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Bu mes.lenin hükürnetçe
ne surdle halledilec~gi nn~k
ma:iye müfettişlerinin yapmakta oldukları tetkikat ve
tefti aa sonra anlaşılaC!!İit :-.
Evrakı naktiye mübadele komisyonu bir iki güne kadar
tamamile Osmanlı bankasma

Banka, pek yakında bu işe
ait olan kat'i hesap raporunu
nakletmiş bulunacaktır.
hükümete verecektir.
Elde kalan eski partJ.lo.r
Bu hesaplar hiç te beklenilZamanında paralarını değiş
diği gibi çıkmamıştır.
tirmek jçin müracaat etmemiş
Umumi harp, istiklal mücaolanlar hakkında bir sey yapdelesi ve mütareke devrele- ı mak İII'kanı olmadığ1 Maliye
rinde znyi olan paralardı:n
vekaletinden alınan h.:.bcrlerdolayı neticede hiç olmaz- ' de:ı
anlaşılmıştır. Komişyon
sa « 20 - 30 » milyonluğu·
şimdi ancak bazı kimselerden
nun eksik çıkacağı ve bu
aldığı çok yırtık ve ı,i;?he i
farkla Devlet bankası sermaevrakı
naktiye mukabilinde
yesinin bir kısmı tem;n edile·
verdigi mazbataları parl. ile
bileceği ıannolunmakta. idi ..
c!a
tebdil etmektedir; bu
Fak~t cık•, çıka ;orada!·i fork
bir .l<i bün !çindc :knmi
«2» ır.ilyon:ı "nıı:iştir ki lıu ela ec!ilm;ş olacaktır.
ınübtrekc s·:ıcl·r"nc)c csll:rniş

paralan dcgiştiren Düy'.!nu
umumiyenin bunları imha e' mediği, bir uırdle piyas.ıya
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-::mlaktimizde hararet bugün , zami « -f--1» derecedir.
Dün azami sıcaklık « ·2» idi.
Bu s hah ( O ) a düşmüştür.
• Sef(•ı·)l'r ııııııılazaııı
Bug'.in gerek tren ve gerek
vapur se!er!erinde intizamsız
! k o maınıştır.
f\m· dı•y11111Iı
Kc n<lilli, karın devam edece"?i i, fakat fırtına halinde
,:nı.~ cıı~ını biid.rmektedir.
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~çinmek için koca ararken ...
Safi

.._lı ı.

Saat
12

Ezani

donuyordu

Fakat, Y eşilköy rasat merkezi Kandilli ile beraber bu
halin geçici olabileceğini, havaların tamamen açması için
bir kaç kar yağışı daha beklemek icap ettiğini bildirmiştir.
Üç gün evel baş!ayıp bugün en son şiddet derecsini
bulan kar, bu ~ahminlerin
·sabetini meydana çıkardı ..
Bu gün, lapa lapa [atıştıran
K<!r ortalığı tekrar bembeyaz
bir bale koydu.
Bın·a nasıl olaeal•!
Alınan
rasat raporlarına
nazaran memleketimizde hava
!;arlı, yağışlı ve kapalı olacak,
rüzgar mutedil ve ya kuvvetli
esecek, şarki Akdenizde Ka rndenizde hava fırtınalı geçecektir.
1:11 sujjıık YI' sıe::ı. yı•ı·
A upanın en soğuk yeri
Lenin ::rat şehri, en sıcak yeri
de i~ ı;:.nya ve Portekiz sahilleridi•.
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Nushası her yerde (5) kuruş

Usküdar - Haydarpaşa.

başlamıştı.

Wı.r.u.a. sütunu,, J)ünya ~ÜUllll,
•at. '~ ı J> ü hiç ':alır ıuı?

il.ıarel.:

s5 ,

1 hanlasın<i.1n. aiınnıı,. •.

3872

***

Son fırtına ve kardan sonra
havada hissedilebilen derecede bir kırıklık hasıl olmuş
ve bundan da kıştan kurtul' duğumuz r:anm hasıl olmıya
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devam e eceği bildiriliyor - Bulgar kralı
geçerken otomobili kara
civarınd n
, . güçlükle kurtarılabildi.
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Sorya, 6 Dii.n bur<0 a
soi!u « -12 » bazı yerlerde
«-181 idi. Burıı-az civarında
bir tren karlara gömülmüştür.
Çam koruya otomobille giden
krti'l Boris incimat tehlikesi
geçirmiştir.
Otomobibi iki
metr<!
yükseklikteki karlar
İçine

1

Darülhedayi
art isti erin den
Fahire hanmı
dünden itib~
ren sahneden
çekilmiş, C rhan Mahir bey •
isminde. genç
bir doktorla

b e yen mı. yor.

Hukuk mah«Ben sana la·
kemesi buzu yık kadın deruna çıkan iki
ğilim.
Senin
kişiden : biri
erkekti, biri · bah~~ varmış,
benim d!l yok~e kadın ... Ve
muş, ki ikimiz
erl<ek - giyini~- · it .
şine göre-ort!I biribirimize d~ı: ıç cıtdı halinde bir adam- üştük. Kel başa şimşir tarak gibi! Hiç kd
' rlffltı~ı haylı şık giyinmişti.
l\a ~ li?cnç...
haşa· şimşir tarak yakışır mı?»
\
diye benı üzüp
-....... ~ anlatıyor:
11
hanımla evlendik.
duruvor, bana
varmiŞ olma rlatta cocugubaşıma
muz da var.. sını
kakıyor! »
Lakin aramızHalbuki haa vıldız· harı
kikatte ne o
l şik g. hasıl olşimşir tarak,
l amadı. GerÇi
ne benim ha~·
ben uysal, aile
J~t \ıi..
ocağına mer şım kel. O deıe~ iıl adanıım, ama karım ğerli bir kadııisıi, ben de de~iil
.
' Bır kere beni
( )falıaıli ildııl'i -,aJıifl•ıl,l)

'. (

Nikahlarıbekdün
Beyoğlu:

•

/ıaıı;-.

diye
dairesinde
Çöpçatan
Übeydullah efendi tarafından
yapılmıştır.

Nikah resminde Darülbedayiin kadın, erkek artistlerinden ekserisi bulunmuş. Fahire
hamının

'\\f

1

şahitliğini

Eriuğrul

l'l!;;hsin b_y yapmıştır.
Übeydullah efendi, Ertuğrul
Muhsin beyin hayat sahnesinde de rcjisöriük yaptığı iç:n
tebrik etmiş ve yer' riftlcre

..~~-~"~m~·~·~·r~ı·•~'~"·~•·.!:ı~:ı:ısi...::~:;;;.,===:::,ı.-.""".i{

yeni

imtiyaz
olan
Üsküdar-Haydarpaşa hal- ~~!!!!!!!!
tında faaliyete
mıntakası

şirket

hat güzerğahımn tesviyei türabiye ameliyesini yapacaktır. Nihayet 6 ay sonra
yani önümüzdek.i sonbahar
içi;de Üsküdar - Haydarpaşa
hattının faaliyete geçirilebileceği tahmin olunmaktadır,

girişmiştir.

Üsküdardan başlıyarak Doğancılar - Selimiye
tarikile
Haydarpaşaya gidecek olan
bu hattın malzemesi Martın on
beşinde ihale edilecektir.
Malzemeyi Avrupadan getirmek ve şirkete taksitle
vermek için daha şimdiden
27 talip vardır. Malzeme şeh
rimize 3 ay zarfında getirilecek, bu müddet esnasında

Şirket Çamlıcanın etrafında
Kısıklı ve Libadeden geçmek
üzere bir ring inşasını da düşünmektedir.

Yakalanan ko- · Troçki yoldaş
münistlerin in- jve ineilizce Deyi
\
~ ...~:rlar
Meyi eazetesi
izıninlc tevkif edilen
koınünistlik ınaznunu
nıakinist

'fcvfikle nıa
rang-oz Hiln1İ geçen
gün İzınir adliyesince
n1uvacehe cdiln1i:.Jcrdir. (:ürn1ü ıne:;hut
halinde yaka}·ı ele ve- '
ren nıaznunlar. curünılerini inkı\rda dc'anı ctnıektcd!ı·kr.

Deyli Meyi gazetesinin İstan
bul muhabiri gazetesine bildirdiğine göre Troçki Türk
başvekili İsmet paşadan Türkiyada kalmak ve yaşamak
müsaadesini isterken bazı teahilat gösterilmesi ricasında da
bulunmuştur.

•

Bu suretle Troçki Türkiyada adi bir tacır sıfatile k~a
caktır.

Bu habere rağmen Troçki
yoldaş, yazdığı makalelerde
memleketimize kendi arzusile
gelmediğini söylemekte ısrar
etmektedir.

tehlikede
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Son zamanda intişar ede11
"icrayi tebabet,, kanununun
diş doktorlarına ve dişçilere
Fitre mıktarı
Ala Evsaf Edna ait fıkrasının 32 nci maddesi
üzerinde yapılan yolsuzluklara
ı;_ Jl'U
1' uı b Kıı lt"'
26
Bu~daydan 33
30
dair fıkrimi söyliyeceğım:
o
Arpalan 42
40
Bu madde sırf Anadoluda
78
Hutmadan136 104
diş doktoru ve permiii dişçi
; t Üzümden 156 130 104
yerlerde hükümet
!.__ _ _ _ _ _ _ _,_ _ _.. bulunmıyan
doktorlarının nezareti altında
diplomasız, perimsiz olarak
çalışmalarına müsamaha ediİen
kimselerin imtihan netice··
Ka<lıköy hali baş memuru
sinde ellerine bir "icrayi san·
ı Haydar efendi de..;amsızlığına
'at,. vesikası vermek için vazbin en dZledilrniştir.

,..

ulıire

vayları şirketi

saplanmıştı.

verını:r..

evlenmiştir.

Üsküdar- r-~~~~~~~...-.~~~~~~~~~
kısıklı
tram• "•vd••po>o

Sıhhatimiz

Bir san afkar
q
efil\.~ oıruıır©\<eak Darülbedayiden
0
a.yrild1
lcel baş, ş mşir tarak
}-;':!kat
y

fiw~t~ }b) ŞI
Altı ay sonra hat işlerniye başlıy ac·aktıı--ı

-

(

Bir azil

(

edilmişti.

saadet dilemiştir.
FJhire hanım Pazar gunu
ze..;ci Orhım Mahir heyle beraber Anadoluya gidecektir.
Yeni evlilerin ba1'ıtiyar olmaı~,·ını

c!ileriz.

