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Haberimiz teeyyüt-ediyor: M. Musolini Venizelos ve Burof -Yunan
wüzakeresin.i nıüteakip Ankarayı ziyaret edeceklerdir.
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G. köprüsünün projesi'• Hava!
İh.a e edildi
B!fihttmal«:
gorehrtına
yapacakhr
Meşhur. bir Fransız
mühenqisi yapacak ııiıı sabalıki
Emanet G. ~~--....---....,..,..................................._
M. Kemal köprüsü projesi nin tanzimini
Fransız mü hendislerinden ·
M. Pijaya ihale etmiştir. M. 1
Pija
Fransa I
nafia nezareti '
etütteknik
merkez dairesi müdürü ve
« Ponzoşose »

Müstakbel Cazi köprüsünün bugünkü hali
mektebi mü dür muavinidir.
saade isteyecektir.
M. Pija bizim hesabımıza
Mumaileyh son viyana beyolan çalışması için yapacağı
nelmilel nafia kongresine riyaproje keşfinin yüzde biri nıs
set etmiştir ve bütün dünyada
petinde ücret aiacaktır.
tanınmış muktedir fen adamAlakadarlara nazaran bu
la nnd andır.
para
( 20,000) lirayı geçmiyc.Emanet, H. vekaleti vasıtası
cektir.
ile Fr:msa hükumttine müraProje altı ay zarfında ikmal
caat ederek nafia n '>aretinde
edilecek, bunu müteakip inmemur olan M. Pijaya memşaat behemehal bu sene .laleketimize g elmesi için müfında ihale olunacaktır .
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Müfettişlikten naklen İstan

bul tapo dairesi müdürlüğüne
tayin edilen Yusuf Ziya bey,
dün kendisinden tapo işleri

00

,

dilik malumat veremiyeceğim.
Tasavvur ettiğim ıslahatı yaptıktan sonra size istediğiniz
malfımatı veririm. »
Mubarrirmiz, Yusuf Ziya
beyden tapo müdüriyetinin
son bir aylık muamelatı hakkında ihsai malumat istemiş ve
muamelatın diğer aylara nisbetle
şubattaki farkını sormuştur.

Yusuf Ziya bey, henüz bu
farkı tetkik etmediğini söylemiş, fakat istenilen ibsai malumatı vermiştir.
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cağından ümitvar bulunmakvu~ bulmuşlar, yeni atelyeler tadır.
İdarei hususiyelere merbut
~~ıı~da getirmek, yeni dersler
bilumum
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tallı ~tulmak üzere bir prog~'ltt lhzanna başlamışlardır . Maarif vekiletine devredilmiştir.
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Yeşilköy rasat merkezibu
rapor:
llav·a umuuiiyet lliba·
rile kapalı, cl•seriyel ilibarlle yağmurludın·.
Kar ihtimali pek azdır.
Hüzuftr şimalden kuvYPlli CSC'Cektir. l<'ırlıııa
ya çevil'ınesi ihti ıııa li
nırdıı·. Hurart>l 1edl'i-

orta

Meslek mekteplerinin tanzimi

Temizlik, temizlik

}'eni Tapo nııidıirü Yusuf
Ziya B.
hakkında malumat istiyen bir
muharririmize demiştir ki:
« - Henüz burada işe yeni
başladım. Masaların muamelatını tetkik ediyorum. İstanbul
idaresini biraz ıslah etmek
lüzumuna kaniim. Burada ya pılacak ıs!ahat hakkıada şıın-

Bu malumata nazaren kanun
sani 1929 ayı zarfında İstan
bul tapo dairesinde 351 ferağ
45 intikal, 233 terhin muamelesi yapılmıştır.
Ferağ muamelesinde tedavül eden paranıp mıkdan
1,157,150 lira 36 kuruştur.
Terbin edilen emlak mukabilinde medyun olanların aldığı
paranın mıkdarı da 283,784
liradır. Bu paradan 110,514
lirası İstanbul cihetinde, 39,876
lirası
Üsküdar se'lltinde ,
133,394 lirası da Beyoğlu civarında emlak terhin edenler
( i\lahadi ildıwi salıil'Pıh· )

Bu kadın tek
bir insanla
görüşmüyor!
Bila istisna bütün insanlara
boykotaj yapan, Adem oğlu
nun yüzünü görmek istemedikten başka sesini de işitmek
istemiyen bir muharrir mevcuttur, Hatta bu muharrir
bir kadındır. Daha garibini
söyliyelim mi?
İnsanlardan ve insan sesinde»
uzak, yaşıyan « Sigrit Undest»
ismindeki bir Norveçli kadın
bu sene, alan ve ısbrabı beşeri muvaffakiyetle tuvir ve
tahlil eden eserlerinden dolayı «1928»
Nobel
edebiyat
mükafatını kazanmlfbr.
Yegane görüftiiğü adam

I

Mme. Sigrit Undset
kitabını basan tabüdir. Onun·
la da telefonla görüşmektedir.
( Nobel) edebiyat mükafa·
( .Uabaıli iklııl'i salıil'cde)
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Rivayetler

Bir cam hikayesi ki olur

mtliıberleriGIJ

M. Musolini, Venizelos ve Burof
gelecekler mi?
Atina, 10 - Bu akşam
Paristen bura
gazetelerine gelen bir
telırraf, · Ankaradaki
Türk-Yunan mübadele nıüzakeratının hitamından sonra, Türky unan n1isakının müzakere ve imzası için
M. l\lusolini ile 1\1. Venizelo,un
An karaya
gidecelHri hakkındaki
haberi tekrar etınek
tedir.
Aynı nıalun1ata göre
Bulgar hariciye nazırı
M.Burofun Türk-Bulgar misakının inızası
için Ankaraya gitn1esı derdest bulunmaktadır.

Japonyada grip müthiş,
Ozaka, 16 (A.A) - Şid.ietli ve müstevli surette hüküm
süren inflüanza salgını her
gün elliye yakın kimsenin ölümüne sebep olmaktadır.
\!apur battı.
Marsilya, 16 (A. A.] - Jak
Fresine posta vapuru batmış
tır. Bütün mürettebah sağ ve
salimdir.

Almanya - Fransa
Paris, 16 (A.A.) - Bir kaç
gün devam eden müzakerattan
sonra Fransa - Almanya hududunda münakal atın tanzimi
hakkındaki
mukaveleye Parişte sah çelcilmiştir.

Mısır Kralının seyahati
Atina, 16- Kahireden bildirildiğine

göre Mı sır Kralı
önümüzdeki ilkbaharda Avrupa seyahatinde Atinayı de
resmen ziyaret ederek, bir
kaç gün kalacaktır.

ingilterenin
beyannamesi
Londra, 16 (A.A.)- Teslitahdidi hakkında Vaşingtondan tereşşnh eden haberler münasebetile İngiltere
.hariciye nezareti atideki resmi
beyannameyi neşretmiştir.
Sör «Chemberlain» in alh
şubatta avam kamarasında hükumetin Amerika ile İngiltere
arasındaki
münasebata ait
mes'cleleri ve iki memleketin
bahri vaziyetini büyük bir itina
ile tetkik eylemekte olduğunu
beyan eylediği vaziyette hiç
bir tebeddül olmanuF.
Sür'a~e devam etmekte olan
bu tetkikat biter bitmez elde
halın

ne iş!

şey değili
Antrepo buhtamna mani
olmak için Liman şirketinin
kapalı antrepoları açmak istediği ve lank pencere amla •
rının takilmasına Rüsumatça
mümaneat edildiği, bu yüzden
de aıitrepolardan istifade edile mediği haberi üzerine bu sabah Rümmat idaresine mnracaat ettik.
Rlsumat erkanından biri
muharrlrimize ıunlan aöylemiştir:

Bir antrepo buhram mevcut değildir. •
Bu olsa olsa mavna buhra-

«-

nından ıı;alettir. Limanımıza
çok eşya gelmemektedir ki
aııırepo buhranı olsun.
Yalnız fazla mıktarda buğ

day geliyor ve bu da mavna
buhranını intaç ediyor.
Bundan başka ha deyince
rüsumat antrepolarına cam
takılmaz. Müdüriyeti umumiycden sormak lazımdır.
Nihayet bu da eşkiiline
tabi idari bir iştir.»

Bu ·sabah bir
kaza oldu

Eminönü - Bebek hatbnda
işliyen 1013 numaralı vatman
Cemalin idarcrindeki tramvay
arabası bu sabah Fındıklıda
paçavracı Emin isminde birisine çarpmış mecruhiyetine
s"'bebivet vemıistir.
edııen

n eticelerın

değildir.

is'

Ankara , 17 ( H.M ) - Devlet şurası tanzimat dairesi iş
kanununu:'! tetkikine başlamak
üzeredir.

Züraa

yardım

Ankara, 17 (H.M.)- ziraat
banka5ı, kurak mıntaka çifçilerine yaz tohumu için 740
bin küsur lira ikraz etmiye
karar vermiş, şubelere tebliğat
yapılmıştır.

İnhisar memurları
Ankara 17 (H.M.) - Barem
kanunu layıhasmı Maliye tetkik
etmaktedir. İnhisar idareleri
memurları da devlet memurları sırasına girdiklerinden o
suretle muameleye tabidirler.
Bundan dolayıdır ki ellerine
g~çecek
para bugünkünden
~aı;ı olacaktır.
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zammı
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\1 ali ve şehreminimiz muhittin B. bir muharririmizin muh-

gece - herçi badabatVahanın evine gidecekti, o <·v, ~likruhi ve
kanleşleı·i,
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kork:ı h<ıL rıkt.aıı sonra f gözlerini
açtı. Koynundaki erkeğin, ken-

şekli itfası hakkında,

vekillerile
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ve Vilayet işleri
hakkındaki suallerine cevaben
atideki beyanatta bulunmuştur.
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dinlenıyor
Ali il.:tisat meclisinin Ticaret odasında toplanan hususi entümeni, gümrük statislerile mukayese yapabilmek
için ihracat tacirlerini ayn
ayrı dinlemeğe karar vermiş
tir. Dün deri ihracat tacirleri

Tacirler
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clı ijı•: · ic ~nk.ıi:frırı ı r/ıı ll'~lll il
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İ§İ ıl.: h11//ı>ılı·rs<' /ıııyiik bir
eksiklik i:ıılı' eılilmiJ olıır.

Sis berdevam
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ıııııl !lelııwıııişlir.
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Beyaz Rusiard<!n o!l!p bazı
vaziyetler! hasebile huout harıcıne
çı lt an l acak olan Roznııv:ı r müdüıü SirnQn efcndinir. pasapcrh: h;;zırln.nm a k
taaır.
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Dün gece, bu duvarın mühim
bir kısmı daha yıkıldığından
tramvay seferleri bugün tekrar aktarma suretile icra edilmektedir. Emanet ve tramvay amelesi yolu açmak için
çalışmaktadır. Duvarın vaziyeti tehlikeli olduğundan Emanet fen hey'eti esaslı tedbir
alrnıya <lavet edilmiştir.

(Hiı•iııı·. i salıifeılı•n ıııahaaı

la h ldk Pln ıs
':i li ıııa lt'ııı :ııiı

ıııiü· : l\· tı ·

mıştı.

