir,
Küllük , Bodru.uı , Rados ,
Fethiye, Finike, Antalya ) ya
gidecek ve dönüşte mezkiir
i&fıJPlerleS hirlikt"' rAnrtifli .

Ka kan., akız , Çanakkale,
Gelibolu ]ya uğra yacaktır.
Galata köprü
merkez acentesi.

başında

Beyoğlu

2362

Mes'adet hanı altınde dairei mahsusada şube acentesi
İstanbul 27 40

Anadolu Hisarı dairesi intihap encümeni riyasetinden:
6 mart 929 tarihli gazetelerde
edilen ilana zeyildir: Cemiyeti
umumiyei belediye azaliğı için
intihap günleri berveçhi zir
ilan olunur.
Anadolu kavağı: Mirişah
Mehmet Efendi, Beykoz, Yalıköy,

Paşabahçe,

İncirköy;

8, 9, 10 mart 929 cuma, cumartesi, pazar.
Çubuklu, Kanlıca, Göksu,
Anadolu Hisarı, Kandilli, 11,
12 mart 929 pazartesi, salı.
Vaniköy, KUieli, Çengelköy,
Burhaniye, Beyıerbeyi, Küplüce, Bostancı başı Abdullah
ağa, Kuzguncuk, İcadiye ve
Ho.ca Hasna hatun Mahallab,
16, 17, 18, 19 mart 929 cumartesi, J>azar, pazartesi ve
salı., '20 mart 929 çarşanba
günü de umum mıntıka bakiyesi.

. - l~u gece iziııli~in.
ister halana, ister da) na git. Ancak Kan1ra n beyin buraya geln1esi şart! l\Iakaleyi
verirken bu ciheti ten1in edersen ne ala.
Aksi takdirde verdiğin1 izinden istifade
eden1ezsin.
Htırren1 hür bir gece
geçirmek neşesile hen1en yatakta doğruldu:
- Kan1ran bey-dedigelir. Hele gelınesin de
bak.
Neriınan, - n1ahnn1r
g~,cri nde
ılık bir

neye işaret olclağailH
anladınız mı?

bi
lf ·

idris Jfluhtef' 1-i.
•-211-Muhan·iri:
da o neye ycnıesi~·" -L
il.,
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LJ

herifin hakkı tagaJlübünü, hakkı hakimiyetini çarnaçar kabul

25Mayıs meyda1ı

1Bu ismin

r·
ö L OM• eyri sefain
1 J Jl-İz.n1.ir-siı•. t•ı•Jo.st•a•sı

karşısında

HATIRALARI

Aynca

-96Bütün sinema meraklıları ile gamlı planlar, lıny:ıtlnnndnn bıkanlar
- Adam sende! Dün- Çalın! oynayın!
AS~İ S i N E M A N I N
ya kuruldu kurulalı
Şimdi saz çalıyor,
Bu akşamdan itibaren iraesine başlayacağı
insanların gidişi böyle. on iki güzel kız rengin
DÜZTABAN ve BASTIBACAK
Ali gider, Veli gelir. iltin1aat içinde fırıl
BAHRİYELİ
Tcrsenkli o~Iu olma&'l fırıl dönüyordu. Ağa
son derece kahkahalı komediyi seyretmeğe mutlaka şitap
etmeleri ve güzelce eğlenmek, kahkahalarla gülmek için bu
Persenkli oğlu çıkar. bariz bir lakaydi içinmüstesna fırsatı kaçırmamaları lazımdır.
Boş yere düşünüp te deydi. Ne sazcndelere
Meccani tombola- ze~g·ıı varyete pıogramı
neye üzü meli?
kulak veriyor, ne rakİsmail ağa, gece ya- kaselere bakmak terısına
k..adar en1ir nezzülünde bulunuyorvennekle uğraştı. O du. Sanki başka bir
FEDA LE R
ra•,
..
renk renk adamları a]emdeyn1iş gibi önü;ı
Paramunt filmidir.
1
( İzmir ) vapuru 8 Mart
idarede, herkesin meş- ne bakıyor ve ancak ~-• ı
ın.I Cuma 12 de Galata rıhbrehine göre söz söyle- içiyordu. Bayraktar,
T ZAK
mından hareketle Cumartesi
10 da IZMİRE gidecek ve
mekte, hele en küçük her biri yürek titreten
Rejisörü: Jozef Stenbeg
Pazar 13 te İzmirden harekızların eteklerinden
teferrüata kadar işleri
Mümessilleri: Jorj Bankroft
ketle Pazartesi gelecektir.
gözlerini
ayırama
ve
Evlin
Brent
vapurda
mükemmel bir ortertipü ihatada gösmalda
beraber
ağayı -~ Paramunt filimidir.
kestra ve cazbant mevcuttur.
terdiği incelik Bayda nazardan kaçırmıraktarı ha vret içinde
Gayet zengin ve lüks bir 1
Bozca ada postası
yordu. Bir gece evel
1
muhit içinde cereyan eden ı
bırakıyordu. O, iş ba( GELiBOLU ) vapuru 9
rakkaseleri gözile yison derece kuvvetli ve draMart Cumartesi 17 da idare
şında, bu karma karı
matik bir mevzu , seyirciyi
yen
ağanın bu geceki
rıhtımından hareketle (Gelişık
tertibat içinde
teshir eden, heyecana getibolu Lapseki, Çanakkale,
düşkün haline sebep
alelade adam oln1ak- neydi? Biraz evel, yüzren içtimai bir eser : İşte
İmroz, Bozcaada]ya gidecek
dilber EYLİN HOLT, seve [ Çanakkale , Lapseki ,
tan çıkıyor, ınüstesna lerce adann birer keGelibolu]
ya uğrayarak Gevimli İVAN PETROVİÇ ve
bir hüviyet taşıyor l ime ile şuraya buraya
AGNES PETERSEN
lecektir.
gibiydi. Bayraktar bu gönderen, her dakika- çapkın
nin mükemmelen temsil
teınayüz