Memleketimizde meşrutiyet·
tenberi diş doktoru yetiştiren
bir üniversite şubesi mevcut
olduğu ve memleketin alaydan yetişmiş kımselere ihtiya·
cı olmadığı bu ı.amancla höy-

.\f ·. il \lf:"'J' 1/l '.1.HJlf:'H lky

le bir madclenin kespi k:ttiyet
etmesi yüksek tatiü görmüş
cliş

taltipleriAin ve tedavilerirı;

Son Saat

Sahife 2

Tahkikat

_Telgraf
1:e1-1aberleri

Ticaret odası tacirlerin vaziyeti- Tatarakis
ni tetkik ediyor Mübadele taliİstanbul ticaret ve sanayi
matı ile şehri
odasır. bütün tacir ve sanayi
içinde
mize geliyor
vaziyeti tetkik için kendi meerbabının

bulunduğu

Atina , 7 Yunanistanın
tahkikata
Ankara
sefiri
M
.
Papaya hübaşlamıştır. Hiç bir tüccar ve
kümeti tarafından verilen tasanayi erbabı bu tahkikattan
limatı
hamil olan Yunan
hariç birakılmıyacaktır.
mübadele hey'eti azasından
Bu tahkikat neticesinde
Tatarakis
Cumartesi günü
son senelerin iktisadi buhraburadan
harehet edecek ,
nı dolayısile
vaziyeti biraz
Pazar günü İstanbulda bulunabozulmuş olanlar varsa bunların sınıfları tenzil edilecektir. caktır.
Tahkikat memurları her gfn
Sırpitilafı
huaretle bu yeni tahkikat
Atina, 7- Sırp-Yunan proişine devam etmektedirler.
tokolleri Cenevrcdc ve Sırp
Bu tahkikat
neticesinde
Yunan m!:akı da Belgratta
piyasanın vaziyeti anlaşılmış
imzalanacaklıırdır. Fransız mao!acaktır « 15000»e yakın tahafili siyasiyesi, Sırp-Yunan
cir od::ıya kayitli bulunduğun
~til:.fının Balkanlar sulhu için
dan tahkikatın bir iki ay damühim
bir merhale . olduğu
ha devam edeceği zannedilfikrindedir.
mektedir.
murları

vasıtasile

Yu an

mütehassıs

ellerdan bekliyen
halkı müteessir etti. Fakat
Sıhhiye vekilinin mecliste kanunun müzakeresi esnasında
izahat verirken bu gibi kimse- 1
!er mıktarının pek az olduğunu
söylemesi ve esasen imtihana
da sevk olunacaklannın anlaşılması bu teessürü tadil ediyordu.
Sıhhiye vekaletine müracaatlar başladı; mektepte ilk
postada otuz sekız kişinin
imtahanlan yapıldı . Bunlar
ekserisi ümmi kimseler olduğu
için, tabii muvaffak olamadı
lar. Bunun üzerine mektebin
meslek muallimleri ile malü- ·
matı umumiye muallimleri arasında ihtilaf çıktı. İkinci kısım
muallimler bunların ameli kimseler olduğunu ve çok basit
bir tarzda imtihan edilmeleri
icap ettiğini idda ediyorlardı.
Meslek muallimleri ise halkın
sıhhatı ile meşğul olacaklarını
pek haklı olarak nazarı dikkate alarak bunları bir az
daha etraflıca imtihan etmekte :srar ediyorlardı. Neticede
uzun münakaşalardan sonra
anlaşılmıyan sebeplerle sathi
bir imtihan yapılmasına karar
verildi.
Bu esnada bir hadise daha
çıktı. Meslek muallimlerinden
biri, mes'uliyet l.crkusundan
olacak, imtihana gelmek istemedi ve arkadaşları tarafından
ııüç hal ile mektebe getirildi.
ikinci bir imtihan yapıldı Evvelce el birliği ile döndürülen
' kimseler bu sefer tcmamen
geçirildiler.
Biz bu işin bu kadarla bit- 1
tiğini zannediyorduk; halbuki
bir müddet sonra gazetelerde
bir ilan gördük. Mektep imtihana dahil olabilmek için lazım gelen evrakı peyderpey
gelenleri ikinci bir posta olmak üzere imtihana davet
ediyordı. Bu da evvelki gibi
pek sathi bir surette yapıldı
ve yetmiş seksen kişi muvaffak
oldu. Şimdi
işidiyoruz ki
imtihanda muvaffak olmıyan
lar için dişçi mektebinde bir
ihzar kursu açılmış, iki asistan tarafından üçüncü posta
ile beraber imtihana dahil
olmaları için bu zevat tedris ediliyorlarmış.
Bu vaziyet karşısında mesleğin nereye doğru yürüdüğünü bildirecek ilmi yazıla
n ile beraber aşağıda tevcih
ittiğim suallerime de cevap
vermelerini tıp fakültesinden
ve onun bir şubesi olan dişçi
mektebi idaresinden beklerim:
1 - İmtihana talip olanların şeraiti kanunlyeyi haiz
hulunmaları icap ederken bir
çokları müstakillen
çalışma
dıklan, hatta blitün ömürlerini

bir dtş tabibi nezdinde çırak
olarak geçirdikleri halde niçin
imtihana sevkcdildiler?
2 - Bilha5sa son beş sene
zarfında hükümet bizzat bu
gibilerin
muayenehanelerini
kapamış ve çalışmalanna müsaade etmemi~ti. İmtihana
girenlerin bazı! .tn muayyen
müddeti dahi nazarı itibara
aldırmamağa muvaffak olmuş
lardır. Hükumet
bu gibiler
için icrayı saııatı resmen men
ve icrayı tababet etmelerini
b:r cürüm, hatta cinayet addettiği
halde nasıl olurda
bunların bu müddetleri sanat
ve tababet içinde geçmiş
addedilir? Her şeyden sarfı
nazar bu büyük bir mantıksız
lık değil midir?
3 - İmtihana
girenlerin
ekserisi mesleğe ait hiç bir
esaslı
ma!ümatı haiz olmadıkları ve en basit bir ilacın
terkibini, hatta «tentür diyot»
<< o oksijene» gibi umumi mualecatı
bilmedikleri
halde
evelce de z:kreltiğimiz gibi
imtihımda
muvaffak olmuş
ve !!arşımızda darülfünun
mezunlare gibi muayenehane
açmışlardır. Diş
tabiplerine
aynına
verilen selahiyetin
malik olan bu kimseler için
yapılacak imtihan ve kendilerine
verilecek s e lahiyet
bu tarzda mı olacaktı?
4- Bu g;b;•erin mıldarı
Sıhhıye V c kirn:n
meclisteki
beyanatıı: ın aksine olarak ı: ek
çol<tur. Bütün bunlardan sonra
bir üçüncü zümre olarak hala
imtihana davet edilen ve peyderpey olur olmaz bir takım
mürettep vesaikle müracaat
edenler vardır. Sihhatı umumiyeyi tehlikeye koyan ve dolayisile diştabiplerini ve halin
elem ve endişe içinde bıra
kan bu hal ne zamana kadar
devam edecek? Memleketin
ilim ve fen adamına mı, yoksa bir takım cühelaya mı ihtiyaci var?
5- Bu kadar basit bir imtehanda muvaffak olamayanlar bile mutlaka yetiştirmek
ve muvaffak etmek için mektepte asistanlar tarafından
tedris ittiriliyor. Talim ve teallümü senelere mühtaç olan
bu mesleğin böyle bir iki ay
zarfında bir asistan tarafın
dan ögretilmesine imkan var
0

mıdır?

Diş

tabibi

Mehmet Muammer

Ali ticaret ıncktcbi
nıezunları
Ulumu aliyei ticariye mek tehi m· zunlar cemiyeti hey' eti
idaresi yarın ticaret odasında
toplanarak bina ve iş mes'eleleri hakkında müzakeratta
bulunacaklardır.

Artan ne?

Mart

intihap

Lindberg·
~:be Bir
kaza ge-

Hile mi yoksa Belediyelerde bu
faaliyet mi? sabah baslandı Çarpışma!
,
Emanet kimyahanesinde geBelediye
inliha- İki araba paı·
çen sene zarfında (20313) nü•
hhyı huoiiıı ba'.;ilaııılınıştır.
c, ap arca
mune tahlil
,
Intihabal azami
(7867) si iaşe mukarreratına
marta kadar devam edeoldu ...
(12656)
mucektir.

çirdi bir kalıt;'
çıktı

azaları

edilmiş, bunların

gayrı muvafık,

vafık bulunmuştur.

1

*

Biı· 1·:1(~1lı !
Yoksul bir kadın
doğurunca
çıldırdı.
Aksarayda Kazani Sadi mahallesinde evelki gün yürekler
acısı bir hadise olmuş, genç
bir lohusa birdenbire çıldır
mıştır.

Bu hadise hakkında aldığı
malümat şudur:
Kazani Sadi mahallesinde
"19,, numaralı evde oturmakta
olan Zehra hanımın zevci
bundan 20 gün eve! iş bulmak üzere evinden çıkmış ,
bir daha
evine avdet ,etme.
mız

.

mıştır.

Kocasının

evden çıkışından
3 gün sonra da Zehra hanım
dünyaya nur topu gibi bir
çocuk getirmiştir. Fakat evde
erkek bulunmaması yüzünden
yoksulluk ziyadeleşmiş, kadıncağzı soran, arayan olmamış , bu sefalet nihayet kadının aklına dokunmuş, ve
zebra hanım çocuğuna süt
vermemiye başlamıştır.
Kadınların <<Albastı» dedikleri bu lohusa hümması evelki
gece korkunç tezahürlerle biçare kadını harap etmiştir.
Zehra hanım evelki gece
fena bir buhra!l
geçirmiş,
kaynanasını ve çocuğunu boğ
mak istemiş, mangalı devirmiş,
lambayı yere fırlatmış, çırıl
çıplak sokağa fırlıyarak bağırmıya başlamıştır.