Temizlik, temizlik

alın ı tı : · :

ı·iıl "

Evelki gece , Ortaköydc,
F er'iye sarayları karşısındaki
Y ıldı:ı: bahçelerine ait büyük
duvann bir kısmı yıkılmış ,
bu yüzden tramvay seferleri
inkıtaa uğramış , akşam üzeri
de münakalat tekrar başla

Bu karda kıyamette cn!arı
atm;;k tabii doğm değildir.
Bı;nun için karların biraz
Yumuşamasını b~kliyorum; · o
zaman kendilerine medreseyi
tahliye etmeleri tebliğ edilecektir.»

ld11111ir'!

ııc-l i ı · ı • ı lı'

yıkıldı

b.:ı nnmaktadır.

ha yrt>laııı iz
süy!Pmisl ir.
hn yü1.ha ş ı f~lıııı

n o kt ayı

duvarı

•

siizlı•riıı

llı• yhı

yardım

Bu yurt için muvafık görülen
Ayasoİya medreselerin n her
odasında bir kaç fakır aile

oldııj'jıııııı

01>.-yli

Cemiyet azaları, her ne
luraa olsun . çarşı kapılarının
kırılamıyacağını, bu hadisenin
tekerrürü halinde
Emaneti
dava edeceklerinj söylemektedirler.

lacuktır.

lıiyt' nazırı ı•Pvap Vl'l'l ' l'l'İi

.\ı·ı•lıa

şikayette bulunmuştur.

Öksüz ve fakir o'lup gündelik kazançlarile ancak karın
larını doyurabilen ço c ukların .
eceleri yatabilmeleri için tesis edilecek yurt yakında aç.ı

hu hı• :anal :mı İı·:ı k lt;ır•
hu

doğru değildir.

Yeni harf abidesi

ıırn !ıal)

Haıııiz

müzakeratın inkıtaa

Yeni harf abidesi için san'atkarlarla temastayız. San'at karlar tarafından bazı sualleri
ve şartları havi bir varaka
aldı k. Bu suallere cevap ver ..
mek üzereyim.

Casus mu?
s

hamiller

caktır.

• - Yeni Emanet bütçesinin varidat faslının cemiyeti
belediyede müzakeresi bitti ;
masraf fashıun müzakeresine
başlanmak üzeredir.
Yeni masraf butçesini, her
hizmet şubesi nin masraf, {llaaş ve ücret
!arak belettigi
paranın ye kunu
bir arada
görül bilmek üzere tanzimini
düŞündük. Bu takdirde, m«:1Selii, hey' eti sıhhıyenin masrafı
nedir, maaş ve ücret ne tu~iyor; yeknazarda anlaplab:lecekü. Fakat masraf bütçesinin
sür'atle çıkarılması zarureti
karşısında buna bu sene içtn
muvaffak olamadık.
Yeni bütçe ile de yeni sene
içinde Emanet, eski borçianndan o!dı.kça mühim bir
kısmını ödeyecektir.
Milli benka isfikrazl
Türkiye milli bar.kasınd::;n
vaktilP. akdedilen ist;kr::;z:n

(llil'iı: : ·i

Bundan iki gece evel, Mahmutpaşa civarında vukubulan
yangın da etfaiye su bulmak
için kapalı çarşının Mahmut
P• kapwm kırıDi)'.a mecbur
kalmıştır.
·
Bundan dolayı dün kapahçarşı esnaf cemiyeti Emanete

Müzakerata devam ediyoruz. Neticeye göre iediyat yapıla

Emanetin yeni bütçesi

ı

Vuziyellcri şüpheli görülecek d i ğer beyaz Rus!ar da
aynı suretle muameleye tabi

•

iki J{avga ·
6 kumarbaz

Şehrimizdeki
hakkında

beyaz Ruslar
ise umumi bir emir

ve

:ı

hamal birbir•
/erini doğdfi/er
Kasımpaşada

Lonca soka•
kahvesinde
iskambil oynayan Ahmet •
Y akup, Aziz mustafa, Hüseyin,
Bekir arasınaa kavga çıkDJlf,
birbirlerini döğmüşlerdir.
ğında Hüscyinin

Asma

'f

altı hamallarındaıı

Ahmet çavuş ile haoial Melr
met, yük taşunak yüzünden
kavga ebı!ifler, Ahmet ~ş
Mehmcdi sopa ile döğmüştfir.

Eyikomşul
Hasköyde Pirip31ada ha·
marn sokağında oturan Ma·
dam Esterin evine kolllfusıı
Emine- isnıindeki kadın girmiş
40 liralık şalını çalmıştır.
Geçmiş olsun!
Galatada Topçular cadde•
sınde

numaralı
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Rizanııı

kahv~i bacasındaki

tutuşmuşsa

kurumlar
da derhal söndü·

rülmüştür.

Derdi ne?
(HiriııC'i salıifed<>n
tını

kazandığı

.
mahal)

binlerce
tebrik telgrafı almışhr. Telg·
rafları yetiştirmek için bulun·
duğu mevki postanesi muvak·
kalen iki fazla memur kullan•
mıya mecbur kalmıştır. Böyle
olduğu halde Madam « Sigrit
Undset » bu telgrafların biç
birine cevap vermemiş ve
hatta
kendisine
edebiyat
mükafatını Q1ünasip gören Is·
veç akademisine teşekkür bile
e tme m iştir. Halbuki bu mü•
kafaat ile Nerveçli edibe taı:ıı
bir milyonluk bir servete kon·

için

mu ştur.

Şimdi

hu tafsilattan sonra
kendi k e;ıdimizA sorabiliriz:
- İnsanlara bu derece boykotaj yapan bu kadıncağızın
zoru neresinden? Kafasından·
mı yoksa kalbinden mi?

İstanbulda emlakin
nısfı merhun!

tutulacaktır.

(lliriıwi salıif('~h·n nıah:ıl)
tarafından

yoktur.

İdarei hususiyenin

bütçesi
Yeni Vilayet idarei hususiye bütçesinin varidat kısmı
tespit edilmiştir. Maarif ve
Sıhhiye idareleri de yeni seneye ait masraf bütçelerini
teklif etmişlerdir . Bugün idarei hususiye M. Cemal B. Vali
beyle görüşerek masraf faslı
kesbi kat'iyet edecektir.
Vilayet U. M. Martta toplana.ak yeni bütçenin müzakeresine ba.şlıyacaktır.

dinlenilmiştir.

ılııı ııopıırıı yclıııislir.

dinden evel bi<lar .oldu.i{unu ve belki rehavetten nıasun kalarak
uyu nııva lüzun1 göı-
nıediğini görünce süı-
atle yatağından doğ
ruldu. ~luhtaris
bir
hanıle ile kollarını açtı. Sanki tiyatro sahnesinde bulunuyornıuş
gibi haykıra, haykıra
şu f ransızca beyti okudu.
((L'univers a beau ıncı
hlciıner - je ne puis pas

ne pa fa i ıncı·i ı 1n
ai{zında frenkçe bir
nağnıc ansızııı üstüne
Hurrenı, biran ıçın
sevgilisinin çıldırdığı atıldığını gönnenıi~ti.
Bu hanıle ateşnak olna zahip oldu. Onun
birkaç hanılelerini, sav- ınaktan da fazla hir
letlerini,
pek yan1an ş~ydi. za,·allı katip,
hovnunda kaplan nesal<lınşlarını görnıüş
tü. Fakat, dişleri kısık fesi duyan ccyl::n gibi
gözleri püriltiına ve Ncriilıanın çılgin savöııiln<.k hıızi.ildli,
uzun bir nıüddcl ter
ve raşe döktü. Yntak-

leti

[1 j «Cıhan beni istediği
kadar tayip etsin. Seni sevmemek elimde degill» manası
nı tazammün eden bu beyit, bir
türk şairinindir. Bizde F ransızca şiir yazan iki maruf şah
siyet vardır. Biri doktor A.
Cevdet, diğeri de Niğdeli
Hazım beylerdir.
Bu beyit
hangisinindir, bilmiyoruz.
M. T.

Şubat

Bir hadise

ac
a•
netin b rcu- Harf abidesi

im
\'('

k-ınunu

B. in beyanatı

çı

domınyon

lar hükiimetlerine bildirilmesine teşebbüş edilecek ve bu
hükümetlerin noktai nazarları
tetkik olunacaktır. Binaenaleyh
İngiltere hükumetinin muayyen bir müddetten evel yeni
tebligat icrasına müsait bir
vaziyette bulunması melhuz

Şehremini

Vali ve

18

borç olarak alın•
Rehnedi!enlere nazaran
rehinden kurtarılanlar yüzde
15 i tecavüz etmemektedir.
T apo dairesinin umumi va·
ziyeti tetkik edilince, İstaıı·
buldaki emlak ve mebaninin
nısfının merhun bulunduğunu
anlamak kabildir .
Satılan "1,157,150" lira 36
kuruşluk emlakin 596,189 lira
90 kuruşluğu İstanbul, 71,161
lira 95 kuruşluğu Üsküdar•
489,798 lira 51 kuruşluğu da
Beyoğlu cihetinden satılmışbt·
Satanlar da, alanlar da Türktü'
Ecnebiler arasında yalnız bit
muamele yapılmıştır .
mıştır.

nıisti.
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Ncrinıanla ·Hurrcn1İ,
bir~:z eve! aynı y:.ıt~l~l

tan indikleri zan1an,
deli kız, çok sıcak bir
banyodan çıknıış gibi
kız.arnıı~, Hurreın ise
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111
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~him bir tek- yaptığı rezalet
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ViJc.
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tQ y erk
tersaneleri ahikı~. hükümetiııe !11ec~ li Ynıtı (12) milyon lngi·~ baliğ olacak bir

lıarp

Bir a a

Geçen gün Berlinde garip
ve rezaletamiz bir hadise olmuştur. Vak'a şudur :
Prens Aleksandnn kız ı
Pı·cns Rafacl is inde bir Alman Preıısile kilisede evleniyorlarmış. Fakat genç kız
güveğinin küçük kardeşi ile

nası
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il ~~~ '- ihtisas meselesi
nihayet hallediliyor

kem r e
oğula ı ir?

i ... tunlıut

Hükümet
ihtisaslarını

a!jır ı·ı>za 111aiı- J :;;iııin dl' hiı· adanıı lıo!fal•eıııt•sl,llamldi. <' l<iiyii t'i>İlc('<'i)İıı ,
mı ·.ıı,
ıpın
!J.l'llal
fızı•:·iııl'
lı•ııms
t.•lnırıııı!,ı nıkııa IJl'lt>n lıiı·
ll!t'.'İnt• !!C->1°1', lmnıuı ı•n
lıaılisl'ııiıı leli il.iııe Jıa~

Her gün bir
muhavere

doktorlarımızım

tespit için bir ni-

zamname

yapmışbr.

