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Cehalei kurbanı şaki, son deminde nasıl pişmanlık gösterdi?
10.()00 lira)'l

-Hayır

alıyor.

vasıyet

Peşaver, 15 (Hususi) - Son zamanda, Kandeharda para
buhranı başgöstermiştir. Uzun zamandanberi devam eden
hareketsizlik bu para buhranı ile birleşince memur maaşla nnda tenkihat yapılmış, bu yüzden de memnuniyetsizlik
başgöslermiştir. Bundan dolayı, askerleri üzerinde nüfuz

Faik

rfcıııli

Paltosunun yakasına bir iğ
ne ile yapıştırdığı kağıtla, • yaldanna taşbağlıyarak intihar
ettiğini yazan Faik efendinin
eesedi hala bulunmamıştır.
Yapılan
bütün taharriyat
~ tahkikat Faik efendinin
etmediği
ka "laatini
intihar
tnlit etmiştir.
Dün pederi Sami bey, oğ
lunun akibeti hakkında bize

n:
kine
onulolan
ittila

demiştir
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Yerli mallan hakkında açtığıınız müsabaka umduğu
llluzdan çok fazla iağbet buldu ve. çok fazla i?h- semere
vermiye yüz tuttu. .Ilti gündür
gelen cevap 'mektuplarının
c;olChığutıa ,bakılırsa denilebilir ki, gazetelerde şimdiye
kadar açılan müsabakalann
hiç biri bu kadar feyizli alaka uyandırmamıştır. Bundan anlaşılıyor ki, halkımız
böyle milli ve vatani işlerde
Pek has.astır.
Sevgili karilerimize, müsalıakamıza karşı gösterdikleri
lıu derin ve canlı alakadan
~olayı çok teşekkür etmekle
eraber, gönderecekleri ce'l'aplann mümkün mertebe
kısa ve kağıdın yalnız bir
tıırafına yazılmış olmasını rica ederiz.
Müsabaka neticesinde katilerimize tevzi edilecek halis
l'er)j malı hediyelere gelince
R~ıetemiz kaç gündür bu hedıyelerin tayin ve intihabı ·ile
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t . .Şimdiden şu kadar söyliye:ıltı· ~i hediyelerimizin içinde
Ilılııselik, çamaşırlık yerli ku-

la aşları, ayak ]sabılar, ç.orap-.
~· çini ll\amuJatı, iıanım'
}' ntaları ve sair kiyinettl eşa \'ardır.

Gece karar kendisine bildizaman Mehmet hiç
isfıfini bozmamış , yalınız şu
sözleri söylemiştir.
- Bana bir gün daha müsade edin. Demirci Mehmet
Efe ve yörük Ali benim idam
edilmemekliğim için Gazi paşaya telgraf çektiler, cevap
gelecektir. Bittabi böyle bir
müsaade verilemezdi bu ken"
disine röylenince sızlanarak:
- Ben, Yunan İşgali esnasında Hükumete çok hizmet
ettim; hatta Yunanlılarla uğraşırken üç defa yaralandım;
fakat yaptığım işler bana,
sehpa altında can verdiriyor.
Kaınpederimde ( 10,000) lira
kadar bir param vardır. Bunu
alın ve tayyare cemiyetile mekteplere sarfedin; onlar da benim gibi cahil kalmasın.
rildiği
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Şehrimize, İmre Peak isminde \

ki:
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miz bildiriyor) - Bu havalide
senelerce haydutluk yapan bir
serserinin daha çanına ot
tıkıldı. Bu, kanlı hareketleri
ile şöhret kazanan meşhur
Kozalaklıdır. Bu adamın idamını geçen
gün bildirdim.
Bugün de, kalkan vücudu bir
. rahmet yerine geçen bu serserinin son dakikalarına ait
intibalan tespit ediyorum:
Söke ve Çine kazalarının
muhtelif köylerinde vahşiyane
şekavet yapan Aydının Kozalaklı köyünden
Bahri oğlu
1311 doğumlu Mehmet bu
gece saat üçte idam edildi.
Mehmet, idam edilmezden
eve! büyük hapisanede müddei umumi Kamil, jandarma
takım kumandanı Süreyya ,
hükumet doktoru Esat, kısmı
adli reisi Sabri beyler bulu-
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«- Faik intihar etmemiştir.
İntihar etmesine sebep yoktur.
Sevdiği kızdan barit muamele görmemiştir. Yazdığı mektuplar tamamen mıısannadır.
Paltosunun yakasına yapıştınp
luraktığı me~tubun tamam (7)
üsveddesi buiunmuştur. Ben
Faikin Eskişehire firar ettiği
kanaatindeyim. Çünkü pir ay
eve! mektepteki arkadaşlarına
firar edeceğini söylemiştir.
Şimdi her tarafta oğlumu arı
yoruz.»

Karilerimizden
ricalarımız ve
hediye }erimiz

etti.

İzmir, 13 (Hususi muhabiri-

geçiremiyen bir kumandanla halk arasında tahrikat yapan
bir molla kral Amanullahın emri ile idam edilmişlerdir.
Kral Amanullah, arbk zayi edilecek zaman olmadığına kani
olduğundan Herat vilayetinden takviye kuvvetleri isteıniştir.
Bu talep üzerine, içlerinde birçok ta Rus bulunan iyi techiz
edilmiş 3 bin kişilik bir kuvvet yola çıkarılmıştır. Maaİnafih
müşkülat günden güne fazlalaşmaktadır.
Nadir ve Kasım hanlar vaziyetlerini tayin etmediklerinden
bu nokta da Amanullahın vaziyetini güçleştirmektedir.
Diğer taraftan İngiliz mürakabesine tabi kabileler arasında
propaganda yapa~ Efgan memurları hakkında ciddi tedbirler
alınacağını Hint hükumeti Efganlılara tebliğ etmiştir.
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işlerine

llu cıır

seyyıılıı İmrl'
Şehrimize bir atlı Macar
seyyahı gelmiştir. Bu seyyahın
ismi «İmre Peak» , atının ismi de «Remeiy» dir. Teşri
nisaninin «19» uncu günü Peş
teden çıkan « İmre Peak » ,
atı ile seyahat ederek Avrupa,
Asya, Aferika, Avustralya
ve Amerikayı dolaşarak, «8»
senede memleketine avdet
edecektir.
Bu seyahat muvaffakiyetle
hitam bulduğu takdirde Ma-

l't>ıık

alı

ill' bı•ralwr
caristandaki " Türist klup .,
tarafından kendisine «1000(}>~
lira mükafat verilecektir.
Türkçeyi oldukça iyi konuşan İmre Peak, cuma gunu
saat on birde şehrimizdeki
macar amelesi namına, bir
amele tarafından ihraz edile- :
cek bir buketi T akstmdeki
Cumhuriyet abidesine koyacak, 1
möteakiben seyahatine devam.
etmek üzere Mudanyaya gidecektir.
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J(ahvehaıleçle rakı!
Ayvansarayda
İ b rahimin
kahvesinde kaf!lk rakı yapıl
dığı hab~r alınmış, taharri
edilerek kazan ·ve cibre bu-''
lunmuştur.

Karlı

Emanet, Evkafa müracaat [
açılması
ederek kanunu mahsus mucibince kendisine devredilen sudiişiiniiluyor
ların varidatını da istemiş ,
Evkaf verdiği cevapta bu vaŞehrimizde sinema artisti
ridatın diğer evkaf ile memyetiştirmek için bir mektep
zuç bir halde bulunduğunu
açılması tasavvuru vardır. Sasöylemiştir.
ray Burnu parkının müsteciri
Derviş zade İbrahim bey taEvkaf, bunların tefriki için
kendi memurları ile birlikte
rafından açılması düşünülen
mesaide bulunmak üzere Emanetten iki üç memur istemek- • bu mektep için şimdilik Ertuğ
tedir. Bu suretle teşkil edile- rul Muhsin, Hazım ve terbiyei
cek komisyon Emanet ve Evbedeniye mütehassısı Selim
kaf arasındaki pürüzlü meseSırrı beylerin hocalığı rica eleyi halledecektir.
dilecektir. Mektebin birkaç
Hasan aga yı 1>0,.~·an..
ayad_ka~ar açılm":sı mutasav-_
Beyoğ1undıi Kumbaracı yover ır.
· ·
kuşunda 'Kemahlı Hasan ağayı
Şehrimizdeki bir filim miiboğmak!a maznu.n ı Mehmj!t
essesesi, bu talebe tarafından
Aptullah dün adliyeJe. teslinı
yapılacak filim masrafını deredilmiştir.
' '
uhte etmiştir.

tebi

selıpa.~ı ııda

cezasız kalmasını teminen kardesi Mestanı, takip müfrezesinin arkasından gönderildi-

ğinden

münfeil olarak aşık
Hüseyni asıl faili gayri muayyen olarak öldürmek ve
jandarmalara silah çekmek
suçlarından dolayı İzmir Ağır

Ceza mahkemesinde idamıı;ıa
karar verilip ilamı temyiz
mahkemesi birinci ceza dairesinden tasdik edilen Aydının
Kozalakiı köyünden Bahri
oğlu 1311 doğumlu Mehmedin
cezasının tahvil ve tahfifini
müstelzim bir sebep görülme
miş olduğundan Teşkilatı Esasiye kanununun (26) ncı maddesine tevfikan mezkur cezanın infazı heyeti umumiyenin
(27) ni inikadının celsesinde
tekarrür etm i ştir. »
A. Cemalettin

günler
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Şark

demir yolları
aleyhine dava açıldı
ne d i,·orlar
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tan sonra da saat üç buçukta
hükumet önünde asılmıştır .
Göğsündeki lavhada şu yazılar
yazıliydi :
«Söke ve Çine kazalarının
muhtelif köylerini basarak bir
çok eşhasa cebir, şiddet göstererek para ve mallarını gasp
ve cürmünün icrasını kolaylaştırarak cezasız kalmak maksadile Esma isminde bir kadınla
koca Ahmedi taammüden ve

Sandal
bedeste- Emanetle Evkaf j 'iiııc111.l •üt"''"· Diiıı;J ~üııııu.
,
ninde bir zümrüt varidatı te sb it .. ,_\_h_uı_a_ı_ıı_tl><._·_..ı_•.•_.•._ı_,._. _ik_._ı;;_..._.,,
Bir filim mekkapatılmış ..
edecekler
Şehremaneti mezat idaresinde bir sui istimal vuku bulduğu haber alınmıştır.
Emanet
müfettişlerinden biri bu işin
tahkikine memur edilmiştir.
Haber verilen sui istimalin
mahiyeti şudur:
Mezat ibaresi memurların
dan biri, zümrüt bir yüzüğü birkaç liraya ve pederi
namına
satın almış, ertesi
günü 1000 lira karla satmıştır.
Bu kapatma muamelesi haber verilmiş, Şehremini Muhittin B. tahkikat icrasını emr-

1\.o:.alaklı

Bundan başka Beşparmak
dağında bir kaya altında 800
altın vardır. Fakat bunu bulmanızın imkanı yoktur . İlk
yakalandığım esnada hapisaneye girerken 34 altın, bir
beşibirlik ve bir altın saatimi
hükümet almıştı , bunu da
hayır işlerine sarfedin.
Bu sözlerden sonra Mehmet
aptes almak istemiş ve müsa-
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Yeni kanı.uz metninin hülasa.sını
neşrediJıoruz
Anadolu

ajansı,

memurin
maaşatının tevhit ve teadülü
kanununun metnini bildirmiş,
bu metin sabah refiklerimizde
intişar etmiştir. Hemen bütün
muhteviyatı parça parça esasen intişar etmiş bulunan yeni
kanunun mı.ıallimlere, ait maddesi şudur:
Müteaddit muallimlik uhtesinde bulunanların en yüksek
maaşı e::;as tutulur. ikinci muallimlikten dolayı işbu kanunla
muayyen miktarın nısıf ve ikiden fazla muallimlik uhtesinde bulunanlara da bu muallimliklere mahsus maaşın sülüsü
ilavelen ita olunur.
maaşları

Mülekaidin

3 aylık maaşlar hakkındaki
maddeler de şunlardır:
Mütekaidin ve eytam ve
eramilin üç aylık maaşları 1
haziran 929 tarihinden itibaren maaşı asli ile tahsisatı fevka1iideleri mezç ve tevhit edilmek ve tekaüt aidatı ve tedrisat vergisi kesilmemek suretile hesap ve tesviye olunacaktır.