Yetişen
kadını

komşular

müşkülat

ile

zavallı

içeriye

almışlar, ellerini,
ayaklarını
bağlıyarak sükunet buluncıya

kadar başında beklemişlerdir.
Bir müddet sonra kadınca
ğız etrafa saldırmamıya baş
lamış, fakat kendini bilmiyecek kadar derin bir uykuya
dalmıştır.

Gripten korun •
ma caresı:
,
maske.
Son zan1anda, kısın
şiddetinden Avrupada
grip salgını son dereceyi bulmuştur.
Bu
~nünasebetle geçen gün
Ingilizlerin bu hastalıktan nasıl korunduklarını
ve yüzlerine
nasıl nıaske gçirdiklerını yazını~ ve resnıini
neşretn1iştik.
Paris
belediyesi de bu usulii
nıuvaf ık
bulmuş ve
gripten korunmak için
J>arislilerin sıhhi nıas
keler taşınıalarını tavsiye ctıniştir.

Meşhur Lindberg, tayyarecilik hayatında ilk mühim ka•
zayı birkaç gün eve! Meksikada
geçirmiştir .
Vatman lbrahimin idaresinher dairede, heı· mahalTayyareci, kazaya uğradığı
deki «143» numaralı tramvay
le balkının ı·ey verecek%aman nişanlısı ile birlikte
arabası dün taksimde Kozmaleri günler ilan edilmi!}tir.
bir uçuştan dönüyordu. Taynın «3113)) numaralı arabasına
İnlihahal, bazı daireleryare, yere inerken tekerlek·
çarpmış ve müsademenin şid
de <'rkcn, bazı daireleı·de
!erden biri kopmuş ve tayyare
detinden yana atılan araba,
!r<'<: bilC<'<'klir. Hunun se- kenarda duran Osmanın «345» yere dokunnr dokunmaz ka·
b(•bi, bazı belediye mmpaklanmıştır. Lindbergin oınu•
numaralı arabasile çarpışmış
lakalarının vasi bazılarının
zu çıkmış ise de nişanlısına
tır. Her iki araba parçalanmış
da ııislwlen daha ınahdul
bir şey olmamıştır. Meksika
tır. Vatman yakalanmıştır.
olıııusıdır.
İki hanım ölmek istedi harbiye nezaretinin emri ile,
bu kazanın fotografını alanla·
Geçinmek için koca
Ayvansarayda oturan Gonca
rın cam ve filimleri müsadere
isminde bir kadın dün intihar
ararkek._ ..
edilmiş ve imha olunmuştur.
kastile kendisini• Balat iskele(Uirinei salıil'ı•tl('n mahal)
Diğer taraftan haber veril·
sinden denize atmışsa da ta ğersiz bir erkek değilim. Onunn 1 harri memuru İsmail efendi · diğine göre bazı haydutlar
tarafından kurtarılmıştır.
Lindbergi ve nişanlısını dağa
yüzü güzelse, benim de huyum
kaldırmıya teşebbüs etmek
güzel!
Kadıköyünde Mis sokağın- Bu anlatışlarına göre, iki
istediklerinden Meksika hüku•
da «17 » numaralı evde otutaraf ta daha düşünceli hare·
meti, gerek Linbergi ve gerek
ran Nejdet
hanım zevcile
reket eder, arada anlaşma
nişanlısını muhafaza için bir
kavga etmiş, ve bu kavgadan
hasıl olursa, boşanmıya hiç
müteessiren bir şişe tentürdimüfreze teşkil etıniştir.
hacet kalmaz. Nasıl, barışa
yot içmiştir. Nejdet hanım
Undberg, kazaya uğradık•
cak mısınız?
baygın bir halde tıp fakültetan kir gün sonra. nişanlısı ile
Reisin bu sualine gene erkek
sine yatırılmıştır. •
ve sağ eli sanlı olduğu halde
cevap verdi:
Yıkılan garaj
- Artık arada imtizaç h;ısıl
mükemmel bir uçuş yapınıŞ
Pangaltıda Fatin efendi soolmıyacağa
benzer. Karım
ve tayyaresini sol el ile· idare
kağında Dimitri Kürkçü oğlu
beni hor, hakir görüyor. Zotnun garajının çatısı dün biretmiştir.
denbire yıkılmış, üç otomobil
la sevgi, güzellik ıoı!ur mu?
hasara uğramıştır. Nüfusça
- Demek mutlaka boşan
zayiat
olmamıştır.
mak istiyorsun?
Tutuşan baca
- Bana, hayırlısı o olacak
fazlalığı
Kadıköyünde
Halil ağa sogibi gelir. Hanim aklı kesmese
kağında Kerim beyin evinde
rn22 senesinden rn2ıı
mahkemeye gelemezdim.
soba
borusundaki
kurumları
senesi sonuna kadar
- Peki, aradaki çocuk netutuşmuş söndürülmüştür.
rede?
İ tal yada nüfus fazla lı
- O zaten benim yanımda,
ğı (( 2,040,UUO )) kişi olaAnasının arayıp sorduğu yok
Ayasofyada sakin doktor
.,
rak tespit edilmiştir.
kı.
Sabih beyin evladı manevisi
•
Koca, bu aralık elini ceke12 yaşında Ömer iki gün
eve! bakkaldan yemiş almak
tinin iç cebine soktu, katlanüzere sokağa çıkmış, bir daha
mış bir gazete çıkardı:
avdet etmemiştir. Ömer aran- Hatta dedi, işte hakim
maktadır.
beyefendi. Bunu okursanız,
Bir çok yerlerde
daha açık bir şekilde hal ve
Vehip paşaya dair.
kurnazça hırsızlık ya·
keyfiyetin ne merkezde oldui\1ücadelei
nıilliyeye
ğunu anlayabilirsiniz!
parken en sonra İzm
İştirak
etnıiyerek
haReis, gazeteyi gözden geriçte kalan üçüncü or- irde yakayı ele veren
çirdi, evirdi çevirdi ve dedi
du sabık kun1andanı aktör l\1ustafa ile arki:
- Bu bir zabite vak'ası.
ferik Yanyalı Vehip kadaşı ayı l\1ehnıet
Bir adam, bu hanıma, zevcenihakkındaki tahkikata
(paşa ) nın vatandaş
ze ilanı aşketmiş. Hanımın
İznıi adliyesince devarıt
lıktan ıskatına ve bir
mukabele ettiği ne malüm?
daha nıenılekete so- edilmektedir.
Söz atan bulunur da kadın
kulnıanıasına dair oaldırış etmez. Kadının suçu
Bu hırsızların muhvar mı bunda, mademki yüz
lan kar~r Dahiliye telif kinıselerden çalyiı·ıııi

sı

Kimyahane gene bu sene
zarfında hariçten getirilen nümuneleri tahlil ederek (1403)
lira varidat temin etmiştir.
(926) senesinde tahlil olunan nümune adedi ( 14320 ) ,
( 927) senesinde (16448) dir .
Bu mukayese kimyahane
mesaisinin arttığını göstermekte, fakat esnafın mi daha fazla hile yaptığı, yoksa zabıtai
belediyenin mi daha fazla çalışarak bu neticeyi meydana
attığı
belli
olmamaktadır.
İkincisinin doğru olmasını temenni edelim.

9,

1

İta/yada nüfus

Kaybolan çocuk

Aktör Mustafa
ve ayı Hehmef

vermemiş?

- Tafsilatını kendisine sorunuz lutfen, efendim!
Muhakemeyi başındanberi
göz kapaklarını kaldırmadan
dinliyen hanım, reisin suali
üzerine kısa kısa cümlelerle
şu cavapları verdi:
Kocamın dediği gibi.
Ben onu hor görmüyorum. Bilakis o beni eza, cefaya layık
görüyor.
Beni evinden uzaklaşmıya
mecbur etti. Çocuklarıma bakamadığımı, sade süsümü düşündüğümü iddia ediyor.
- Şu gazeteye akseden
vak' anın iç yüzü?
- Mecbur kaldım kendime
bir koca aramıya, bundan
ayrılıp ona varacaktım, geçinmek lazım çünkü. Halbu ki bir
ay kadar tanıştığım o adamın
benimle evlenmek vadinde
durmıyacağını anladım, gözüm
tutmadı, ayrıldık.

Hanımın kocası lakırdı söylemek istedi. Reis, oturmasını
işaret etti:
- Kafi efendim, kafi. Vaziyet tavazzuh etti!
Kısa dir müşavereden sonra
mufassal esbabı
mucibesi
sonradan yazılmak üzere karı
kocanın boşanmalarına, çocuğun babasının yanında kalmasına ve kadının bir sene müddetle başka bir erkekle evlenmemesine karar verildiği bildirildi.

veln\l;:>tinden Vih\yete
tanıinı olunınustur.
•
Akşam ğelen

seyyahlar
Dün akşam da limanımıza
<<Galfarik» isminde bir seyyah
vapuru ile "350,, Amerikalı
seyyah daha gelmiştir.

j SPOGJ14i§1

Bugünkü koşu
lar ve atletizm
faaliyeti
Bugün geçen birkaç haftaya nazaran şayanı kayt ve
ehemmiyet spor faaliyeti vardır. Bunlardan birisi Nihat
spor koşusudur. Galatasarayın
kıymetli uzvu Nihat B. tarafından ihdas edilen bu koşu
her sene tekrar edilecektir.
Koşuya Hürriyeti Ebediye tepesinden başlanacak Şişli
T aksim tarikile Galatasaray
mektebinde hitam verilecektir.
İkinci spor haraketi Harbiye
mektebinin atlet salonunda
askeri liseler atletleri arasın
da yapılacak müsabakalardır .
Kıymetli askeri talebemizin
bu müsabakalarına miıruf zevat davetlidirler .
Beşiktaşlı gençler de bir
koşu yapmaktadırlar.

dıkları eşyanın kıyn1e

ti

(13:-iQQ)) lirayı bulnıak

tadır.

Bu

eşyalan.Iarı

başka

bunların

evlerinde ı:ı tane de sahibi
zuhur etn1iyen gıra
nıofon bulunınuştur.