şunlardır:

İhtisas

Esasları

ve sikalan
seririyat laboratuvar) olmak üzere 3 kısımdır.
Dahiliye ve hariciye müte!-;t•~t· tı•..;, ıliil' ı•lli!fi ı ·ık
hassısı olmak için bu şudelere
dirılı• oldıı\Ju !Jİhi c:abuk
ait
laboratuvar ve seririyathO!fllHIUI h•ıııiıı c•ılenıiye
larda en az üç, diğer ihtisas••ı•(jiııi, hu :;;ekild • lıir ldlar için de iki sene çalışmak
ı;;;iııin hüvlı• hi .. j<; Yaııma
sı, bilha~-.a J.:enı(•ıİl :·ılılan lazımdır. Nizamnamenin neş
BlÜ('adl'IPyl' iıııl«ln hulrinden evel geçen müddetler
dufi u lakıliı·ıl<', l.aylı zor hesap olunacaktır.
olaeafjını ıınhıl mı!jlıl'.
1 Daimi asistanlarla diploma
1
ilt•is bit· ki~iııiıı öltı~·ü almadan evel Tıp fakültesinomuzuna \'Ükl<•ıu•ı·ı•k ara- de entem çalıpnlar için dahaya kacla~· lasıyıp ta;;ı- J l:>Jlfye ve hariciye seririyatlan
yaıuıyaı·a!fıııı soı·nııı~.
ı
(2), diğerleri (1) boçuk senedir.
Ülti !J<'r<:i afiır olur
Ecnebi memleketlerde maFakat, Jııı, kuyn•tlic•(• bir ruf sıhhat müesseselerinde aynı
adanını yalnız ba~ına lamüddetleri ikmal ettiğine dair
.;ııııasıııa
mani de!jildir vesika alanların fakültede imdemiı:!lir.
tihaıı vermesi lazımdır . Bu
:llalılwıue, dava.•ı ı ·azTıp
fakültesile
nı!\'l'
. lıaııııııla salıillı'rı en m~ddetleri
Gülhaneden başka mües:;esehazıların hanının ::-idıh•tii
lerde ikmal edenlerin vcsikd·
soj'juk '"" yolların kar a
lrnııalı
olıım,:ı dolavL-.ilt•
ları fakültede tasdik olunmak
ı ıı •!<' m<'d i ldt'l' i ıult•ıı, ·ııu alazımdır.
la ra p•ııiılt•ıı lPhliuat icEn az (5) sene bir müesse(hıfzıs.sıhha,

gemilerinin İnşası
Iamı::lıı·.
~ t~n'.1a teklifte bulunmuş
Hu <lavanın maznunu
~el dıyat noktasinda uzun sevişiyormuş.
1'tıri, i!ıralıiııı, .\lehmt>!
1~er. kabulüne temayül gösPapas ilerileyip te takdis
j:'.,lir.
rasimesını yapacağı sırada isirnlPı·indc üı: !,!~idir n.'
'"·~a.t
Jıir kai il ile zan altında
"'I: y bahri mehafilin' fikgenç kız nışanlısı ile değil,
hııluııuyorlaı·.
Bunlar,
ı~t\.i uııanistanm ne mali va- onun küçük kardeşi ile evlemiisll'l'l'IH•n kil'. ün ııınlı~ ne de ihtiyacı pek mas- necegini söylemiş ve ağlıyarak
•buıolacak böyle bir tertibi kiliseden çıkm~tır. Pek çok tarı , \lııııel. afjl.ııııı yanın
~. etıııesine müsait değil- kibar ailelerin hazır bulunduğu da J<crl.:ıt bıu iııdt• hir
\'
bu hadise bütün
Beılinin j kiiylii~ ii boyıuuıa ı.ewı•nl
~~s~ için lazım olan dedikodusunu teşkil etmek- ~ıalinılt• ip alarak hoj'jıııaJ..la ıuazııunduı•laı-.
liı filoiunu {tmam ettedir.
ere dört ve belki da---------Halbuki ıııaznıınlar bu
~khafü istikşaf gemileri
Meclisi neden
icldian ı·t•ddelmeklP ' araı~ ~ etıııek ve muayyen
banın
kaza ıH•licesind<'
dağıtmışlar?
lır ' program sahibi olFt•rlıauın yol
Son posta ile gelen tleYrildi(j'ini,
üslüne dfr:ıtüi)fınü, hoy' lifn".ıu ıstilahlar
.
Londra gazetelerinin
ehakkında
ıııı
üıeriııdt'n
lt'k<'rlck
<k • Vekaleti ile temas etn
verdiği n1alıln1ata göucı:eı·ck buııuu ülüwc se"''-"-·· mu.. derar , 1'l'iliıere d arWLwwD
h<'ı) oltlu!jımu iit•ı·i sür~ ı\tıdeen mürekkep hey' et re! Fransanın Suriye ınekledirlt•r.
Fevkalc"tde
konıiseri
~' ?karaya gitmiçtir.
l·'af,al, c:esl'tlin doklor
( et darülfünun emini,
.ı\1. Ponso, Sürivc nıütarafından ıııu.ıyt'ııt'si it'·
•
J e reisleri ve iki hukuk
essinan ıneclisini tatil tİC('SİIHtc \'Crilı•ıı rapor,
"'tıis'1
l)
• ~ ııden mürekkeptir,
hu iddiayı tc~ il et1111•uwk- l'•t'~ııı~ı f\.at\ır \ f': 1 1 11l~ti.1•.
etıni.;tir.
sede yahut serbest surette
~, e~kuf bulunan Kadriye
teılir.
.\rahmı·n ~ıilııı,..
\'l'di nı.11·lla • ·a.1.mlye
ce
Bu
meclisin
tatiline
' a(j rufekası mes 'el esi ile
miltehasszslık edenlerin resmi
lıa~m
st:rLesl kalı Jıııı,
haıııı ı, jaudarma yü z!ı a
g· · e lıar olmk"'
b
..
a uzere ugun
.ebep, n1anda esasahuna lt•l,et•l(•li. d<"\jmt•tliı;;;ısı , ail, ll'lel'on ınr·ıııuru vesika alınaları için fakültede
ltir azı şahitler dinlenile!jini lt~;ıil (•lıut>J,ll'<lir.
fsıııail t'ıt\'ıı
ihtisas
imtihani vermeleri
tından inhiraf etnıesi
•
•· n• llaıııidi~~
)lahkeıııeılc
ıliı lı-nih•ıı
)<' küyü ihtiyar lıc·~ 't>t i
şarttır.
ve Fransaya ait olan
'Ilı inanda mavna buhranı
YC öliirii UÜl'llllİ~ olan hİI' azaları ınalıl.ı•uwıle ıiiıı
Hıfzıssıhha
ihtisası
için
~
etmektedir. E 1y evm
cnıniyeti
nıuhafaza,
ı;alıil, sual ü.·ı·ı·inP ıir ld- l •ııilPı•ı•I,! ir.
mecmuu (S) seneye balığ ol·~~vna eşya ile dolu ınilli nıüdafeavı tanmak iiz€rera baktiriyoloji,
eklemekte olup bun"
b ~cak (30) tanesi boşa- zinı ve har'ci nıünascve
parazitoloj' ve hıfzıssıhha labeat
~ 'ceJ.t;::.
batı idare islerine nıüGeçenlerde İzmir belediye
B~rulta
I\:adir• an
ratuvarkrında lilakal (2) sene
ts- ,.l<aradenız· de hük'um
.. su..
da h a Jc ctınesı
' · ·ın11ş.
•ı
tabibi Muzaffer beyin evinde
·ısnıın
· e b"ır erınenıvı
çahs= olmak liz·mdır.
ile
•ıs YiizUnden dün ancak
.
bir hazine gömülü olduğu
İıı~ıır gelebilmiştir. Jak
Adfiyede bir tayin
hakkında alakadarlara bir öldüren I-Iinçakçılar"a.ıı
b
d
o
·
ihbar
yapılmı~, Bu ihbarı yadan Serl·is nanıuv ~ı ·i f(ıbrıs Rumlarıtııesaf uru
ıırgaz an 3
lstanbul üçüncü ceza ınahpan zat, kendis:ne Am 'kal ·~ t'Jı, F ransız ar t a··a• f
·' l\ııı ed e batmışbr.
kemesi katiplerinden Aziz
nın lS
lgl
1
~ k ~sta bulunan sabık bey, terfien Galata sulh ceza daki bir arkadapndan gelen fından TAühnanda ·aGeçenlerde Kıbrnıın Yuna
a~aıı ri) 1 H"seynin, Kıbrısa
mahkemesi başkiitipliğine tamekhıpta giiya dedesinin bu•
1ııı h ~~li skspres gazeyin olunmuştur. Kiymetli bir
raya hazine gömdüğiinün bilkalanını~tır.
nistana ilhakı için yapılan
oy·
~iıı ahırı ile görüşmüştür. genç olan mumaileyhe muvaf- dirildiğini söylcmistir. Mezkür
teşebbüslere İngiliz müstemzı p
5
• tje' ıkıııbda olduğunu,
fakiyet temenni ederiz.
evde ahiren hafriyat yapılmış,
lindberg memur
tike nezareti tarafınd.ın verian•
eıı r~· Yapbğı hizmetlere
•
fakat hiç bir şey bu!unmam!şYeni An1crika reisi
len ret cevabını kaydetmiştik.
a.ı:carktakımbahhusm:i eşil- miş, bazı mahalleler tahliye br. Muhabirin deli olmasın- cüınhuru 1\1. HuYt rin Kıbrıstan gelen h'1zı rumca
ellıed
anesı
e
edilmiştir.
dan şüphe ed:tmektedir.
t aY\'arecı·
J~ınt
· lbe ·g-!· gazeteı er, Kı brıs Rum patrı-·
tqİ~l ~~ mahkemeye sülf. Dün
gece
bankalar
~.. erlD.i so"ylı'yerek ag"lad b'
bil k
k
· "
kinin yeniden bazı teşebbüs·
'
onün e ır otome
apa uonservatuvarın
ticaret nezareti hava
• li·
lanmış, tramvaylar yanın saat
<n
!ere giriştiğini, arizeler göna l)
ei~ ti~~ salahiyet bir va- kadar tek hat üzerinde işlebütçesi
•şubesi , nıüdürlüğüne derıniye hazırlandığını yaztın·
ı~;:şı için verilen (20) miştir. Nüfusça zayiat olmaİstaııbııl konS<!roatııvarımn , tayin edeceği bildi -iJ- mfttk~dırlar.
l ılı~ ıı lirasından dolayı
mışbr.
yeni bıitçesi 3J,IJUO lira ola_
nıektedir.
~ııuııım:raı,.ımmmııuruıııııwıwııuıwuıumııııııııwııııı:ı!llilll~ı,ııu:ıı'I
"'lıl~aııe verilmesi mevzuu
.ıt- 'Emdcn kruvazörü dün rak kabul edilmi!Jlir. Bütçe
idi.buat

.

.