Ancak mütekaidinden olup
ta devlet bütçesinden tahsisat
veya maaş alanların bu vaziyetleri devam ettiği müddetçe yalnız maaş miktarı 11 inci
maddedeki esasa tevfikan tesviye olunur.
Müteakiben eytam ve eramilin 50 kuruştan dun olan
küsuratının bir seneliği ayrıca
hesap ve tahakkuk ettirilecek
her sene üçüncü üç aylık maaşlarının
tediyesi sırasında
aynca tediye ve ancak iş
bu küsuratın
bir senelik
baliğinin yarım liradan dun
küsuratı yarım liraya iblağ edilir.

Ücretli müstahdemin
Ücretlı

müstahdemine ait
maddede deniliyor ki:
Ücretle müstahdem buluıınn
ların vaziyetleri eskisi gibi
de\·am eder. Bunlardan hangilerinin maaş , h:mgilerinin ücretli kalacağı ve maaş tertiplerinden ücrete nakli icap
edenler bulunduğu takdirde
bunların
ücrete geçirilmesi
için bir seneye kadar a) rıca
bir kanun yapılacaktır.
Umumi
bütçeden
maaş
alıp ta bir numaralı cetvelde
memuriyet unvanları zikredi!miyen memurlar miktarı maaş ve memuriyet itibarile ayni
derecede bulunan diğer memurların dahil oldukları suufa
l{ rerfer.
0
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para
meselesine mi '
kurban gitti? 1

nakledilmiştir.
Zabıta , firar

eden carihin
hüviyeti hakkında tahkikat
icra etmiş ve bunun Siirtli
Kamil olduğunu tesbit eylemiştir.

Carihin bugün yakalanması
muhtemeldir. Cinayetin ikaın
da bir alacak meselesinin amil
olduğu söylenmektedir.

Vadi izdivacla
•
.altınını çalmış
Kadıköyünde Y eldeğirme
ninde oturan sıvacı çırağı sabıkalı Ardavaz dün Acıba
demde oturan 17 yaşında
Ayşeyi izdivaç vadile kandır

mış, İbrahim ağa çayırına götürerek Ayşenin boynundaki
iki buçuk liralık albnı çalıp

ı

ra muzakerafımerbut şuabat, haziranda An• fi
k d
karaya nakledilecektir. Aldı- na iŞ ra
e iyor

- Pendik arasında yolcular için tatbiki
mukarrer yeni tarife projeıinde bazı tadilat yapılmıştır
Bu cümleden olarak, zabitler
ve askerler için de, şimdiye
kadar usulden olmıyan, azimet ve avdet biletleri ihdası,
Nafia vekili Recep B. tarafından arzu edilmiştir. Yeni
tarifenin tatbikine başlanıncıya kadar, bu biletler tabedilecektir.
Saniyen, tenzilat, Bostancıdan Pendiğe kadar imtidat
eden 3 üncü mıntakaya hasredilmiştir.
•
Bu mıntakalarda seyahat
edenler, şimdi verdikleri bilet
ücretlerinden yüzde 20 nisbetinde az para mukabilinde
yolculuk yapacaklardır. Haydarpaşadan
Göztepeye ve
Bostancıya kadar imtidat eden

g"ımız malümata göre, bu meyanda bulunan teftiş ve ticaret şubesi ikiye ayrılacak,
teftiş gurupu hareket riyasetine
raptedilerek
Haydarpaşada
kalacaktır . Ticaret gurupu ,
Ticaret riyaseti namı altında
ayrı bir daire teşkil edecek ,
riyasetine , şimdiki teftiş ve
ticaret dairesi reisi Muhtar B.
tayin ve bu daire Ankaraya
nakledile~ektir.

JJarekel işleri ikiye
ayrılıyor

Hazirandan itibaren Hayd

tasdikına

etmiştir.
Mayısta
başlanacaktır.

iktiran
tatbikına

oturan Hacı
Hüsnü efendinin mahtumu 16
yaşınr! a Muzaffer efendi kiraladığı motosiklet ile kuş dili
çayırından geçerken önüne Halit B. isminde bir adam çıkmıç,
Muzaffer efendi bir kazaya
meydan vermemek için manevre yaparken hem Halit
beye çarpmış, hem de dereye
yuvarlanarak kendisi yaralanmıştır. Mecruhlar Tıpfakülte
sine nakledilmişlerdir.
Bir kadının ölünıü
Etyemezde Tekke sokağın
da «39» numaralı evde oturan binbaşılıktan mütekait
Ferit beyin refikası " 40 »
y:ışınc'.a Afife hanın dün Cagaloğ!undan geçerken birden
bire düşerek kalp sektesinden

demiryolla_rı

ölmiiştiiı.

1\ceıni inıiş !
Divanyolunda Refik beyin
evine sabıkalı Nafi girmiş ,
para ve elbise çalarak kaçmak istemişse de yakalanmıştır.
Hcnıen söndürüldü
Gümüş Suyunda Ekselsiyor
ap:ırtımanının bacasındaki kuru lar tutuşmuşsada derhal
söndiirülmüştür.

Yalak

hırsızı

Mustda Nuri isminde birisi
dün gece Kumkapıda Hamdi
ve Yahya efendilerin müşte
reken oturdukları eve girmiş,
yatakları omuzlayıp kaçarken
yakalanmıştır.

190 lira
Unkapanında

Mütehassıs

yakında,

bulunan DevU. M. ne

Demiryolları

Yuna.nisfa.nda.

çok hayvan öldü
Atina gazetelerinde okunduğuna göre, Yunanistanda
kışın şiddeti hayvanat üzerinde pek mühim tahribat yapmıştır.

Kışın

ve

seylapların

en çok
şiddetine maruz kalan havalide yalnız bir karyede 30 bin
k~yun ve keçiden yalnız 4
bini kalmıştır, diğerleri telef
olmuştur.

pan, fakat fikirleri her an gı
cıklıyan hir bina var. Bu binanın adını sormak, öğrenmek
için çok düşünmiye lüzum yok.
Bu için yanan bir fesatyuvası, alevini
göstermeden
haileler icat eden bir kundak
merkezidir.
Bu merkezin , Amerikan
kolleji adını taşıyan bu ocağın hali
hazırı pek sakin,
yüze gülen bir kameriye gibidir. Fakat bu gülüş tatlı
değil, pek acıdır.
Adı ırfan ocağı konan bu
yerde tetrisat - yapılmadığı
ve yapılması da Maraş için
muhal olduğu güneş kadar
.ıçık ve belli bir hakikat iken
acaba boşu boşuna içinde
yııtıp kalkan profesörler ne
gibi işlerle meşguldurlar, ve
' bunlar ne vakta kadar lürnmsuz yere burada duracaklar'?,.

Biz ve Arnavutluk?
Pöti Pariziycnin Roma muhabiri, Tevfik Rüştü B.in son
seyahatinin İtalya mehafilinde
büyük bir alaka uyandırdığı
m yazdıktan sonra, bu münasebetle, «Tiirkiyenin Ahmet
Zogoyu Kral olarak tanımaktan istinkaf
eylediğ"inden"
bnhsctıncktedir.

kız

arasında ..
İzmirin Değirmen dağında
oturan Ziya isminde bir şah
sın kızı polis karakoluna mü·
racaat ederek babası hakkın
da ağır bir .şikayette bulunmuştur. Kız diyor ki:
- Babam sarhoş olarak
geldi. Ben kardeşlerimle oturuyordum, yanıma yaklaşarak:
- Bu gece benimle yatacaksın,

istediğini yapacağım!.

JVlara!t~ ~u
Küçük çocuklarmektebın ışı ne.
da f irengi

Para Ye kaYga
ninde oturan bakkal Avramla
Yorgaki .bir alacak meselesinden bir birlerini dövmüş
lerdir.
Şişe J~lbrikasında ..
Siirtli Mehmet ve Musa isminde iki adam Eğrikapıda
şişe fabrikasına girerek para
çekmecesini aşırmışlardır.

Gene baba.

ney

Maraş gazetesi yazıyor:
"Maraşın,,, bu saf ve temiz
en şerefli semtinde göze çar-

Yeldeğirme

1

A tina, 15 - Burada mevcut malumata nazaran Türk
ve yunan hükümetleri, mübadele komisyonundaki bitaraf
azanın da umumi tasfiyenin
şekli icrası hakkında Ankarada yapılacak müzakerata iştiraklerini kabul etmişlerdir·
Atina, 15 - Paristen bildirildiğine göre, Ankara Türk
mehafifi, Türkiye ile Yunanistan arasında bir itilaf te•min edileceği ümidini muhafaza etmektedir.
Fransa har. nezareti mebafili, Türk- Yunan itilafını muhakkak görmektedir.

1·stas~von da ne
J
konusu[UiJu?

•
Atina , 15 Sofyadan
bura gazetelerine bildirildig" ine
göre Türk har. vekili ile Bul""r har. nazırı arasında Sofo~
ya istasyonunda vuku bulan
mülakatta iki memleketi alakadar eden mesail ile Balkanlara ait daha umumi siyaset görüşülmüş ve iki hükiımet arasında samimiyet tesbit
ve müşahede edilmiştir.

Sırp donanması
Belgrat, 14 - Yugoslavya donanması, önümüzdeki Akdeniz

seyahatinde İngiliz ve Fransız
filolannı ziyaret edecektir.

/brahfm Tali Bd ,,J
Mali fnue

Mardin, 19 [H.M] -

Birinci

müfettişi umumi İbrahim Tali
bey lurlı: ocağında 12 kişilik

bir ziyafet verdi. Vilayet ve
belediye ile mıntaka kumandanına iadei ziyaret etti .
Bugün mülhakah teftişe
çıkmıştır.

Mısır

kredi fonsiyesini kazananlar

Kahire, 15 (A. A.) - Yüzde üç faizli ve ikramiyeli Mı
sır kredifonsiye
tahvilatının
bugünkü keşidesinde:
1889 senesinde çıkarılmış olan
303,539 numaralı tahvil 100
bin fr. 1903 senesinde çıka
rılmı~ olan 533, 772 nmaralı
tahvil 100 bin fr. 1911 senesinde çıkarılmış olan 375,376
numaralı tahvil 100 bin fr.
lı.panyada neler

Dedi. Ben ağladım, sızladım,
nasıl olur, dedim, Bu sırada
Haıntli
geliyor
babam sarhoşluktan uyudu,
Viyana sefirimiz Hamdi
kaldı.
.Şimdi, gene sarhoş
B. in haberi irtihalini teessürle
geldi, babamdan artık korkuverdiğimiz kerimesinin cena yorum.
zesi, bugün konvansiyonelle
Zabıta bunun üzerine Ziyayı
şehrimize getirilecek ve ailesi
çağırtarak meseleyi sormuş,
makberesine defnedilecektir.
baba da cevaben:
Hamdi B. in de ayni trenle
- Hayır - demiş - kızım
gelmesi bekleniyor.
' belki sarhoşluğumdan korkaCenazenin merasimi mahsurak böyle zannetmiş, hiç bir
oluyor?
sa ile kaldırılması haJ.ı!.ında . baba kızına böyle şey yapar mı?
Madrit, 15 (A.A) Her
hükümet tarafından alakadar
Tahkikat evrakı adliyeye
1
1 sınıfa mensup binlerce halk
makamata tebliı.rat yapılmıştır. 1 verilmiştir.
ve bütün eyaleletlerden gelen
murahhas heyetler harbiye
? .
nezaretine, hükümete taraftar
olduklarını natık vesikalar bı
1

oturan Osman
Ahmet efendinin evine hırsız
girmiş, 190 lira çalmıştır.
Kadıköyünde

katipliğine

Hazırandan itibaren Haydar..
paşa işletme M. kadrolarında
da bazı tenkihat yapılacaktir.

leşkilal

Haydarpaşada

let

M.