Serser'ıll~lm'111

Ha~ki Hint~lu~ tiı~an t~ g~p p~o-11

grama ilaveten ÇARLI

Bu, ilk kadehi bofaltan
emri idi.

ıın ı ıı.:'

OPERA SıNE!1ASI '
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i

ı ı

J>azar!..

~e deıuek isledi{iitui an- diyeceksiniz. Bilhassa 1'"

ladmız ya ... Henim

Ve be·
nimle beraber de lopunuzun beklediğiniz nünden
pazardan bahsediyoruın.
Hu gün uzun intizar
azaplarından, nddt neçir·
ıneJc, zaınan m ürınek için geçen serseri dolaşnıalardan sonra nihayet
işte ueldi çattı .•• Saat şimdi altı ... • Cumartesi akşanıının altısı, on iki ıSaat
sonra gözlerim pazar sababının ışıklarını görecek
on sekiz saat sonra, haıııamcı güzeli He randevumda lıuluşacağım.
On seldz saat... Bir şey
kalmaıııış diyeceksiniz anul asıl azabın bundan
sonra olduğunu çeken hl·

er

dın oJnıvucularnn ı,aot Cetlt
adanı ak{Uı iC,lf"neceıde~

kadar O '4eıı,
bir nimet, onu ıeP' ~
nıeklc ne mana var dire'
ceJdcr.
lesnn
Dunu iyi bitiyoruın,
~
le olmakla heralwr i
,.
ların bir hirleriııe ya
4tru
vazifesi oJduljunu da
nutmuyoruıu ..
1'1ese1Ct..• .l\latild; o . . .
ben ona arJ"ada' oldİI
geçinip gidiyoruz. Be
arkadaşh{'jnııa bir baş ·
s1 da talip olursa, in
da servet to olduk
sonra cömcrtli{jl esir
miye nıana ını olur...
Matlld bana... BeJl
. lıcın l\latildo heııı de
Ur.
maıncı oü~ellne mua'
Yakıa günler bitli ... Şhn- ·.net cdiyoruın, daha d
di saatleri sayınak kaldı..
rusu Allah kısmet ede
i1'akat bu saatler günler- edeceyiın ..•
den çok uzun oluyor.
. • . . • • • • •
Her hangi bir şeyi sık
Yemek yerken canı
sık- sayarsan cJisilir, der·
içi hararetli hararetli
ler. Vallah billalı yalan. tesi günkü siııcına fili
1~hni oücümü, yani serden hahsediyordu..
J
seriHyimi bh·alup müte- Y~rın pazar, diY"-'
nıadiyen saydığını halde
du. « Aşk cnlrikalarli
on seliiz saatin biri, hatta isimli çok güzel bir fi
dal\ilrnsi olsun ..~ksilmedi.
var. ü{jleden sonra si
Bilflkis uzadı bile..
nıaya beraber gider
2:» mayıs ıneydnnı ... Ha· seyrederiz. Henı J...uiıa
vnz ha~ı ... Sanki )'l'rindeiı seni uörmek istiyor,
Juu;acak imiş uibi son bir Jiba sana iş husus
d~fa daha buraya uurıvereceği {)"iizel bir tıa
yarnk baktım. Yakit te var.
yediye o•"liyordu. Sineına
Gördiinüz mü şlmdl
-

ıniş

Ayağına

'•ne

gelenleri,

n<a ..-l o ioer pn:rJo~ -olaonl\•

:ıına

tı.

leden sonra ben ke
enlrlkann çcvlrmlye
decek iken sineınada
entirlkalarını mı seyr