Müthiş
•

.

bir

• •

mıras vergısı

lskoçya zenginlerinden mıs Bod PesleY
isminde
bir kadırt
yefat etnıiş ve (748,t 18)
lngiliz
liralık
bir
servet
bırakn1ıştırBunun hükunıete ait
yeraset vergisi (( 16:i,~ô P'
Ingiliz lirası tutnıak
tadir.

Vergi tahsilö.h
1028 senesi nıüsakka
f at ve arazi vergisinİ• 1
sonuncu taksitleri Je
şehrinıizde ve Ana doluda tahsil ediln1iştir·
Tahsilat, tahakkuknta
nispetle nıucibi nıcı~1 :
nuniyet görüln1ektcd 11 •
e

.......... ~

Son

Garip!
Bir cene
kırmak
,
sozunun verdiği netice ..

'l<ıaşlaı·

il

Tekaüt ve ey·
tama 9 martta
veriliyor

p

1ca40 kuruştan 400 kuruşa

ı..dar 9 Mart Cumartesi, 401
~lll'lıştan 1000 e kadar 10
kart Pazar, 1001 den 2500 e
~~~r Pazartesi, 2501 den
e kadar salı ve umuma
~ ın~rt paz~, 18 mart p~
lattesı günlen maaşları vent\:ektir. Günlerinde müracaat
ltr Al'
~ mıye nl er umuma ai tgun~den istifade edeceklerdir,

}JU

şubesi

maaşları

.eYoğlu, Sultan Ahmet şube-

r

lt

llıaaşlan

da

merkezden

"'rilecektir.

şudur:

Mevzuubahs borsada memurlardan biri bir mes' ele hakkında biğer arkadaşlarile görüşürken:

«- Benim

böyle
bir iş gelse yapanın çenesini
kanuna istinaden kıranın»
diyor.
Derken bu sözü borsa komiseri işitiyor ve çene kırma
sı sözünü kendi üzerine alıyor
ve iş disiplin tarafından tutturularak o memurun 15 günlük yevmiyesi kesiliyor.
Nihayet memur ısrar ediyor
ve iş encümen en geçerek
bu 15 günlük yevmiyenin
kesilmesinden vazgeçiliyor.

Deniz maJısulleri
ve dellaliye
•

resmı

ehremaneti Darülacezeyi

l Ş ıslaha

e
e
e

başıma

karar vermiştir.
Şehremaneti,
Balı
llıaJathane tevsi ve emanet
bilmüzayede
llıııelesinin kunburalan burada kanede
nlahsulattan
hpılacak bina boyablacak satılan
~İiltsek hanımlardan bir hima- yüz kuruşta «100» para
~e hey ' etı· teşk.lı e d.l
ı ecektir .
tellaliye ücreti aln1ak
inopta Belçikalılar tara teşebbüsünde
bulunlı; • fından inşa edilen ve
~hare çatlak olduğu anla- n1uştur.
:o;ııı.
kibrit
fabrikasının
Bu tellaliye ücretini
alakınclerini hükümet satın
tahsil etn1ek üzere
1 lıtıya karar vermiştir . Bunt~ _inşa edilecek yeni bir n1üsaade edilecek balikaya nakledilecektir.
lıkane
nıemurlarına
cüınhuriyct abidesinin taşlarm-1;,!li tağayyürat me- cibavct edecekleri res: l~si dün Beyoğlu dairesinde
n1in n1ıkdarına göre
çtjnı.a
eden
abide
komisyo11.~da müzakere ve münakaşa ' aidat verilecktir.
. Bu hususta Pazart"'lllııı.ıştır.
t~ günü bir karar verile-
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r

-

-

t
e

d
J1

t

a

1e-

Hükiımet Adana - Mersin
hattını satın

alınış

ve

Londradan yazılıyor:
Avam
kan1arasının
geçen günkü içtimın
lır.
da bir hadise olınuş,
apurcular alakadar mala .. kamata müracaatla sigor- samilerden biri «Ah
lı licretlerinin daha ucuzlat- 1 sermaye, ah! »
diye
l'ılıııasını istemişlerdir.
j
bağırn1ış ve derdest
J:>o!iste do s ye çalmakla •
olunarak içtimaın nite maznunen muhakemeleri
~e~'Ybn edenlerden Enis fahri hayetine kadar mevi\~ eraat etmiş ve sivil tahkuf tutulmuştur.
'eııe llıemunı İlhami efendi bir,

e.,let malı addetmiştir.
f\Jlatbaacılık mektebinin
l~ Yarın resmi küşadı yapı

y

hapse mahküm olmuştur.
dana viliyetl idare bey'
bM... ••eti kanunsuz görduğu

A..

~Yenin yapbğı cc

20,000 »

~~ sarfiyatı kabul et-

,

Si

ırt

8)
ir
lf·

it

·ı))
j{~

tvialiye müsteşarı Ali Riza
İıti hey evrakı naktiye suf
~~i meselesile meşgul ol'
liıere Pazar güni şehrie gelecektir .
~t v~kileti ziraat mü'~rliyeti «150,000» liralık
~ a makinesi satın al' karar vermiş ve bunun

l

(:le
o~

için de Almanyadan yüksek
tahsisatla celbedilmiş olan
profüsör Oldenburğnn riyasetinde bir hey'et teşkil etmiştir.
Müzakere neticesinde bu
makineler bir Alman şirketine
ihale olunmuş isede Alman
mütehassısının şirketle uyuşa rak mukaveleyi tahrif ve çürük
makineleri memleketimize sokmak istediği iktisat vekaleti
müsteşarı İhsan Ahıdin bey
tarafından maydana çıkanl mıştır.

~dlllNUı.,
l'·

l}'Cltrolarımız nasıl

~11

olmalı?

ti~~t ~ günü Süreyya opere-

jıl

Avam kamarasında bir hadise

)ı'lıı)ol anolita isimli bir is ~tı b0 Pereti oynanıyordu.
a~ilca aşlamadan bir kaç
~t S;ı.h eve! artistlerden bir
o~.
neııın· .. ..
g·· 'teti
onune çık arak
~~ı din eski şeklini aldığıw

to~ .bu

't·~llıt il . ıneıniekette tiyat-

.:•lt
gi~~ıleın~sini istiyen her
~i lqlllıtdı bu ihbardan bir şey

~ itli brn.. Maksat, sahnemizi,
ozıı1ı: bir takım ka -

dınlarla d'oldurınak ise o başka.
Tiyatroda lisan, şive vaziyete hakim olan başlıca unsurlardır. Yoksa canlı ta.,io vücuda getirmek değil. Bilmem
maksadımı anlatabildim mı?
Kadiköy: Bahattin

* ve yeni
Bir hanım
harf imtihanı
Hususi bir muallimeden yeni harfleri öğrenmek için ders
alıyorum. İmtihan vermek için
erkek mümeyizl.;ırin karşısın
da bildiğimi de sıkılmaktan

"

SıkidevirlerdekiTürklswanlari

&~Urr@ô$

H

lstanbul borsalarından birinde geçenlerde gayet garip
bir hadise olmuştur. Hadise

ilumum mütekaidin, eytam
ki ve eramili askeriye, mülk Ye v~ ilmiyenin maaşları merSeı, Üsküdar, Haydar paşa,
ş'~lan Ahmet, Samatya, Be.as, Beyoğlu, Kasımpaşa,
ali!ı, ve Eyüp şubelerinden
r:;ilrniye başlanacaktır. MıkVe tarih sırası şudur:

~ sınıpaşa

•t

Sahife :)

Saa\;ı

Silalıştırlar

Adaları

da Istanl)lıla gi(li)'Orlar

Korsanlar ahpapl!{!ı ilerletince silabşurlardan
bütün maceralarını dinlediler
-154-Jlulıarriri: . plııllahZiya
Şive!, magrur bir tavurla
dudaklarını kımıldatıp şunları

Kelle Bekir alay etti:
- Sakın yedinci kat gökte

olmasın!
söyledi:
- Hayır gökte değil, Hen- Biz memleketimize gitdus nehrinin altında oturumiyoruz, biz de İstanbula
yordu.
gı'd'ıyoruz 1
..
Sözün
burasında
Kelle
Kelle ile Pala hayretle onBekir:
lara bakıp haykırdılar:
-Vay!..
- Acayip... Demek siz de
Diye haykırmak üzere idi
lstanbula gidiyorsunuz ha ...
ki Pala Hüseyin masanın alJirar, Şivelii gevezelik etmemesi için dürtecekti. Fakat tından baldınna kuvvetli bir
kendi işlerile bu kabadayıların çimdik bas(ı. Biçare Kelienin
ağzı sımsıkı kapandığı gibi
hiç biri alakadar olmaması
gözlerinden de ateş f kırdı.
lazım geldiğini düşünerek alŞive! korsaııların sihirbazı
dırmadı. Ayni zamanda dosttanıdıklannı
bilmediğinden büluğu büsbütün ilerilettikleri
tün safiyetile devam ediyordu:
takdirde onlann kervanlanna
- Bu raca Hendus nehrikatılarak daha tehlikesiz bir
nin
altında bir mağarada otusurette seyahat edebilirlerdi.
ruyordu, . kendisine yerliler
Şivel ayni azametli tavrile
Hindus nehrinin sihirbazı didevam etti:
yorlar. Fakat hakikatte bu
- Biz de İstanbula gidiyosihirbaz göründüğü gibi fakir
ruz. Fakat sizin gibi ıneınle
dı!ğildir. Bu sih!rbazın bütün
ketimize kavuşmak için filan
Hindistanı satın almıya yetedeğil,.
cek kadar hazinesi, altınları,
-Ya?..
elmasları vardır..
- Bizim bir vazifemiz var.
Kelle Bekir içinden=
- Nasıl vazife?
- Vay caı.ına, dedi, bu
Kelle ile Palanın merakları
gittikçe artıyordu. Kelle Bekir köftehorlar bizi bastırmışlar,
sihirbazın paralıı.rını araklamış
önündeki şarap kupasını bir
lar galiba! ..
hamlede kafasına dikerek kuŞive! ağzına bir lokma dalaklarının bütün kabiliyeti ile
ha kızarmış et atıp devam
Portekizli sılahşurlan dinlemietti:
ye başladı:
- Bize işte herk'!sin fakir
- Hele.. Hele?.. Sonra?.