'Mayfstan itibaren Sirkeciye
gelip gidecek ekspres ve konvansiyonellerin hareket ve muvasalat saatleri değişeceğinden, Anadolu hattında, tren!erin seyrüsefer tarifelerinde
bazı tadilat yapılmaktadır.

memleketine gidecektir.

Yeni

inkısam

Kadrolarda lenkihat

Devlet demiryollan U. M.
ce geçen sene celbedilmiş
olan Alman demiryoUar mütehassısı Her Zofinksin bir senelik müddeti hitam bulmaktadır.

ikiye

ı naklolunacaktır.

Mülehas:nz gidiyor

Kızıltoprakta

teşkilatı

edecektir. Bir kısmı Haydarpaşada kalacak, bir kısım
memurlar da, Konyada ihdas
edilecek işletme müfettişliği
kadrosuna ithal edilecektir.
Haydarpaşadaki işletme M.
k 'b'
atı ı umumi1iği lağvedilecek
ve Kazım B. belki de Devlet

1 ve ikinci mintakalar için
tenzilat laşey mesabesindedir.
Yeni tarife Nafia Vekaleti
makamının

arpaşadaki işletme müdür-

lüğü

Adana polisi, geçenlerde
sokaklardan on iki, on üç yaş
larında
on beş kadar erkek
çoı uğa
fena yollarda dolaştııuarı için
yakalamış ve
bunları muayeneye sevketmiş
tir. Maatteesüf bu muayene
neticesınde çocuklardan bir
kısmının firengi ile malul oldukları anlaşılmıştır .

Yirmi bin lira
ceza
Fevzi

paşa

istasyonundan
Haydarpaşaya Antalye anbarı
namına yükletilip Yenice istasyonuna
geleceği
ihbar
olunan beş çuval üzüm ile
sandık
ve ayrıca 13
üç
sandık derununda 4,782,000
yaparak sigara kağıdı bulunmuş ve Yenicede müsadere
edilmiştir , cezayı nakdisinin
20000 liray tutacağı tahmin
olu uvor.

!7"- -

Görülmeden işidilenler

•

Haydarpaşa

kaçmı.ştır.

Katmerli bir motosiklet kazası

I

. . .hd
ene o ış ...
z
ve b
ı
a.
edildi - kadroda tenkihat 1311ara[lar Anka-

Çorapçı,

Dün akşam, Karagümrükte
bir cinayet olmuş, Mustafa
isminde bir çorapçı meçhul
bir adam tarafından ağır surette yaralanmıştır. Mecruh
ifadeye gayri muktedir bir
halde Cerrah paşa hastanesine

;;sı:b f:.::1 1'Ie mle Jcetinıizdo
Niıan

rakmışlardır.

M. Dö Rivera balkona çık
ve ahali tarafından alkış

mış

lanmıştır.

Necleı1 gitti?
pahalılığı
hakkında izahat

Hayat

vermiye mi?
Emanet iktısat müdürü Kemal Ömer beyin Ankaraya
pahalılığı
hakkında
hayat
izahat vermek üzere gittiği
yazılmıştı.

Bu haber Emanetçe tekzip
edilmektedir.
Mahaza muınaileyhin sebebi seyahati hakkında sıkı bir
şekilde ketum davranılmakta
dır.

Kemal Ôme! B. bugün, olmazsa yarın şehrimize dönecektir

HANGİ NEVİ AHİZE~
LER TERCİH
EDİLl\lELİ
(>azelemizde ara
telcl'oıı

lC'fsfz

1
t

sıra

işleri

me~uul olduğumuzu

ile

gö •

ren hir lmrlimiz bizden

h

soruyor:
- Hir ahize almak isti•
yorum, hangi nevini ter•
cih edeyim'!
itiraf ederiz. Kariimizln
bu suali bizi müşkülô.ta
düşürdü. ve bir hayli dü·
şündürdü. nır isiııt ara dık ve nilıayet her hangi
bir markanın adını yaz •
maktansa bu günlerde
alınacak
biı'
makinede
bulunması icap eden va sırları kaydelmel'jl baha
münasip bulduk.
Karllmize evel emirde
akkümülntör ve batarya
ile işliyen eski sistem 4, 5,
6, 7, 8 lambalı ahlzelere
yanatıınamasını
tavsl ye
edeceğiz.
Bu alıizelf'rio
üc;, tanü mahzuru vardır:

r

n

\

Pahalıdır.
~lasral'lıdır.

1
2 -

. :ı -

S!•si ııüı·ü1,lüdür.
En~t hu nevi ahizeler
nm1.iye lrnı·ı'}nıışlır, bun Iaı·a vcrilccel• 11ara tamaııwn sokağa

atılmış

de -

nıel•lir. O halde
hangi
nevi ahizeleri tercih el -

meli.
Uizdc•n l'ikir soran im -

riimizc

evinde elektrik
oiıuası şarllle - doğrudan
do(jrııya (lrize rnptedllecek elektrik ~ecı·yanı ilo
İ'}liyen son slsteın makineleri tavsiye cılece{Jiz.
Un makiıtl'l<'r de füi ço •
şitlit'. Birinci nevi elek -

trlk

cereyanını nıakineye

haj'jlaruın

ldi•:ük bir

trans-

formatör kutusundan get:irilmek sur .tile kul anılır
bunların da ınodası geç mitılir.

i'Uakinc!len başka
kutusuna
da flara vermeyi istilzam
c•ıll't', ımlıalulır. Bu makinclel'in ikinci çeşidi elek·
t rik cl'rt.waıııııı
.
' k!•ndi için·
dt' hulunaz küçük bir
laııılıada süzmeli, yani 50
ve va 80 linllık bfr transi'oriimtörün işini 1 ve ya
r. liralık bil' lambaya gör•
transfoıııalür

cliirnıek

kallanı

surcllle

hl'. Hunlar 1, 2, :c, -Q ve en
ııllıay(•L ;') lamhalıdır. Yalnız istanbul

korn~erlerl

<liııl"nııwk

isl4'nihli(Ji lakd iı•dc• 1 \'C 2 lambalısı
k;H'iclir. ı.-akal cı·ncbi konserkriııiıı de ıliııleıımesi
blPnilirSC !ı, ·~ \'(' ya 5
lahalısı
alınmalıdır.
Bu
ıwYi alıi1,clt•rin kn,·,· etıerl
ı•,.,ı.ı laıııhalara

muaclildir.

Jlanııl falırilm malını teı·
cilı d

nll'li sualinin ceva-

hıııa

jleliıH'<l

isim

ijCll4'

sü) h•ıııiyl'4't'UİI', l'nl.at
a~ri

vc• >;on

lıu

si..;tı•ııı

mald·
ıwlPı·i yapınal>la llohnda,
. \lıııaııya
\'4! .\) uslurya
fahrik:ılarıııııı

ı•ıı

ha~la,

Fı·ansız l'ahril•:ılarının ise
c·ıı soııtla h11lııntluldarını

,.,(·ıyliyl'lıiliriz.

.\nwrilrn

İıı!Jilil

ıııaıııul:Hını

!Jİ°ıı'nıc•ılik, lıal.larında
ı·iııliz

ve
ise
i'ik•

yol.tur.

Son sbtc•111 alıizı• hayat•

laı·ıııclan başka
ha lıst'Ch'<'t'\Jiz!

bir oün

Mersin gazeteci...
leri isticvap
edildiler
Mersinde zabıtaca bazı ga•
zet<:ciler bticvap edilmişlerdir.
Mersin valisi Ali Riza be)'
Halk gazetesinde gizli mak•
satlara miistenit ne ş r iyatııı
nazarı dikk11ti
celbcttiği:ai,
şantaj yapıldığını komünistler·
le teşriki mesai edildiği anla•
şıldığını bu hususta vesaik ele
geçtiğini söylemiştir.

r
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~

Sahife

Son Saat
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Usak mektep'
lileri ve yerli
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H~yctimiz
ıra
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en
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Ata
dü·

a.
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zrde
e
a
>de

rya
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ere

ye

rin
ır:
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.ler

azesı

ve

aileleri Insmen
~el ilcr

mallarımız
Yerli

mallarının

M ~<!!l.U."CP<Plf __..<D ız ~ çin

lngilizleı'