Gcrde?fc nircceğim günün arifesinde 1\lalildi kızdırıııaıuak hlzıındı. Adnnlarınıı at;lını caddelm·i arşınhyarak sinemanın önüne geldirn.
Hir çeyrek saat sonra
cannnın içi ile beraber
akşaın yeıneği i<;in lokaııtaya doğru nidiyorduJi..
!Hatlldin bu aJcşanı üstünde her zama~ıkinden
fazla hir ııeşcliği, hir hoştuğu vardı. l\Jülcmatliyen
nühiyor, şakalaşıyordu.
İçime şüphe kurdu girdi ..• Acaba oda beniıu 0 •
na yaptığını uibi beni kafese mi J<oYuvordu't. Her
nalrndar Jrnndi elceğizimle sinemaya oötürüyor
ve gene J<endi elimle alarak yemiye ve geceleri
de odamıza gidiyorduk..
Höyle... Böyle idi ama..
Ya içerde, sineıuada, Jmrmılıkta bir şeyler oluveri yors(l •.•
\ldı mı heni bir kuruntu.
Uen kendi hesabıma is·
~

t~difjim

~

haltları yiyoı•um

hande- sordu:
- gelnıezse ne yaparsın?

- Kulaoo·ından tutar
getiririn1. Eınriniz yerde ıni kalsın?
- Aferin Hurren1,
aferin Hurreın! Un1dug·un1dan daha iyi çıkıyorsun ve umduğu
ndan fazla yükseleceksin. Bu huyunu değiştirmezsen seni kendime koca bile yaparın1.

l)elikan~l,

yutkundu.
Bu dilrüba mahlukun
kocası olmak büyük,

yarın

rim.
-

Sinenıayı

hiç sev

ild o.ö züm ...
Canımın
canı sıkıldı:

Dedim.

-

Sev, sevme,
için gelir..
nıutlaJm beraberiz ••
Deyince bende şafi
hatır

attı.

Hüliin yeınek müd
tlııce hep düşündünı. "'"
bii sincınaya oitmiyece
r·ıiın. Ne olursa olsun
kararun kat'i idi. fa
l\latildi gücendirıneıı:ı
lflznnch.
- Adanı sende, de
Geceh~r gebedi:-. N ı1'.
doğurur. Hele bir yar
çıkalım ...
(~labadl 'T~
Şehir müzesi
Şehir müzesi hakkında
kikatta bulunan komisyona.!~
gün Şehremanetinde içtP""" J
edecektir.

8 Mart

Sahife
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DÜNYADA OLUP BİTEN
V AKALAJ{DAN İNTİBALAR

Saat on üçü hiç çalar mı?
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Sark
tıt1

efi
si O·"
J;<l'

1tıııı'

del'·

oı~I·
ıeP'

...,.,..
..
ı.

vöf

•
İU~
re w
ır

a

dansları

Avrupada eğlenceli
bir oda haline geldi
lieriflerin ~
l~ri, güçl<
tevk, eğlence
lier gün b.
Çtşlt dans n
lııuneleri ic
tden, bulam
l'ıııca Afrika
tenciJe ri n in
lepin me !erine
•arıncıya ka d
A..ar
alarak
vrupa sah ~~lerine sQI an
~illl3 mucitleri
~'llıdf de şark
~tışlarını mQ·
Yapmışlar.

l Paris

ve
Qndra
bar
lah ne le rinde
lırıı

çıplak

~dın!annsöz·
d~ Şark usulll

Ye yarım ya
~alak yere
1

bıi~~anara'
ö b ~!t sallamalarına hulun A vi'llp& hayran kalı~ .
t tun seyırcllerin ağızlarının suyu akıyormuş. Bu ne ıştır

•

ıııJJl~

il C•
illlJliO

.Olüleriıı

ltabbi.

hatırası

Çiı1de oldtığLt l'"ttdar bir
)rerde taziz olıı'- Tıaz
Gene ölülerden ve gene
ölüme bizim
anladığımız ma·
nadan başka
mana veren
çinlilerden
bahsedeceğiz.

ınsııO
yartO

şorıı•
ü.ddr'
rfıJ"

(:celi'
u

-i l fi~

J•'aJiıı

ı

euıe•

haı-ve

kiler

erzakı konulduğunu yazmıştık.

Çinde ölen İn·
sanların cena·
zelerine ne ka·
dar hürmet
gösterildiğini ,
ölü ile beraber
mezara bütün
bir ev mobil-

~l ~Ütün bunlara sebep şudur: Çinliler ölen kimseyi hakikaten
ı~t~. addetmezler. O, dünya yüzünden dünya altına seyahate,
Ilı th havaya gitmiştir. Evinde nasıl yaşıyor, yiyip içiyorsa

n~n~a da öyl~ yaşıl'.acaktır.