zannettiği bu sihirbaz müra- Sonrası bu işte. Şovalye
caat edip dedi ki: Sizi zengin
öldükten sonra...
yapayım, ister misiniz?
Sözün burasında iki silahşur
Keli~ Bekir cevap verdi:
şovalyenin ruhaniyetine karşı
- Vay canına.. İsteriz.
hürmetlerini izhar için karşı
- Ceplerinizi para ile, elkarşıya istavroz
çıkardılar.
mas ile doldurayım ister misinız.
Şive! deva~ etti:
- İsteriz.
- Şovalye öldükten sonra
- Size ebedi hayat vereHindistanın zengiıı ve kudyim ister misiniz?
retli bir racası maiyetine girKelle Bekir bu sefer şaşırdı:
memizi bizden rica etti.
- İsteriz ama ebedi hayat
Pala Hüseyin iskemlesi üsne demek?
tünde gayri ihtiyari zıpladı:
Şive! gözünü kırptı:
- Vay canına demek zen- Senin anlıyacağın sihirgin bir raca sizin kıymetinizi
baz bir ilaç içiriyor, onu içen
anlıyarak maiyetine girmenizi
artık bir daha hiç ölmiyor!.
rica etti.
Yani artık ona ölüm yok!.
Korsanlar bu olmıyacak şe
- Eveti.· Fakat biz memleye inanan silahşurlara bıyık
ketimize gideceğimiz için bu
ricayı kabul etmiyecektik. Çün- altından gülmiye başladılar.
Mamafi Pala Hüseyin ciddi
kü Allaha çok şükür her ikibir tavur takınarak sordu:
mizin de cebinde parası, ba- Demek siz şimdi artık
caklarında Portekize gidebihiç ölmiyeceksiniz?
lecek kadar kuvveti vardı.
(Mabadi var)
Kelle Bekir:
- Ona şüphe yok.
Dedi. Pala Hüseyin ilave
etti:
- Tabii racanın fazla rica
Kasımpaşada eniştesi
ve ısrarı karşısında maiyetine
Hasan ile karısı Fatgirmeyi nihayet kabul ettiniz!
mayı
öldüren katil

Tevkifanede
ölen katil

Şivel başını salladı:

-

Hayır,

mes'ele öyle olmadı. Bu raca öteki racalar
gibi sarayda oturmuyordu...

hamal J\iahmut hastalanarak tevkifanede
vefat etıniştir.

söylemek kabil olmıyacaktır.
Maarif müdürü beyin nazannı celbetseniz de kadın mümeyizler tayin edilse biz de
imtihan versek çok iyi olur.
A. Münevver

Ordu vilayeti İbassa
nah ivesi Effelli kariyesi Fibef fi oğulların
dan İbrahinı o<Hu

*

*
İş arıyorum

Zavi

Tatbik mühü~leriınizi zayi
ettik. mühürlerle kimseye verilmiş senedimiz olmadığı gibi,
yenisini çikaracağımızdan hükümleri de yoktur.
Dördüncü vakif han karşısın
daki silah ticarethanesinde
Kazim ve Nazmiye Ahmet
§ Kadıköy askerlik
şubesinden
aldığını
terhis · teskereıni zayi

cttin1. Hük111ü vktur.
,

Reşit

Sinnim 18 olup altıncı sınıf
mezunuyum . Riyaziyeın iyi ,
usuli defteriye aşinayım. Yeni
yazıyı mükemmel okur , yazarım. Ticaretanelerde, müessesatta bir iş anyorum. Harice
de gidebilirim . Son Saat sütunlarında « K » remzine bildirilmesini rica ederim .
Karilerinizden
M. Kaşif

Her gün bir
muhavere
Peşekar

Nedir o yakanın
hali, kim yırttı onu, yoksa
sen de bir münakaşa neticesinde birisi ile kavgaya mı
-

tutuştun?

- Aliah etmiye, pek ala
bilirsin ki ben gayet uysal bir
adamımdır. Hatta öyle ki birisi
aşka gelip te sağ yanağıma
bir buse kondursa derhal
buyurun efendim, bir de buna
kondurum diyip sol yanağımı
da çeviririm!
- Şu halde paltonun yakasına ne oldu da yırtıldı?
- Ne olacak, senin bu günlerde hiç kapalı çarşıdan,
Mahmut paşadan filan geçtiğin var mı?
- On gün eve! bir kere
geçmiştim!

- Kabadayı isen timdi
geç te gör!
- Ne var hayrola?
- Daha ne olsun! Dükkan•
!ardan iki sıralı dişanya fırlamış insanlann elinden kurtulabilirsen aşkoisun! Hani
baı:ı gazeteler ikide bir köprü
tahsildarlarının
izacatından,
yapışkanlığından şikayet ederler; halbuki, zavallı lröprücüler,

bunlara

nispetle

ku.."U gibi

m s'e -esi lemiy ti akvamda
Basra körfezindeki
Bahreyn
adalarının
aidiyeti için İranla İn
giltere arasında çıkan
ihtilaf,Ceıniyeti ak ·aına havale edilmişti.
Akvan1 cen1iycti bu
n1es'ele ile m .. gul olnı!ya başlan1ı~tır. Bu
arada İngilterenin fikrı
sorulmuş
ve şu
cevap alınınıştır :
«İngiliz
hükumeti,
bu n1es'cle münasebetile İranın iddiasını
derin bi~ surette tetkik etmiş, fakat İra
nın bu adalar üzerin- •
de iddia ettivi hakinıiyetin hiç bir ınakul
esasa istinat etmedivi
netic-~sinc varmıştır. •
Cc i ·~ti
akvam,
şinı(!İ, .her iki tarafın
fikirlerini tetkik etnıekted ir.

kalırlar.

İtalya ve

Manifaturacı, tuhafiyeci, kavaf, hazır esvapçı, işportacıdan
mürekkep yüıderce İnsan avcıya yayılır gibi kaldmmlara
yayılmı~ar, gelen geçenlerden

seyyahlar
İtalvava
1\nıerikan
. ,
seyvahlarını
celpet-

.,.

n1ef, i<;in İtalya hükıi111cti bunlara ait viza
harcını J.·aldırn1ıştır.

Azemetli bir
pasta.

bir çoklarının kollarından, yakalanndan çekiyor ve avazlan
çıktığı kadar bağınyorlar!
Ne diye bağırıyorlar,
yangın var diye mi?
- Yok, yangın var diye
nerde ise yolcular, müşteriler
bağıracaklar! Dükkan çığırt
kanları, her biri bir ağızdan
başka türlü bağınyorlar.
- Nasıl bağınyorlar!
İşte böyle: (Burasıdır
efendim, burasıdır! aradığınız
bayramlık envayi tezyinat ma-

Berlinde açılan yenıek .;ergisinde << 175 »
kilo ağırlığında ve bir
buçuk n1etre kutrunda
kocanıan
bir pasta
teşhir edilmiştir. Her
ke!:ıin havretini nıucip
olan bu pasta fakirlere
dağıtılm1ştır.

Dar aceze variH

datı nasıl alına•

cak?
Hazirandan itibaren
oyun ve eğlene n1ahalleriııden alınmakta

olan Darülaceze hissesinin l\Ialive
, memurları tarafından cibayeti mevzu
basoln1aktadır. Bu takdirde
Darülacezenin varidat
tahsil ve kontrol memurlarından bir kısn1ı
başka vazifelere nakledi eceklerdi.

ğazası burasıdır; fırsatı kaçır
mayınız, hanımfendi,
sonra
pişman

olacaksınız!]

dir

efendiın,

alası

bizde!

ayak

(Bizdekabılann

Parasının

kadrini
bilen başka yere gitmez!]
[ Var küçük hanım, var hemşire hanım, istediğiniz mantolann ekstrası bizde var, hele
bir içeriye teşrif buyurun da
gösterelim şaşarsınız.!]
[ Valide hanım, :.anım teyze, nafile yorulmayın, size
sağlık edilen ucuzçu mağaza
bundadır! Parayı alıp geriye
götürmek arzunuzsa buraya
girin!]
[ Baksanıza efendim, lütfen
bir bakın, almayın zararı yok,
ve lakin mallarımızın çeşitle rine bir bakın, göze yasak
yoktur efendim!]
[ Hacı baba! Buraya yel,
yel buraya be yozum, saka!ini
seveyim yel buraya, bak şu
m:ıla, uzerinbe ne çiriş var,
ne kola! J
- Amma çenebaz ~eyler
yahu! .
- Daha bu saydıklarım
hiç! Daha neler, ne çenebaz -

Jj

Dıı

.ıı. anı

illar lam
18 i ıo ·ue<;P<lir. İuısa!.
\'Hl.ti i<;P 1 Ü ~-; !Jl'l'Pıliı·
iar ne yapışkanlar var ki olur
şey rleğil.
Bari yalnız çenebazlık

olsa ne
ise, fakat yollara çıkıp ta adeta
insanın kolundan cekoıek, hele kadınlan türlÜ diller ve
jestlerle utandırarak alış verişe icbar etmek pek tuhaf kaçıyor. Bak ben koskoca bir
erkek, bunların ellerinden yakamı kurt.arayım derken demin pıiltomun yakasını yırttır
dım, kim bilir zayıf, nahif kadınlar bu yapışkan çığırtkan
lardan kendilerini nasıl kurtarıyorlar?

* *
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An erik
a. ·stler şir. ~ti
süp;:r filimlerindeıı
Ems lr.iz ve ıı<lz artistler
RONALD ""OLVJA,
VİLMA BANKT
pek
ve moderl\
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HATJRALARI

Gözleı·iıni
Baş

a

ucumda JV/atildi y t k
kıyafetile buldum

j

-2i 2-,1/ıılıan·il'i: ldı·is J/ıtlıtefi

....,, ·'""""""''"--··

l:ıklidi yaplıın. Yerimtlell
- Yos n
accüue değil, ac eta
Ko.t gunazu ! •racak ka ar
- . . .
lıi•; kırıı ıhlıuıııınılan:
hasvete
.., düşürdü. Kız'
•
··»
- En t, il•i uüzfnn ..
u:ı . ..
SiNEMADA -~ -- (. .anımın
ar, kanıç!lannuş gibi
d(•dim.
Hir az ralıatsızıııı··