.Müsabakamız

İntihabatta iki

ıVlttlltı1·ır11ız Avı~t1panı11-I
.kiıı<lt:\ıı zaı"if. 're n1etiı1<lir

garip talep

tamimi için
Uşakta çok kuvvetli bir faaliyete
geçilmiş ve bütün mekfg ıüstandaH heyetimize
mensup bazı ailelrr ve
tcplilerdc'l mürekkep bir ce-15-17 heyet reisi Kmm Pş. om
mi} et teşkil cdilnıi~tir.
Yerli malları çıkaranları Yerli mallarını ucuzlatmolc'
r fıkası, dün şehnmize avdet
lazım
'mer.fedfr
Cem"yete giren aza tara· ,
lıinı ..•pe lazımdır
·ı
e mişlercir
fı dan şı. t a 'ıhüdatt.ı buluYerli malının
Yerli ma
H y ten Mir:ıl:y C
,..,
teammümü i!arının tamimi i':!!!!!!!!!!!!!!!!~,. ı
nul ktadır:
çin
yapılması
r
R ı ,
ıb~ı H. ; ;ı, Y.u..l
«S~vgi \ e muhabbetini bizhakkında be zaruri olan ça- nim de fikrim
K·zı "ll
t, Beyler de ~ •
d r e~·rg miyen a a ve bab.ı
reler:
) şudur:
r ~':lan da na y::r'
ınalları
1
Bili
isı'"ar t
o .ı'aıı t,cn~re i,
Ecnebi malm•7ı ısti •eccgiz
C.ozlerimiz
tisna
her
vadün akt dilır.is, şi .r!Pr
1
önünde.' ve t trafamızda gıirdi•
lannın piya •
tandaşı
yerli
)
ve _, be.• mırt k.ı ~sısın
~
• z yab ncı e ya ve nıal arı
samızda rağ mal
giymek
I
a"t raporlar :ıcüm~ ltre te'vdaima bizı sıkacak, alacağ•mız
bet bulmasının • - •
mecburiyetin di olunn.ışt ·
-ırm 2 inci
1
birinci sebebi
ve aldıracağımız her şeyin yerli
,11, l\'ııri JJ.
de
bulunduriçtima .ıkt di' ·c~ktir.
olması bizim sevincimizi artı
ucuz olması '. .Yu:mi J
malı:.
Belçika
ehrimıze
gelen
dır. Halbuki b ,zim yerli mal bitmez ve tükenmez
2 - Memleketimizde yetiŞ Ayan rc~i M l!anyet, racak,
•
lanmız ecnebi mallanna nis bir muhabbetle yerli malları
şen malların ayni ithal edil·
n:il ayı>. gitmiştir.
beten çok pahalıdır. Diyecekmızı seveceğiz. Ana ve baba·
memeli.
ni cemiyeti belediye, dün 1 mı:Ldan daima yerli mallarım
3 - Yerli malını ucuz dü- ler ki ecnebi mallan fantazi ilk içtimaıru aktetmiş, aza
dir. Haklan da var. Fakat
almalarını, giymelerini, kullanşürecek bir nispette Avrupa
yekdiğerile tanıŞmış , birinci
en mühimi ucuz olmasıdır.
malarını dileyeceğiz. Yabancı
mallarına gömrük koymak.
reis vekilliğine Sadettin Ferit
mallardan alınmış bize ait
4 - Yerli malı imal eden j İşte bu noktayı nazarı itibara
ve ikinci reis vekilliğine Tevfabrikalara hükümetin himaye- • alarak yerli mallarını ucuzlatfik beyler intihap edilmiş; encii- her şeyi kat'iyen kabul etmiycceğiı_»
mak lazımdır.·
nıenler in:ih bııb yapıldıktan
si lazımdır.
Mahmutpaşa Abut efendi
Kadıköy altı yol ağzında 1
sonra, geçenlerde aparbm:ın
han No. 19 Boksör
çilek sokağında 9 numarada
enkazı altında kalarak ve at
Mehmet Nuri
ed n z bıtai belediye memuKemal Nazmi
1
arasında
nı Servet Ef.nin ailesine 500
-18 -16J
lira verilmesi kabul edilmiştir.
Bu
bizim
için milli b ·,.
Bazı eşyamız ecnebi /frY unuı.
üyük Türk ş iri
borçtur·
l • uısı altında «~fılmaktadır
Emre ihtifali, dün yapıl
Polis serkomlserleri arasın·
Kanaat.
rli mallaını , H. B. mümessili zıya ve
da yeniden b.ızı tcbcddüliıt 1
yerli m llarda·
, uı tamimi ik. pnıl zade Fuat B. t:ıra ' yapılmıştır. Bu meyanda Aya
ki
sürümsüzçin en ameli
hndan bu h Ik şaırimizin escrsofya başkomi~ni Zühtü bey
lük iki sebepçare, bence,
lcrı hal.kında izahat verilm" ,
Beyazıda, Müteferrıka komiteb ileri geliatid ki satır
Edebiyat fak .. ltesind n ili
sen Fahri bey Ayasofyaya,
yor;
larda gösterıl·
hanı.., Emre için yazılan şiir
Beyazıt
başkomiseri
Arif
m ştit.
1 - Fabrik i okumuştur.
Hikmet
bey Karagümrüğe
1
1-Matblı:rt
kalarımizın az·
Emrenin 640 ıııcı yıl dönuKaragümrük başkomiseri Hupropaganda
lığı.
llliı
mu asebetile,
hatırası
lusi bey Kumkapıya, Kum.11. .Yafi fi.
kuvvetine eh·
2 - Düne 11. İlısan B 1
Aukarada da tebcil edılmiştir.
kapı başkomiseri Tevfik bey
miyet vermeli, fabrikalar ma,al} a sefiri Romaya, Y ıı.ın
Galataya, Galata başkomi·
kadar devam c ..en uyku. ,
mulatı:ıı
reklam
ıçm
tenzilatlı
mübadele
Ba murahhası
seri Hulusi bey Pangaltıya,
Yerli mallarımız nefaselçe
bir tarife yapmalı.
M
:.ınıadc.p o.. Ankaraya
Pangaltı başkomiseri brahim
- bı !Ün ıçın - Garba rekabet
.ı .er
ı
d'ır. .
2- Fabrikalar satı:ıını yalFevzi bey Bef kt:ışa, Beşiktaş
etmese b"ıle Türk oğlunun pek
nız bulunduğu y<'re inhh:ır etemal Hüsnü B. mu te "t
başkomis ı·i
Rasim bey Fakuvvetle başhyan intibahı yameyip vilayatta şubeler ·açma·
mübadele komisyonuna hır
tilıe,
Eminönu başkomiserı
veda m ktubu göndermiştir.
Ali Necip bey Beyoğluna ta- lı, ora tüccarına ve ahalisi ile rın Garbı fersah fersah geçemünasebette bulunmalı, satiş
ahdidi teslihat konferansı
cektir. Bugünün vaziyetini
yin edilmişlerdir.
ile
alakadar müşteriye azami
Cenevrede açılmış ve heyyurdun öz evladı hamiyet ve
sühulet gösterip az bir karla
Yerıı maı a;ım korumak ıçin
elimız Cenevreye vasıl olmuş
fedakarlığı ile telafi edecekfazla sürüm temin etmeli.
tur,
l3u
cunıa günü nıilli
3
Resmi
ve
husu~i
devatir. '.tıu bizim için bir milli
vrupadan avdet eden genç
"J'ürk talehe hirliğinde ir, mücsscsat, cemiyet', şirket borçtur.
"
ress::.ınlar
sergisi diin,
Yerli malı giymeli ve
ler
rüesası yerli malına ön ayak
Ankarada açılmıştır.
her f a!~ültc<len iştirak olup efradı nasa rehperlik bir meteliğimi:r:i bile kimseye
ıhhat Vekili Refik bey 30
edecek nıurahhasların etmeli.
kaptırmamalıyız.
nisanda refakatinde hif4 - Hanımlar lüks eşyayı
huzurile
<< Yerli nıal
İşte fikrimin hulasası: Fedasissıha müdürü A ... m bey olyerli mamulattan temin etmehırı korunıa cenıiyeti » li, bu eşya zarafeti yerli ma<luğu halde Rokfeilerin davekarlık ve hamiyet.
.
..
t;Jıe İc.'\bet edecek, Anıerikaya
nın nızaınnanıesı nıumulatta bulacaklarına kanaat
Üsküdar erkek lisesi talebe&ic!eccktir.
getinnelidir.
Bugün
kadın eş
zakerc
edilecek
Ye
•
sinden 108 Abdullah İhsan
yası
memleketimizde daha
ran Şahı. [fpan Kıralı Emaı nııllah Hz.ne manen müza- curnartesi günü ceın zarif, daha metin imal edil-19i'
et
resnıen
te~ekkül
hoeret edeceğiiıi • Bengal Müsmekte, hatta bazı emtiamız
Üzüm üzüme baka b12ka
İümanlanna bi!dirmi~tir.
~ylİ)'CCektir.
~iurah ecnebi firması altında satıl
k4raracaktır
(ral: hJdudumuzda Asurilerhaslarla talebe birliği makta olduğu gibi lüks eşya
Kolombun yumurtası kadar
ve modalar memleketi olan
df'.n kuvvetler tahşidi rivaazası cenıiyette nıü~
Paris beynelmilel sergisinden ' basit: Mecburiyet..
Yetluinin asılsız olduğu lrasis aza itibar oluna- altın madalya ile takdir edilBaşta muhterem meb'usla- ı
ltın Ankara mümc~sili tarafın
miş
trikotaj fabrikalarımız
rımız olmak üzere bütün hücaklardır.
l!an bildirilmiştir.
vardır. Bu sanatın derecei
1
1\ il. Ç:çcrin Bcrfüıe vaı>rl 1
erekkisinden bihaber olankümet adamlarına, bütün mekiYi o'ru tur.
ı ~cyahatinin esbabı hakkında
lara hunu ispat edebilirim. ı tepliler, bilhassa istikbal anQelzralta Baikan spor fede- ı mutlak bir ketumiyet göste·
Bütün milletin 'takdir ile, şevk
nelerine, bunu teşmil ediniz.
rilmekle ber'\ber, Türldyenin
rasyonları koııgrası top·
ve a.ziııı ile bu noktaları ha1- :n:ştır.
Ce:niytti Akvama girmek için frıasıııa nakletmesi lazımdır.
Göreceksiniz: Üzüm üzüme
baka baka kararacak. ..
A ı:karad:ın (İnfanııasyon) ga- ' zemini e!dcli surette iskaııdı1
Trikotaj mütehassısı
1"'\ z~tc:ıine .şu lıaber veriliyor: ebıekte bulı-:ıdulıı lıey;•n
Herekeli:
İstanbul lisesi 253
«Tevfi,; Rü~:i Beyin siyasi
cdi: n.:lltedi~.»
Mustafa Nafi
Adnan Cahit

Ser komiserler
yeni
tebeddülat
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bJkıcm3 oda:arı

' lecegini gaze-ıeleral: okudum.
. ~irkeci - Y cşliköy ar=da- T ~,.,:!c, ınc!~:tcp ·örmüş eski
1ıı .
ı
• . '.. ~kt. ş'm.:ıdi:crcih,rden mi göıı·
b ı::t;ısyon.arın
c k·scrısınc
ti~e.~- edaları, uı:ı:n mt.d- de: i.ecek, yo!Csa !ıer müracaat eden gidebilecek mi?
ket lıavasız:1ıtıan ve k:ıpa:ı
Sami
!ın L.an, çok feıı.ı kokmak·
1
S. S. İmtillan şartlarıw
~ır. Y:ız geldi, günün bazı
her
yerine
getirebilen gide~c:-:nde olsun,
beklem,.
celtt!r.
lıd~ı hu·a!andınlsa ııe olur?
IJı.;:ıo Hikmet

..

g••
ırdir.

beY
:nak•
r,a.tı~
ığılllı

~tle r·

iinJ••

• ele

..
s.~ıe .. d.! .rci'.ik lahsıtt için

.,,. Şinıe:ıdifcrcilik
tahsili
••:ı c1ı
""rupaya td ~ gön deri-

..

rlııtıabera

;;k~t;~;air

j

Sı..:reyya Nazım beye: Bi,r A
baş 'a gazetede
çık:ııi hır
yazı hakkmda fikir se~detm'<~
ıçın
dığer bir
gazetenin
sütunl.ırıııdan istifade edilmesi
te~rnııl harici bir .şeydfr.
ltirır.:mızı e\•vel1 Yakıt gaze· ı
tesinc gö'-dcıiniz. Eğer ret
ce;•abı alu~::.ruz, o zaman dercedcriı:. "imdilik m~ktubunuı
1
nezdiıniıde ma:uzdur.

l

iş arıy~rum

Ticaret mektebi alisinden
M. Enver beye: Mcfaubu·
bir gencim. Tüccar yanında
• 1 •
(7'
nuz~a.<ı
. ı~:ır.~ dar~r:ı uımır) i1 ve vapurlarda kiıiiplik yapate~Libı (::~ur} kelimesi hazfe- ı rım. İş arıyorum.
dilerek te kullanılabilir. Dizgin!
Çengelköyünde. Havuz ba•"

1
'

Bır duıaı..hakkııııla
Yeşil direkte otomobil ta miranesi karşısındaki duvar
yıkıl;nak üzeredir.
Bir kazaya meydan kalmadan belediye tarafından hed-

m; çok muvafıktır.
Yeşildirelde (12) numaralı
hanede
Burhan
'I

Zayi

Askerlik şubesinden aldığım
askerlik vesikamı zayi ettim.
Yenisini alacağımdan eskisinin
hükmü yoktur.
_ Horhorda « 5 » numarada
•• sakin yazıcı oğlu İs mil «314»

sonra...