.. . .
ölü ıle beraber mezanna dm dırı karıları,
~etçileri de gömülür. Tıpkı eski Mısırlılar da olduğu gibi.
~'!ide ölü mezara götürülmekle iş bitmez. Onun seyahate
bı . il, tebdili havaya gittiği' kanaati var ya... Belki günün
~l~~e çıka gelir. Bu itibarla tam üç sene cenaze evinde
)t Yii beklerler. Sofrada yeri bakidir. Boş duran iskemlesi
ııı~k~ masasının başındadır. Her kes yemek yerken bu hoş
f,ıye de tabak tabak yemek koyarlar.
rleya ... Ya ansızın geliverirse ...
'tfte Çin buııfin hiila bu batıl itikatlar içinde yüzmektedir.

lıit il ıtıbarladır kı

~1"tızayede ile

--~artın

satıs:

8 nci Cuma ~ünü
~a~ saat 10 da Beyoğlunda
iıııd ak kapıda tegrat soka •
~ a

11 numaralı Filiptohos
1
~~ s~lonuna nakledilen ve
'-~ Ilı ldaya ait olan eşyalar

9 layede suretile satılacakhr.
llarç adan mürekkep

a.ı

~oıı

yaldızlı

~v

takımı, aynalı dolap
1
allo
.__
ı.ı...
•uvalet 2 gece masası
"'Yel'1
I~
2 adet ağaç karyola••tkke
~c~onk ve mark.ız den mu·
..
'-tk l> asri broıız garnili
llii,.ellı1tıel yatak oda takımı,

A.ın~rr·~
1

Yatak oda takımı,
bnre • an ve ministr yazıhane
clivôlıı ıardinier, 12 sandalye,
ıı.ııt' l>ortmanto, tualet, ka •
lıııres .'it koltuklar, piyano ta·
ı, k"tü
~l, sof 11 Phane, aynalı kon...
. . ve d e ,
"'lr ıobta takımı, çını
~~alar alar, Yataklar ve sair
~Qıı0 , • Gtneı bir Alman pi '--lı ..,,: A.hadoiu ve Acem
seccadeler.

11

i hin
Kibar bir aileye mensup bir
madam, maruf her hangi bir
aile yanında çocuklara mürebbiyelik etmek ve ev idaresine
bakıpak üzere çalışmaya talip·
tir. isteyenler Bomontide (San
ceviz N. 16) da madam Mariye müracaat etmeleri.

.\la.tı

•

Kroşe

hakıka ti anladı

Taban~a. ~le tehtit ettikleri
kendısını

uyutuyorlardı

(Meri Pikfort) sinemadan çekilirken...

Cemaletıin
Mücadelenin uzadığını gören
yabancılardan birisi belindeki
ipek kuşaktan uzun bir piçak
çıkardı ve sırtlanla mücadele
ile meşpl olup etrafına bakuıınıya bile vakit bulamıyan
biçare Roberin sırtına daldınverdi.
Rober canhıraş bir enini
İztrapla olduğu yera çöküver-

1..ikin Öjen amca çifte rüvelverinin tahb tehtidinde bulundurduğu iki yabancıya bu
s6:ı:leri söylerken tarifi müşkül
bir rehavetin, bayğınlık bllf·
luğıcına benziyen bir kesikJitin bütün vücudunu yavaş
yavaş kaplamiyi başladığını
hissediyordu.
Elleri ağırlaşıyor, bacaklan
titriyordu. Öjen amca beyhude
gayretler sarfederek kendisini
tQplamiya uğraşıyor, !ikin bir
türlü kendisini idare edemi·
yordu.
.
Mösyö Kroşe birdenbıre
hakikati anladı: Karşısındaki
adamlar kendisini manyatizme etmek istiyorlardı · Bu itibarla nazarlarını yabancılann
gözlerirden saklamak, yere indirmek istedi ve bütün iradesile füsunkar bakışlara karşı
koymıya teşebbüs etti. Çok
geç kalmışb.
Gözleri , ökseye tutulmuş
bir kuş gibi çırpınıyor lakin
yabancılardan birisinin ateşler
ıaaçan merkiiz gözlerinden ay·
nlmıyordu .
Yavaş , yavaş
Öjen amcanın parmaklan gev·
şedi ve ellerindeki silahlar
kumun üzerine düşüverdiler.
Rober, Öjen amcanın böyle
büyülenmiş gibi ellerinden silahlan bırakmasını evveli ke-

mali hayret ve dehşetle temaşa
etmiş, lakin kendisi iki Asyalının manyatizme edici nazarlanndan uzakta kalmış oldu·
gundan bunlann tesirlerinden
azada bulunmak için kaması
elinde yabancılara doğru bir
hücumda bulunmuştu.
İki adamdan birisi yabancı
bir dille seslendi ve kum
üzerinde
yumuşak
hayvan
ayaklannın yürümesinden mü·
tevellit bir hışiltı duyuldu ve
sırtlan, korkunç yeşil fosforlu
gözlerile Roberin karşısında
belirdi.
RQber 'kemali cesaretle hu
yeni duşmana da karşı koymıya hazırlandı. Frasız, kaması elinde, adaleleri gerilmiş bir halde sırtlanın hücümuna intizar ediyordu. Yabancılardan
birisi o anlaşılmaz
lisanla emrini tekrar etti ve
«gülen hayvan•> arka ayakları
üzerinde yay gibi gerilerek
Roberin üstüne atıldı. Rober
ve sırtlan yere yuvarlandılar.
Rober
düşerken
kamasını
hızla savurmuş ve piçak hayvanın ayaklarından
ilerisini
derince yaralamıştı.
İztirap ve tehevvürden çıl
gın bir hale gelm~ olan sırt·
lan zavallı delikanlıya saldıt
dıkça saldırıyor, lakin delikanlının fedakirane mukabele
ve müdafaası karşısında geri·
lemiye mecbur kalıyordu.

mişti.