. . .
Dünyanın en güldüriicü v en sevi li komikleri
- İki u.. züın sabah ol- . ·eren a!f rı yor'!
ga. Tetlerini taz ledi,
- DÜZTABAN ve
C
B
Siın(li ne d(•nu•li? n, !iııt
du, ü(jlcye geliyor, ha ~·ıii
'lendcliyen
adın1lar,
•
tti•ıyor
deSl'lU,
ateşiıtl
kalk hu ne uyl.usu biiyenıen düzeldi. llavı.·oJ·, ıniıll'nı hoz ı;;: de ı1I
le ...
raktar da b;la ihtivar
~i itli lıiı· r:ılı, L z k d il·
ıu. lild b ııi uyını<!ırma
. '
4K
için s slendfü<:e h{•n ıı. ı·· Üvlc hir sev 1 ti wmnlı ~
palanıı. ra başlaınışlar
gözlerini eğdi.
YiCIT
muyor, f; al güzleriın 1.;a- r•;tan siiyİe;li!Ji;~ be li oldı. Takip oluna oluna
İsmail ağa bir kadeh
m,ümess~
(H Iı uyku taklidi yapıyor,
masın hcın<'ıı aklım. !J
yürün1evi
~'lsıran
köryuyarJayıp
o
ha~in
Kendi ke inıe onu lıu
di.
.,
""
11"- •
- Belim a\jı·ı)Ol', de ·ııı
i)ün salın: k için bir pFın
pe kekli k.r gibi her a 1 bir daha ye mütedü~ünüyorduıu.
·
bütün gece ajjr 'ıı ı,ı'_'
birinde n1ahzun bir akiben bir daha tek.dir.
filiminde. Paramunt
Evet, ne yapmalı, ne
randım. ili<; hüylesiııi olil'
sendeleme gi}rülüyor- rar etti ve Bayraktara
ınemişlim. A . ., a·y, i, it'
hail icat (•tnw li de buuüıı
A.
du. Dışan taraftaki ha- teveccühle :
bak,
hürle durd ığıım ~ or tiııd
radvo,
~;n • t;,atro
valınız
Iml
alı,
sinemava
.
.
•
•
gitıııiyerek
rantleYuffia dı~ hile sanki ok saplaııı• lıuy
- Yanıyorum l\f ıstu
nendelerın sesi de müDariiualinıi nııısiki
yor ..
ko~malı idim.
'eııe
tenıadi terennüm vüyanıyoruın - dedi - bu
•
İNCESAZ hey'eti
:uerlıaıuelli Jlatild!. D<>I"
lleninı daluanıdan tabii
bir
Bozca add po~iası
zünden acaipleşnıişti. ateş, beni kül edecel·. • Ramazanda her akşam Vez-.
hal
ııüzlerindt'ki
ihtira~ll
haberdar
olınıyan canımın
Opl
( GELİBOLU ) vapuru 9
1nlkış
bir
şefkat
lem'asııı•
necilerdeki salonunda teren·
Ağızlarından
çıkan
iç.i
mutat
hilüfına
uyan•
Kızlar,
bir sözile
Mart Cumartesi 17 da idare
il
<;t>vrildi.
Heni
bir
nıüddel
nümsaz
olacakbr.
madı(jımı,
hatta
bir
kaç.
rıhtımından
hareketle
(Geliher nağnıede bir re- canlar ve hanünıanlar
t..ını
tlPfa spsleııiu<>sine ınuka .uvdu.
bolu , Lapseki, Çanakkale ,
FERAH SINEıı,ADA
havet, bir kesiklik, yakan kuvvetli ağanın
- llui)ün yalaktan al••
İmroz, Bozcaada]ya g;decek
hil ceYap bile Y('J'llll'diğl
şama lrntlar çıkına. ıwıı
Vortley canbaz hey' eti
ve [ Çanakkale Lıtpseki ,
<ı artık .veter, .yorulgönlündeki
yangını
nıi oürüııce cndi~t'lendl.
Gelibolu) ya uğrayarak Gesana
~imdi ğidip cezan<'"
•aryete - vahşi hayvan oyunları
Yaıııırnı yanaştı.
duk! » diyen bir yalva- hangi mes'udun ikat
I~celftir.
den ispirtolu ki'ıfurıı ıl<1
:>inemada: DUŞEZ BUFALC
P;ınıuk
uihi
yıınıu~ak
ış seziliyordu. L·:lkin
ettiğini bir lahza düalayını. Belini ınasaj y:ı•
Pll<'ri ile yanaklarımı okSÜREYYA OPERETİ
Ar:ıaııi po~ta>ı
ağa korkusu biçareleşünnıekle beraber bu
payını bir az istirahat <>I·
( ÇANAKKALE ) vapuru
~ıyaraı., tallı
lt'lnaslarla
Kadıköy Hale tiyatrosunda
Dedi, acele acele giyin'
1OMart Pazar lOda Galata
ri harekete icbar etti- tehlikeli sırrı işitn1iş
uyandırmak istP(li.
bugün gündüz
di ve Hti<; almak üzeı·<'
rıhtımından hareketle [İzmir,
tlütün {JCCcyi uslu flUS•
ğinden kızlar dönügörünmiyerek rakısmatine saat 9,30 da
ko~a ko::-a IJİI li.
Külliik , Bodrum , Rados ,
hı Ye bu ııüue hazırlık
yor,
hanendeler de 1arına devam ediyor- llevart hanım ve Cemal Sahiı
Derin bir nefes aldıtıl•
Fethiye, Finike, Antalya ] ya
olsun tlin~ bilii. yaı·amaz
gidecek ve dönüşte mezkur
Allah yardım etıııi~lİ··'
haykırıyordu.
lardı. Bayraktar da
bey iştirakile
lık !JC(;iı:nıi~ olnıaklığııuın
iskelelerle
birlikte
[
Andifli
,
'.Uatild hiç sinema uı •
f\ğanın haline bakaMEÇHUL
da hu nünızi,kıir teınas
kudretli ve nıa P-rur
Kalkan , Sakız , Çanakkale,
sel<•sini açıııaııu~, ve })c•1
lar
da
tesiri
varıl
ı.
operet
3
perde
rak taaccüp eden bay- adamın
Gelibolu l ya uğra yacaktır.
gösterdiği
de plılnınula muaffak ol"
ı ·yannıamak, ılalıa tlo{inıust nın.
raktar, hemen heınen melale
mütehayyir
Gala a köptü başında
rıısu arlıl• ııyanıl,; olthı!fu . sa;ıtı• bir uiiz altım.
•..
yere düşmek üzere olarak ne söyliycceği- ŞEH~RE~MA~NE~t BU AKSAM
m kez a~"ntesi. Beyoğlu
ınu lıelli clııwuıek inıl;.ıln du, ~u lıaltle daha ild sıı•
•)' 1">)
-t.•{l .....
bulunan rakkaselere ni ta 'İn edenıivordu.
sızdı.
alim ·ar dı•ıne •ti. Her oü
l'·:es'ade hanı altınde da·
·
•
"'
saat
21,30
da
Haydi
uyku
arasında
de acıyordu. O güzel Isnıail ağa bir nebze
on bir hm;ukta c:ıl•tıjjıny
irei malisusada şube acentesi
ve bugün
scs
dııyanıaztlım, diyelim
za uüre hu !JÜll de '.\latılıl
İstanbul
':i 4 n
.
kızların
yüzlerinden, teeınnıülü nıüteakıp
ı
matine saat
tPnıasla da uvanamaz deayni saatle u iıl<'r ,... 1ıc11r
gerdanlarından tutaın
j)ihlinı ya.. •
bağırdı :
I
15,30 da
valınız bırakırsa raııdevtt'
SOÇET İ'l'AL YANA
11
(.iüzlPrinıi açtıın.
Ba~
İııa yeti~ıııek iı;in yıırıtıl
tutam dunıan çıkıyor
Dl SERVlTS MARİTTİMİ
ucıınıda lUalilıli yalak li.ı
saatinı kalmı!j oluyordtı·
gihiydi, o derece bitap
11111111
ON G Ci ( Kostantinopoli)
yal'eti ile ayakla 11ördüın.
llu mlıddl'l azdı, azd1
vapuru
12
Mart
göıünüyorlardı.
Fa- · S E 1-J ll AZ J\ rıı !
Güzlerini ııiyazkii.r bir
Komedi 5 perde
ama hiç yoktan ellı('ttı'
Salı [ Napoli,
hakı~Ia bana clikmi)li, giiz
kat o da söz söylen1iye ~ B~gün ve yarın dahi suvare
iyi idi, yalaktan kallulli1j
Şekspirden tercüme eden
Marsilya ve
bebeklerinin içinde is'af dan Jlalildin biı• an c,·c
cesaret edenıivordu.
Cenova)ya gi•
edilmek ricası okunan {J<'lmeslni bekledim.
A
A
decektir.
Tersenkli
oğlunun
canlı ve ate~li bir arzu
(Jlalıaıli Hır)
.....-.:,ı ... :~:.~:

Tan1 bir saat bu
garip
hal
de,·an1
etti. f(ızlar, agndan
dinlen nck en1ri almadıkları iç'n yorulmuş
]&r, ter içinde kaln1ış
lar, yaynş ;a' aş Y" 1-
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anınmıunnnuın~~a~:di var~
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dalgınlığı, sık sık içişi
cüretini kırmıştı.
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yelkenci

(ALBANİA) vapuru 13 Mart

Çarşamba

r Burgaz,

Yama·,
Köstence , Sulina , Kalas , ve
. lraesine ~ev<ım edilecektir.
VAPURLARl
İbra.il ) e gidecektir.
Ağa,
neden sonra ~Hazım beyin meşhur KARA-~
Karadeniz postası
( ITALİA) lüks vapuru 19
Mart Salı 18 de sitmar levant
şöyle bir tepreşti, is- = GÖZ oyunu temaşakeranı !!1
Q U ]v()apMuruart ekspres olarak [Pire, Napoli,
pirto tesirile kıpkır son derece eğlendirmektedir. l!i 1
Marsilya ve Cenova ] ya
u:•ıııııımııııııı111tttt11ilH-~lill!l!l,ııı1j
Tafsilat için Gafata merkez
mızı lfesilen iri gözlerıhtım
hanında umumi acente1 MELEK
j günü
Sirkeci nhh·
rini açtı. Bavraktara,
sine müracaat. Tel. Beyoğlu
•
mından hareketle doğru (Zonkizlara, önündeki sof771-772 ve ya Beyoğlunda
( Enıil -ianings) İn
guldak, İnebolu, Gereze,
Pera palas albnda Natta Nasraya ayrıJayrı baktık
mükemmel temsili
Samsun, Ünye, Fatsa Ordu,
yonal Türkiş turist ecensiye
SON EM~ İ
Giresun, Tirebolu, Görele
Telefsn Beyoğlu 3599 ve ya
tan sonra derin çok
Vakfıkebir Tırabzon]a gid,e·
filimi için matine saatleri
Tokatliyan karşısında beynelderin bir « c.lh! » çekti.
berveçhiatidir:
cektir. Tafsilat için Sirke·
milel yataklı vagon kumpanl\lustarip
bir öküz
2,30 • 4 • 5,30 . 7