.
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Aceba deli mi? ' Komiteci katil

e d •"' •

11

'~f.\"1ahınut Muhtar pa-

\e~ llleclisince muhtelit

~~~Vaziyetinin tetkikine

' l\ ırıt,tir.

~lııt~ların

erimesi

üıerfne

ıQİt t.ftııı,..
~ ..,
ve Ed'ıme

·~ ~

~a....0

kda halinde kalmışevler

yıkılmış,

bir

IV~r boğulmuştur.

Y~un

rnetre yw\ı;c"'·· 1

etmiştir.

Portsaide hareket
.ıf.. Tokyo sefirimiz Cevat B.
Daçya vapuru ile hareket

etmiştir.

• Dün gece Bakırköyünde
Barutan e pol"ıgonu yanmış,
Lehülhamt nüfusça zayiat ol-

mamiştir.
lf

Soğuklar yüzünden 300

Emanet ame1esı· hasta!anmışbr •

geçeıı

senenin

<l!Jmılır.

Çekirge mücadelesine

Sebzeler mahvo!muş.
Son

sogukların

Aı1adolt1

garbi

vı'la' .J''etlerı'

mahsüllerinin

balosu !

;j

yüzde

ellisini ınahvcttiği bil-

dı'rı"lnıekteclı' r •

hazırlıı<.

Çekirgelerin

ürenıe
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ı~d
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İittı· ~dilnıişti.
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Bir

ll.111 • ı ı·
Ytı·
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ıı lh ' ctfaive nıüsa
·ı~
n hev <raze-
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~t~p~lldercliğY

bir

~t . . şu cevabı
1tıı, cdır:
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. tını J
ı~.l t<ltıb o <luğu vcçıy~ W1'>rı.,
ul şehrinde

~..,,,ıı tarihinde
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z:ınıı şehir ctfaiye teşpanyanın pek eski bir
kilınenıiştir.
kih\t na dahil olınuş
ınenuıruna, h;lcnıediği
Hatta
rniinı asıran yç buı Iar hizn1etleri ·r-.-rkos
ınusluldarı
1
'ferko~çu nanıile efrat zar1Janında hir çol· n1u- nıuvacchcdc gösterilteşkil ccii ln1İ!)tir. İcra 1 vetistirihnis ve bunlar avin ·ctistirn1islenlir.
n11stii·. ıı
e ilen tetkikata güı-e terhis c<likliP·i zanıan
-.u i'tiha'rla ş~hir et~: S. - İhs: n hevi
işe haş!annıasını nıütc- yetiı;;ti•dikleri
ınua- fai sin halen harik hu izahatı tan1anien
'
l
f"
1
· uıu.-· Iugu
u
· · l.: naat ,a l1.~ ır.
akip ilk
·azife
bir
vın er ter ıan JU vazıına 1ıa il c;-ır:ı
·
b'f
,vanp111 vukuunda istif clerc verilıniş, bunlaı niy~n değil <.mir,
Fal·t t
bu nıünasefade' edilecek kuvu sar- rın da diğerleri .:adar
h:·tta efrat yoktur.
betle bir run1 kari de
n•ç, hazne hıil;i
su
ınahiınatlı
olnıasına Taiavla yangı.unda et- b ı y· ngına dair bir
bulunan \erlerin ô~tiii·kat cdilnıiştir.
faİ\·cnin har'k nıus- mektup
gönder.n·ş,
1
- olnuış ve
'
A keri etfaivc
b. laniadıv,·ı
ba/.I ittihaı11larda bureniln1e~i
· tcsl·i·
;.,uı:ıarını
,
sonra da ~ehirde su
!atı lağvedilerel· (<J:J:1!J>> hakkındaki iddia üze- lunnıak ister gô;·ünüenesinde Sehrenrınet'1 ri ıc yanrqnın erte:~i
_·o . Bu hususta ,rrizli,
şebekesi ve harik n1u~
·
•
"
'
b
•
•
hu vazifevi dcru ıte et- u-ünü 'fcrl·o,.; luınıı>an- kapal.lı bir ı:cy kakl·,i!ı
l.uldarı 'ücuda ,oetiı-iltı·.r.,·ı·
"'tf'aı·.
v
ı-.
n ·zanıan·
.
·
._
• ·c· ,·ıla·
)·: sınırı alükadar nıe
iclt ia edilrı~enıek
içiı•
dıkten son a da nıahallc- vından , eni terhis edi- ın ıı-ları ve etfaivenin b ı 111 !·tubu da ·a rııı
ri etfaiye;e ö~retiln 1 iş 1 İen ve -şehrin nerele'ft"rl·os onbasılari birneşret t:cdc ve aİ{,kag ce ve gündüz h'r rinde su huhınd·ığ-unu lil·te ola1·ak · nıahalli darların cevabını bck,. 'CCC ', /.
~cın.~ın vu.·uun. ahun- peLiyi hilen çuvu:~, on- harikc gidilıniş ve tet- !l

.

vereyım.

Başlıyo

-

rum, d;l<kat eti
- Baş.a canım haydi!
- Bak azizim bu gece
tam ramazanın yedisi!
- Tel dolabı paral mış
komşunun aç kedisi!
- Ne yapalım, siz sağ
olun, bununla geçmif olsun!
- Sen dua et bu günlerde
yağlıca bir iş olsum!
- Ne gibi iş hey külhani,
işten işe çok fark var!
- İstanbulda geçecek yol
yoktur ama çok park var!
- Yavıış söyle, çabuk çabul
sözü tıkma ağzıma!
- Orhan Seyfi taş çık~
karagözcü Hazıma!
- Bu günler de gördüğü
nüz var mı Etem İzzeb"?
- Bırak şunu hiç kalmamış eski tadı, lezzeti!
- Gel, seninle gidelim bir
gece Şehzadeye!
- Ben bu gece davetliyim
başka yerde badeye!
- Hal Anladım muhakkak
ki burunsuz da beraberi
- Burunsuz da kulaksız da,
uğursuz da beraber!
-Kanı dam
da, kedilerin
muaşaka sına

bak!
-Sakın

fazküm

la kem
etme, i in şa
kası a bak!
- Ç k şükür ki geçti
arlık kara kışın şiddeti!
- Gc~miyen şey varsa
o da biz"rr'cinin hiddeti!
- Son Saatte «İmam Saitı>
cün namaza başlamış.
- Selim Rağıp öfkelenmiş,
fena halde haşlamış!
- Cümhuriyetteki «Ağah»
tövbe etmiş ilaca!
- Ahmet Haşim geçen
akşam limon sıkmış güllaca!
- Bu günlük bu kadar
yeter kalanı yarın gece!
d\-1 Başbiı.:stıüne, yann gece
r anırız oy ece.

ve ecnebı"·,~.
için şark vilfıyetlerinde 1 kfbuf i1.İ/e/er :
.
· l'J
il ·
J
"'
ş1111<. ı en tet Jır a ın- 1
davef/idir ~ ··:
nıeYsinı

i_~

''.:::ıl

Peşekir - Bana bak dostum, sen:nle bu akşam manzum konuşacağız olmaz mı?
Kavuklu - Niçin olmasın,
bal gibi olcr.
- O halde bir mısra ben
soy!erim, bir de sen!
- Pek ala,
haydi bakalım
*x_
söyle .cevabım
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İN CESAZ lıey' eti

Ramazanda her akşam Vczneci!:rdcki salcım;nda tcıenni.im= olacaktır.

FEPıAH

Si E..A A

Düny:ımn en m ıur

h ·!{aban: Frangardi. 7 Vcrtlcy
canbaz, konser, filim, 1:.- e.
SÜREYYA OPERETİ
ICdıkEy Hale ti} <ılrosuuc1a
bu akş~ır. saat 9,30 ela
Biri ci defa olarnk

1s :ınyol

.ANOLİTA

opereti 3 perde
M·tercfoı'· •. s~rvet

saat 21 3;) da

KÖ
ve

MA ÇLPLUK
İMTiHAN!

Hayret!

Damat

Güneş

yerinde durur ama .zıyası her deliğe
girer. Bunu niçin inkAr edip vebale girersiz

-78- Yok ya. Sen iki
bu uk akçelik tarlanı
nadas ettirirken başında bulunursun. Tohum attırırken gene
üşenn1ez ,
ırgadının ,
ortakçının başı ucunda
dikiJir in, hannanda
da öyle yparsın. Şu
koca ülkenin sahibi
sandığın

1 R .Şubat

Son Saat

Sahife 4

adamların

't adam ken- HATI~ARI
Ahmet Nami
kral mı yapı di kendine nele. Hamamda
yapmış?
lacak?
Bunu nizamnam•leri
Neuyorktan ueril«ı malı1 mata göre. tıUktiriicle müte harrik bir robot. gani sun'l
adanı. soo dereee hayret ı>e
rici işler görmıiştür. Suıı't
adamın lıa:JBas gözii bir ate-

Son gelen haberler,
Suriyenin yeni bir inkılap arefesinde bulunduğunu göstermektedir. Bu maluınata
göre, Suriye n1üessisan
meclisinin dağıtılma
sından sonra Fransaca
bazı tedbirler düşü
nülmiye başlanınıştır.
Bu cümleden olarak
sabık
reisi hükumet
damat Ahmet Naminin kral ilanı tasa vvur edilmekte ımış.
Bununla da Suriye
milliyetperver cereyanı baltalanmak iste.

.

Şahin

tımarı,

tımarı

diye

Çal·ır

dağıtmak

r

tan utanmıyorlar. 1]
{1] Saraya senede «30» bin
~•Sünbül soğani» getirmek; Şa
hin ve Çakır denilen kuşları
tedarik etmek gibi işlere tahsis olunan tımarlar vardı ki
hakikaten «tasarnıfatı müstebide» kabilindendir.

rrienedermiş;

genç kıt
ciddi böyht soylemttsin mil

_J 98-Muharriri: idris .'lı,/ttefı

r~~i!~I
filimini görmek üzere azim
bir ka!abalık

Alhamra

Sinemasına

şitap ediyor. İlavekn göste-

rilmekte olan h:kiki
r

ovıınliln
11111 ,,

'

Zll .1

[ini

utanır

olan Türkler

Kalp 25 likler.

larş~~ MAJİK s=NEMASİNDA MACAR

-

İstanbul

Kızcağız

olmaı

t

KIYA~\IE'l1~I1 E,

S01 JlA

1

P

UPERA

ı

.

efendileri, bu toprakları Sünbül
tımarı,

ciddi,

kur

gilJi
lıklan, vurduın dUY11
başını önüne ejjdi. Mamamazhklan ııelınek tc 0
ti sözlerimden uıcmnun rece aptallık olurdtı·
oldu\junu tallı biı" b_akışla
an uözlerinıizden fışkı~
şin yandığım görmıiş, hemeıı
onu söndılrmti.IJ, sayılması ld- gülen J.urnaz nazarların· aynı hararetli arzu
dan anlat.hm.
biri llo çaı·ınştı.
:ıım geleıı bir çok fıısanları
Bir müddet sükut ettikHücumu ilk yapall
ve eşyayı sayın!§, bulımdıı[ju
ten
soıwa:
zanır
derler, dojjı•lldv
yere hırsızlar girdldini haber
- iUösyö!.. Dedi. Ha- doğruya ve damdan
vermiştir.
Bilhassa roboioıııın, yani
m~rnda
çalışaıı
kızlara
şer gibi sordum.
1
sun'i adamın ateşi otomalik
müşterilerin böyle sizin
- Ncr(ıde buluşıth 1
bir surette söndürmesi son
gibi illifatlar etmeleri,
Ve bu patavatsı.ı '