Btitün bu boğuşmalar esnasmda Öjen amca bili hareket
kalmışh. Biçare adam kendi sini büyüleyen, bağlıyan ve
kıpırdanmasına bile imkan bırakmıyan nazarlardan kurtulamıyor; manyatizmecı Asyalının
muti bir hendesi gibi olduğu
yerde sabit ve bihis duru yordu.
Roberin Sırtlanla mücade lesi, sonra delikanlının arka •
sından vurularak öldürülmesi
keyfiyetlerini sanki rüya gö·
rüyormuş gibi dumanlar ara·
sından temaşa etınifti.
Rober, kamayı sırbna yiyip

yere yıkıldıktan sonra Ôjen
amca tatlı bir ıslık işitti ve
karşısında
durmakta
olan
manyatizmacı bu ıslığa diğer
bir ıslıkla mukabele edip Öjen
amcanın omuzuna elile dokundu ve kendisini takip etmesini
İşaret etti.

ler~a:::;i~ ~:s:ih~şebirg~:

rüyüşle yol alarak bpkı efendisini takip eden bir fino köpeği inkıyat ve itaatile Asyalının peşi sıra ilerileyordu.
Roberi öldürmüş olan ikfn·
cf Asyalı, cesedi bacaklanndan tutup sürükliyerek yanları sıra ilerliyordu. Sırtlana
gelince başı yerde, Frasız
delikanlısının kumlara sızmış
kanını yalıyarak arkalanndan
geliyoadu.
Bu acaip grup on dakikalık bir yürüyüşten sonra sahile
muvasalat ettiği zaman Roberin cesedini taşımakta olan
adam kuma çekilmiş küçük bir
sandalı denize itti ve mevtai
hamulesiyle sandala atlayarak
sahildeh biraz açıldıktan sonra
cesedi denize atb ve gene
aynı sükiınet ve soğuk kanlı·
!ıkla sahile avdet etti; yanm
saat sonra, gene sırtlan peş·
!erinde "uğursuz kaya., nın yolunu tutuyorlardı.

. .

.

. .

Landri iltica etmiş
olduğu çatı arasında bir kaç
saat kadar kalmış, nefes al •
maktan bile çekinerek etrafı
dinlemiş, durmuştu. Kim bilir
Öjen amca kendisine ne kadar
Maks

kızmış

olmalıydı.

Bundan bir iki hafta eve) Ajanslar sinema meraklılarının
hiç te hoşuna gitmiyecek bir haber verdiler: « Meri Pikfort
sinemadan çekiliyor!»
Son posta ile gelen Amerikan gazeteleri hu haber etra·
fında yazılmış makaleler ve yazılarla doludurlar.
(Meri Pikfort) un san'at hayatından çekilmesi ile Amerikan
sinemacılığının zararını anlatan yazıları ayni zamanda sinema
alemi için tamamen yeni addedilebilecek bir havadisi de ihtiva
etmektedirler.
( Meri Pikfort ) un yeğeni ( İzabe! Şeridan ) sinemacılığa
başlamış ve büyük rejisör ( Ernest Lubiç ) in bir filiminde
( Con Barrimor ) ile birlikte oynamıştır .
Gazeteler ( İzabe! Şeridan) ın bu kurdelede harikulıid :l
muvaffak olduğunu yazmakta, genç san'atkinn yakın bir
istikbalde ikinci bir Meri Pikford olacağını bu suretle ( !\~ er i
Pikfordım İzabe! Şeridanı sinemacılığa atmakla yerini bo.;
bırakmadığım söylemektedirler.

Milyoner maymun

Efendisi (Benim en iyi dostum
odur! ) diyor

....

O

akşam

birlikte ~uğursuz kaya" denilen entrika ve dalavere yuvasını tarassut edeceklerdi.
( Mabadi var )

şirketinin

elektrikiyenin
Küçük tamiratını

müsabakası

Meccaneı1

olan imtihanla 15 müfettiş
namzedi alınacaktır. İmtihanlarda muvaffak olanlara başlangıç
ta 120 lira aylık ile seyahat ve teftişlerde yol masrafından
ayrı olarak 5 lira yevmiye verilecektir.
Müfettiş namzetleri stajlarını bitirdikten sonra müfettişlik
imtihanı vererek müfettiş olacaklardır. İmtihanlarda ve teftiş •
lerde fekalade ınuvaffakiyet gösterenlerden ecnebi lisanı bilenler bir sene müddetle Avrupaya gönderileceklerdir.
Talip olanlar kabul şartlarını öğrmek için Ankarada ban kanın teftiş müdürlüğüne bulundukları yerdeki ziraat bankalanndan alacakları beyannameyi doidurarak göndermek ve ya
bizzat vermek suretile müracaat edebilirler.

diğerlerini

el emeiini
almadan mal
olduğu fiatla
icra ettiği hiç
k!mseyo meç-

o0j;.·~!!!!llll!-

6

7

-71- Nakili: A.