cide Mesadet hanı 'ttisaliılöe
yasına . Tel. Beyoğlu 233aA O
yelkenci
hanında
kiiİH
yahut Istanbulda Enimönünde
sinesinden kopaP yaHamiş: Sinema salonu ~
centesine miiracaat. Tel
lzmir soka~ nda 8 numarada
her seansta sonra tahliye
istanbul 1515
nik bir şehik halindeki
acente vek ine müracaat.
_
~~:=::::~=.:il~=~~~~ Tel. lsta .buı 774
şu « tıh », işitenleri ta- I u.;~!!:ektir.

11

- Anad 1
PAZAR

sinemas~

akşam

=-

~Mü~A~!RI

t M.TUf!IWl

•

ihtiınali nıes'u<lile
·ızın

an-

kar~ilaşoıa~ına

hamleden
Neriman,
çapkın bir inkışaf içinde kıvranarak:
- Ne o -dedi- küçük
dilini mi yuttun? Latife etmiyoruın. Sözünıü
dinledikçe, suyunıca
gittikçe, hele şu çelik
salabetini nıuhafaza
ettikçe beninı kocanı
oln1aklığın ihtinıali zi-

-138Böyle bir kadının, yoksa hanımın ayaknikah duası okunurken !arına kapanıp af n1 ı
başkasile hen1firaş ol- 1 talep etnıek lazın,dı?
mıyacağı, gerdek geDelikanlı, hanın1fencesi kendisini kapıda dinin yüksek iltifatına
bekletip <liğer
bir ne yolda mukabele
adanıla zifaf hayatı edeceğini
birdenbire
yaşamıyacağı ne ma- takdir edeınedii{inden
lumdu?
Şu halde, sadece yutkunuyordu. yadeleşecektir. ~1aınafi,
yapılan va'de karşı Onun şaşkınlığını, ken- bu cihet, şimdilik bir
teşekkür mü etmek, disine koca clabilnıek <lii'ÜC"dir. Aylar geç-

kararınu

parlıyod u.

'l'all ı sesi ile

sordu:
- Jlic; bu l;.adar çok
uyudu{iun ve hu kadar
oe~; uyandığın yoklu, ne
oldun'l\'oksa hasla mısın.
llay allalı razı olsun
.Ualildtlen.
(.'arkında olmadan hana
aradı(Jıın ip ucunu vcrmi'} oluyordu.
llasta ... Evet, sinemaya
yilnıcktt'n kurtulma!;;: ve
yalınız kalnuık için yalancıktan
hasla olmaktan
ha)ka çare yoklu.
!jüyle Jıafifçe hir inle~
dim:
Suratımı

bııru~I ıırıııa

}(anıran

beyi gönder,
.
kendin de
dilediğin
vereyım.
Hurrcnı hala sakitti.
yere git. Öbürgün erKelinıe bulup sôyliye-_ kenden burada buluıniyor, yüre!!inde şu
nacaksın.

meli ki kat'i

kocalığa
İncizap,

karşı heın
henı tehaşi

duyuyordu. Neriınan,
hep o kanaate, Hurrenıin sevinç şaşkını olduğu fikrine tabi olarak iltifatını tazeledi:
- Haydi yavrunı düşünıne. Gün gelir o da
olur. Sen şinıdi, el
çantan1dan biraz para
al,
İstanhula
geç.

Delikanlı,

yataktan
indi , hanımf endinin
çantasını açtı. Yirmi. den fazla beşlik banknotun, avuç dolduracak kadar çok olan
altınların
karşısında
yeni baştan yutkundu,

ve titrek bir sesle
sordu:
- Kaç lira alayını?

Izmirde doğuıJJı
ölüm
İzmirin bir senelik doğıııı'

ve

olümü

hakkında

izıııit

sıhhiye müdüriyeti bir istati.s'

tik yapmıştır.
·
Bu istatistike göre, t 928
senesi zarfında 6648 doğııı:::
5142 ölüm vak'ası kaydedJT
miştir.
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CON JİLBERT-RENE ~
ıDORE . LEON TOLSTO •
TÜRK KAZAKLAR
OPERA SİNEMASI
u.
l·adar •!1 11
- ı stec1·ıgın
lazınısa hepsini göti.i(•
Hurrem, bilruhti. 11 '

bağırdı:

. . nıı.'? .
- Hepsını
- Öyle ya, belki bıl:
lanın paraya· ihtiy~~
. k ısnıını ull
vardır. Bır
. .
ona verırsın. •
.
I'
Delikanlı, bu seı~J•
hane nıüsaadenin cı ,
diyetine bir türlü in11; 1
madı. O kadar par~\.
111
nefsine la.vık 'görı
.
yordu.
-'
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Yıldız
Filadelfiya şenliklerinde
ek ziyade alkış topladı
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uor
~el'

tanı•
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Amerikanın Fil:ıdelfiya şeh
'~de pas.rnlya müııasebetile
buyü'
şenlikler yapılır. Bu

;ne yapılan şenliklerde
•r ay ve
Plam"l r.

ira~Jı

Rı:3mİni dercettiğimiz
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ttli'

.i ya•
ıl

el·

jyjll'
.. 7~Cl'e

ay ile

yıldız,

bu
sureti

İdamdan 10

Buz üstünde
Yüksek atlama

sene hapse

Jdııll•

isli···
•
Ul

JıCll

k .,,...

Bundan bir müddet evel
Menemende bir tarla meselesinden iki kişiyi öldüren Meh' met Emin ismindeki adamın
muhakemesi intaç edilmiştir.
Mahkemenin kararında maznunun idama mahkiım olduğu
bildirilmiş, fakat bazı hafifletici sebeplerden dolayı d 0»
sene ağır hapse konması
karar altına alınmıştır.

• 011•
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Bir haydut çetesi

ı· ufıll

yakalandı

jjımı

Uşağa

ıaıııil
beni
le,•ıı•

;arııJJ
rdı•·
'

hususiyetle yapılllllŞ bir ay v,
yıldızdan ibarettir.
Ay, ay parçası gibi bir delikanlı, yıldız ise güzel sinema
yıldızlarından biri tarafından
taşınmakta ve ikisi yanyana
giderek yürüyen bir ay - yıldız
manzarası vermektedir.
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çok
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ddCI

yıldız

canlı
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Yazın dehşetli ve buna

11

,Ca.klarında bütün dünya ı i

~lltli gazeteleri nasıl Avrupa
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Ikı11<1'
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uJJlı
doğıııl'

İıJ11İ'
istati.S'

Amerika plajlannın, deniz
ı:'11amlarının çıplak manzara~l't ve yaz sporlan resimleri
dolar ise kışın da kar man~aları ve kar sporcularının
te.·
~ lınlerile doludur. Bu me<Iilııda bir Fransız mecmuasın
t~ gördüğümüz enteresan bir
~ .illi okuyucularımıza takdim
ıjiYoruz. Bu resim buzlar üs~~de ve ayaklarında iski de~
İtti~n garip ayak kaplan ile
~ a atlıyan bir kış sporcull göstermektedir.

m e rhut

Ulu hey
Kayalı
köyü
dokuz müsellah

nahiyesinin
geçenlerde
haydut tarafından basılmıştı.
Şakiler
köydeki erkeklerin
Teravi namazında olmalanndan istifade ederek camiyi
abluka etmişler ve içerdeki
halkı birer birer dışarı çağır
mışlar ve evlerindeki paralan
gaspederek defolup gitmişler
di. Haydutlar o zamandan beri
jandarmalar tarafından takip
ediliyorlardı. Şakiler nihayet
yakalanmışlardır.
Haydutların

azılı

arasında

şakiler

eski
Çete

de vardır.
efradının hepsi Çal kazasının
köylerindendir.

Halk musiki hey'eti
Gülistan

Parkında

. Taksimde fiyat garaji karşısında bu kerre bayramın bil'lııci gününden itibaren her akşam «Küçük çiftlik parkın
~aıı icai ahenk eden halk musiki hey'eti Keşlek ve Gazek gazino ve parkında icrai ahenk edeceği muhterem
llıiişterilerimi:ı:e arz olunur.
Cuma günleri matine 3

•

}lfl'

.tiytıCI
ını u'ıı

Elzi

bulunmuştu

Lakin, bu sefer iki kuvvetli kol
bicare
delikanlıyı tevkif etmişti
,
-72- Nakili: A..
Gerek Land.ri ve gerekse
mösyö Kro§e Meryadekler
köşkünün esrarını ve bu esrann miftahını uğursuz kaya
denilen o batakhanede bulabileceklerine iman etmişlerdi:
Öjen amca o zamana kadar
elde etmiş olduğu emareler~
istinaden hu derin kanaati
edinmişti. Landriye gelince
arkadaşının bu derin kanaati
karşısında o da Elzi Merya:
dekin uğursuz kayanın şeamclı
duvarları arkasında saldı olduğuna iman etm:şti. Elzi o.-ada
o haykt\Ş yuvasında ağlıyor
ve ıstırap çekiyordu.
Maks, Ôjen amcanın o gü:ıü
Roberin evinde geçireceg:ni
biliyordu . Bu kalpli adam
sevgili küFeği tilkiyi Roberlıa
anasına cuanet edecek ve
sonra uğunuz kayayi tar~~su
da gidec:!kti . Tabii Ojen
amca Maks Landirinin gelmediğini görünce kim bilir nakadar merak etmiş ve üzülmiiş olacaktı. Landiri saatine
baktı: tamam on buçuktu.
- Adam sende ne olursa
olsun! ..
Maks bu sözleri yüksek
sesle söyledikten sonra saklandığı yerden çıktı ve çatı
arasını terkederek merdivenlerden yavaş yavaş inmeye
başladı ve iki dakika sonra