derece hayret ve ta°kdir ile açıkçası (kur) yapmaları sorar sormaz da pt~ıııı
karşılamnıştir~ Robotonun gögeno nızlırunaıne, usul,
oldum, öyleya, ya
zü en hafif ve en ciiz't dumaAdet mucibince memnusa'ı'. O zaman bir. ~ıı
nı bile görmekte ve derhal
dur, meınııudur ama· siz lnciı· berbat olurdu.
söndürmek üzere onun üz.eri- suya sabuna dokunmadan
Bereket versin kız
ne atılmaktadır.
öyle mahirane hareket
- Pazar günlcl'i
eyliyorsuııuz ki, insan Is·
marn kapalı ve biz di\
tese
bile
sizi
idareye
şizunuz.
o gün bulu :ı
ıllısırda
davası
nıyormuş.
kayet odenıez.
1'"ereye gideC
Derhal ciddileştim:
1'"erede buluşacağıı? 1
- Ne demek ınalmazel
buranın yabancısıyıl)}•
!ılısırda oturan
Türklere
İzmir
piyasasında alt davalarm hangi mahke - ben size fena bir şey mi ··bir yer hilmlyoruın ..
kalp (25) kuruşlukların melerde görülmesi icap elliği siiyledlınki zihninizden,
-Siz bana bırakın· 1
bleınenıekfe beraber ge- · ğün perş<'mhe, pazaı· .1
mes'efesi Jıenı"i: lıalledilıııe nazarı dikkati celbe1
decek kadar çoğaldı<"Yı mişlir. Soıı Iıarp d.olayısile üe heni şiktlyet l'ikri ge- nü saat on ikide Jıü1>J ·ı~
çiyor.
konaiJınuı karşısında•
Türklerin ecnebi addi ldzım
haber verilmektedir.
- Ajf uşlan, kollardan
mayıs) balu:esinde, Jıl~:
geldiğine dair mıılıtelif mahfalan filfüı bahselnıediniz
zun önünde. llu btıb'
keme bidayet .dairesinin ka Hayvan zayiatı
ıui'?
lıiliyorsunu1,
ya.
Bu kış bir çok vila- rarı istinaf mahkemesi kabııl
- Evet, yoksa yalan
- llili>orum.
ııak:etmişlir.
Şimdi
yetlerde fazla hayvan etmiş,
mı'? Şu yallı\jıın yuınuşa- Oradan da plaja, 1
nııılılelif malıkenıeler hey'eli
telef olduğundan şika ıımıımiyesi ioplcuıarak bıı cıl;: sedirin i.islfıne siz, ta plajına gideriz.Aıı1 9'
yet edilmektedir.
ı.ızuı o ui.izel \'ücııduııuz gilmişlik. 'J'aliiııı Jıawtı
mes'eleyi Jıalleclecekıııiş.
lJ('ndt>n fazla lfıyık de!fil
a<;ılıvordu. Sıcak ıuııı•·
ıni. Jlakilmli siiyleıııel;: da v'urdui}uııı anıı .ıil'
ve nazik, nermin ell(•rini- tini deniz lıaınaııııııdı.t )
Gala suvaresi olarak gösterilmiş olan ( VİLLİ FRİÇ, DİTA
ziıı J.wııim kaba ayaliları- cektim. Plala phıj, ~·
PARLO ve LİL DAGOVER} in temGili muazzamı
nıın tırnaklarını lwsıncsigi.iıni.i.ı::- plaj!.
ne ıuii.sade elıııeınek Pğer
A.nıerilmya geleli 1
RAPSOD.İSİ
bir kahahal..se lıiı; durıntızaman ohuamakla
Filim bütün İstanbul ve beyoğlu ehalisinin hafızasında uzun
<lan ı::-IkfıyPl ediniz.
ber hu ,,ıaJın dfıtıf~
müddet silinmiyecektir. Bus Balinin biryük macar çingene
llu c·iddi Y<' yapmacık· en nıükeınınel hil' l'
orkestrası heyecana gelmiş temaşakiranın medit ve sürekli
lan lıiddclli süzlerinı d(•rolduğmıu <luynıuştt1ıJl~
alkışlarını kazanmıştır. Her gün saat 16; matinesile akşam
imi tesirini uüslerdi.
Avı·upa Ye .\.mcI"ili
21 ~ ta icrayi ahenk edecek olan çiagene orkeştrası bugün
1
müs,tesna olarak saat 18 matinesinde dahi oynayacaktır.
Ayak tu·ııııulaıı lıaş uzaman serbest hayat Jı
Çingene orkestrası yarı geceden sonra her akşam Maksimde ıı ı ('uma ucı;ti. Oınuzlarımde huifüıı olduğu 1' 1
repertnvannın "n müntahap parçalarını çalacaktır.
lıaını Pazvanoğlundan
daki
kulun<:larmu
kırniak
derinle.re dalınamışll· ,
11
baska
halıaıı(•si ile- ıııis !Jİhi hivaş yavaş il(•rliyor ,,e ~
. dibünen ·oksa
vanta l•ol.aıı haşıııı <•ğdi.
hut !J('rilivordu. JJ 11
«hazırol cenaze nan1aYüzünü yüzüıııı· yalda~- içindir ki i>ıata plaJı •
zına» diyip dünyadan
lırdı. İpek kaılar yıııııubestliijiıı ilk <;ılı,
( HERBERT BRENONS ) ın büyük eseri . Mümessilleri :
el yuınmalıyız.
şak sa<;ları yanaklarımı
Ierine sahne oluw~ı 11
H. B. VARNER , MİLS AS TER , ANNA NİLSON
Mabadi var
YP yanaklarım
ile b<•rapek çabuk bir şöıu·e 1
her tip içiıni uıcrldarken
zanmıştı.
Önümüzdeki Çarşamba () l~R ,.\Ü,.\
hafif bir sc>sle:
('.rasını oorınıy
..
· 0 ıf1 't'·/
~üstantiğe
.
(.' 0 n•·siniz ama, d e d ı,
" ~
nl<'rak <'diyordum, •f1i· p1 ı
Imılın kalbini ı;ok uüzel günü için zuhur pd<'ıı ~
hırsızlar.
anıamış sınız. Sizde hu
l' ıt,,
YA~l~DA
Sinemasında
fırsat bana bu suret 1 ,
ı\lenen1en ~lüstantiği
tallı
dil
varkc•n
sözlerinitı
Türk mu:;ikişin:ısları tarafından
taşla
iki
kuşu
birdeıl
ı,·
Bekir beyin evine üç
ASRİ METODLARLA ALAFRANGA usulde tertip edilmiş
zi filiyata hile düks<'nlz
insan
uayrı ihtiyari lwr
durmuş olacaktı.
liıı
TÜRKÇE
ESERLER
KONSERLERİ
başlıyacaktır.
gün fasıla ile n1asa
sPve razı olur.
Hamamcı güzeli ııe ı,~
Af{NOLDİ ORKESTRASI
koyarak pencereden
•
\·ay
canına...
lliç
fartık
fazla koııuşınadııJl' 4t
eserler İn provalarını ikmal etmiştir. Bu hafta muganni ve
hırsizlar girn1İş, fakat
kında olmadan bir tırnak zaııdığım sedirden 1"'
bir kaç gün sonra KONSERLER BAŞLIY ACAKTIR
Calınacak ve tag nııi edil.ecek eserler: KAPTAN ZADE,
kesnH•k meselesi bakın
t'eı· bütün asabım ~
her iki defasında da
ALİ RİZA MUALLİM ZATİ ve NURULLAH beylerin eıerişi ne neticeye u<•lirmişyemli oihi bir co,·\ ı
bir sev "ya ı)an1an1ıslar1.. rı..ı:r Tf'f: at bir lrar il' ,. ıı:~,~, r verilrr ktir.
ti. A<;lli.lan açı(ja Y<' ı;ok
kc•sh(•dı•ı·<'k fırJadıll 1 '1
dır. ı\lüstantiğin evini
melıarelle edilen hu lckyinnwk i<;in daracı~
soyn1al· için arka arlifi reddPlllll'I, ııe J,adt ı•
ma {Jirdiıo.

Yarin benim kulübemi
bir harem ağasına,
senin konağını bir
soytarıya vermiyecekleri ne malı.im? Haydi
bunları da
geçelim.
Yurdun1uzu düşman
elinden kim sıyanet
edecek? Efendilerin nıi?
Onlar aptesaneye lalayla gidiyorlar, taharet işini dadılarına
gördürüyorlar memlekete yalnız zarar, yalnız ziyan, yalnız felaket getiriyorlar. Ellerinden başka bir şey
velmez, gelemez. İşte
Pazvanoğlu Rumelinin
sağ kolunu olsun kurtarmak istiyor. Tunaya mazluınların göz
yaşı karışmasın, diyor.
Fena mı vapıyor?
Bölükbaşı, tunç çehresinde küçük bir tahavvül gösterıneksizin
kenıali itidal ile n1ukabele etti:
- Dedikleriniz doğ
ru da olsa nıemleketi
babanızın
nıalı gibi
paylaşnıanıza hak vermez. Daha doğTusu
benin1 aklım bu karı
şık işlere
ermez. Şu
diyarın iyiliğini, fena-

yüzünü sen mi gördün,
ha an mı gördü. Onların
sesini ben mi
işittim, babam mı işit
ti. O adamlar zümrfıtü
anka kuşuna benziyorlar. İsimleri var, cisimleri sanki yok. Mal
sahibi malını bilir.
Eksiğine, gediğine bakar.
- Bunlar, çocukça
laf, arkadaş. Güneş
yerinde durur anıa
ziyası her deliğe girer.
Bunu niçin inkar edip
vebale girersin.
- Bizi ısıtmıyan güneşin Allah
belasını
versin. Hoş ortada güneş değil, göze görünen bir ışık bile yok
ya, kuru bir ısım.
Şinıdi masalı bırak ta
beni dinle: Kaç yıldır
ki diyarınıızda ne bet
kaldı, ne bereket. Zulünıden viran olan haneler yan yana konsa
sekiz Rusçuk peyda
olur. Her sene on çocuk duvuyorsa yuz
babayeğit, cellat elinde can veriyor. Düş
muman burnumuzun dibinde.
Dedelerin1iz, sallat
Moskof un adını «te,arihte» . okurdu. Şi.ndi
heriflerin eli en~enıiz
den ay:ılnuyor. ı\la
denıki Istanbula hulus
çakıyorsun. Ben de sa-·
na sorayım:
ı\lt:haç
.
nerde, güzel Bodin ne
oldu, Erdil
nerede
k~ldı? Sekiz Runıcli
bü _·üldüğündeki bu ül- kaya yapılan hu tcşeb
keleri şuna, b ına pİ) bü 'er nıanidar görül( ügünden . tahkikat
keş çeken senin tvpyapıldığı haber verilnıak istediğin yadigarnıt:ktedir.
lardır. llenin1 dedeın,
şunun dedesi kellesini
koltuğuna alıp, dü:;manla çarpışıp can
onemrı
bahasına toprak kaIMümessfü: EMİL YANİNGS
zanmışlar.
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NEMADA
~
Matine olarak (BİLLİ DOV) un temsili güzini
SEVDA PAZAR! filminin son temsilleri. Saat tam 16} ta
Zengdı varyete p-ogramı. Akşam saat 21~ ta meşhur sinema
yıldızı Lüsiyano Albortininin en güZel temsili

- - - - - :.. ıo

FECi DAKİKA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
Hil4liahmer istanbul merkezinden:

Cemiyetimizin malı olup Balatta Kesmekayada Hammami Muhittin mahallesinde 329 arşın arsada kain 65-71, 65-73 atik
ve cedit numaralı iki kıt'a hanenin müzayedesi neticesindeki fiyat azgörülmüş olduğundan şubatın 21 inci perşembe günü
merkezimizde tekrar miizayedeye devam olunacağı ilan olunur.

1

karla kapiV