1

intihap 1 - Son Saatin dün yazdığı
nıücaddcsi
ba;:ıladı . ' Kapalı çarşıdaki aşk hlkôye •
ller nevi nıeslek erha- sine ne dersin?
hı,
bu nıünasebet 1e 1 - Ne diyeyim? "İhtiyar
' olsam da gönlüm tazedir!,, der,
fikirlerini ort~ya at- geçerim.
111 akta dırlar. l ~ u ara - Lakin azizim, ihtiyarlıkta
da, n1eydaııa çıkan iki tazeye gönül vermek te çok
güç bir meseledir, değil mi?
fıkir vardır ki dikkate
- Ona şüphe mi var, dost·
şayandır: Aktörler \'e
lar başından ırağ olsun, bu
ispirtizıneciler. }>azar
iş cidden müşkül bir iştir.
- Hafazanallah, kırkınd.ın
günü İngilterede tiyaseıün
başına
böyle
trolar tatildir, halhuki sonra,
bir iş gelse ne yaparsın?
sineınalar açıktır.
Aktörler, sinenıalara

nun

çalışının!

kaldırılrnasını,

kaldırnıayı
fırkaya

-

Alır sazı

elime: «Uslan
ey dil, uslan artık, ihtiyar
rekabet ctnıek ıçın olmaktasın» şarkısını tutturur,
' böylelikle gönlümü avuturum!
paz.'lr tatilinden affe- Ya avunmaz da ille istedilnıelerini. bunu 'arım diye tutturursa?
İstesin işi yoksa aıtık,
<ledecek olan fırkava
•
ne yapalım? Kazaya nzadan
rey vereceklerini söy - başka elimizden ne gelir? Sen
lenıektedirleı·.
söyle bakayım, ya kırkından
İspirtiznıecilere ge- sonra böyle bir hal senin balince: İngiltere<le eski şına gelirse ne yaparsın?
- Ne yapacağım, ben de
bir kanun
vardır .
tıpkı senin gibi : « Ölse d.:
}{uhbanla tcnıasa gel- aşık unulmaz yar esi . .. Aşkın
ölmekten de güçtür çaresi !. "
ıneyi 111eneder.
Bunl:u· da bu kanu- gı'bi şarkılarla vakit geçirmiye
-

