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* * * AKŞAMLARI NEŞROLUNUR * * *
Fransızlar tarafından tevkif edilen

Nushası

her yerde (5) kuruş

Mütarekede
polis Cemil
elendinin iadesine muvafakat edilmiştir - Fırtınada karlar altında
donup kalan bir biçarenin cesedi yeni bulundu.
13u mes 'ele her halde efrafile an/aşılmalıdır
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tütün mevcut olduğuna göre
yapıldığı için hariçten alınan
tütün fiy, .• arı ile satış fiyatı
a~asında mühim farklar hasıl
olmuştur.
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için tornistan
Rüsumat motörü

da süratle geçemediğinden
müsademe vak.;. olmuş ve bodoslamasından aldığı rahneden müteessiren Rüsumat motörü batmıya başlamıştır.
Bu motörü ihtiyat kaptan
Nazım efendi kullaniyormuş,
motörün batrqakta olduğunu
görünce tornistana başlamış,
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Bu hususta bir fikir vermek
için şunu kaydetmek lazımdır ki bugün piyasada (30o)

Haliçte
bir
müsademe olmuş, neticede
bir motör batmış, bir makinist aklını oy-

11,48
1918

kıı, · ,cll<'ri tı•hlike altında
huhmaııları
kurtarmak

edilmiştir.

_________

er nasıl atlatı-

h1'1iııtll'

fl'f;'ık<·I

· Tüİ·k n• ~ uııan lnuhıl

iılarcsiııiıı

inhisar

fe~~nu bır gaze- Rüsumat motörü az kaldı

komisyon

(<'.'\lcri\,'»le
halini al-

ra(jııwn

""ıı vükst•lnıekh•dir.

Bir \ T~l k. a Köprü önönde bir kaza oldu
~Qınirat ~omis- JI~i 1lfil\1iY\t@ı? ~©\ll'l}»ll~itll

,,,

yükselirken

nıaı.:'ıa, sular ıııüll'ıııatli

itılenn ihtiyacı karşılamak

yordu?

seyalıali esııasıııda Jıaııaya

:-.utunu, Dünya şüunu,

H\ZİY(•I

~--------__;,

ru

lıaııa

Alina, J!I - •< Strunıa»
ıwhri lıavallsinde vaziyet
sıılfüı ıı<'pla <'lmekledir.

'ıı~

ı-tu~ı

en mua::::am baZeppelin)
.~efiııesi, son Amerika

oları (Coıııle

T rakyada bir f elaket halini aldı

,~

üzerine teahhüde
lqi ~e edebilmek için der1"-ı \arıçten mübayaaya baş~- Bu mukavele elde

loıııı

~"eyezan

l'~ İstinaden anlatalın: İdare

~~ uzak kaldığını gör-

Dıinya.nrn

kül

Saat <' ı ~ > ü Jıj~ çaJar ını?

hadiseyi, mevsu~~e itimat ettigimiz malu-

cide

hauraları,

:ırnç

5 - nci sahifemiule:

ihtiyatsızca yapılan

du,
bir,
ve
met

oyunu.

Octa

4 - ncü sahifemizde:

I;ıı_ ınühim

kı

r~ı~,

Seyit Ah

~'.r vaziyet karşısında

ın·

Büyük hava gemisi, se•
yahatini martta yapacak

Günün ta rihi, l\:ari sücunu,

-.._~eket yüzünden oldukça

bir müddet evel
'ı, l~ - Amerikan » namında
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( Confe Zeppe/in) balonu

MÜNDERİCAT

iş

için polise
müracaat eden
ve aynı masa·
nın başında işini söylemek
için istiçvabın bitmesini bekliyen «Ketti» isminde bir matmazelin çantasını açmış, 100
lira aşırmıştır.
Bir taraftan memura ifade
verirken, diğer taraftan mat mazell soyan bu mahir yan kesici, çaldığı parayı aynı
zamanda kundurasının içinde
saklamayı da ihmal etmemiş
tir.
Reşat, istiçvab.' bitirilerek

verakası

tanzim eder !erken mat mazel «Ketti»
çantasını aç - ,_....._ 1

•·

mış, paraların

yerinde yeller
estiğini görünce baygınlıklar
geçirip fenalaşmıştır.
Memurlar zaten Reşadm
rüşvet teklif etmesini garip
gördükleri için şüphelenmiş
ler, Reşad>n her tarafım aramışlar ve matmazel «Ketti» nin
paralarını bulmuşlardır.

İşte

Reşat,

üçüncü ceza
mahkemesinde bu marifetle·
rinin hesabım vermektedir,
Muhakeme başka bir güne
bıralcılmıştır.

Amerika sefiri

Seyyah geliyor

Amerika sefiri Mister Gru
bugün Ankaradan avdet edecektir.

Bugün saat ikide. yüz seyyahı hamilen Rena Marya Kristina gemisi şehrimize gelecektir.
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Kola){lıl(
Dairelerde işler
sürüncemede bı
rakılmıyacak
{!
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Ankara, 20 (H. M.) - Dahiliye vek~leti, halk işlerinin
dairelerde süratle bitirilmesi
ve işlerin sürüncemede bıra
kılmaması için talimat mahiyetinde yeni bir tamim hazır
lamaktadır.

ş

l
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.
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Güvyandak
Polisimiz
Ankara, 20 (H. M.) - Mütareke zamanında Fransızlar
tarafından yakalanarak Güvyan hapishanesine gönderilen
polis Cemil efendinin ana
vatana iadesi için hükumet
teşebbüslerini tekit etmektedir.
Fransa, tahliye edilen ve 8
seneden fazlaya !llAhküm o !anların
harice gitmelerinin
memnu olduğunu ileri sürmiiş
ise de, hük\ımeümiz ısrar et miş, Fransa da istisnai mua mele yapmayı vadeylemiştir.
Müracaat dün tekit edilmiştir.

Ankara da
intihar
Ankara, 20 ( H . M. ) - Bir
dansöz , burada dostu ile
beraber yatarken gece kalkarak kendini tavana asmışbr.
Zabıta tabkikab. hayabndan
şikayetçi olan dansözün intihar ettiği anlaşılmış ve doshı
serbest bırakılmışbr.

Soğuktan

öldü !

Ankara , 20 (H.M) - Yenice
mahallede , Yozgatlı Marya
isminde genç bir Ermeni kadını, ipe çamaşır asarken soğuktan kam kalbine hücum
etmiş , o ande ölmüştür ,

Basarabya
ve Ru sya

Atina, 17 - Bükreşten bildirildiğine göre Romen Hariciye nazın, Rusyanın Basarabya hakkındaki emellerinden
vaz geçtiğini meclisi meb'usanda beyan etmiştir.

Sırbistanda

muhtariyet
Belgrat, 18 Gazetelerin
verdikleri maliımata göre,
kral Aleksanar Sırbistand aki
• Macar akalliyetlerine geniş
muhtariyet vermiye karar verm iştir.

M. Burof M. Troçki
Atina, 18 - Hariciye nazın M. Burof, bir Yunan muhabirine Bulgaristanın Ttirki- .
ye- Yunanistan ve İtalya ile
münascbatı hakkında beyanatta bulunarak demiştir ki:
«-Türk-Bulgar misakına arbk
bir emri vaki nazarile bakıla
bilir ve yakında imza edilecektir. Bu misak bir muhadenet, ademi tecavüz ve hakem misakıdır.
İtalya ile de bir misak aktedeceğimiz hakkında ki haberler doğru değildir. Bu haber
jeneral Valkofun Roma sdera ·
timize tayininden çıkmıştır; fakat bu tayin ile bu haberin delalet ettiği mana arasında hiç
münasebet yoktur. Mumaileyh
orada, buradaki siyasetinı'.zin
organı olacaktır. Kendisinin
ayrı bir siyaseti olamaz.
Bulgar siyasetinde ise hiç
bir tebedd.il yoktur, Kabinenin te~ekkülünde nasıl tesp:t
edilmişse öylece devam etmektedir. Biz büyük siyaset
yapmıyacak kadar küçük bir
devli' tiz.
Siyasetimiz büyük devletlerin teveccüh ve müzaheretini
kazanmak, komşularımızla iyi
geçinmektir. ltalyaya karşı
da, bize her zaman vuku
bulan müzaberetindcn dolayı
pek dostanedir.
Bir Bdgar - Yunan misakına gelince, bunu arzu et mekteyiz ve müzakerata bas ladık. Ümit ederim ki bir
itilaf neticesine varırız; fakat
m:saktan evel iki memleket
arasında mevcut bazı muallak
mes'eleler halledilmelidir.»
Bul ar hariciye nllırı m.
Venizelos hakkında pek takdirkarane bir cümleler sarfetmiştir.