buradan çıkmış bulunuyordu.
Maks Landri deniz kenanna muvasalat ettiği zaman
ugursuz kayaya doğnı alabildiğine
Artık

koşmaya

başlamıştı.

bütün ihtiyatı elden bı

rakan delikanlı şimdi yalnız
bir şeyi düşünüyor; sevgilisini kurtarmaya çalışıyordu.
Harap ve metruk kaleye
yaklaşdığı zaman bu harabeyi
okadar harap ve okadar
tenha buldu ki burada bir
insanın yaşayabileceğine ihtimal vermedi ve bir an
olsun kendisinin ve Öjen amcanın yanılmış olmalarını düşündü. Maks Öjen amca ile
Roherin ortada bulunmadıkla
rını görünce onların kendisinden evel gelerek bir şey bulmadan dönmüş olabileceklerini düşündü ve kendilerini
şehirde arayıp bulmak için
kasabanın yolunu tuttu. Lakin
uğursuz kayadan henüz yüz
metre kadar uzaklaşmıştı ki,
çok vazihan işittiği bir sesin
bir kadın sesinin:
- Can kurtaran yok mu? ..
Diye feryat ettiğini duydu.
Delikanlı bu zaif sayhai istimdadı işitince hemen geriye
döndü. Belkide böyle istimdat
eden kadın kendi sevgilisi
Elzi idi. Binaenaleyh düşün
meye bile lüzum görmeden
Uğursuz kayaya doğru uçarcasına koşan delikanlı hem
koşuyor, hem de avazı çıkdığı
kadar:

1\- ı

ö

1

ou~·; !!!!!!!!'!!!'!!~

Sinema payıtahtında
neler oluy ~?

Cenıalettin

- Cesaret Elzi, geliyon:n'.
Diye bağırıyordu. Maks Landri böyle pür telaş ve heyecan koşarken etrafında olup
bitenlere dikkat hile etmiyordu.
Delikanlı metruk ve harap kalenin tamam methaline muvasalat ettiği ve
sevgilinin imdadına vaktinde
yetişeb'!diğini zannettiği sıra

da iki çift kclun
hissetii.

vücuduna

sarıldığını

Delikanlı

hızla

koşarken

birdenbire
durduruımuş olmaktan mütevell't b:r sarsın
tıyla
sendeledi. Ve ay:ığa
kalkmıya

davrandığı

sırada

başına yemiş olc!&ğu

bir darbe ile kendini kaybederek
yere yuvarl:ındı.
Polis hafiyesi Mösyö Miyel
ayaklan ucunda bihuş yatan
delikanlının üzerine eğilip dudaklanndan muzafferane bir
tebessüm
uçuştuğu
halde
çömezine hitaben:
- Artık bu sefer katili ele
geçirdik, dedi, mu\•affa!cıyeti
mizdeıı kimse şüphelenmez ...
So:ıten Piman üstadının zaferfüruşluğu karşısında alık
alık tebessüm etmekten baş -

ka bir cevap bulup vereme mişti.
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Dünyanın hazineleri
Bu vak'alardan takriben
yarım saat kadar sonra Öjen ·
amca yanındaki muhafızile
uğursuz
kayaya muvasalat
ediyor ve hu acaip meskenin
kapısından içeriye giriyordu.
Öjen amca kendisini vasi
ve Clektrikle tenvir edilmi{;
bir avluda buldu.
Metruk kalenin betondan
1: Son zaıııa'llarda h:.• s; , Amerikada kadın el!Jiseduvarlarına kumiiilar geri:miş,
leri büy'"I; e~aslı lıir t<ıh.tvvül geçiriyor. Deniz kostümzemine Şark halıları serpiş
lerini S"'O~ ~a!ı:ıhmna , l'ı ·s ı ~.r~'.anna kadar götüren katirilmişti .
Ocakta yanan kuvvetli bir
dinlar b 1 mua..ı<:lel b·r ŞP c .ni evierine de sokt ılar.
odun ateşi etrafa tatlı bir
Resim:!
.I •o!d L.ı.J (L•ı·) n·n ' irısı (Mildred Davis) in
ılıklık neşrediyordu. Diğer l:>ir
ermin iç;• '
ve bahç_:ı'mle ı; ..sıl do.ıı,,tığını görüyorsutarafta cesim bir kütüphan ..de
nuz. Bu resı \ h ze k~ciı ı 'l'ın yarınkı sokak kıyafetle•
sayısız kitaplar yaldızlı ciltrinin de aynı şek de olacağı şüphesini kolaylıkla verelerile pırıldaşıyorlardı.
bilir, değil mi?
Öjen amca etrafına hay2: (]on Loder) isimli genç bir İngiliz aktörü Ameriretle ~akakalmıştı. Hiç şüphe
kan sinemacılarının nazarı dikkatini celbetmiş, zengin bir
yoktuki bu tuhaf meskende
mukavele ile Hollivuta çağnlmıştır. Resmimiz kendisini
oturan adam çok seyahat etAmerikada yaptığı ilk filimde gösteriyor.
miş bir kimse idi . Zira ötede
3: Amerikan sinema yılciızlanndan ( Alis Vayt) ( Herbert)
beride dünyanın beş parçasın
isimli bir maymunla birlikte yeni bir komedi yapacakdan gelmişe henziyen nadide
lar. Filimde bisiklete binilmesi icap eden bir sahne
eşyalar göze çarpıyordu .
mevcut olduğu için san'atkara ve maymuna bisiklet kulÖjen amcaya refakat etmeklanması öğret:lmiştir.
Resimde Alis Vayt ile (Herhert)i
te bulunan asyalı elle işaret
ekzersiz yaparlarken goruyorsunuz.
ederek kendisini kanapelerden
4 : İngilterede büyük şehirlerden birinde yeni bir sinebirine oturmıya davet etmişti.
ma salonu yabılmıştır. Bu salonun duvarları gördüğünii%
Öjen amca bu ricayı canügöşekilde garip dekorlarla müzeyyendir.
nülden isafetti ne kendisini
5 : Maruf sinema yıldızı (Marya Korda) Amerikada ( Heyaylı ve yumuşak kanapelerlenin hayatı) isimli bir filim yaptıktan sonra Avrupaya
den birinin üstüne attı. Çündönmüştür. San'atkar pek yakında Amerikaya tekrar gikü zavallı
adam kendisini
derek (Şeytan ve Aşk) filimini oynıyacaktır.
çok mecalsiz ve yorğun buluyordu.
(Mabadı var)

İstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları

Kadıköy intihap encümeni riyasetinden:
Müddeti kanuniyeleri hitam bulan cemiyeti umumiyei belediye azasının yerlerine yenilerinin intihabı için reylerin kabulüne martın
Sinci cuma gününden itibaren başlanacağından Kadıköy dahilinde
ki mahallat müntehiplerinin reylerini vermek üzere berveçhi ati
Defterdarlık dairesinde mevcut 3 anahtarlı, muhammen begünlerde sabahla'"! s.aat dokuz b~çukt.an on altı b'!çuğa k:ıdar
deli 50 lira, müzayede 10 Mart 929 da defterdarlıkta yapı
dairede müteşekkıl ıntahap encumentne gelmelen ve hızzat
rey vermiye gelemeyecekler bulunursa Derseadet belediye
lacaktır. (333)
kanununun 53 üncü maddesindeki tarifatı kanuniye dairesinde
rey varakalarını bir zarf derununda olarak ayrıca yazacakları
bir mektup ile Encümen riyasetine göndermeleri ilan olunur.
Ue ~ir fabrikası için 175 ila 200 beygirlik bir dizel motörü
~a~ ır alternatör alınacaktır. İtaya talip olanlar 25 mart 929
Cafer ağa
8 Mart 929 Cuma
Kadıköyünde Zühdü paşa mahallesinde Eener bahçe mevki9
«
« Cumartesi Osman ağa İkhaliye
bayartesi günü saat 10,30 za kadar tekliflerini Galatada müinde zalistre namile maruftur. muhammen bedeli 250 Hra.
10 «
« Pazar
!1asanpaşa Osmaniye Mecidiye
••tUııaat.. komısyonuna
·
· · ı'dare
tevd.ı etmelen· ve faz! a izahat ıçın
müzayede 10 Mart 1929 da defterdarlıkta yapılacaktı. (198)
lhrahim ağa
~be müdürlüğüne müracaatları.
« Pazartasi Rasim paşa
11 «
« Salı
Tuğlacı Zühtü paşa
«
12
« Çarşamba Göztepe merdivenköy
13 «
« Perşembe Sahrayı cedit Kozyatağı
14
«
hanıisat vekaleti için mübayaa edilecek iki yüzer beş ve on
«
Cuma
Suadiye İçrenköy Bostancı
Şehzade levazım anhannda mevcut dört adet seyyar mutbak
~tıii ı.k Pravaz şınngalarile dört bin iğnenin 14 Mart Perşembe 15
«
Cumartesi
Balada
muharrer
günlerde
gelmiyen16
11'
arabasının yapılan müzayedesinde verilen fiat haddi layık gö11 ~ale. olunacağı Milliyet, Cumhuriyet, Vakit gazetelerile
lerin reyleri perakende olarak kabul edilecektir.
rülmediğinden
pazarlıkla satılacaktır.
~Uıı ; 7 ılınışti. 14 Mart bayrama tesadüf ettiğinden ihale günüRey verekalarına intihap hakkını haiz on iki zaTalip olanların her gün levazım idaresine müracaatlan.
Mart Pazar gününe talik olunduğu ilan olunur.
tın ismi } azılacaklır.
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Saat on üçü hiç çalar

Ay ile

fı'

Sahife

Yaası:
1 .~ütün inhisarı umumi müdür-

Satılık

kasa

~günden: ·

Kiralık

~t~nbul baytar müdüriyetinden

Evkaf müdüriyetinden

dalyan mahalli
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