Türkiye ziraat bankası
Tamiratı
müfettiş namzetleri
Elektrik

alatı

,a1fAfl

i\t&E

1 Nisan 1929 tarihinde

yapılacak

-

Amerikanın

yeni ve genç sinema san'atkiirlarından (Rişart Arlen) bir gazeteci tarafından dostlan içinde en fa:ı:la kimi sevdiği kakkında sorulan suale cevaben:
- Benim en sevgili dostum beslediğim maymundur! demiştir.
(Rişart Arlen)in dostunu yabana atmayın. Resimde gördüğü
nüz maymun Amerikan sinemacılığının mensuplan arasında
ön safta sayılır. Onun efendisi olan san'atkardan daha fezla
para kazandığını söylersek, zannederiz, bize siz de hak verirsiniz.

(Rişart

Arlen) in maymunu son defa (Dör Tüy) isimli filim·
de çok mühim bir rol oynamıştır.

eleJ(triki)rc

hu -. c eeilwr.

5

Mektep

inşaatı

Afyonkarahisar maarif müClüriyetinden:
Dinar kazasında inşa olunacak beş dersaneli mektep binası
kapalı zarf usulile münakasaya verilmiştir. Taliplerin proje ve
evrakı fenniyeyi görmek üzere Afyonkarahisar vilayeti encümeni daimisine müracaatları ilan oluııur.

Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde
l·ıa Çlar1n1z1 ihzar
ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-

viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
tahlili 165 kuruştur.
Balık
I Bahç~kapıda
Sali.h. N~cati ~czanesınde taze bmncı morına
balık yağının kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Mağşuşiyetini ispat
edene bin lira var.

Hall·s

yag"'

Üsküdarhlara müjde ~ik~u~a;~a; ~~~

şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, derece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra,
kolonya, esans gibi tuvalet eşyalan uncular sokağında yeni ıtn·
vat ve levazımı tıbhive mailazasında ucuzca tedarik cdiJ4r,.

'

· ---·~ ~
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CUMA·

8

on

MART

.

1929

kolonycisı

as
Bıı;yoğlu

İstiklal

yerde

•

~

caddesinde 336 numaralı ve
şubesi olmayan maruf

•

N. AMiRALi

kibar

Mahafilin kolonyasıdır.
Hasan ECZA deposu

hiç bir

lkıııındfiltır~ m~Qiau~~ıı

B• kerre bayram münasebetile büyük bir istok celbederdı: gerek yerli ve gerekse Avrupa erkek, kadın
ve bilhassa çocuk kunduraların, müşterini kiramına
anile kesbi şeref eyler.

Kemerlerill
Şah eseri

;

Metin ve husu si bir nikodan mamul
gayet şık

Evi af mü üriyetinden:
Kilo
Cinsi
1200
Zeytin yağı
2500
F asülye
300 Sade yağı
100
Gaz
Fıılı:ara imaretlerine lüzumu olan balada muharrer dört kalem
erır:ısk aleni münakasaya vazedilerek martın yirminci çarşamba
güııi ıı11at on beşte ihalesi icra edileceğinden talip olanların
şer.ı.i. anlamak üzere levazım idaresine ve ihale günü de
idue encümenine müracaatları.

Rousse! kemeri
hali

hazır modası

mucibince t;lzC
letafet ve
zarafe~ vücudunuza yumuşaklık ve
· cevvaliyeı verdiği gibi doğru dur·
mınızı de temin eder. Matızalanmızt
ıiyucı ve musavver kıtı1oğuınuıu
mırlup ıenasübü, kalçanızı

ıalep

edıniz.

Veglne 611lŞ malıall :

J.ROU§§el

de Parls

İstanbul icrasından:

şubesi

Beyotlunda, Tünel me vkiind'