(Uiriıwi sahiff'•lı•lı
t:ı•bf'ıtiıı

Kendisi Almanyaya gidemediği takdirde Ankarada ikamet edecektir. Tro~ki İs
t.ınbulfı geçen gün bir namı
müstearla gelmiştir, ber,•berindc iki kızı varılır.
Troçkioin şehrimizde iknnıeti
mqhzu.rlu
göriıl~ügi.ı
zannediliyor.
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kının

kendi istihzasına
lakayt kalarak hala
meselesinde ısrar etınesine ve o yalanı
feracelerle, idare kandillerile
süslemesine
kızdı:

- Efendi! -dedi- Kamran beyin buraya
geldikçe sizi görmesi,
h''tzısizinle ,..,o·örüsn1esi
.
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Karadenizde fırtına olduğu
na dair Liman riyasetine hiç
bir haber gelm emiştir.
Sovyet bandıralı «İliç» va·
purunun karaya oturduğundan
da liman dairesi haberdar
değildir.

Dün gece bava son derece
soğumuş,
derecei
hararet
epiyce düşmüştü. Soguklar
devam etmekle beraber bugün
güneş açılmıştır. Rüzgarın ge·ce yarısına doğru Kara yele
çevirmesi muhtemeldir.

İzmir civarında hasarat
Son fırtınaların vilayetlerdeki tesirleıi peyaerpey haber alınmaktadır. Bcrgamada
bakla ve afyon zeriyatı harap
olmuştuı-.

Yeni doğan kuzular ölmüş
lerdir, Bakır çayı tuğyan et·
niş, binlerce di:ıniiın arazi su
altında kalmıştır. Bu araziden
başka «20» bin di:ınüm mera
da su altındadu.
Balıkesirde
Manyas go u
kabarmış, civarmdalıi bütiln
tarlalar su ·altında kalmıştır.

İki polis arasında
Polis divani, ahiren bir polisin, evine kabul t!ttiği diğ-:r
bir polis aleyhinde vaki olan
müracaatını tetkik
etmiştir.
Mevzuu şikayet, bir aile
meselesidir .
D:van gerek müştekinin,
gerek şikayet edilenin terkini
kaydına karar vermiştir.
T ereşşüh eden malumata
göre, makam, müştekinin terkini kaydı ağır bir oeza olacağı mütalaasında

bulunmuş

tur. Evralr, yeniden divanca
tetkik edilecektir.

Borsa meclisi
toplanıyor
Borsa komiseri Kemalettin
bey uzun müddettenberi rahatsız olduğundan Borsa meclisi toplanmamakta idi. Meclis
bugün, Kemalettin bey iyileş
fğinden, toplanacaktır.

l;izıııı

h;iıı

dı•

h ·ılı ın ıı 1ıı lll'.•
•

On altı yaşına gelmiyenler evlenemez

belediyesi, İzmirde
bir ekmek fa'brikası tesisine
katiyen karar vermiştir. Pek

Londra, 19 (A.A) - Lortlar kam\rası on altı yaşından
aşağı
olanların
evlenmesini
men'e matuf kanun layıha
sını ikinci k ı raatı nd a kabul

yakında inşaata başlanacaktır.

etmiştir .

İzmirde çöp ve ekmek
İzmir

İzmirde çöp fırını tesisi için

belediyeye vaki olan teklifat
ehemmiyetle tetldk edilmektedir.

Kot<ain kaçak~ı:ığı
Evelkl g ün şehrimize gelen
«T odor» vapuru tayfelerinden
Hanri isminde birinin hali şüp
heli görülmr-ş , şehre çıktığı
zaman üzeri Manarak dokuz
paket kokain ele geçmiştir.
nıdır.

Nerimanın, alık

.

.

' lwr s ı •·
ylıı )'oluıula !Ji t!j'ji uııriil-

';ot•hı•iıııizılPld lıazı \lnıaıı
ııı:ılıafiliıı IP:ıc•lı!ıi'ısıı
il(•

arlrn..;ııula

l.i al:ııı, ('l'lırı· il ilıa
rill' dl' .Japoııa hı•nzı•ıııi
Yl'll hir sıılııs ııazaı·ı dil,-

ııelliı)i

lıiı•

IJUll

lı•kl'liıııizl' ı.iulaı· lı•ııulidi

•

ııw'

zalla ıı lıil \

lıın~a

i{·liıııaı

lwııwıı

lu•ı• lit •-. i ıı

- Ama n hanın1fen
di -dedi- türbeyi, şanı
danı nereden çıkarı
yorsunuz ? Ha lam can
Jı . Bir yeşil feracesi
var an1a sokağa çıktı
ğı yok ki giysin. Evinde şamdan kullandığını
görmedim. Galiba idare kandili yakıyor!

salı!l'Pılı•ıı ııı.ılıal)

.Japon lll'y'f'-

J'('i~i

ıu;ar ;u;ıııaz,

ıui':'

gelmiş bulunmaktadır.

sl'l:inılıy.aı·ak

Bir vak'a

ıı w n

Volf ajansının bir haberine
göre, M. T oçki Rayiştağ reisi
M.Lobeye telgrafla müracaatla
Almanyaya girmesi için İstan
bul konsolosanesinin vize ver·
mesini rica etmistir. M. Lobe,
Alman hükfımetinden bu müracaatın is' afını rica
eylemiftir.
Şehrimiz Alman konsolosanesi bu teşebbüsten ademi
malumat peyan etmiş ve
Berlinden bu hususta bir emir
almadığım ilave eylemiştir.
Troçki, bu telgrafından da
anlaşıldığı veçhile İstanbula

z••ı•iıdt•ıı

dı • n hay ılıyoı ·ııııı~ . " ''!Jl 'I',

Pepver ( geç kalmıştır ) Efgan hududundan gelen haberlel'e gör , ba21 Efgan kabileleri, aralarında çıkan bir
ihtilaf ÜZ'!!rİne vuruşmıya baş
lamışlardır. Bu yüzden Celalabat şehrİllin bir kısmı harap olmuşhır .

Fırtına

Türk- Yunan ve Almanyaya gi- Bu ·gece gene
•
ita/ya ile vazi- demezse bura- kl1ra yel esmesi muhtemel
da kl1ldcak
yeti anlatıyor.

Yuıııı ))

Efganda kabile
münafereti

-
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A-luh tere nı

halanızı bu evde vazifeniz olnıadığı bir gece
zi yaret edersiniz.
Mürren1, teeınn1ülsüz
bir han1lei cür'etle
deraka p cevap verdi:
- Bendeniz alessabah
gelirim. l{an1ran beyi
teşyi ederin1.
Bu safiyet, bu teslimiyet Nerimanın hoşuna gitti:
- Peki, peki -dedibu ciheti yarın, düşü
nürüz. Halanızın yerini
yurdunu bana söyler-

Üç vapur gaip
Lizbon, 19 (A.A.) Geir
namındak i
Norveç
vapuru
Lagres
burnu
yakıııında
kazaya uğramıştır. Üç gemici

----

kaybolmuştur.