vadeden

rey

hahrıma

Eyi ki

geldi,

r-, s.fp" et
~~~ ıldlı ,.,,ı,,n ~

venıeyi

karar altına alnıı~lar

r {~~ -o?~F

dır.

Bakalıın İngiliz ak-

törleri ile ispirtiznıe
cileriııiıı revlcrini
han.
gi fırl·a kazanacak?

Etfaiye mfife...
.hassısı yakın

böyle, lcırkından sonra körpe
fidanlara karşı duyulan aşklar
da, hani senin geçenlerde
bana uzun uzun anlattığın
gayritabii aşklar
eetveliııa
girebilir mi?
- Bir bakıma öyledir, fakat bir bakıma da öyle değil
dir.
Çünkü, malüm'a meşhur sözdür: Yılandan ve şimdi, burada ismi lazım olmıyan diğer
bir şeyden maada her şeyin
küçüğü sevilir.
Nedir a, burada ismi

da geliyor
Emanetin Viyana e tfaiye
kumandan muavinini m!ite·
hassıs sıfab ile
celbetmek
teşebbüsünde bulunduğu malümdur. Bu iş ahiren intaç
olunmuşbr. Getirtilicek z 11 t
bütün merkezi Avrupada en
iyi etfaiyeci olarak tanınmış
tır. Emanet kendisine 700 lira
aylık verecektir.

Linc!-ber g meydana cıktı
l\leksika

lazım olmıyan şey bakayım?

- Anlayamadın mı?
-Para yahu para! Yılan bir,
para iki... Bunlardan başka
her şeyin küçüğü !levilir.
- Şu halde bir İnsanın kır
ıkından, ellisinden sonra taıc
fore gönül vermesi pek gayri
tabii bir aşk değil öyle mi?
- Öyle gibi dedikya işte!

'!)ehrin<len

ı\nıerikaya

uçtuktan
sonra akıbetinden bir
daha haber alınanııyan ve endişe edilen
tavyareci
nıiralav
.,...
..' Lindherg, uzun bir gaybubetten sonra Bransvil sebrincle
vere 111•

lut:mla. manı: na ge.ld"ğ" > ş oda mektep karşısında (26)
göre o ve ya bu şekil ar.ısılh ' numaralı hanede: Mehmet Ali.

rın ı

Kırkından

İngiJterclİe

şla,

ise

1

Hükumet ve :Emanet arasındaki eski hesapları tasfiye
etmek üzere teşkil olunan bir
komisyon Emanette iki, üç
aydanberi faaI;yette bulunmak
tadır. Bu komisyon ay n!ha·
yetine kadar ıuesai:;ini ikr:ı:ıl
edecektir.

....

fÇo~uk

ata
Hiwayei Etfal

cenıi

' 1yetine yardım ediWı.
1 « Hiınayei Etfal » cemiyeti

,ı

hi,· çocuk h ftası ihdas etmi~tir. Bu hı:ftar.ın b:!şı 23
Nisandır.

Çocuk

haftası.

zarfında
« Hi~.ayci Etfal » e yardım
ed .. cck olursanız vatanın
istfüb:ıline

en

biiyiik bir

~ınema ·etivatrol;ır

kuvvet vermiş olacaksınız.

Oarıİltoli111 .sa/0111111</ıı

Tür! yavnılarmıo boyunları
bükük, gıdı:sız ve bakımsız
kalınalanna hiç b)r Türk
rıza göstermez.
Cemiyet son 4 senede
257,561 çocuğa -ardım et·
mi:ftir. Bu efkatli eli yardıı ıtıınızla kuvvetlendiriniz.

Bu akşam ORTA OYUNU

Şettza. stiaşı MİLLET tiyatrosu

Bu ak~aın NAŞİT bey
iki oyun bir gecede
Bir günahkarın tövbesi: 3 P.
Ayar Hamza: Kocnı:di: l P.
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Btı zaı·tıı·e t l(a~·şısııı fla ..
Kt.} ·l~/()/ ıııeselesiııi /Jrt) ·rrıl-l.
lcırr/(ı, tl<ı:::,cıri <liA.·/;rıle (t/(/t
-134Bayraktarın kıyafeti

nıevkiile nıütenasipti.

nıenınunıye

nazarı

dikkate alnıış, dediği
On üçüncü
asrın,
nıiz gibi takıp takış
üçüncü Selinı devrinin tırnıış ve giyip kuşan
en büyük vasfı nıii- dıldarını da elhak
ıneyızı,
ınüfrit
bir kendine yakıştırn11ştı.
nıeyli ihtişanı idi. O ı Bavraktarla Hezarsenelerde: «Artık elinı- gıratta nıültıki oldude altmış at kaldı. Ba- ğunıuz gün karşısında
hanı ınezardan kalksa
ktıhyası köse Ahnıet
bir
tanesini
vere- oturuyordu.
nıe.m! ı> diye ahır n1evBayraktar,
yalnız
cudunun
azlığından
kol kuvvetile İş görşikayet eden devletliınenin, dolap çevirıne
ler vardı.
Gene o nin, o karışık günlerde
devirde mutbak mas- postuna sahip oln1anın
rafı
olarak senevi imkansızlığını
idrak
<ı -ıo,ooo », bugünkü paettiğinden kö eyi kfıh
raıuızla « 10u,ooo >> kuya
sıfatile
yanına
ruş harcı yan Babıali alnııştı. [2] Onun saricali görülnıüştü [1] dakatine ve sadakaİsraf, herşeyde israf, tinden ziyade dirayetivesilei iftihar, vesilei ne itinıat ediyordu.
iştihar idi. İrat ile Tarihin erbabı ikbal
nıasraf
arasındaki için çizdi!!i şekil birdir
farkı ise ancak rüşvet
ve denilebilir ki ltı yeve sirkat kapatıyordu. tegayyerdir.
I~ezaletin bazen dizbo(Mabadi var)
yunu da
geçmesi,
(2] Kahya, denilince hatıra
nıürteşiliğin
alenen konaklardaki kahyaların, uşagasıplık,
sirkatlerin klara ve alış verişe nezaret
apaçık şakilik halini
eden kimselerin gelmesi zanı
alması üzerine serikarridir. Halbuki impratorluk tada olanlar sahte bir rihinde kahya, tam. manasile
müsteşar demektir. Sadaret
telaş ve avaınfiribane
kethüdası, sadret müsteşarı
nümayişler gösterirve ayni zamanda Dahiliye·naler, haıniyetperYerane zırı mevkiinde idi. Bu itibar
emirler, taıninıler ya- ile Köse Ahmet, hatırlıca bir
uşak değil, Bayraktarın muazarlardı : Atlara altın
gem takılınasın! el- vini, müsteşarıdır.
maslı eğer vuruln1aTürk Ocağında ~onferans
sın! sofralarda on iki
ve konser
türlüden fazla •venıek
1 - 18 nisan 929 perşembe
bulunmasın!

1

oteı·!.

uriyede
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Humus etrafın insan mı, eşya
da müsademe- ismi mi, yoksa
/er oluyor
nedir?
Humustan gelen haberlere
nazaran, bütün takibata rağ
men bir türlü ele geçirilemiyen meşhur şaki (Nazirünneş
vati) çetesile takip müfrezeleri Humus bahçeleri arasın
da karşılaşmışlar saatlerce
süren müsademe neticesinde
eşkiyadan ( Ömerülmücarras)
meyyiten ele geçirilmiş, diğer
leri firara muvaffak olmuşlar
dır.
Askerlerden
epeyce
telefat olduğu söylenmekte
ise de adedi malüm değildir.
Bu çete Fransızları çok uğ
raştırmkta, şiddetli takibata
rağmen ele geçirilememektedir. Bu şakinin bazı defalar
Humusa girip çıktığını haber
alan Fransızlar, halkı şakinin
hükümete teslimine icbar için
ahaliye çok ağır ve gayri kabili kabul cezayi nakli tarhetmişler ve tazyikatta bulunmuşlardır.

Bunun üzerine Şam ahalisi
iki şaki için koca bir memleket halkının böyle bir muameleye maruz l;nrakılmasının
adaletle kabili telif olmadı
ğından bahis bir
mazbata
tanzim ederek Cemiyeti Akvama göndermişlerdir.

1

Büyük millet meclisi, adliye
vekaletinin teklifi üzerine,
daha
katibiadil
isminin ,
beynelmilel ve şümullü bir
mahiyet gösteren Fransızca
"noter,. ismile tebdil etti.
Bundan böyle katibiadil yok tur, noter vardır. Fakat hu
husustaki tebligat unutuldu ğundan mıdır, nedir, «noter»
kelimesi bazı posta idareleri
tarafından yanlışlıklara sebe biyel verilmesini intaç etmektedir.
Mesela bazı şehirlerdeki noterlere, ..noter muavinlerine
gönderilen maıruflar şöyle gari'p ilavelerle iade edilmek-.
tedir;
Burada bu namda bir kimse ve ya mağaza yoktur!
Bu şerhi veren memurun
böyle yanlışlık yapacak yerde
bir az daha dikkatli olması
doğru değil midir?

Ekmek nerhi
Ekmek ve francala nerhi
Emnnetçe ipka edilmiştir,

Sabık Anıcrika reisicüınhuru
jl. Kuliç
ınühinı
hir sigorta

t\dananın Hurnıalı
ınahaJlesinden kebapçı
Sülevnıan ustanın ta-

şirkctinin idare nıeclisine İntihap edilıniştir.

vuğu, biri dört a_yal·lı,
biri de çift başlı ve

~1.

çift kuyruklu iki civcivi

Kuliç

aylık

buradan

alınıyacaktır.

çıkarnuştır.

Neşrettiği bir nıakale- ~·M~;h~!.P."·rt•ıt'ŞNi1:ZLEİt•

3 (FRAYVİI..D) şah

de, nanıuskarane idare edilen sigorta i, erindeki vüksek insani
·
ğayeden dolayı hövle
b ir şirkette İş kabul

eserinden
iktibasen sipemaya adapte
edilen

İHTiRAS KURBAN!

filimi d:l!>fr ve sevimli artist EVLIN HOLT ile sair
bir çok meşhur aktörün tarafından şayanı hayret bir
surette msil edilen gayet
dramati mevzuu çok kuvvetli ve senaryosu mükem·
'llel bir surette tertip edilniş bir eserdir. Önümüzdek

ettiğini hildirıniştir.

Konservatuvarın

konjar.

r~.

Konservatuvar talebesi senelik konserlerini vermek üzere
hazırlık yapmaktadır. Bunların birincisi 9 mayısta mektep
Perşembe akşamı
•
talebesine, diğer ikisi 10 ve 1
JTİK
15 mayısta umuma verilecektir. • -.,,.....,,.,,....,, .,..,,.,,,,,.,,,.,..,,.,,,,,.,,,.,..,,.,,,,,,.,,,,,,i

inemasmda t

.. ı·
• wnıı ..
ıı
saat 21 de ocakta
Yarın akşam
Böyle bir de\·irde, Hasan Cemil Bey tarafından
sinemasında
(Büyük bir maarif ve mektep
Hezargırat
fıyanının
fevk ide muazzam program
ıslahat pilanının tarihi) mevzulu
kıyafetine itina etnıesi
B,iyük eserler mürettebi rejisör
bir konferans verilecektir.
h'ızın ve hatta zaruri
MIŞEL KARTEZ in son ibdaı
Herkes gelebilir.
idi. Bayraktar l\1usta2 - 19 nisan Cuma günü
fırtınaları
f ada o li'ızımevi
nıaalsaat 16 da ocakta profesör
•
birincı defa olarak irae edilecek
İskarsellinin tahtı idaresinde
(1] Tavlasında -şuna huna
olan muazzam facia , mükemmel
bulunan ( Bas : Osman Cavit,
ihda etmek sehebile azala
mo ın filim • Mümessili ri
Bariton
:
Lazar
Kançalidis,
T
eazala- ancak altmış at kaldı
DOLERES KOSTELLO • BEJ l BLAYT • VAR
ğını söyliyen zat, sadaret ket- , nor : Vahe ütücüyan beyler ve
OLAND - MALKO GREGOR
hüdası İbrahim Nesim efendiSoprano : Madam Polyanski )
_ İstanbulda ilk defa olarak meşhur şantöz HA 1
dir. O devri israfatı hakkın
taraflarından bir ( Şan kon- / f
tarafından eksantrik num :ıra• . Localar ve
da Asım ve Cevdet tarihleseri ) verilecektir. Bütün ocakyerlerin velden ted riki
rinde tafsilat vardır.
lıların teşrifleri rica olunur.

akşamı
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O
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-175yakaza, o bir sa'yi zihni ile

ıstıraplı ve ııatanıanı
uyanış
arasında
bu
tenıas,

Hurrenı

başından

beyi

tırnağına

kadar titretti. Koynunda yatan, kendisini
böyle teklifsizce kucaklıyan kinıdi? Bu
meçhulü derin biı· hiras içiıxle ve ı>~ri:;;an

keş

fetıniye uğraşırken,

o

kol, o kıllı kol oynadı
ve
hareketsizliğinde
hile ihsas etırıekten
hali kalrnadıi,>·ı deıuir
tazvikını bu <lef~ı c aha
•
kavi ve canlı sur4te
tazelenıi) e başhıtlı. Bu
ta1yiki diğer ha~in
ten1ashır·, diz d:!rbe eri

ve ı;.ıcak nefesler takip
ediyordu.
llurreın, galeb t ~tı
rap ile
·üreil-ınde <İ
korkuvu unuttu
'e
bedenindeki nıiitezayit
ve ınüzic tazyikten
kurtulnıak ıçın Yar
kuvveti bazuya •erıp
·azıvetıni
<leğistirdi
•
•
e lliliı.ihtiyar bağırdı:
- Tu sana, tu sana!
~liinıeyizin
n1inik
, "izleri garip bir iltiına ile titrivor, kırını•
Zl vanaklarında sanki
•,;,:avuç ates. -vnıvoı·(
u.
.

Işe b~ışladıktaıı

.

urrenı

lenıadan ' t

S() ııra

..

-21 i _ ,Jfı4ht11·1·iri: idris Jfuhtefl

~imdi ııc

olacak; Jrnh - ' kal meJ'ak t'tıne, ı:alıuk
vch•ri içlil.:.. ı;ineaııları ııeı;e<'ck; sıkıntıda mahinı.
lı>rsiııc
kapadık..
Seni
Cir sc,· IH'ldiyorsuıı
bekliyoruz.
ıwJ, yakında eline hir k;li~te hen de ueltliııı.
!Jıl !JCçcı·ek. Bu ktilJıl ama
Kalın' iı:cnlPrin fallaı·ına
Iıiı· ıııckhitı nı ya para .•
haka<·afjıııı:
Orasıııı hilı·nıeııı. f::;tc 1111
lll•ıısi
Nrafuııa halim
sırada ilk yosıııalıaıwnin
oldular. l iı•nıi iki l.:i';ii s<•ldz al'tosnnıun t'alına
i<lllPr. iı:lerinde yalnız
haktıklan sonra di(jPr!Prl
sekizi lmhn.•vi iı·ıııisti.
lıt•p lılrcr kahvn ısıııar•