du v>'U gibi yoWO ~
nıan açılacağı d~ 'ıı
de!!ildir.
/
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nın
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Filimin ilk irasei münasebetile büyük gala müsameresi.
İlaveten: MAHiR ŞOFÖRLER üç kısımlık kahkahalı komedi.
Her akşam zengin varyete programı.

(~lab:ı~

İzdivaç
Borsa komiseri Kemaleddin
beyin kerimesi Meziyet hanı
mla sabık Şurayıdevlet azasın
dan Mahmut Nedim paşanın
oğlu Ferit Mahmut
beyin
akitleri icra edilmiştir. Her
iki gencin mes'ut bir hayat
geçirmelerini temenni ederiz .

'1t

Apolyont g~ ı .,~
.. JıJ
Apolyont g.0 li~j ~ıısantim
derıı:ı . ı "tı
0~o · /~1
donmuştur.
Halil bey adasırt ııı lll
0
ba ve yaya 5·
gidilnıektedir ·.
dahilinde bıf 111,
çocuğu ile dotlf1
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Hayatı
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ucuzlatmak!

Zor değil. işte size
giizel bir misal ..
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Ôjen amca karşısına tilkiyi de almayi ihmal etmemişti.
Ôjen amca köpeğine hitap
ederek diyordu ki:
- Ey bakalım tilki, işleri
miz ne halde?..

-

,aiAll
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(Ko lin Mur) un evimde
R

yetiniz:e
sahne
olan
bu
odaya avdet ettiniz öyle mi?
- Evet, işte karşınızdayım!
- Ali 1 Belki de benimle
pazarlık etmiye gelmişs.iııizdir.

-

Belki....

iki

Ne dedin, ne dedin?
Ben de mi bir şey anlamıyo
rum? Onu sen affetmişsin.
Yalnız dün · akşam yerde bul-

Paristeki Kadınlar Sarayı
k ( Saray ) kelimesi şimdiye ile muazzam bir bina, bir
adar daima zenginlerin ikapansiyondur. Fakir işçi kızlar,
llıetgahına verilmiş bir isimdi.
çalıştıkları müessese ve fabrilil!bııki bizim bahsedeceği- kalardan alacakları işçi vesi llıit b
( K d 1n1 S
)
kası ile burada bizim para
):'
u
a
ar arayı
hesabımı:ı:la 60 kuruşa mukabil
Lransa da genç ve fakir kız~a mahsus bir müessesenin
yerler, içerler, yatar ve kal ~
karlar. Herkesin ayn ve kü'dir ·
çük bir odası vardır. Bu odada
. liayat pahalılığı karşısında
soğuk ve sıcak sudan itibaren
;tısanıar masraftan ile varidat- bütün istirahat esbabı temin
trını karşılaştıramamaktadıt~. Bundan en fazla müteessir

edilmiştir.
İşçi kı:ı:lar her sabah doğru-

~lllll ise işçi kızlardır. İhtiyaç

eli
a

.. o'f•
ll

bit• 1
... tııı>'
S• '

.erat·~·lı

,
"
r ve

dan doğruya işleri başına
içinde çalışan bu kı:ı:lar evvela gitmek için (Saray) !arından
trkeklerden az yevmiye alıçıkarlar ve akşam vazifelerinrorJar, sonra da erkeklerden
den gene doğruca (Saray) Ia•aiJa olarak maişet dertlenna dönerler. Hariçte esbabı
liııden başka bir de tuvalet
mücbire olmadan faıla kalmak
'ıitsraflan var. Hele bu işçi
yasaktır. Sinemasından tiyatro,
k~
\re konserine varıncıya kadar
an kimsesiz de olurlarsa o bütün eğlence şekilleri saray
~llıan akıbetleri sukut gibi da mevcut olduğundan kimse
ır facia ile nihayet buluyor.
dışarda kalmaz ve bu suretle
genç kızların ihtiyaç yüzünden
1 l\adınlar sarayı buna karşı
esis edilmiştir. Bu mü- Paris kaldırımları üzerine su'tsese lokantası, yatacak yeri 1 kutlarına mani olunmaktadır.

Yalnız
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yeceğim.
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Ôfen ancak düşıincelerl arasında ha:flf bir gdrflltfJ
qlffl, d6ndil., hayrt!:tlrulen 1'91ırdı

- Olduğumuz yerde tepin· yoruz değil mi? Müsadenle
ben bu fikrine iştirak edemi-

ıstı·

-

Arada «1» saat geçti

•

1cıı

..

1Saat on üçü hiç çalar mı1
,
~

D8NYADA ()Ll'P BİTEN
\' AKALARDAı İNTİBALAR

Süt

erkekleri

değil

l<:acl111 ı11iir·ı·i111leı·i ele
l(l~ıı11 etseııize
JJaı/('/11

•

muş olduğum kağıt hakkında
söylüyorsan o başka. Filvaki
ışık deryasından, ışık cebelinden bahsetmesine rağmen ö
kağıt parçası mümkün olduğu
kadar mu:ı:lim. Hele şu kağıda
bir kere daha bakalım ...

Bu sözleri söyledikten sonra
Öjen emca cebinden mahut
kağıdı çıkardı ve kendi kendine söylenmiye başladı.
- « Işık deryasile ışık cebeli arasında bir müşareket
yoktur. Arayınız!.. » Evet anyalım ama
neyi anyalım?
Elbette derya ile cebel arasında bir müşareket olamaz.
Bu da laf mı acanım? Doğrıı
şu kağıtla miltevaffa Meryadekln yazıhanesinde bulmuş olduğum mahut pusla manasız
lık noktai nazarından birer
şaheseri Işık deryası ne demek
oluyor? Deli saçması acanıınl..
Mösyö Kroşe hem böyle söyleniyor hem de başını ellerinin arasına almış derin, derin
düşünüyordu ... Gözlerini kağıt
parçasına dikmiş, sanki o manasız kelimeleri manyatizme
ederek onlara esrarlanm söy·
)emek istiyormuş gibi gözlerini kelimelerden ayırmıyordu.
Bir aralık kağıt parça5ını
daha iyi görmek için masanın
üstündeki abajurlu küçük lambayı da yaktı ve gözleri o
esrarengiz kelimelere merkfız
düşüncelerine gömüldü. . •
Aradan bir saat kadar geçmişti.

ki

Ôjen amca düşünceleri arasında arkasında hafif bir gühı on /ııilıiıı
"f .
, rültü işiterek arkasına döndü
ıı rıu 111/111 ve gözleri hayretinden fal
tııı J.:ıılkıııu tıı.
taşı gibi açıldL Beri yanda
(·· ••
11111111'111
1 ~,..
•
•
Tilki de hafif, hafif hınlda
,. · yu~ı. ırmyordu.
. . .
ı1 ıı,. ık/ısnılı
tıı
Öjen amcanın önünde yak '14ıl/ıı er bancı birisi ayakta duruyordu.
•·Lıeı-/e mıi
lıı~·1
herifin elinde bir tabanca
"4Jı
ultlıık,
vardı ve tabancanın namlusu
1
~
hayııluı
Öjen amcanın kalasına tevcih
tıı1·r .
'ıi
1 ili le ,. t!
edilmişti. Öjen amcanın teact ('
~J. r~u /11/ ciip ve hayreti pek az devam
•ııt
~ı . 1 ııt111 c/11
etti
ve biraz sonra siması
tı~,
~.· ll•ıı/ is/ı• eski müstehziyane tehessümunü
iktisap etmişti .
•l/adanı « l'uoııııe ]\'der •
/\,,,,,
. l
Öjen amca karşısındaki
•t• il 1/1/İertl/I c'T de flpkı ğıı yilıi ( dar ağacı ) Jran'"'k
.
.
..
şahsı meçhule en tatlı tebes{(
lllalı/;ııııılar !Jıbı ulam
sadaki ( kiyoti11 )
veya
11111
11
sümile sıntarak sadece:
11/11/ır
//
..
Aıııerikaıl11ki ( eleklrikli kol- Doğrusu çok mah~
ı''ıı·ıı·
.
,.,
ııı ıı ıuıyı yurılll'lı
ı>c
tıık ) ıısıılleri ile idam şekli
siniz! Demekle iktifa etti.
1111 b.1
1
!J<ıpaıı Paris km!m
1 'ık "
ni kad111lar İfİıı pek çirkiıı
Beriki de aldırmadı oda aynı
.\'r·ı 'lflıır1111/ıın .lime. l'ı•orınc bulııyor.
sükünet
ve soğuk kanlılıkla
ı•r
•
lr,, » ısıııiıııle /ıir kwlıııdır.
başını eğdi
ve bir cevap
« Xiriıı, diyor, malıkıiııı11ıı
/ıq,, "~•ır/q iılaıııa ııııı/ıkıiııı
vermedi, Öjen amca bir
lwbt.•ri olıııadaıı !Jl'meyıııe
111
/ıır
·
.
1 '
müddet sükutu muhafaza etıı 11,
11/wıı
t'ılılı111•::frr.
karışlınlııcak saııcı ııe ıslı 1 1
tikten
sonra sordu:
ı1ı1.t;'' 'ı/eıı lıııp.scılilirler. Bıı rapsı: lıir ::elıir 11eya ııykıısıı
- Nerden girdiniz?
4r I 1 hıırt>ke/i kııd111JıJ.; İfiıı ıırıı.mıclıt <.>ıJaSl/111 İl/ıa/ edile- Bahçeden.
'tıı ,/rıı,.,,rrı ft'lrikki ı·ılt"n f>cı ı-ek :l'lıirli ya:lerle iılaııı ı·e
- Ayak sesinizi bile işit1 'it/ 1.
'it
htııfırı. yıı::clıtjı tl:ıııı
medim.
:ası y<ıpılımyor'? .llakStıl l.lf! .. 111,,1,. 1 .
.
·ıı, 1
<ı e ı/e ıwkl11i nır::ıı - Bunda şaşılacak bir şey
~eriy,.le
ımı:ır
iıısanlarııı
b lltııı/11'r:1 1
~ı/
J 1 1 l'df'rt'k ma/ıkıi111
yok. Ben gürültüden mütenefi:alt'i ıııicııllan i.w yılrıillıisıi;;
1 111
1 (/,.
• •
1
fir,
patırdıdan hoşlanmaz bir
~.,,,.
!'1ıı ıle ( ı-.Jtiııı )
palırdı.w:: t'f' hic: bir merasime
adamım.
.\ lıııc·!.·t
' ,., ı·ır.
lobi /Cl/ulmııdwı y11pılıınıl;.
t 11 rıı/· l
- Evet goriiyorum ki ses'l, .. • ' l(L /;111/ının lıt'Jllt'İl1$iıl11ııılrır ılalıa inscıııi olıır ııe
6· 11rrı .
.
siz: iş görmeyi tercıö ediyorit ,
6/ıim /ııı.~ktı
4ıın1t1ıs/,• ılı!fi
bıı
ykilılc
n>:a
lalbikrılıım
suınız.
Demek ki tahminim
•
ıır. lnuilfrrl'ılc olı!ııkmJı;ı/11nlıı rlıılıil 11111111/ultr .•. »
veçhile tekrar geJdini:ı:, cina·

'''k rJ.:/<"riıı ı1aMıkı
.

''•

1

,,

adam birbirlerini gözlerile ölçüyorlar, birbirlerinin
kuvvetlerini deniyorlardı. Öjen
amca oturduğu yerden kıpır
damamışb bile. Çok sakinane
söz sölüyor, lıiç bir hareketinde küçük bir teJq bile
göze çarpmıyordu. Tabancalı
adama gelince; o da kenı~ine
çok hakim görüniiyor, baridane idarei kelam ediyordu.