Bir inhidam
Kartafın Çırçır mahallesinde
kör Zeliha Hanımın iki katlı,
3 odalı evi yıkılmıştır.

siniz, geceyi orada geçirece!{inizİ ten1in edersiniz, ben <le düşünü
rünı , ya ı z ın veriri nı,
ya vermenı.
Hurremin hulyal arı
siyah bir perde ile kapannıış gibiydi. Y alniz
kuvvetinden ürktüğü ,
güzelliği ile servetine
kiyn1et verdiği . şu kadının kündeden atıl
masını,
aldatılması
müşkül bir mahluk
olduğunu
anlıyarak
telaşa dCışınüştü. Vahanın

evine

gitnıekten

-,

Şubat ı.

Bir avukat
Rlişoet. alırken

~~
Zavallı !

yakalandı.

Günlerce kann

Beyoglunda

Bir kaç gün evel Müskirat
inhisarı tarafından yakalanan
bir rakı kaçakçısı, Beyoğlu
sulh ceza mahkemesine verildiği sırada müskirat iııhisan
vekillerinden biri maznuna on
lira rüşvet vermesini, yoksa
kendisini malık\ım ettireceğini
söylemiştir.

Bunun üzerine maznun kabul etmiş görünerek başmü
diriyet müfettişliğine haber
vermiş, rüşvet verilecek paranın numaral.ırı alınarak evelki
gün Beyoğlu sulh ceza mahkemesi koridorunda zabıta ile
müştereken avukatın elinden
paralar cürmü meşhut halinde
tuhılmıış , hakkında takibata
başlanmıştır.

Ka (tı~i )re l l.
Yeııiden
edilmiş

tevkif
kimse
yoktur,

Kadriye
hakkındaki

hanım

ve rüfekası
tahk1kat ilerle-

mektedir.
Dün Mısırlı
kızı Ayşe

Şekip

paşanın

hanımm,

madenci
Arif, . Kamil, Ahmet Selim,
tüccardah Azerbaycanlı Hasan,
Mustafa Beylerin ve Kadıkö yünd~ Kadriye hanımın diş
tabibi Hoşyan Ef. nin ifadelerine müracaat edilmiştir.
Bu şahitlerden avukat Vefik
Beyin yazıhanesindeki bazı temaslar ve Ayşe hanımdan da
Kadriye hanımın Mısıra vaki
olan seyahatiyle sabik zevci
Mısırlı Mehmet Zeki beyle
münasebeti haklarında izahat
alındığı anlaşılmıştır.

' Tahkikat, maznunların İngil
tereye seyahat tasavvurlarının
nasıl çıktığı ve. parayı nasıl
temin çaresini buldukları noktalannın tenvirini de istihfaf
etmektedir.
Bugün de yeniden bazı
mühim kimselerin ifadeleri alınmak
üzre müstantiklikçe
davet ed ilmişlerdir. Dr. Arapyandan başlfa yeniden tevkif
edilmiş, kimse yokhır.

Kartal civarında
feci bir yangın
Kartalın Harmanlık

mahalle-

sinde merhum Şükrü paşanın
köşkünde sakin Tahir ağa
zevcesi
Emine
hanımın ,
köşkün
ahı rında
yaktığı
ateşi hayvanlar dağıtmış , bu

yüzden yangın çıka rak köşk
kamilen, muhtevi olduğu (10)
bin l iralık eşya ve ahırdaki
hayvanlar ile beraber yanmış
tır. Emine hanım hakkındaki
evrakı tahkikiye Üsküdar müddei umumiliğine verilmiştir.
Arabacı mı hırsız mı?
Balık pazarında komisyoncu
yani efendiye ait bir çuval
kahveyi arabacı Rıza çalarken
yakalanmışbr.

l

altında kalmış
ve olmuştur,.,
Bu sabah, Çarşambada, çar•
şamba karakolu öııündeki kar
yığınları altında bir ceset bu·
lunmuştur. Zabıta memurları
derhal yaptıkları tahkikatta
bu cesedin hüviyetini tespit
etmişlerdir •
Cesedi bulunan bu zavallı
Çarşambada kovacı dede ma·
hallesinde sakin Evkaf me•
murlanndan hacı Mahmut bey·
dir.
Hacı Mahmut bey geçenk~
şiddetli kar fırtınasından bert
gaiptir.
Karlar altında cesedi bulu·
nunca biçarenin vazifesinden
avdet ederken kano ve fırtı •
nanın şiddetine tahammül e •
demiyerck düştüğü ve üzerine
derhal karlar dolarak görülme•
diği, burada pek feci bir şekil·
de donup öldüğü anlaşılmıştır.
Mamafi diğer ihtimaller de
zabı~a tarafından nazan dik·
kate alınmış, tahkikata baş•
!anılmıştır.

Arkadaşını susfa"' ~ ·
lı çakı

ile vurdu .~

Fatihtc Hoca Gıyasettİll
ır.
mahallesinde oturan Sürtlii 1.~
Hamdi ile Sürtlü Ahmet sat• .~
hoşlukla kavga etmişler ve
Hamdi abmedi sustalı çakı
ile
yaralayarak
kaçmışbr0
Mecruh hastaneye yatırılmıştır

bir kaza daha

Davut paşada Etyemez cad·
desine oynamakta olan Musta•
fa isminde bir çocuğa· 1159
numaralı
otomobil çarpınıŞ
başından yaralamıştır.

çoc k hastaneye
yabnlmış, şoför Ahmet derdest edilmiştir.

Mecruh

Kaynananın

ihbarı
Eyüpte ohıran Emine hanılll
isminde
bir
kadın, poli9
merkezine müracaat eciere1'
d amadı amele F eyzullahın ka•
rısı Ayşeyi fena halde dö"'
düğünü ve bu yüzden alb ay•
lık hamil bulunan Ayşenin ço•
cuğu düştüğünü ·ddia etıuif'
tir. Feyzdlah yakalanmıştır.

Yangın başlangıcı

Beyoğlunda Şahkulu mahal•
lesinde Anastasya apartoıa'
nında 2 numaralı dairede
oturan Roma bankası katil"'
!erinde Aron vayisin sob•
borusundaki kurumların tuM'
masından yangın çıkmış , si#'
yet etmeden söndürülmüştur•

Hırsız komşu
Sirkecide Selamet otelinde
sakin Hasan Ziyaettin diiJJ
gece oda komşusu İhsan efeır'
dinin odasına girmiş, b~
eşya çalarken cürmü meşbıl
halinde derdest edilmiştir. 1""

maalmen1nuniye fariğ düşünüyordu.
Neri nıan ,
aşıkıoıı1
olıyor, o eğlenti ye arçehresinde ansızın pe}'"'
tık la net idiyordu. Lakin, gelişi g üzel ağzın da olan sarartıyı, ist~'e
dan çıkıveren şu hala bigi iznin veri lnıeınesıı1
efsanesini ne suretle han1lile n1üstehziyaı1e
tamir ideceğini bilemi- teselli etti:
yordu. Delikızın aklına
- Üzülme küçük
uyup ta «haydi hala- hala hnınıdan daY~
na gideliın!» den1esi yemezsin. Pek korkıl:
ihtimali beyninin için- yorsan yanına bir ~. .
de kara ve iri bir ak- şak katarım. Halafl
rep gibi kuyruk sal- zın değneğini tut~ı'ı
layıp dolaşıyordu. Arseni döğdürn1ez. _...h"
Ve müteakiben çv-·
tık ne neşesi, ne şata
reti vardı. Süt dök - resını ciddileştirdi. J
(Mabadi a~t
nıüş kedi gibi pis pis

bet
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Kar yiizünden
Çöplen döken
şirketle gene
ihtil Af çıktı
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DoUıiliye

u·
arı

tta
pit
allı

ı

~calcti

tara~· dan vü uda ge..rikn bele~·ıe '.,anununda bir hıı~li de" vardır.
l eni şd ilde bel ciiye teş
~ t: iL intih:ıp şekli de - ış
~~· ehrer.:· · i mi e beıy - reisine tahvil ecam1ştir.
~
va.iye merb ıt o1ac k' belediye mecl sinin tet" k
1 i bütçe valiye verilectk,

t:ahıliyeye gönderlıı;cel\tir.

kil·

e ediye rei en, be etliye
~sleıi içinden inlih~p u:li:titUr. Y nl kanun Bekika
ni l:ab
t..lr;l te ;r,
t encümeni de (9) l'i ·olac.al\, kahrista» ve su
~ kiimilen belediyeye ve~ ~tir. Müntehiplerden tah~ 2'iitınü§ler iki reye sahip
~•klarclır.