•Binaenaleyh ·hen d<; yı;ı - · laılılar. Onlarda fül isti•
nız hu srkiz ld~lnin falına
y()rJardı.
Jıal,ıwaklını: Dl(jerlcri ise
İldnel <'nle ılı• ıııanzara
merakla heldiyorlardı
ayni manzara oldu. Blriıı
- Pembe dlüzlu kız .. ılc yirmi ilii, diijerinde
PV\"eU sen <ıcc
. karsıma! oıı sc•kiz, tatn kırk t'irn·aıı
Sırıtarak !J<'ldi •. l\.ar:mukall\"e siparişi ile dünü da durdu.
yordum. Hcdavııdan ,·ı·r \'osıııaların indine!<' ::;inı
ılil.:ll'rlııı hir daha islt•mlş
<li heıı bir kalı,·<·ci ı;ıra(jı
lerdi. Ye lwn de toııuna
dej')il, hiıyiik hir. adanı
sari
KahYcvi
. kosıııııstuıu.
.
.

. .

dıııı. Onların istiklıallPı'ini

s'ÜYliyPccl\I iııı.
l<:Y\"l'l<İ alclıi.sul

Reisicümhurluk- Hilkat
tan sigortacılığa
garibele.ri

l

.

ya~ını,

ismini,
nıemlPl.clini sor -

duııı.

Tahiı

söyledildPri

isimler uydurma

n~ soıı

ı·aılaıı lal,ıııa isiııılt•rdi.

- E(JPı' hakikati üiJı·ı'ıııııck
ist.-rsPniz Jıaııa hakiki isminizi söyl<'ıncııiz lilzıın~
dır. Diyerek lan·uma daha hfı)iil, hiL' ciddi) et
H\ süzh•rinu• hiı'
nıa ııari l'lıcııııııiyet 'erdim.
'<' hasladıııı sfr\ lenıh (' ..

.

.

.

~·<' siiyliinırdun.ı?

Hir

süı·ü

valan
.. bir <lü•

ıııarıa,-_ıı..

zilll'

.

.

.

malaı·ııı ahikasıııı hü,İılı·
liiıı arllırmıt-lı.

İsahel i
yanı:;;

dı•<linı..

~ava~

J,eııdi

füleılı{jıına

ılı•

iııaıımıya

kı•ıuliın

ha..,la ııı ıştını. Siiyll'ıl ikh.•ı·iııı kPll111e farkları lıariı;
lwp hiri hil'iniıı aynı illi.
"('Sl' liı:

-

Sı•ıı ueıu:ll(Jiııde

t;ok
rahat ve llll'S'ul
hir Jm,·aı
\asanııssııı..
\.
.
.. .
.
ra sıı·a ııl'uk ll'l'<•k eaıı sı1,ıııl ıhırııı
nlıııııssa
da
!J l'IH' hll!J lİ 11 l.iinıJPll ıJ,ıJıa
ı;ok
l'uıla
mPnıııuıı '<'
JJU'"i'Ul iıııi~ in.
iyı• .. ~·ok

Hıııııı
lıeıııl ıı

Iwd.Psı·

fnla haknıak ::;aı·tı ile · ·ata<'aklıın.

llernün yirmi dört sa ~
aile on on lıeş kahve sa tan h<'n ya~ıyasıca aJ,Jııu
sap•siııde ve )'arıın saatin
i<'inde
kırk nıüsteri hul..
mıışhım. Heıu de ne ıııü-:i·
teri! .. hışarula yirmi pa raya sattığım . kahveyi
viiz ııarava alacak nıüslPri. Hımlarııı nrJ·n ıııın
c<la <:orap öl•üijii uıtıı ne-

.

.

.

-

leC<.'ği mulıakf,aktı.

(

ı Jat.ı;:

dl ''ar )

Uuıılıu•ı

u c uru OI'l um ..
llıtl;"i havre
. ll' im. ilde
siizlPriuıiıı
isaheti y1>s•
nasıl

~

lıenıeıı

a~

nen süylii) or
vı•
lıl'rl t'slt•..
l>o{Jı•ıı ..
l>oiJı·ıı
diyordu. 4,:üııl,ü
t•sl;.i hayalları lıt'I' lıalıll'
lıunüııl,ü ) a .. u1ı~laı·ııulun
da}ıa üstün daim rahallı.
Sl)nrn {l<'ll<' tliyorıhıııı
lJ.
uu lİ.U kı1lbinde eoJ,
J.ı lı r ı ıııl n Y.ır. Faeğ

Bağdatta

çil-an ko-

lera hastalığı salgın
Iaşnıış ve bir haf ta
içinde yüzlerce İnsan
ölnıüştür.

Yaz icinde
,

kıs,

Geçen posta, birkaç
gündenbcri Aınerika
da :;;iddetli bir sıcak
dalgasının geçtiği ha~

berini getirdi. Hatta
hararetin « 3ıı ıı dereceye kadar yükseldiği,
bu yüzden b!r çok
kinısclcrin öldüğü bildirildi. Şimdi hunun
aksine olaı·ak hu yerlere kar yatrıyor ve
insanlar ktığıt parçalan gibi yere dü5iip
olüyorlannı!j.

nnehar!n. 'ani geceki
ateşin
hıu 1re ten ' lence ~öre'>İn, dedinı.
'usleiin izini de, özületa ürktü. lleınen llalbuki -. n lxı)ağıla nü de <;abah güneşi
' siler, süpürur <lenıek·
rın ~Jaitı ·ı inıişsin.
ataktan
tırlıJar~
- ()yleyse affet. Ben Sen de telaş etn1e.
t
an kiyafel.ini ôrltü.
aşa
gelen çel·ilif
c takta
geJi..j iizel • ·anlış anlaınışını!
r ediği naneye bak
ıtnrak kendisinın t~devip sus!
1 şile istihza eder ô- teresin. }~u. affolunur
- Okudu<run ibare
rezalet
nıidir?
Diri
rünen şişnıan .adaoıa
seni çarpsın. Beni berbir - iki tükrük daha duysa ne der?
bat edip bırak, sonr<1
savurdu:
-Adanı sen de, düda nasihat ver, ne alıi!
- Tu kepaze -dedi- sündüğün şeyin ehenı
-- Ya ne yapayıll1
scni hen bunun için nıi nıiyeti yok. Sarhoşken
dostun1. Oturup karheriş olur, ayılınca da
buraya getinliın?
ı\1ünıeviz
unutulur. Bu hususta şında göz yaşı mı dö. -sadü
. ~atır.
kelanu kibar bile ıar: ke\'İın? ·
ceYap verdi:
·
Maba.di vot
· - \'a ne için hcyinı? «Visalülleylü yeınhııüo

ibarane bir

salgını

ıı
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Aorupa dans salonların
da mütemadiyen dans
eden kızların yorgun
baldırları için masaj
yerleri yapıldı

,:
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hu
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·inıde
(

1

{\ll

Ü ı· 1is•
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ne-
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Genç

kızlar

burada

zıplan1a

yorgunluklaeHerine teslin1 et-

rının acısını baldırlarını
tikleri delikanlı rnasajcıların

davileri ile
<Otn-

• .~

,!' .

'

..

ihtin1amla te-

çıkarıyorlarn11ş.
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çok
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ceki
özü~

.
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tn1C·
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İpek nıaııto

IJıı!!;ıl11 ı/f'

yiy eı·e§:iz"!

İnsanın bazen evine davetli
tlıisafirleri olur. Bu sebepten
ılaha 5abahtan itibaren yemek
vll ıofra hazırlığına başlarız.
~isafir nedir'? Bir akşam yetlıeğine gelecek angarya!. Bulııın için ha~ırlık yaparız da
~~ndi yemeğimiz, kendi soft~ınıza lakayt kalırız.
Yemek zamanından en aşa
~1 bir saat evci yemek softôlsoıı düşüniinüz ve bazırla
tlılğa baılayınız.
Evvela hep aynı odada yellı~k yiyiniz. Eğer evinizin
~tkilatı size hususi bir ye~~k odası tefrikin! imkansız
•byorsa yemek
yediğiniz
aıı,llln hep aynı köşesine
'ofranw kun:nuz.

Bugün de size ka-·
lın ipekliden yapıl
mış güzel bir manto modeli takdin1
ediyorum. Parlak
değil, mat ipekliler
bu biçim ınodele
daha çok yakışır
lar.
Yaka: Devrik ve
açık.

~ol: })üz ve sempl.

On kısım: enli pano. Panonun uçları kuleli ve kemerin üstünden aşgın.
Etek kısmına kun1aşın tersinden damalu yapılırsa daha
şık olur.
Siyah, bej, lacivert, vişneçürüğü,
limon küfü, ve
açık renkler modadır.
sıralanış

•

hocası ıseı1ız
Size 1.a,rsi}re ederiz: I Tolli,rtLta gicliı1
'

Dans, bir afet gibi baştan b<:
bütün dünya gençliğini hen1 sardı,
hem de sarstı. Çeşit çeşit kıyafet
lerde ve gene çeşit çeşit danslar
çılgın bir zıplama ve sıçrama hayatı yaşayan kadınlı erkekli gençlik birbirinin kolJarı arasında kendilerinden bihaber , oynadıktan
sonra yorgunluğun neticesi bitap
<lü5üvorlar.
Saatlerce hareket halinde olan
bacaklar ve zıplan1aktan sarsı
lan baldırlar artık bir dans adımı
bile atmiyacak hale geliyorlar.
Avrupa barları ve dans salonları
yeni tesisatları ile buna da çare
bulmuşlar. Bu çare nedir biliyormusunuz?
Yorulan bacak ve baldırlar için
n1asaj tedavisi.
ilave
Her salona böyle bir tedavi odası

sil-

•

Bütün sanat'karlar aç kalmamak için
~eceli Qündüzlü ders alm~k istiyorlar

ına

l'l'i

sm

MA

Karikatürler

lata .. Bilirsiniz ki bizim ala.. Sofranın üstÜLe daima hiı
turka sofrada salatanın mev~t1U örtünüz. Bu örtü tercihan
kii nekadar kiymetli ve eheml:}'az olsun. Yoksa beyaz \"•~
miyetlidir.
)~ğlı
d
b"
.•
b
•
soyun an ır kagıt u
Yarın size salatadan ve
-ıifeyi görsün.
her evde daima yapılması
~ Sofranın üstündeki çatal ve 1
hemen kolay, hemen de kabil
ti\şı)(Jlnn, peçetelerin, tuzlu- •ı oturunU%. Size çok mühim bir ıf salata cins ve çeşitlerinden
·~ıı. blltta gesilır.iş ekmeklerin noktadan bahsedeceğim: Sa- . bahsedeceğim.
vaziyetleri emin olunuz iftahanız üzerinde çok
mühim tesirler yapar.
Yemeklerimizi mümkün olduğu kadar muntazam saatlerde yiyiniz. Bu olmazsa, hiç
değilse muntazam bir sofraya ı

-· Azizim otomobil kullanbilir misin?
- Hayır.
- O halde liıtfen otomobilimin başında iki dakika
bekle!.. Ben şimdi gelirimi ..

masını

Hakkı

var•.

Doktor: Hem ayak kabımda tamire
hacet bfr yer
yok diyorsun
hem de benden bir lira
istiyorsun.
Kunduracı: Siz de benden geçen gün bir şeyin yok
demek fçin ayni parayı almış
tınız.

Gümrük memuru: - Küçük
hanım! Bu büyük kutuda ne

var?
-

Dört şapkam.
Ya bu mini mini kutuda.
Altı kat robuml
İki defacık
Anıerikadaki
eıı

sinema san'alkô.rları içinde
çok lisa11 bilen Re11e ..tılore

Birkaç lisan biliyor ve bunları başkalanna öğretmek için
kendinizde iktidar görüyorsanız size tavsiye ederiz, derhal Amerikaya, Hollivuta gidin. Sinema payıtahtında bugün geceli
gündüzlü ders almak ve az zaman zarfında mümkün olduğu kadar çok lisan öğrenmek istiyen yüzlerce kişi vardır.
Bunların hepsi de sinema san'atkarı, yani bol bol para ka-cfL-\,°\.":::
zanan ve bol bol sarfeden insanlar... Bu itibarla alacağınız
- Sevgili damadım, b ?n
ücretlerin de haylı yüksek olacağını tahmin edebilirsiniz.
sizi senede yalnız iki defacık
Yalnız yola çıkmakta gecikmemek lazımdır. Çünkü son gelen
rahatsız edeceğim.
Amerikan gazeteleri Cemahiri Müttehide hudutları dahilinde
Damat: (memnun)- Başımın ne kadar lisan hocası varsa hepsinin de işlerini bırakarak Hollfüstünde zerin iz var.
hareket hanrlığı
vuta müteveccihen yola çıkmak üzere
- Evet. iki defacık.. Ve
gördüklerini yazınaktadirlar.
her defasında altı ay kalaFilim san'atkarlannın terceman olmak istemiyeceklerine
cağım.
göre ecnebi lisanı öğrenmek arzusunda bu kadar tehalük
Güzel!
göstermeleri gariptir, değil mi?
Hanım
Bu arzunun ancak birkaç aydır meydana çıkbğını hatırla
efendi. Çok
makta hayret ve taaccübunüzü izale edeceğine fazlalaştırmak
memnun kalatadır. Sinema payıtahtında bu değişikliği yapan nedir? Gazete
caksınız. Aparve mecmuaları okuyarak anlıyoruz ki şimdiye kadar bir çok haditıman okadar
selerin sebeplerini izah ederken verdiğimiz cevabı tekrarlıyalım:
sakin ki .. KimSesli filimler.
se kimseyi rahatsız etmez.
Konuşan sinemanın icadından sonra ecnebi memleketler
Hatta sizden evelki kiracı
kapılarının kendisine ya"!IŞ ya•aş kapandığıuı görea Amerikan
öldü ve öldüğünün ancak on
gün sonra farkında olduk.
sinemacılığı her memleket için o memleket lisanı ile ayrı
Doğru söz ..
ayrı filimler yapmayı, bu suretle dünya yüz.ündeki hZ.!:imiyciiııi
- Azizım ..
kaybetmeyi kararlaştırmıştır. Tabii bu vaziet karşısında san'atkarlar da bütün bu memleketlerin lisanlarını öğrenmek mecbu·
Eğer ben sa- ~ "'"h
na ödünç para ·
~1
/.( 1\1~ riyetini duymu~lar, aksi takdirde aç kalacaklarını an:amışlardır.
verecek olsam
~·
Hali hazırda sinema san' atkiırları arasıııda en çok lisıın bilen
senin alacak- ç ,
'
.,.
(Rene Adore) dir. İngilizce, Frnnsızca, Rusça, A!manca, İtal
im olurum. Ya
yanca konuşur. (Ramon Novaro) İspanyolca, Fransır.ca, İngiliz
sen bana ödünç para verirsen
ceyi aynı mükemmeliyetle bilir.
sen ne olursun?
- Aptal!..
(Lon Şaney) İngilizce İspanyolca ve Almanca bilir. (Greta
ana lisanı olan İsveç lisanını ve İngilizceyi bilir.
(Lili Damita) bir çok lisanlar bilmekle beraber Fransızça
1
dan başkasını iyi söyliyemez.