N°2
Katip Mustafa ·
flatJ t Urada11 ftJl)arcndJr '
çelebi mahallesinin diğer tel graf sokağında kagir 17, 19
No. iki bap hane Köçeoğlu
Zarif ve fan":azi 411. . .
Aram beyin borcundan dolayı
otuz gün müddetle icra kılın:ırı
çantaları
hyatlarımız rekabet kabul etmez derecede ucuz oldumüzayedesinde her iki hane ·
İstanbul : Mahmut paşada
ğunu bir kere teşrifinizde takdir edeceksiniz.
bin ellişer lira bedelle talibi
Fa~amızda; toptan kasket satılır ye sipariş kabul olun~ Havuzlu hanında 8 numarada
uhdesinde birinci ihaleleri
MANOLAKİ RAPTOPULO
yapılarak ihalei kat'iyesi için
UZUN
LAFIN
KISASI
mağazalarında ehven fiatlıı
tekrar on beş gün müzayedeye
çocuklara
mahsus
en
şık
ve
en
mükemmel
konulmuştur. 17 No. hane husatılır ve tamirat yapılır
dudu: Necip paşa bahçesi
Bayramlık
Serviçen Ef. hanesi 19 No.
BcyoğluııJa i ~ti k lu l raddc~ i nd~ post alı rı nc l. ı. ı r~ u ~und a ı 48 nuın araJ ı
DOKTOR Taşçıyan
hane ve telgraf sokağile mahil(raıııiy~
Paris seririyatından mezu~
dut üç yüz seksen altı arşın
ve
28 sene tecrübeli F renll'
terbiinde araziden, elli sekiz
clır.
l(eşi(lcde
ı1uTicarethanesinden
tedarik
edebilirsiniz.
Birinci
ağrısız ignelerle, belsoğukluğtl
arşın hanenin önünde ~akıl
kumaşlar, itinalı biçim
nevi
idrar darhğı ve zaafı cinsiye'
taşlık mahal iki yüz yirmi iki
ıııara
Üzerindeki fiallardan /. 20 tenzilat
arşın bina ve yüz altı arşın
tin elektirikle
kat'i seri
bahçedir.
ağrısız tedavisi Eminönünde,
Müştemilatı : Zemin katı
İzmir sokağında N. 4
DEVLET MATBAASI Müdürlüğünden:
müdürlüğünben:
kısmen tonoz ve volto olup
6. cı tertibin 1. ci keşidesindeki büyük
diğer kısımları nim kagirdir.
Hanım
üst katta ahşap kısmı vardır .
ikramiyeler aşağdaki yerlere düşmüştür.
bi.iyi.ik hir
Mermer taşlık beş sofa on iki
1.- 30,000 lira kazanan 18,700 numaralı biletin 6 parçası
oda,
_
odun
ve
kömürlük
bir
İstanbulda, birer parçası (İzmir), Konya vilayeti dahilinde (Ha1 Bayram yakkiler üç hela tulumbalı ve
dıın) dıı. ve iki parçası yani 1/5 bileti (Samsun) da,
FİATI: 15 KURUS
~ laşıyor kürk
2.- 18,000 lira kazanan 41,734 numarali biletin birer par- sahrinçli dolaplı fireıık soba 1 1
mantoları yüzde
ocaklı mutbak bahçada tulumçası (Ankara), (Akhisar), (Mersin), (İzmir), (Ödemiş) de ve 5
balı kuyu tavansız çatı altı
30 tenzilat ile
parçası İstanbuldadir.
su deposu, tarasa, tavanları
mağazamız da
3.- 15,000 lira kazanan 15,398 numaralı biletin birer parkısmen y~ğlı boyalı kalemkar
satılmaktadır:
fası; (Kaş), (İzmir), 2 parçası 1/5 bileti (Adana) da, 4 parçası
ve sıvalıdır. Terkos ve elekl.atanbulda, iki parçası İstanbulda bayiler tarafından satılamayıp
8 ay vade
trik tertibatile mücehhez on
iade epilmiştir.
yedi bin on lira kıymeti muile kefaletsiz
4.- 12,000 lira kazanan 49,037 numaralı biletin birer par- hammenelidir, 19 Nu .. hane
olarak veriliçası, (Ankara), (Menemen), Trabzonda (Maçka), 6 parçası İs
hududu : Düzoğlu hane ve
Anadolu - Bağdat. Ankara - Kayseri ve Kütahya - Tavşan
yor. Mahmut
bahçası ve bazen Neni Ha :
tanbalda, bir parçası satitmayıp bayiler tarafından iade edillı hatlarında Ramazan Bayramı münasebetile 8-9 Mart 1929
paşade kürkçü
hane ve bahçası ve bazen
miştir.
nısfılleylinden itibaren 18-19 Mart 929 tarihine kadar yüzde
bahçası
ve
Eleni Hanım
Han BEYKO
5.- 10,000 lira kazanan 41 '709 numaralı biletin birer parotuz yüzde kırk nisbetinde tenzilatlı tarifeler tatbik olunacakServiçen
ef.
hanesi
ve
17
No.
T. İst. 1685
çası (Ankara) ,(Akhisar), (Mersin), (Ödemiş), (İzmir) 5 parçası
tır.
hane
ve
yol
ile
mahduttur.
da İstanb~ldadır.
Bu bapta fazla tafsilat almak arzu edildiği takdirde İstas
Mesahasi: Altı yüz seksen
yonlarımıza müracaat olunması rica ve ilan olunur.