'ıı:ı*' Kışın fazla oklu"

~~e

ytt-

büyük sJkınlı &;.eken
Ulier içın müdafaa ve • ·
~ teni .ed ·
1izere
~ t a ll'mJŞ, b
arada
~:-~ a
W bin · ıı gonder'llır

ii

~ "1eıb8tta ihtilhı hak.
yapılım ta1ı1dkm bit~.< lrıüdür İlhami bey .meni
'"Q;ıl.~me karan alnı.ıs be

llıur mch:ıkcmeye verilmiştir.
;. Aile isimleri h~ .kınd.aki
·• hir aya .ka ar ikedlJec.ektir,
'!;- Eveice tatil edilen 111$-

arada
'"er mdcgıb.ı tatit

e
n.iştir.

~ . l\a, ar

açar
aşmaz
~llt Climbüriyet abidesinin
a daki park İn§ilatına ba ktır.

;
ı.anııll

mes '.eleı;iu
do!ayı mahkemeye verilen
Dini

~ah.kir

!)Qr\'İf

WıkkındaJ<i

et ,karari Jıali:ı:
poliS ~·
ı
.et
·
iş v roa:bke
'ereU
ka' ~ ılı:aran da i&rar et mi tir.
tt liilaliahmer .kongresi
dö\''
ıı.
toplanacaktır.
a'Y' · ta.
. fransıı: tayyarecisi Lebri
ço•
~, •çiniye gitmek üzere yatıniŞ'
lt!ttlıcva t.ırik ile şehrimize
br.
~~
"."'tir. _ _ _ __

~~at acentelerinde

·ııeıı ~yahat şirketini hisse
~lııı! erı kı mesı yataklı va-

~t. !r Şirketine iııtikal e~Otı.

'b

al.ı~ı arla şehrimize ge.en
~ kıs

Y~~nlar

()·~ ~

~

elinde
cl(IJI

azamile ya·
'rketi meşgul

l.ır.

5cyahat ae ~deri,
~tiyetten müteessir _gö·~tedjr er.

edilirse

111ıfrı,ılır.)

Bunun üzerine idarece bir
kaç eksper mavnaya gönderilmiş, mch elif balyalardan
nurau !er alınmiş ve bunlar,
bir mütah ssis hey'et huzurun a muhayene ettirilmiş ve
reyLrin ekseriyetile iddia ve
i: b
d ğruluğu anla~ mıştır.
·ıı· l ir iddia dı ha'
Maro•ııfı iş bu unla da kalmam!<;, ortaya c "ğer bir 1ddia
ı.;JI •ştır. Bu iddıa da şudur:
«Y.ı;lılan mJbayaat tetkik
edilrr._Jidir. azı derecesi aşa
ğı tütün erın idare aleyhine
olara.. dereceleri yiıksel gösterilrn:•tir. Binaeruı!eyb zarar
cle:e::sı ç.~k faı:ladu. »

Bu es'de l•akkmda idarenin ne yaptğı malum değilse
de bu işin bir an eve! tenviri
bittabi elzemdir.
Şu anlatılan vaziyetlere göre
bir sıgara 'mal. hanesini temsil eden bu İngi!iz -Amerikaa.
knmpanyas'la apılan şu İş
id reyi bir kaç· i yon ıarara
okmuştur. Bu 1 in, i dia ve
ihbar bığru oldugu takdirde,
<lerlıal temizıenmesi li'ızımdır.
f>llıı·ı•l

ht•y 1w ıliyor·t
u mes'ele münasibetile bizi tenvir ctme~i için müracaat
ettiğimiz umumi müdür Behçet
bey de d m; t>r ki:
- « Bu iş bir eksperin
ıdigeri aleyğine yaplıgı bir ihbardan ibarettir ve aslı yoktur. »
Behçet beyin s.özleri, hiziın
anlattı ,..u ,Lacl,satın biç
bil'· · \'aril: gör ·e- ekte ol<lufıı:
, meı;' le bittabi yapı
lacak talık; kat ile deıiıal kendim aı.eydana çıkaracak ve
icidr.ı arın !kıy
i J ·p dmadığı
anlaşılacaktır.
ıf

:>

ıiı

· •;ılık

pı

olcslo

Erzurumlu Necip bey nabir ttiün alış ver şınden dolayı
idare ale}lıine 15 bin liratk
bir p testo çekmi tir.
Sti>e i, ır..uk.avele mucibince
ver iği t''tiiı erin t~slim alın
ın
aıı&c!ır. Bu ut mukavılede
cia ~ikredilmediği halde teslim esnasında böyle bir iddiaya kalkışılmış olmasını ileri
sürmektedir ve bundan dolayı
tazminat iı:tcmektedir.
mında !bir tacir de

işi ve bir ziyaret
Altıncı tali mübadele komisyonundaki Türk ,muroıh
bası Be =r B. polis müdürii
Şerif Beyi ·ziyaret etmittir.
Bu ziyaret' etapli mes' elesi
ve bu j te kıill.anıldığı anlasılan sahte .nüfus k~1arı ib
alakadar görülmektedir.

Etabii

efeıı'
bııtl

tövbesi...
Kelle omuzlarını sıkb; karşısında bıığadaş kurup hisse
bckliyen Tosuncuğa flYnı fıs-

ver

ıcı.;ı

nca

'alı~tırınak

den! ·ı·

*

orum
l' u ··
uha ebe. e,
bani rı
nıuan e. tına
bi akl·ın ·:kıf, yen;,
eski ·rüd·ç ·y · ~on ,J<::ı·ece - at le g ızel . ·a
zan; tanın 111ş ve hali
hazır<la n1ühiu1 bir
111
s enin muhasebe
·e ı ıua !atını idare
ctnıekte o1an çalışgan
bir cfeı <li ınüsa-it şa

kalmıştı. Kelle Bekir!