Öjen amca muhatabına bir
iskemle göstererek kemali
nezaketle sordu;
- Oturmaz mısınız?
Şahşı meçhul gösterilen iskemleyi masanın öte tarafına
çekerek Öjen amcanın tamam
karşısına
oturdu,
elindeki
brovning rilvelverini elinin
uzanabileceği
bir mesafede
masanın üstüne birakti ve pek
laubaliyane bir tavurla ayaklannı da
masaya
dayadı.
Mösyö Kroşe herifin ayaklannda avcı çizmeleri bulunduğunu gördü ve kendi kendine:
- Katil bu herif! Diye düşünürken yüksek sesle:
- Artık konuşabiliriz! Dedi.
- Evet konuşabiliriz!
- Doğrusu tuhaf bir tesadüf. Tıpkı o akşamki gibi
değil mi. Ben mösyö Meryadekin yerinde oturuyorum ,
siz de karşımdasınız....
- Ne demek istediğinizi

(Kolin Mur) un evi bir neş'e ve saadet menbaıdır. Büyük
: ldızın bir erkek kardeşi ve bir yeğeni vardU' ki her
::iidn ~ ,le kendisi bakar.
" Kolin Mur » bu onbeş , onaltı yaşlarında olan iki çocuğu çıldırasıya sevmektedir. On1ar da hamilerine karşı daha
az merbut değillerdir. Akşalan, stüdyo dönüşünde Kolin Muru kapıda beklerler. Bir az sonra mükellef bir otomobille
gelecek olan, artık herkesin tanıdığı Kolin Nur değil onlar
gibi bir çocuktur. Onlarla beraber ne oyunlar oynamaz, ne
maskaralıklar yapmaz.
Resmimizde kendisini böyle bir eğlence sahnesi esnasında
görüyorsunuz.

« TNT »

yıldızlar

Yeni

Leyla Haymes, sinemaya
intisap edeli henüz alb ay bile
olmıyan bu genç kız kendisine
daha şimdiden çok parlak bir
mevki temin etmiştir.
( M . G • M . ) şirketi teyfa

(IJt1i)ı1iı1 ycnı

sesli fi 1i n1 i })ll
ısı111 1a~tvacak
.
;

anlıyamıyorum.

- Haydi canım! Bir kaç
gün içinde o geceki vak'ayı
unutmuş olmanıza imkan ve
ihtimal tasavvur olunabilir mi
biç ....
.( Mabadi var )

•

Avukatlar

1
1
1

arasında

ikinci reis inliha-

i1

bı münakaşalara

sebep oluyor

'

1

Baro intihabatı pyanı dik1
kat bir şekil almıştır. Geçen(Harold Loyt-1..ui) «TNT» ( iaymesi bundan üç dört
lerde aktedilen bir içtimada
ay eve) yalnız bir filim tiçin
ismini taşıyan yeni bir sesli
reısı sani
intihabı mevzuu
ettiği halde san'atkaangaje
filim yapmıya başlamıştır. Meş
bahsolmuş ve namzetler lcakrın bu eserde gösterdiği mukında şiddetli bir münakaşa
hur komik bu eserde beraber
vaffakiye üzerine kendi.si ile
cereyan etmişti.
• oyruyacağı kadını sepnek için
beş
senelik bir mukavele
Avukatlar hey'eti idareleaktine
mecbur kalmıştır.
uzun müddet düşünmüş, niharine girecek zevatın kendileLeyla Haymesin sesi muyet ( Jan Artur ) u intihap
vaffakiyetinde ki amillerden
rini hakkile müdafaa edebietmiştir.
en büyüğüdür, denilmektedir.
lecek kabiliyette olmasını istemek tedir.
İstihbaratımıza nazaam, Bacıkan
Seyhanın
ro kongreııi ayın 25 inde
içtima edecek ve reisi sani

Yoldan ,

vaziveti tehlikeli

vagon

intibabatı yapılacaktır.

İkinci reisliğe sabık Anka-

ra Şehremini Mehmet Aü ve
Osman Nuri beyler namzet
bulunmaktadır.

içtimaın mühim ve münakaşalı olacağı zannediliyor.
Birinci reis intihabı :ı:amam
henüz gelmemiştir. Mamafi

Bu.

birinci reis intihabının da aynı
hararetle cereyan edecegi şim
diden anlaşılmaktadır.

Adananın Kahirli kansının
Belıreci
kariyesinde salhan

Hasanın

km ve alikiş oğlu
Alinin zevcesi Ayşey tecavuzda bulunan kalıncı mevltiinden Silo oğlu mustafa Aytenin
kayın bin.deri
akliş
oğlu durdu tarafmdan av tükatledilmi~.

derdest edilmiş
tevdi edihniştir.

kurtanln1ıst ır.

Türk

ocağı

piyan ~03u

Türk ocağın:n bu sene tertip ettiği piyan"o bilett...r:n·n
üzerindeKi tarih sehven 9'28
yazJmı.ıı bulunduğundan keşi

Bir katil

fenğile

Konyaya ci,·ar .\.laca istas}onunda, biı·
yataklı yag-on raydan
çıknıı!:', fa kat epeyce
u ğr~şıldıktan ~onra

Katil

ve adliyeye

de edilip edilme ği hakkında
vaki olan müracaatlar dr,layı
sile bn tavzih!n goodei i>;;csi
mecburiyeti
ha!ill o!muştur.
Piyanko fıenüz k.şide e~!!me
miştir. Keşide brfüi aJnca
gazetelerle ilii11 cdileceldir.

~.niz kulübü riyaseti
Usküdar deniz kulübü hey
eti umumiye ictimaı yapı!ınış,
riyasete Bahriye telsiz telgraf
mektebi müdürü binbaşı Şem
Httin Bey intihcp olun:ı!t:stu!'.

~

1\danada kar ye yağ
ınur sularından etrafa taşan Scvhan nehrinin etraf için büyük
hir tehlike teşkil etti~i haber yerilınektediı·
J)iğcr

taraftan geçen
:.;ün g-:t yet :,iddctli bir
~!olu y•~gıııış Ye yirıııi

d:.kika

(levanı

etnıis-

' tir.

I A 1_e_k_s_a~n-ya_n__e_f_-c_e_n_a_z-~s
Erıneni

katolikleri

patriki ():ıanııes A~..:k
san ·an efendinin cenazesi, bugün Beyoö·lu
Sent ı\l;:ri kili e..:İn<.'c!1
.
!,... ·,•·r·'•

'.
1

'

.

18
192~

"I

r--'1l11111111

li ista~ill bankas~l l

'" '"""·

1>o ;t::sı

ilektlrikle mücehhez muntazam
kamaralar ve güğerte yolcu·
l11nna mahsus mahfuz
mahalleri havi

Aydın 18va~~bat
günü saat 17 de Sirkeci rıli
hmıııdan hareketle f Ereğli ,
Zonguldak , Bartın , Amasra ,
Kurucaşile, Cide J iskelelerine
azimet Ye avdet edecekfr.
Fazla tafsilat için Eminönü
Rıhbm ban 2 numaraya müra·
caat. Telefon: 5685

Seyri sefai11
Antalya - ~.ersin posta31
(ÇANAKKALE) vapuru 1 ~l
Şubat Salı 10 da Galata
rıhtımından hareketle [İzmir,
Kiillilk , Bodrum , Rados ,
Dalyan , Fethiye , Antalya ,
Menin) e gidecek ve dönüş
te mezkur iskelelerle birlikte [ Taşucu , Anamor ,
Alaiye, Finike, Sakız , Çanakkale, Gelibolu] ya uğra
yacaktır.

surat po3ta31

Ayvaıık

[MERSİN] vapuru

19 Şubat
17 de Sirkeci rıhtımın·
dan hareketle [Gelibolu, Çanakkale, Küçiik kuyu, Edremit, Burhaniye, Ayvalığ Ja
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte [ Altunoluga J uğrayacaktır.
Gelibolu için yalnız yolcu
alınır. Yük alınmaz.
Salı

İL; 1'
1K Şubat pazartesi T rabzon birinci
yaca! tır.

postası yapılmı

başında

Galata köprü
merkez acentesi.

Beyoğlu

2:.HiJ
Mes'adet hanı altınde dairei mahsusada şube acentesi
İstanbul

27 40

'

.

.

.
I~<)YD TRIE..~TlNO
Limanımıza

i

Tarihi tesisi191'!·i
Mahmutpaşada Abut efendi ~ ı
haıımdadır, bilumum banka
muamelatile iştigal eder . ~ 1
Vadesiz tevdiata senevi
'',,fi , altı aya "08, bir se- i
neye •" 9 faiz vermektedir. !

muvasalatı

beklenen vapurlar
( VEST A ) vapuru 20 Şubat
Çarşamba [ İtalya ve Yuna·
nistan] dan
(KALDEA) vapuru 2ı.Şubat
Cuma [ Batum ] dan
( TEODORA ) vapuru 24
Şubat
Pazar [ İtalya ve
Yunanistan J dan
Yakında limanımızdan hareket
edecek vapurlar
( DİYANA) vapuru 18 Şu
bat Pazartesi 18 de [ Selanik,
Volos , Pire, Patras , Ayasaranda, Brendizi, Ankona, Venedik ve Triyeste] ye
( SEMİRAMİS ) vapuru 21
Şubat Perşenbe sapah tam
saat 9 da Loyd skspres olarak
[ Pire , Brendizi , Venedik ve
1'riyeste] ye
(VESTA) vapuru 21 Şubat
Perşembe günü 16 da [Burgaz,
Vama ve köstence Jye
Her nevi tafsilat için Galatada mumhane (LoydTriestino)
başlıca acentesine . Telefon
Beyoğlu 2127 ve ya Galata
sarayında sabık Selanik bon·
marşesf binasındaki yazıhane

sine Telefon Beyoğlu 2499 ve
yahut Sirkecide Meıı'adet ha·
nındakl yazıhanesine müracaat
edilmesi. Telefon İstanbul 1235

1

1iilll111111ııı~ııııııııımıruıııııııııııı111Mt11111111ııııııııııııuıııııııııııııııwunıınlll'i:l
Kadıköyünde Hasan paşa
mahallesinde Taşköprü caddesinde 1 Adada kain atik 8
cedit 5 No apartman ile gene
mahalle ve sokak mezkfırun
2 nci adasında kain 8 ve
10 numaralarile mürekkam
apartmanlardan ms.ıf hisseleri
Tahir ağanın borcundan dolayı 30 gün müddetle ihalei
eveliye
müzayedesine vaz

Uıı1tıt11I

is.

J\fii<liiri) et

AYYARE PIYANKOSU
Keşideler

2 nci

olunmuşlardır.

nur.

d.ın

İDARE İŞLERİ

133 I!lcir.o 'mik~a.bı çırdlı çam
'"~nac~id'r. ita;--a tAlip olan!arın
hanında mübayaa komisyonuna müracnatla şartnamesini göri!p ihale günü
olan ( 10) MarUan evel son fiyatlarını
bildiren mektuplarını u!numi müdüi·lüğe vermeleri ilan olunur.

1

Birinci adada kain atik 8
cedit 5 No apartman 168
zira 20 parmı:k arsa üzerin·
de tam k;;rgir
betonarme
ıskeletli olarak bina edilmiş
olup tahtında zemini çini d.öşemesi
tahta bölmeyi havi
kahvehanedir.
Methali çiçekli çini olup
1 inci katta çini merdiven
sahanlık çini zemini arab;k
1 mutfak 2 kısım 1 sofa üzerinde 4 oda ve bir halayı