l;Jon Saatin ilcin tori/İ'·''
dokuz arşın araziden yetmiş
Şik v~ modaya muvafık şapka giymek İsteyenlerin
K~ruŞ
beş buçuk arşın çakıl taşlık
-=-==~ Ga l.ı ıa d a ka rakü ~·dc ~2 ıı tınıaralı
iki yüz yetmiş beş buçuk ar25
6ıncı sahifede santimi
ANUELOS
RUSOS
şapka
mağazalarını
•
((
50
şın zemin katı kısmen tonoz
Sinci
«
zı ' ~ rı · llı · ,·urı t c·d<·n <· u bo ıı ıno<lel ' ı..: J\' J r<• ıılJ <· rJc
((
80
ve kısmen volto diğer a~amı
4üncü
«
((
120
3üncü
«
nim kagirdir yüz kırk üç
F otograf cihazları - Kağıtları -Filiıuleri
Lüks
şapkaları
((
200
2nci
«
arşın arka bahça ve iki yüz
görmelerini menfaatleri iktizasıdır
((
400
Kartposta1lan-Mustahzaratı
kinıyeviyesi
linci
«
on üç murabbaı arasında dive teferruatı emsalsiz cinsten ve daima
var bulunan yan yan bahçedir.
memnuniyet bahştirler
Zemin katında çini koridor
Telgraf: İstanbul Sa~
üzerinde bir hela iki odun ve
ll~[l \' f~JlDI~
kömürlük bir kiler bir aralık
İlan muhteviyatına dikkat t
tulumbalı sahrınç bir mutbak
cılunmakla
beraber bu husus
Al&minüt fotograf almak için
yaası:
ve bahçada tulumbalı kuyu
mes'uliyet kabul edilmeı·
üç tekne ve hane altında
«
postalları
çakıl taşlığa kapusu olan araGazetemizde intişar edell
da lıeı·
lık gibi mahal ve üstündeki
bütün yazıların hakkı
beş
katta
on
oda
b
iri
mahfuzdur.
lüğünden:
•
tavanlı iki çatı arası iki banİzmir fabrikası için 175 ila 200 beygirlik bir dizel motörü
Hanımlarımızın
ı I! DOKTOR
yo mahalli bir kiler bir hela -==::
Abone sartları
ile bir alternatör. alınacaktır. İtaya talip olanlar 25 mart 929
beş sofa, mermer taşlık, ayCerrahpaşa Hastanesi
Vilayetler için; Senelik 1~~
Ba yranılık elbiselerin: 1
pazartesi günü saat 10,30 za kadar tekliflerini Galatada müdınlık mahalli kapu ve penBakteriyoloğu
altı aylık 900, üç aylık t'
bayaat komisyonuna tevdi etmeleri ve fazla izahat için idare
çereleri yağlı boyalıdır yirmi
Mevsimin sonu münasebe· 1
Kan, ( Vasserman teamükuruştur. Ecnebi ~emlekjtı
üçüne'' şube müdürlüğüne müracaatları.
tile her nevi kadın elbisesi
bin yüz otuz lira kiymctli
ler için: Senelik 3000, il
lü) idrar, balgam cerahat
muhammeneli 17 No hanede
aylık 1600, üç aylık
hazır: olarak ehven fiatla
tahlilleri ile ,hastalıkların
Tahsin bey ve 19 No hanede
900 kuruştur
sablır.
Ismarlamaları
pek
hususi aşıları yapılır. TeleM. Kars
miller
sakindir.
müsait şeraitle kabul ve
fonla malumat verildiği takRamazan 25 1347
Halis üzüm ve ana- Fazla malumat -61~ 17\l l dosyadadır
sürat!~ teslim edilir. Adres: 1
dirde tahlil edilecek mevat
sondan mamul leziz yüzde beşer zamla talipleriiı. Beyoğlu Alh'amra sineması
aldırılarak bilahara raporu
1,akviın
...
. kıymeti muhammenelerinin yü:ıı09
civarında Panaiya han bitakdim
edilir.
Ye sıhhı rakıdır.
de onu nisbetinde pey ak(!~Çüneş
6,25
Akşam
18•36
rinci kat birinci numara.
, Muayenehane: Beyoğlun
T ecrübe eden bir daha aysını teslimi
vezne · etmeleri
Oğle 12,25 Yatsı 19•49
4
MADAM
LİBOR.
Telefon
1
da, Ağacamiinin karşısında
•
ikindi 15,39 İmsak
rılamaz. Fabrikası İstanbul
ve 25 - 3 - 929 tarihinde saat
Bo.
numara:
2209
Telefon Beyoğlu 534
Galata Arkadi sokagı· 35No.
15 e kadar ihalei kafiyeleri
, , .." e , ,,..
..... . fl/J
yapılacaih ilan olunur.
Mes'ut. r.ıuelo..'r:
Beyoğlunda

j

Tayyare piyankosu

I

l Keş ideler her ayın 11 indedir
2nci keşide 1J Maı·tta
35,000 lia3,900

Biiyill(
Bu

Zenne

elbiseleri

BAZAR ÇEKOSLOVAK

k·azanacal( ttr

"e

Piyanko

İMLA LÜGATi

efendilere

6 ncı ve sonuncu cüzü çıktıj

Devlet demir yolları ve
limanları umumi
idaresinden

-

KOD AK

.

HA B [ G

Dizel motörü müba-

Tütün inhisarı umumi müdür-

I

S;\r[11Llll

Minuteros>) Kart

FETHi

DEM RAKISI
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