- Vay canına!.. -dedi- herifler bak nasıl avcılık ediyor!ar! Bu kimin aklına gelirdi,
tıklan uzattı. Şebek atılıp fısbe...
tıklan kaptı. Bu sırada Kelle
Pala Hüseyin dalgın dalgın:
Bekir şebeğin avurdunun her
- Bak, hele... -dedi- de- .
mutat şiş oldı.;ğılnu gördü:
mek ahunun birini alıştırmış- Bak şu mendehura! -de!ar, boynuzlarına kement tadi- hali avurdundaki ,şamfı:;- ı kıyorlar, o da gelip arkadaştıklarını veınevip saklıyor !
lannı avlı~orl..
'
'
Sonra elıl.e arkadaşının omu- '
Kelle, Palanın cevap verd Ah ı rı kaçırdık·•· .
k
..
zuna vur u.
ua
medıgını görünce ayanın us!arını inıa ederek :
tünde ayağa kaıkıp etrafına
- Bu usulu iyi öğren! -debakındı . Aşağıda küçük bir di- biz de İstanbulda böyle
ağaçlık, sonra ta uzaklard
b a1ı k avı anz ...
ı
kadar giden bir çayırlık göİstanbul sözü iki korsanı da
züküyordu. Gümüş gibi pırılharekete getirmişti . Kayadan
blı bir dere bu çayın ortaaşağıya indiler, birbirlerine
sında kıvrılarak akıyordu·
dayana dayr.nıı yürümiye başKel!e uzun uıüddettenberi
!adılar .
mütehassir kaldığı böyle bir
Ta uzaklarda, gökle yerin
manzarayı bir müddet seyretbirleştiği noktada mavi karartikten sonra sevinçle haykırdı:
blar, parlak kubbelerile bir
- Aman Kelle, koş!..
şehir görüniyordu . Civarda
Fıstık yemekten kurtulduk!
avcıl;ırın görünmesi de şehrin
Tüfeği ver, çabuk ol!...
pek uzakta olmadığını göstePala Hüseyin arkadaşının
riyordu.
Tam dar bir yold.ın vadiye
bu ümitli heyecanı karşısında
ayağa kalkmış, kayanın üstüne
inerlerken kulaklarının dibinden bir ok vızlıyarak geçti.
çı k mış t ı.
Derenin yanında iki ahu
Bir ses haykırdı:
su içiyordu.
- Olduğunuz yerde dun.ın!
Biraz sonra koruluğun içinKelle Bekir Pala Hüseyine,
den başka bir ahunun çıktığı
Pala Hüseyin Kelle Bekire
görüldü. Bu yeni gelen hayvabaktı. Gayrı ihtiyari durdular.
nın boynuzlarında bir kangal
Bellerindeki tabancalara elat ip bulunuyordu.
tılar. Fakat aynı zamanda
Kelle, hayretle Pala Hüse ellerini de havaya kaldırdılar.
yicin k mı , u:
Y.anlarından bir ok daha vız- Yahu bu ne?..
lıyar~k geçmiş, aynı sert ses:
1
Pala H:;seyiıı de a:nı:ı:ra - Bir kıpırdayış daha ederdan bir şey anlamamı. u:
seniz canınızı cehennemde bi1
- Dur bakalım!..
lin!
Dedi. İki ahu birbirlerile
Diye haykırmıştı. Bu görün·
koklaşırken boynuzlarında ip
miyeıı diişmana kafa tucmak,
silah ..avurmak imkansız oldu1 taı-ıyan abu bu İ.Pİ hasmın
.
•
u
kanar
budalalıktı da ...
g
kareli bir hareketile diğeri··
Aynı ses:
_ Si!ahrarın~zı yere birakm!
nin boynuna geçireli, ı>onra
öğretilmiş c!d ğu
Diye emretti;
korsanlar
evelden
anlaşılan bir şekilde birden
silahlıırıni
yere biraktilar.
Yalnız kelle Bekir, Pala Hüyere yattı. Öteki ahu boynu
seyımıı bile farkedemediği
na ip geçicdiğ;ni g·onınce
kaçmak için atıldı, fakat iş ' bir elçabukluğu ile belindeki
elmas kakmalı hançeri otların
i en geçmişti. Hayvan çabaladıkça ..boy,mıudaki kement
ar<'~ a fırlatmıştı.
sıkışıyordu.
tk·ııci bir eınir aldılar:
Bu anılık ormanın içinden
- Soyunun!
dört yerli çıktı. Koşup y<ıbani
Pala Hiiseyin acı acı güldü.
Ketle Be!-'r ,ir kere üstlerinal uyu yakalad!!u. cyn·ızlıınnda · le gei'
he.:ndıısiııi
d~ ba"Jar 'a p rca parça
• • alai:an
~Ul.I
ahUJlun
ol uş ci.l);sdere, sonra da
<la sırtn ı ak«adıl;.r, s ::
aş klıı:::xııd.alı.i pai:lak çızmeahularl.a bfrFkt tek • · onna!ere baktı.
Mabadi var
.a gir;p .kayh duw.

olunnıaktal ır.

İş

,'irkccide Bal • <>efi"
otelinde oturan YC
·a1 d·l·çılıl·, <lo.~r.an1<>
c lık o;an'at1arına · . ·na

arzu e<•Son s, at - ~1n
e neJ tup yaz•

·ıaı-.

*

,uhaber

Fe ·zi be 'e: .r rzunuzu ) erınc getinnek
111: Jdet ıı
ınünıkün
tadır.
c ,.· dir. I...utien iz tal(endisine İş ·erecek- ' k ·n
e · niz. Pulunuz
•
ferin nıd·tup yazn1anezdiınizde nıahf uzdur
larını ı·ica ediyor.
Aldırınız ef endin1.
1Jltına l

Sü evınan
.,
Su-n e erdi İş an ınak

Genç bir *
haıııın dok-

*
J)ancada

tor, a\ukat nezdinde
ve ticaret ınüessisele

• Iu 't.afa
ustaya: İlünınız ticari

T. }iplerin « A. F. » ru-

ıı~inde hizınet etnıek

nıahivettedir.
~1aattcs.,

ı .ınzı lc lhı ~ütuıılarda

zere is•

ıraitle İş aran1aktadır.

Şehremanetile İstan

bul çöplerini denize
döknıeyi taahhüt et- '
Pala Hüseyin, tüfeği elinde, ağzı açık,
ıniş olan nıavnacılar
donak ldı, böyle avcılık edildiiini de
tahn1il ve tahliye şir
hiç görmeıniılerdi
-J 1cO-JJ11/ıarı·il'i: Aplllllalı Ziya keti arasında bir ihti1<\f çıl·tığını ve En1a- Yemem!.. -Dedi- içim 1 Pala Hüseyin elinde tüfenetin ınukavelevi fesbağnm fısbk kesti.. Tövbeler 1 ğile, ağzı bir kiınş açık, dona

cevap

eŞhılt

ııasıl avlanır?

ü-

aranıaktadır.

'

süt dercedileıncıniştir.

hedeceğini ·yazİnıştık.

Şchı·enıini ınuavini
Şerif bey, arada bir
ihtilaf olınadığını, ~ir
kt:tin toahhü<lünü ifiı

edip 'et.nıediği tetkik
t:dildiğini
söyliyerek
bizi tekzip etn1ek istedi.
t:n saltıhiycttar bir
zat tarafınaan sövfcnilen bu sözler üze~ine
biz de illtihlf olduğun
da İsra r etınek isten1en1istik.
Fakat dün ikinci bir
ihtilaf haber aldık. Bu
il·inci
ihtilafı nakledebiln1ek için birinci
i 1tihlftan bahsetmek
lazın1dır:
Şehrenıaneti,

ınav

Her gün bir
•
muhavere
Peşekar Dün gece ben•
den sonra sen ne yaptın?
- Baktım ki sen fitil gibi
olmuşsun, kolundan tııitum,
bizim şoför Halimin otomobiline bindi 'p aahhu ü olar;..
seni eve gönde ikten 60nra
kendim de Dıırülbedayie gittim!
i o
- N l,
miydi?
- H:ıngi oyunu soruyorsan? Hiç o vakte k ar oyun
mobile
kalır mı? Ben, seni
saat tam
bindirdiğim zam
ya un ış. 8' ·det'
o-ıa g;rdi
i, sey· ·:er lti
gitBebzada
mi,ş! Bereket ver ·
rast geldiı:ıı:
- Adam - dedi - gel .çeri·
ye de biz .bize biraz
uhahbet ederiz!
Be hı:::tia beraber sahneye
girdi ; bir de
~ em beğenirsin? Oyuncuiarm hepsi
yeni bir piyes:n provası ile
meşgul değiller mi?
Beni görür görmez:
- Hay -dediler- iyiki geldin! Zaten bizi suflör rahatsız, al şu piyesi gir şu deliğe bize biraz sufle et! Ha-

tırlanndan çıkmadım,
piyesi, girdiaı eJ:ğe...
#'-

,,,,

aldım

Fabt

/'

nacılar tahnıil
iiye şirketinin

ve tahkanunsani ayı zarfında taahhüdünü ifa etmediğinden bahisle o ayın
son on beş gününe ait
olan ((8:JU» liralık ücretini vcrnıen1iş, şirket te
havaların
ınüsait oln1adığını sebep göster-

Eorınuş, doğru cevabı

azizim, ben del:ğe ~rer gir•
sahnedekilerin hepsi çekileli
ve piyes icabı onların yerine
tam İl' düzüne, geD.ç, gayet
güzel ve yarı çıplak lw: doldu.
ve ben, neme lazım diyip el·
imdeki piyesi, gösterilen yerden şövlece okuınıya ba.,c.ia·

nı alnuş,

fakat kefiyeti bir kere de Şirketi
hayriye ile Rasatane-

dım:

sörnııya
Jüzunı
görn1üştür,
Şirketi
hayriye, Enıanctc böy-

- Geldim efendim, em·
riniz!
Şaşırdım faaccüple piyesin ikinci sabrını okudum:
- « Lütfen yıuııına girer-

nıişti.