binası
(Baster Kitan) İngilizce, Almanca, (Norma Şerer) ile (Ma.ryon
Davis) ve (Llyonel Barrimor) Fransızca, İngilizce bilirleı·. (Kari
Türk Matbuat cemiyetinDan) İngiliz, Alınaıı ve Daııua lisanlarını bilir. Geri kal:mların
den : Matbuat cemiyeti bibir çoğu yalnız İnglizce konuşurlar.
nası ittihaz edilmek üzere
vasi bir salonu ihtiva eden
bir hane veya elverişli bir
bina satın alınacaktır. BeKiralık YC ya satılık l•ö-ık aranıyor
yoğlunun birinci veya ikinci
Fener yolu ile ~Jall('pc aı.'< -;111<la lıahı:e it:iıııle
sınıf sokaklarından birinde
~ )·ahut u odulı, -;ahilc miiıııi ün ol<l:ı!)H f.:tıJ;ır
bu kabil ebniyesi bulunup ta
,·akın kiralık '"" va
. -.:alılık Jıir küs!, aı·aııı,·or.'Bah·
.
satmak arzu edenlerin Ce.
ı;Psi büyük ve dı•niz l•('naı·ııı:la olanı tl'rcih <•dillr.
ğaloğlunda cemiyet merkeJ•'azla tafsiliıl, kal'i fiyat, miinıl.iı!l"P fo!rjı•ar
zine veya telefonla İstanbul 1
Son Saat ldaı·P ... inP (( ko::-k >> Jrnyılı ilı• ııi"uııl·'ı'il ( 87 ) ye müracaat etmeleri
uwlidir.
rica olunur.

Matbuat cemi·
yeti

Anadolu sahilinde
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Telefon:

ÇARŞA~BA

YAZI İŞLERl
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Müştemilatı:

.

ağa

nevi

No.

bedelı

kagir hane
altı

muhammeni
lira
sekiz müsavi
6,00[)
taksitte
8,250
mefsuh bedeli
mukarrer!
oda bir mutbak ve iki

Balada evsafı muharrer hanenin 30 / 4 / 929 tarihine müsadif Salı günü pazarlık suretile
müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin teminat akçelerile emvali metruke satış - komisyonuna
müracaatları.

· Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem
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Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde
aÇ
ettiriniz. Reçeteleriniz taze edeviyc ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
tıı!ılili 165 kurnştur.
Balık
ı Bahçckapıda Salih Necati ec·
1
zanesinde taze birinci morina
bahk ya~rının kiioluk şişeleri 90 kuruştur. Mağşuşiyetini ispat
et.lene bin lira vur.
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BÜYÜK İKRAM.İYE~

45,000

l~iradır

AYRICA: 20,000; 15,000; 12,00(.l; 10,000 liralık
ikramiyeler ve 10,000 liralık bir miikMat
.

Bı..

ke~idede

cem'an 3,900 numara

kazanac11ktır

Biiyiik i!{ranıiyeler
"40,<ıw., Lira isabet eden "41431,, numaralı bil,.tin
parçaları: Eskişehiı', Bafra. İzmir, Bursa ve İst:ınbulc!a
satılmıştır.

"20,000., Lira isabet eden "19586., numaralı ;,:ıctin
parçaları: İztanbul, Tire, Akşehir, İzmirde salılmı~tır.
"15,QOJ 11 Li;·a is:ıbet c:-c!eıı '·48,026., nuın::r::ılı biletin
parçaları: bt::mbul, Adana, Mersin, Zonguldak, İzmirde
~atılmıştır.

.,12,000., Lira k:uanan "33,052 .. numaralı biletin p:ır·
çaları: Uzunköprü, Konya, lstanbulda satılmıştır.
"10,000 11 Liru kazanan "30,733 11 numaralı b:letin par·
İmroz, Erzuıum, lzmir, İst:mbulda satılmıştır.
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İstanbul Sultan Mahmut Türbesi. Telefon 2622

ı

lsfanbul Posta ve Telgraf
...........- düriyetinden:

411•..
baş

Münhal 13 lira maaşlı muhabere ve posta memurlukları için
bilfu\lsilbaka memur alınacaktır. Müsabaka 25-Nisan-929 perş6mbe günü yapılacaktır. Yaşı 18 den aşağı 25 ten yukarı olmayan taliplerin şeraiti anlamak üzere haşmüdüriyet tahri,-at
!<alemine müracaatları
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lii!. s \ c

~rırat po:-tası

Samsun ı'7~~:ı
Çarşamba
akşam

1v7pNi~n

Çarşamba

SATILIK OTOMOBİL Galatasaray lisesi garajında 225 No.
dört kişilik Fiat markalı, muhammen bedeli iki bin liradır,
müzayede 18 Nisan 1929 da Defterdarlıkta yapılacaktır. (512)
Jf. KİRALIK TARLA: Kahtanede Çağlıyan kasrı karşısında
çayırdan müfrez 20 dönüm, üç sene müddetle mÜlayede 21
nisan 1929 da Defterdarlıkta yapılacaktır (407)
*KİRALIK KORULUK VE SEYlR MAHALLİ: Üsküdarda
Altunizade mahallesinde Valde bağı namile maruftur, muhammen bedeli 80 lira, müzeyede 1 mayıs 1929 da

•

nil:

Millet

l(oşunuz! l(oşunuz
Kadın' ha.sialıkl:-ı
günü akşamına kadar köprü
Çakmakçılarda Çeşme sohekimi: Doktor
başında Valde hanı tahtında
kağındaki kuş· tü'yü fabrikasına
(1) n~111~ralı eczahanede mütcvelli kaymakamı Höseyin
t yüzile kuş tüy yastık iki li~a.
Rali iskelesinde bir muhafaza kulvbesi inşası pazarlıkla . ·.Hüsnü beye ve Istanbul evHer tiidü ~adı!J rahat~ız·
yorgan on dört, şilte onbeş
münakasaya konulmuştur. Münakasa ve ihalll ka:ıunundalti
kaf 1.1üdir:yctnde mÜlha.ka
lıl{iannı ~ciddi surette te~aliradır.
şeraiti !µiz olan taliple~in mÜn<!kasa gi!ni:ııden evci ş.:rtname '}daresinde ve 8 }Vlayıs . 929~ vi
er. Şe~d'eb~ııida.Fev
·ı kilo ile 125 kuruştan baş
ve keşifnamesine ittila husul;nden senra münaka!la gü:ıli olan _çarşamb,. günü saat (14), te . · ye ced~.e~t 1_7 numara . .çarlar. Kuştiiylerine mahsus ku'.?4·4-929 Salı günü saat 14 te muhafaıa ınüdiriyetinde tel e- -· eııclimeııi idareye . muravaat
>amb~ g~~ıı:_rı fukaraya patckkil komi,yona. müracaatları.
•
ey!c:ncleri.
·~'-.•--~-••••••••Al maşlar herrenkte mevcuttur.
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VAPURLARI
K.oır.ldr

Seri ve lüks Karadeni>: postası

kırmızı

Valide apartumanının 7 numa- 1
ralı dairesi yirmi gün müd- ı
detle müzayedeye konulmuş
tur. Tutmak isteyenler müzayede günü olan Nisanın yirminci Cumartesi günü saat
Defterdarlıkta.
onbeşe kadar İstanbul Evkaf
müdüriyetinde Pertevniyal ida- . . . . Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri Sinir hastalıkları - . .
resine ve ya encümene müramütehassısı
caat etmeleti.
•

Mulhak vakıflar müdüriyetnden:
Topcu başı Ali ağa vakfın
dan Beyoğlunda Şahkolu ma·
lıallesindc Tekke caddesinde
tahtıuda iki
bap
dükkanı
rnüştemil 246 numaralı bir
bab hıın'! ;ıe ittisalinde Erk.anı lı. "P (TonCI) sokağındaki
kahveci ıli\kkanı gerek müc-.
te.aıan gerek ayrı ayrı yirmi
gün müddetle
müzayedeye
vazolunmu5tur, isticare talip
olanların (7) mayıs 929 Salı

Yelkenci

ALEMOAH ZADELER VAPURLAR!

.

istan~u'. ri'ayeti defterdarlığı ilanları

Her bir tecriibesi büyük bir
r.:mvaffakiyet, bir zafer! Umum bakl<:ıliye mağazala·
rında bulun•ır,

Pertevniyal Yakfından:
Şi~lide İ~zet paşa sokağında

ıAıncı posta5ı
( ANKARA ) vapuru 18
Nisan Perşembe akşamı Galata rıhtımından hareketle
[Zonguldak, İnebolu, Sinop,
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu,
Giresun, Trabzon, Rize ] ye
gidecek ve dönüşte [ Of ,
Trabzon , Pulathane , Giresun, Ordu, Fatsa , Samsun,
Sinop ve İnebolu ] ya uğ
rayarak gelecektir.
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banderollu va
.. 'B~" aallblnl havi hakiki
ambaUijh ASPİRİN Komprlmelerlnl isteyiniz •
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M4yıstodrı:

bir barduk su
ne k:llldr kola,v ye
ne kaılar çabuk hallo-

imalleri, hali tabiilerinin muhafazasını temin eder.

.
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bakınız

i~iııde

Herkı-s, bilaistisna tercih eder. Meşhur doktor Zergeriııı
takip ettiği usul üzere sureti

ALTINCI BUYUK l
keşide:

•

komprimeleri

KONSER \T 1\LAI~INI

Cam şirinğa, lastik sonda, derece gi!Ji bikümle eşyayı sıhhiye ile l<n~ın. diş macunu, podra,
ırn!o ny:ı, cs.:ıns gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
yat \"e le·mr.:ııı tıbbiye mağ:ız:ısmda ucuzca tedarik edilir.

Trabzon

Sirkeci rıhtı
mından hareketle doğru [Zonguldak , İnebolu, Samsun ,
Ordu , Giresun , Tırabzan ,
Sürmene ve Rize J ye gide·
cektir .
Tafsilat için Sirkecide
Yelkenci hanında kain acentesine müracaat.
Tel ist bul 1515

,''Aspirin,.

İDEAL

1

şamb:ı, göğüslük, ~irir..:;:a bstiği,

4 üncü

Haki ki

LERlNDE BÜYÜK MÜKAFAT VE ALTIN MADALy A İHRAZ EDEN MARUF
1
1

Merkez acentası : Galata
!töprü başında. Beyoğlu 2362
.Şube acentası: Mahmudiye
hanı altında. lstanbul 2740

günü

.....ı. .~. . . . . . . . . . . ..
İZMİR VE P ARİS SERGİ

Üsl<üdarhlara müjde ~~~u~a~:1ai~ı:;ı ~~~

,,

hanımlara

16 ile 22 y~ arasında müslüman hanım kızlar talep
edilmektedir. Fransızcaya aşi
na olanlar tercih olunacaktır.
Arzu edenlerin mahi halin
24 neti çarşamba günü saat
10 dan 11,30 a ve 14 ten
16 ya kadar İstanbulda Tahtakalede kain Telefon şirketi
işletme müdüriyetine müracaat etmeleri.

şubeleri:
Aııl.aı·a

Çaylatıı
en alası
dır.
Bakkallarda

...........
...........
.....,.. ...,,.

liradır

·eyri setainı

nı$Jf.

MAMULATIMIZIN HERKESÇE MALÜM OLAN ESAMİSİNİ BİR KERRE DAHA ZiKREDİYORUZ:
1 - Pertev Şurubu
19 - Rertev esansları
2 - Krem Pertev
10 - Pertev (Dower) Kom3 - Pertev Çocuk Podrası
. primeleri (öksüri,ik için)
4 - Pertev Karbonat
11 - Pertev Briyantini
12 - Pertev Tuvalet
Komprimesi
Podrası
S· - Pertev Diş Macunu
13 - Pertev Tırnak Cilası
6 - Pertev Kolonya Suları
14 - Pertev Losyonları
7 - Pertev Kinin
15 - Sudorono Pertev (Kol·
Komprimeleri
tuk altındaki teri kes·
S - Pertev Diş Tozu

KARDOMAH
ÇAYI

B.\t 'l(ASI

cdiln1is. lı .U00.000

lT ı11urni

3872

.

Yerli olaraK muadili, mümasili
mevcut iken milli servetin
anahtarını yabancı ellere
vermeyelim. Bu cidalde
muvaffak olmak için
uğraşan memleketin
fedakar ve münevver kısmına:

balası vardır.
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b•t .dit v~ her türtü ağ~ıl•r•

ocuklara

Kagir zemin katile dört kattan ibaret olup
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SAF TRI KAt..$1 N
HOMPRİME,KA~E.TOZ VE GRANÜLE
Günde 3 adet yahot 3 l<B!fİk

Taksim

·rüRKİYE İŞ

iDARE İŞLERi

DOKTORLARA SORUNUZ
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VE11Cf'ILİLt:f1E, :SIRACALILAIM, llZtllE
VE KE/itlr ZAYIFt.11<1.ARlf'fA, HAN/LE
VE SÜT WRUI ICADINLARA,ÇOCUffLAIUtf BiİYLİ/'fE!İNE, trt:lflf( tftRIKUK~

mah.a~ıesi
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•

günü akş.ım saat 18 de
Sirkeci rıhtımından ( Zonguldak , İnebolu , Sinop ,
Samsun , Ordu , Gireson ,
Trabzon , Rize) ye azimet
ve ( Vakfıkebir , Görele)
iskelelerine de uğrayarak
avdet edecektir.
Müracaat mahalli: İstanbul
Balık pazarı Y eniticaret han
Telefon : İstanbul 1154

")on Saatiıı ildn tarifcsı
Kuruş

6ıncı

sahifede santimi

Sinci
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2nci
linci
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25
50
80
120
200
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Telgraf: İstanbul Saat
İlan muhteviyatına dikkat
Jlunmallla beraber bu lıusu5ta
~es'&liyet kabul edilme?.
Gazet~mizde intişar eden
bütün yazıların hakkı
mahfuzdıır.

Abone şartları
Vilayetler için: Senelik 1700
ab aylık 900, üç ayİık 500
kuruştur. Ecnebi memieketfor için: Senelik 3000, altı
aylık 160(), üç aylık
~kuruştur
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