muhtevidir. • İkinci kat bi!;nci
katın aynı olup üç katın ze mini çini sabit kazan ve çini
tekneyi. - çamaşırlık üstü kapalı önü açık taraçayı muhtevidir. - Derununda kumpanya
suyu ve hava gazı techizatı
mevcuttur. - Hudutları: bir
tarafı Taşköprü caddesi diğer
tarafı Arif bey sokağı diğer
tarafı Ferit bey ve Sofi arsa·
sile mahduttur.
Kahvehane ve diğer aparteman mezkur mahalle ve sokağın 2 nci adasında kain
8 ve 10 No olup 270 zıra ve
21 parmak arsa üzerinde zemini ve taraca ile beraber
6 kat olarak tam karğir beton arme
iskeletli olarak
inşa edilmiştir. Tahtında 3
dükkan vardır. Zemin katında
çini bir taşlık, merdiven atlında· kapucu odası ve 1 numaralı dairede 1 sofa üzerinde 3 oda 1 mutfak 1 hala
1 gusulhane vardır.
1 ve 2 ve 3 ve 4 ncü kat·
ların her birinde koridor üzerinde altışerde 1 mutfak birer
kiler birer gusulfane bir halayı muhtevidir.
Üst katında umuma ait 4
odun deposu ve zemini çini
tekneli ve yer ile kazanlı çamaşırlık ve zemini çimento
etrafı
bir metro irtifaında
divar korkuluklu östü açık
taraçayi muhtevidir.
Deronunda Hayri, Vehbi,
Mecit, Kazim, Ali. Riza, Mühendis Hulusi, Fazil, Refik
beyler sakindırler. Hudadu :
Bir tarafi Anastas hanesi ve
Sofinin arsası ve tarik ile
mahdut. 8 atik 5 cedit nu·
maralı
Apartmanın
temami
6000 ve diğer 8 ve 10 numa·
ralı Apartmanın temami 19999
lira kıymet takdir olunmuştur.
Bervechibala gayrimenkul otuz
gün müddetle müzayedeye vaz
olunmuştur. Fazla tafsılat 928
7590 numaralı dosyadadir.
Taliplerin kıymeti muhammenesinin yüzde on pey akçe·
!erini alarak 23 Mart 929 ta~
rihinde saat 14-16 kadar İs
tanbul icra dairesinde müzayedeye bizzat ve ya bilvekale
müracaat eylemeleri ilan olu·

1202

?d

•za

3872

_
IstaıılJtıl Ji111an sirketj11d('
,

İstanbul icra dairesinden:

Pazartesi

is.

on

ŞUBAT

Bartın Jüı.,

L

Telefon~
YAZI İŞLERİ

PAZARTESİ

her

ayın

keşide

1üyük ikramiye
~u keşidede

11 indedir.

11 Mart

:J.),000 lira

:3,900 numara

kazanacaktır

·l ıaçlarınlZI

~ahçekaJ?ı?a.. Salih Neca!i _eczanesinde
!hzar ettırınız. Reçetelerınız taze edeviye ile. ciddi bir dikkat ve i5tikametle yapılır. Dakik idrar
tahlili 165 kuruştur.
~aı's
1 Bahçekapıda
Salih Necati ec.,..
· .!
zancsinde taze birinci morina
balık yağının ki!oluk ~i~eleri 90 kuruştur. Mağşuşiyetini ispat
edene bin lira var.
Çocuk gıdaları emzik, pantalon muşamba, ğöğüslük, ş;r:ııga lastiği, C;ım şirinğa, lastik sonda, derece gibi bilcümle c~yayı sıhhiye ile krem, diş macu~u, podra,
kolonya, esans g;bi tuvalet eşyaları ~ncular sokağında yeni ıtrı
yat ve levazımı tıbbiye magaz:!smda ucuzca tedarik edilir.

Bal k yag'"'

H

Osı{üdarhiara rııü;de

(ADLER)
Yazı

(Adler) in ufki hurufat tipi
imtiyazı münhasıran Adler
yazı makinesin~ mahsus bir
hususiyettir.
Arzu olunduğu kadar çok
l:opyeler çıkarılabilir. İlel
ebet dayanır.
İlk yazı makinesi 1898
senesinde ADLER fabrikası
trarafından imal olanınuştur.
Bütün dünyada 360,000
makine satılmıştır.
Türkiye vekili umumiliği :
İstanbul, G{llata Voyvoda
han No 7-20, pasta kutusu:
Galata 447
Anadolu vilayatı ıçın ıyı
acentelikler ve seyyar memurlar aranıyor.
İstanbul Birinci ticaretten:

Ahmet Semaiş beyin Cemal
beyin bulunan (8448) temini
istifası zımnında merhun ve
(1918) senesinde İngilterede
imal edilmiş olan (115) kadem
tu\(22,1) kadem arz ve (12,1)
umuk (135) rüsum (275) gayrisaf! (175) hamule tonilatoluk Istaubul limanına mensup
(22500) lira kıymeti muham
mencri Karabiga nam vapurun man tefer:c-iiat bilmüzayede füruhtuna karar
verilmiş obıakla t-lip olanların

·rcı~KİYE İS•

"

BAl 'KASI

.\<!aıı:ı

İslaıılıııl

Tr.wzon •

Uursa

BalikPsiı·

İznıiı·

c; İl'l'"-Oll
Ed ı ·t•ıı ı il

Saııı~uıı

i\liisait muameliil,

Zoıı 1 ııılılal,
l\.ayspı•i

~ll't',;iıı

kumbaralaı',

kıymet i muhammenesiniıı
10 nı nisbetinde pey kaçe-

merkezi sert3babetinden:
T ahaffuzhaneler ihtiyacı için ~apalı zarf usulile mevkii münakasa.ya vazedilen elli bin (50.000) kilo kükürt İçin yevmi
l
münakasa 7 Mart 1929 tarihine müsadif Perşembe olarak tespit edilmiştir. Taliplerin şartname i görmek ve almak üzere
her gün Galata da Kara Mustafapaşa sokağında merkezimiz
levazim şubesine ve münakasa 3ünü d~ saat 14 tc münakasaya
iştirak edilmek için münakasa ve müzayede kanunundaki şa
rait dairesinde ihzar ve tanzim edecekleri teklif mektuplarını
tayin olunan saatten mukaddem 11Jezkur merke1de müteşekkil
masraf komisyonuna tevdi eylemeleri ilan olunur.

ENfES! i\1C'KE~1ı\1EL
SIHJ-Iİ!

Her bir tecrübesi büyük bir
muvaffal<iyet, bir zafer! Umum bakkaliye mağazala
r•,,

'1

h11lunur.

Satılık eşya
Şişli Etfal hastanesiııiie t 43
lira kıymetinde muhtelif eşY'
satılıktır. Taliplerin 25-2-92~
tarihine müsadif pazart~
günü saat 14 te hastanedek1
komisyona müracaatları .
Kadın hastalıktrı

hekimi: Doktor ,

CE/'1Al ZEKi
Her türlü kadın rahatsız·
lıklarını ciddi surette teda·
vi eder. Şehzadebaşında feV'
ziye caddesi 17 numara. Çarşamba günleri fukaraya pa•

kır kahveciliği

üç sene

günü saat on

Talip olanların İstanbul Evkaf müdüriyetinde Orman ve arazi
idaresine müracaatları.

Orman ve arazii v_akfiye M.:
Beykozda metruk kabristan 111Jltellindeki ıhlamur ve kara
ağaçtan imal edilmek üzere yüz yirmi bir metromikap gayrı
mamul kereste ile beşyüz elli çeki hatap satılacaktır,
· Müzayedesi şubatın yirmiyedinci çarşamba günü saat onbeşe
kadardır.

Talip olanların İstanbul !'.vk~ müdüriyetinde
erazi idaresine müracaat etmeleri.

Orman ve

~011 Saatin

ilri11 torUİ'-' 1
Kuruş

6ıncı

sahifede santimi

Sinci
4üncü
3üncü
2nci
linci

Şirketi

hayriyeden :

Ramazanışerife

«

«

«
«

«
«

«
«

«
«

=25
50
80
120

200

4{)()

İlan muhteviyatına dikka\
olunmakla beraber bu hıısu 5
mes'uliyet kabul edilıoeı·
Gazetemizde intişar edell
bütün yazıların hakkı.
mahfuzdur.
Abone şartları oO
Vilayetler için: Senelik 1~
altı aylık 900, üç aylık t'
kuruştur. Ecnebi meınlek~tr
!er için: Senelik 3000,
aylık 1600, üç aylık
900 kuruştur
Ramazan 7 1347

mahsus gece

~eferleri Şubatın 18 inci Pa-

~artesi günü akşamından iti-

baren icra edilecektir. Tarifeler vapurlara ve iskelelere
talik olunmuştur .

Güneş

Öğle

.\,,!
lıeı
l•('f

rasız bakılır.

Telgraf: istanhul Sı:ı 111

beşe kadardır.

.

Firengi, belsoğukluğu, cilt
prostas, zafı tenasül ve ka•
dın hastalıklarını en son u·
sullerle az bir zamanda mu·
l?Str şeraitle tedavi eder.
Adres: Babıalı, cagaloğlu
yokuşu köşe başı numara 43
T e!efon: İstanbul 3899

İstanbul üçüncü hukuk da'
hamilen 25 Şubat 929
pdzartesi günü ( 10,30 ) da • iresinden: Beşiktaşta Abbas
ağa mah.ıllesinde selaıolı1'
geminin bulunduğu kabataş
caddesinde
32 numaralı ha'
açık:arında Salı
pazarından
nede mukime Makbule haJll'
(150) metro uzaklıkta bulunan
mm zevci yusuf ziyaetl:İO
mezkur gemide hazır bulunacak naibi mahkeme Cemil
efendi aleyhine ikame eyle:
bey efendiye müracaatları ilan
diği nafaka davasında müddei
olunur.
aleyhin ikametgahının meçhıl'
liyeti hasabile ilanen tebliğ•1
llMİR VE PARİS SERGİ
ifasına rağmen müddeti ıoıl'
LERİNDE BÜYÜK MÜKAayyenesi zarfında cevap ver
FAT VE ALTIN MADALmediği anlaşılmakla hukıılı
y A iHRAZ EDEN MARUF
usul muhakemeleri kanunu11
398 inci maddesinin iiçüııcO
fıkrasına tevfikan gıyap kara'
l\:ONSER,'1\LAnJNI rı ita ve neşri tarihinin ferda'
Herkes, bilaistisna tercih esından itibaren 20 gün ıaf'
•l r. Meşhur doktor Zergerin
iında ilanen tebliği luzuıoıııt•
t<- kip ettiği usul üzere sureti
tahkikat hakimliğince kar8 r
:r.ıallf'rİ, hali tabiilcrinin muverilmiş olmakla ilan oluııur·
hafazasını t-~min eder.

Orman ve arazii vakfiye M.
Çarşamba

Doktor Feyzi Ahmet

İDEAL

kasalar

İstanbu] limanı s~hili Şlhh" y3

Çubukluda vaki mesire mahallile
müddetle icara verilecektir.
Müzayedesi Şubatın yirmi yedinci

Dişleriınin halaskarı

siııi

liradı ..

An l.ıwa

makinesi

T'ak<•inı
45
6,53 j Akşaın 17•16
9
12,28 ı Yatsı 15'13

ğıf
l~i~k~in;d~i_.;1~5~,2~4~İ~m;s;a·k~~·:'j:
8

l'.ıes'ul müdür Seiım /l