Bunun üzerine Eına
net şırketin iddiası
doğru olup olınadığını
Linıan
dairesinden

(1en

işlerle

n1eşgul

oln1adığı cevabını vernıiş, Rasataneden henüz cevap çıknıan1ış
tır. İlk ihtilafin halli
Ra. ata nenin cevabına
muallak ka]n1ıştır.
İ'.'-inci ihtilafa gelince; bu ihtihlf «ın Şu
.,attan (< 1'• » subata
•
kadar olan ((ö30» liraya
ainir. Şirket bu ücreti
isteyince Eınanet:
« - Filvaki
Şirket
taahhüdünü ifa etnıiş,
i.-l·elelerde 111ayna bulundtırnnıştur anıa o
gün!er<le kar yağdı.
Biz mavnalara çöp
verıı e -ik,
nıa ·nala ..
da denize cüp dükn1edi
diyerek talep edilen

le

parayı

verıneıniştir.

Sirket, hu vazivet
ka;·:;;ı"•nda ına11kciney ,
nıüı·acaat etınive frarar verınış bulunmaktadır.

E spres ecikti
Dün öğleden sonra, Sirkeciye gelmesi icap eden ekspres, aıı.cak bu sahalı 7 buçukta gelebilmiştir. Bu tren,
Bulgaristandan rötarla hudır
dumuza dahil olmuştur.
Sirkeciden Avrupa trenleri
muntazaman gitmektedirler.

nıez

- « Biriniz yanıma getic! »
Baktım, kızın biri sufle kapA·
ğının önüne gelip çöktü :

ıniainiz?

Bu
ne "
girdi,
-

sefer de kız «Baş üstü•
diyip delikten içeriye
yanıma oturdu.
Aman, birader bu nasıl

iş?

- Dinlesene! Şimdi beu
piyesin üçüncü satırını oku·
dum: « Arkadaşınız gibi
•
fen ı;i:ı: de buraya ıelirm' 'ruz?»
Haydi bu sefer de ötekiler
hep birden geldi.er, onlar da
deL.kten içeriye bkıkhlar 111~
aıtık ne bende p.iyes okuya•
cak hal, ne de kızlar da prova
edecek mecal ka.d 1
O daracık yerde «13» kişi
öyle sıkıştık ki adeta salamura
olduk!
Bilirsin ki, ben böyle sıkın
tıya gelemem. Hiç o ufacık
yerde on ~ki kişin!n arasında,
oiıırabifü· ımiyim? Bir 'ki ~ İ•
ka kadar dişimi sıktıktan
sonra feryadı bastım:
- Aman Behz.at y •· , bo~
y luyoru:n!
- Ey birader, so a?
- So ra Behzı t ~etişti :
- Ne oluyorsun, yahu, J\:l"ndine gel, diye beni omtız ın
dan sarsb ve b:r de g"w ··
açtım ki, tramv,ay Sirkeciye
gelmemiş mi?
~ ğer
enden soura he
Behzatla beraber içi tıka basa
dolu bir tramvaya binmiş e
yo
a uyuya
ca. izdih.an.un dclış.etinde.u bu sı
kıntı1ı rüyayı görmiişti.m

-

Tu

ftakıllt

versin! Ben de bir saattir s"hi
diye diııliyorurm
- Sen eğer
a. atı!aa
şeyi böyle sahi diye dinl.jyorsan olur budatalardan değilsin!
~-

*
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~BirAvuç kul
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s ı~ ~olmuştu

Sesli sinenıanın her
tarafa yayılması etra-81Her il·i taraf, işte l\lollayı küp1ere bindir- fında bij. yük bir tehabu nıuhtelif dü;ünce- mişti. Ne çare ki yapı lük nlevcut olduğu şu
ler altında ihtiyarı sü- lacak hiç bir şey yok- sırada, bazı sinenıa
üstatları, bu teşebbü
kut ederken dakikalar tu, giden işte gitmiş
sün aleyhinde bulunda geçiyor, Bölül·ba- ti.

i tiharesi ise bir
türlü bitnıiyor ·e kendisi
görünnıü) ordu.
Ağaların hali, bir birini mağlup redenıiyen
yorgun nefeslerini gövüslerinde
hapseden
pehli ·anlara
benziyordu. l\1usaraalarının

Bayraktarın
eleıni
de
~follanınkinden
aşağı değildi. Süleynıanı gördüğü halde

tutmamak,
tutamanıak yüzünden Tersen idi oğlunu kızdıra
ca<rını düşünüyor ve
üzülüyordu. Onu afet.tirnıekle büyük bir

neticesizliğine rağınen

iş

hepsi ortadaki öndülü,

Şimdi garip ve belki

Suleymanın

tehlikeli bir vaziyete
düşnıüş oluyordu. İs
mail avava
. ne dive,,
cekti? .. kafası kızınca
nıakulata kula{!ını kapıyan o müstebit, o
anut adamın Kadıkö
yündeki karnıakarışık
şaraiti nıunsıfane dü-

şahşında

temessül eden mükafatı almak hırsından
fariğ

olamıyorlardı.

Her biri bir çeşit hile
tasarlıyan, şu kıynıetli

ön<lülü kaçırnıamak
için tedbirler düşünen
ağalar, dimagi faaliyet içinde vaktin geçişinden de
haberdar
değillerdi.
Nihayet,
köse Ahmet teyekkuz
ve ağaları da ikaz etti :
- iülu istihare ederken galiba kanatlandı,
kırklara karıştı!

A1olla İdrisle bavrak•
tar, elindeki ispinozu
gafletle kaçıran bir
çocuk telaşıle etrafa
bakındılar ve havkır•
dılar :
- Hey kodoş, bize ovun etti ha!
Seri ve dikkatli bir
taharri, Süleyman ağanın
evde ve hatta
köyde bulunmadığını
gösterdi. Kapıdaki nöbetçiler onun çıktiğını
görmed~klerini söyledikleri gibi evin hiç
bir taraf ındada izine
rastgelinmedi. Güzel
kadının kocası sanki
bir avuç zülmet olmuş,
gecenin derinliklerine
karışmıştı. Bu gaybubetten dolavı
,, .en büvük
,,
telaşı l\lolla idris gösteriyordu.
Köyün o
dakikada yegane hakinıi kendisi idi. O zu'me ve aldığı tertibata
göre köye hariçten
kimsenin
girmesi ve
köyden de bir şahsın
harice çıkması guya
muhal idi. Halbuki, iri
endam pek uzaklardan
seçile bilen, ne sepete,
ne küfeye sokulması
mümkün olmıyan Sülü, O koca adam, burunlarına gülivererek
savuşmuştu. Bu ağır
tezyif, bu fili istihza
ol

yapmış

olacaktı.

şünmiyeceğine

şüphe

yoktu. o :
- mademki gördün,
tutacaktın.

Deyip üst tarafını
kale aln1ıyacak ve

Adliy~ciler
artık rökor tesisine aşladılar.
1ndi ve örf ı nluhake-

Ses isitmek,
,
san'atı bozar
diyorlar

Ne evde, ne de köyde olmadığı anlaşılıyordu.
Halbuki niibetçiler de onu görmemişlerdi

şının

_--==..m

ıaktadırlar. Bunların
başında Şarlo vardır.

Bu hususta fikri sorulan Şarlo diyor ki :
Ziyalı bir perde üzerinde narin hayalini
temaşa ettii>·iniz bir
genç kadının hali bize
pek çok şeyler ilham
eder.
Bu kadın, bazen tek
bir hareket yapsa, üzerimizde ilk bıraktı
ğı tesir zail olur. Nerede kaldı ki sizin, beni
. n1 vibi .konuşan bir
.
ınsanın

sınema

seyır-

cileri üzerinde sihirli
bir
tesir
yapması
nıümkün olanıaz.
B ~nce sineına ya

ses
girdiği gün, san'at onbeş sene ,reriliyecektir.

Ilı Karanlıkta

Bir

aldırmıyacaktı.

Bayraktar bu nahoş
cihetleri
düşününce
-gayri ihtiyai- nıüda
f aai nefis çarelerini
de teemnıüle sapıyor
du. Sülüyü tutanıadığı
için Tersenkli oğlunun
gadabına ve Hüsmen
gibi kazaya uğranıak
hiç işine gelnıiyordu.

Meşhur

l(ad1ı1
sinema

yıldızı

Maria Korda

Hamaı11da eğleııiı~k

Maiilt te beni beklemekle meşgul olmuştu.
Kim bilir ne. kadar kızm&ştır, diyordum ,

ı neler, şimdiye

kadar
dünyanın hiç bir taraf ınd.a, geçen gün İn
gilterede yapılan ve
baştan başa cereyan
1

-196-Mıılıan·iri: ltli·is ,1/ıı/ıte/i
Siııemaııuı öııüue 11eldil\aıııdan 11iı·di!1iın .ztıııı~;
(Jiın zaman salonun lrnpı- ikisini dı• Yl'lll<'ldf'rini ~'.111
larını kapalı buldum.
nıi~ lıisaplarmı !JÜl'İirl•
Tuhaf !::'<'Y, Jwr Yali.it hıı_lıluııı.
.. ·i·
slnaıııa yeılilkıı eYel tailli işim :Halildin ~-uıı
lil olmazdı. Bu akşaııı ne- ili' hakıııak oldu, fııı::~

ınüddeti beş dakikayı
geçnıiyen nıuhakenıe
celsesi kadar kısa olına nııştır. Bu davada

selanılıyarak kapıdan
çıkmıştır. Bütün nıah
kcnıe azası bu gencin

ret

hay-

etnıişlerdir.

İzmirde bir sirkat
İzınirde bir ticareta-

raktı.

zıındı.

-·\-ardı..

nede katip sıfatile çalışan Radoslu Etem
Ruhi efendi, ticarethanenin «400» lirasını
•
çaldığı
için
tevkif
ediln1iş ve nıahkemeye
veriJm;stir.

_ Neden eYel pa)·dos
oldu'!
- Hayır.. Eve! değil,
tanı vaktinde.
- Nasıl tam vaktinde.
Daha saat yediye on Yar.
_ Jlanki yediye mösyö.
Saat sekiz.
Cebimden saatimi çıkardnn. Gözüne sokacal.:tım.
. .,
ı<aJ.:at birde ne göreyım.
Saatim hakikaten sekize
netmiyor ıuu·?
Hamamdan çıktı{Jım zaınan aklım fikrim hep
hamam güzeli ile meşgul
olduğundan saati yedi buçuk yerine altı buçuk
uiirmüştüm ve ondan sonra da her bakı~ta bu ilk
uörüş hatasının telkini

İngiliz donanBugün matine olarak

ALKAZAR

daı·ıldı uıı

- Peki ama çok bekledi diyorsun, bUffÜll sinenıa yok mu idi'!

Mabadi var

masının hazır
lığı

den lıöyle oluıuştu.

altında kalınışlım.

sinemasında

t:lnndıın, çocuğa

·
- ,,'l ersı.,
DÜZTABAN ve BASTIBACAK
Hiverf.'I.: elimdeki pusuDON KİŞOT
layı okumak içi uzaklaşlıııı.
.Ualilt aceha ne yazıiiEil
-ı ı yordu.
bilir şimdi ne imsineması
haftası 1 darl\.iınl.:ızınışlı.
l!akki da
Türk musikişinaslanndaıı alafranga METOTLARLA türkçe
var<lı ya. O burada heni
beklerken ben Iıaıııamdatertip ettikleri ESERLER KONSERLERİ.
Maestro Z. Arnoldi idaresinde 20 kişilik ORKESTRA ile
Jd kızla nu'rciıııeği fırına
TÜRK MUGANNi ve MUGANNİYELERİNDEN MACİDE
vernwkle meşguldüm.
haıum ve AVNİ bey ve nifeKası tarafından Konsere K.
JlajJaza vilrinlerind<'n
Z. ALİ RİZA beyin uvertiirile başlanacak ve
hirindPn fışkıran elektrik
1- Zavallı aşk, 2- ALi Zeybek, 3- Çapkın kız, 4- Şehit
ziyasıııa ynkla~arak pusuevlatları, 5- Eşemin bayramı nam eser çalınacak ve telayı aı;t ıın,
ganni edilecektir. Sinema programında: Amerikan artistler
(J\~
satıı·lıt,
lıir
yazı
şirheti filim erinden (HERBERT BRONONS) un büyük eseri
'aı•dı.

D'eyli Ekspres gazetesine göre İngiliz bahriye idaresi (rn2:J - 103J)
senelerine ait bahri
progranıın esas hatlarını
bitinniştir. Bu
program
nıucibince
bu sene üç kruvazör
inşa edilecek ve beheri (ıo) bin ton hacnıin
de olacaktır.
Geçen sene progranunda nıe,·cut (ıo) bin
tonluk iki genıinin insası da nazarı dikkate
;lınırsa yeni genıilerin
nuktarı beşe balilr o-

gala

KIYAME TE

<<Canı nın iı:i,

SONRl\.

Yt'<li hm,:u{Ja kadar yarını saat hl•kledi n, ıwı
nwdiıı. UPn ı,ııiza ilt• Jwraher hiılın lwr 'akil ye-

Herkesi alakadar edecek -pek kım lli hissi ve aşki dram.
Vlümesslileri: H. R. VARNE , NILS ASTER, ANNA t- İLSOI'\

lacaktır.

OPE A Sİı EM.it.Si

Bir yankesicilik

ÜDÜRİYE ı İ

mek p•<li.{jiı ıiz lolmıılaya ı

Bu hafta tertip edilen A3Ri TÜRK MUSİKİSİ KONSERLERİ münasebetile FİYATLARA ZAMMİYAT
YAPil MIY.·\ CAGl, 'I :ırz ve beyan eyler

Beyoğlunda imalat
yapan bir ıtrıyat f ab-

nicliyornm.. Orara net ..
sekiz!' ]mılar oradayız .. »

rikasının katibi, İnhi

ıurnıın·ııııııımısl':'1
sar idaresinden alaca- lir:
I Bu akşam AJ4H.4.1"1RA S
.MASINDlt. \
ğı ispirto nuıkabilinde
tediye etn1ek üzere c GABRİYL GABRİO; KİTA FKİNK ve RENE • HERİBEN in f
cebinde bulundurduğu
temsil mu.~zz mı . ~
JN PE~JN E..
<< 1500 » Türk lirasını " Karnavalın luks ve ıhtışaını arasında şantaj yapmak ıçın ~
tevessül olunan bin türlü hile ve desiseleri güsterir ve !
Gala tada yankesicilere
hayatı hakıkıyeyi musavver bir dram
~
kaptırmıştır.
Orkestra
ile
b~rab.~ bir cazband oynayacaktır
\
Zabıta yankesicileri
İlivcteıı: KARAGÖZ oyunları
iı
araınaktadır.
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Saatime bali.lıın da1ıa
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Jeı· ümidilc kapalı ı.apıya
olursa obuıı ıııullal.a ruır ·az
bir iki yunıı·uk indlrdiın
ı
•
valar:
nın aıı lası la cıı . iıo
Hir kaç dakika sonra ·
•
dı'
kapı açıldı ve <'şikle uenç nıeydana <:ıtmcauı <'11 ~ • llıd
sesi
l•~iııde oludar ve I• ~~c
hir çocuk lJÖründü.
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<•ndise
ile
esıııavı üzı•r' e ııı
Bu, ·sinema ıııüddelince
·
·
ı•
elinde bir <:ın!Jırak lmpı· rine sıçratarak kalıah•1 'e
uın önünde canlı reklam Ierini belli <'derler.
'iıi~te ınlsall beniıu tel•" ··ij·
vazifesi
oöreıı ğığirtkan• ve endı·s.em·, IJıııı<la 1~ l!,,.'
dı. Her akşam geldljJlnıi
_
,
ve !Uatilt He heı·aber çık· Yar"? Geç kalınısım, ol~
lığımı !JÖrdüğü il,'in beni bilir Ya niçin • üzerJıll
taııiyordu.
kendi kendime şüphe ırı cıı ır
Den:
zu konduruyordum. J ~ k
- ;uatınazel Matilt bu-. . JUalilt bic'; te kızınalll 1r, 0
rada mı?
tı. neni oüler yüzle 1•0
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Sualini sorıniya hazır- ~ıladı.
·
.. , (!İfı
lanırken eliıııe bir kiitJıl
· - Nerede kaldın, o li~
tutu~turdu Ye:
dar bekledik, az daha !11
- Epi bekledi. Sonrada geleydin bizi bülamn1
matnıazel J,uiza ile l.ıf.'racaktın.
ıı
her .uitti, Size Yerilmek
Dedi, geç lmldığım iÇ
üzere de bu pusulayı hı· bir mazeret bulmak ıı•

maznun: son derece
tahsil görnıüş bir İn
giliz genci idi. ,
Nişanlısı ile
kızın
anasını
'öldürn1ekle
ittihanı ediliyordu.
Nitekim o da kendisine atfedilen bu cürn1ü inkar etmemiş,
hakinıin her sualini
tasdik etıniş ve beş
dakika zarfında idama
mahkum
olmuş ve
hakin1lerini hürınetle

soğuk kanlilığına
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Pusulanın
yazılı~ında
canımın iı:inin hana <la-

r~hnadıijını anladım,

andaha

ama şimdi
biçimsiz hir nıziyelle
idim. Öyle ya, Jlatilt bf'ni
lokanta da saat sekize kadar heldiyecPğini yazıyor
du .,\.caba ·etisehilir mi ilaılım

diın?

Havdi
bacaklara kuvvet '
.
o~ğru lolmntaya ..

11'

- Yolda tesadül'cn ''~ ~
pur arkadaşlarından IJİl;f ~s
ne rast geldim, bir az ı~'
tuı·duk. Bırakmadı..
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- Korkaı·ım yemeği ~
o arkadaşınla heralı 11
yedin?
., ~t
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Hu sual karşısında, 11k~
durduğum mazereti tıı.~~
viye için mecburen yul• '4t
süyliyerek.
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- Evet, dedim.
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- O halde haydi, ~·•
hm geç kalmıyahm.. lJ
Ye çıktık, ve ben .
mecburi yalan ve mali1
elime ihanetimin ilk ccı1
1 n
sı olmak üzere bu a ;:ş• ,, ~
aç kalmıya mahkO.nıdtıtv ·y
adam sende!. atın ötütJ.I
varsın arııadaıı olsun .. •·)
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Yoldan çıktı ,
Şubatın «11» inci gı~
nü, Sanısun - Sivas tı
reni Ladik ile Ka,·ıı ~
l
ı~
arasında. yo dan Ç ", 1
mıştır. insanca za)'1' ( l~
yoktur. Yalnız bir ı,ıı( "·
t1 ~
hayvan telef olnıuş 1 ~
Yoldan çıkan altı ,.~ ~
gonun
kaldırıln1'1
'
için icap ed.en. 01.akiıı ~
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•
ler gönderı mıştır.
raavo, sine, tivatrl'
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Darz'ittalioıi nıusi '
İNCESAZ hey'eti
Ramazanda her akşam Vç
necilerdeki salonunda te
nümsaz olacakbr.
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ALEMDAR SİNE ı1ASIHD

Bugünden itibaren iki b!İ
filim birden
MİLLETİN RUHU 7 kJ5
AŞK AVI
7 ~
14 kısım birden

,

at

,2.,1 Şubat

Son Saat

Sahife b

7

~1111111ııııma

454

DÜNYADA OLUP BİTEN
V AKALARDAN İNTİBALAR

Saat on üçü hiç çalar mı?

Sürat, daima sürat

Herif pencereden atladı
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6Jen amca da geniş bir nefes aldı. lfelle;71
IJCUZ kurtardığına emin idi

-57- ,Vakili: A. Cenffılettin

Ôjen amca endişenak nazarlarla d~vardaki saata seri
nazarlar fırlatiyordu ve ona
öyle geliyordu ki akrep büyük
bir süratle koşuyor, onu ölüme yaklaştıriyordu. Şahsi meçhule gelince başım ellerinin
içine almiş ve derin bir düşünceye dalmıştı. Herif o gizli,
saklı şeyin nerede bulunabllecegini düşünürken Öjen amca
da bu badireden nasıl yakasını

kurtarabileceğini
niyordu. Şahsı mechul

kırdı,

1

köşkte yine bir şeyler
oluyor.
- Hayrola Fransuva?
- Bilmiyorum mösyö; yine
bir takım gürültüler filan işit
tim; galiba iyi saatte olsunlar
yine ayaktalar.
- Oğlum deli mi oluyorsun?
- Galiba çıldırıyorunı mösyo .. ~ ..
Öjen amca Fransuvadan bir
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Sinema yüzünden ,
ı
d
kt
zengı•n o an
o or

işi g·i.ictı yalııız filiııı )'1]dızları11a
gıda listeleri t('rtiıl etıııek:

şey öğrenemiyeceğini anlayın

düşü

ca mutbak tarafına koştu ve
d.1 •11lııj'ıye kııılar
cıı ~
birdenilk tesadüf ettigi elektrik
ye Jı Qnc ı
bire ayağa kalkarak:
düğmesini çevirerek etrafı ışı
. cı·1ı" ıe o ' layııa.
z 1• llıofr;rfcringa boğdu .
Buldum!
diye
haykırdı
alıtl ~e
Mutbakta kimseler yoktu.
ve masanın üstündeki elektirik
:. qorıılen
Halbuki avludan bir takım
lambasını alarak ampulün vitcW ır ~ı.ot6rlc
sesler, mırıltılar aksediyordu.
dasını gevşetti .. Lakin ampulün
la ıf. b~'ce/ıfıl'zı/i r.
Öjen amca alelaçele tekrar
vida yatağı bom boştu. Herif
o\ı' . 3c111.• Flogeriye
döndü ve Fransuvanın
elindeki ampulü hiddetle ma~'eı•it111 ·ııJQd,, lccrııyanına avdet etti. Biçare uşak
tl" lıı,r·
sanın üzerine fırlattı ve ampul
Iıe
,_ ı yı ~:ıırenği sararmış, gözleri büyü• hafif bir infilakla parçalandı.
. ., (l'\ı <ılııı lm ··- ...
·ı Öjen amca kuvvetli bir kah- müş mücessem ve müheykel
al))L, ı'llıo/ıi/lcriıı .i:j~kli de 11111111/.1111 oldıı!}ıı kf!dar sııru! c_snı:ıı;ı kaha ·attı ve tamam bu sırada dehşet ve korku timsali haline l•P' /~11v11 lazyıl:ııu· ııııılwı•cır!ct ~decd• uanp lnr şekıldll' . .
de blla kareket ayakta duru/Orııfıiyor kı sıırııt nııelı bır 91111 gell'Ci'k, tay!Jw·c ılc de ' merdivende ayak sesleri işi
yordu.
tilmiye başladı.
lfq cllirıııiyaek insaıılura kanat lııklıracıık.
- O mırıltılar nedir FranŞahsı meçhul alelacele tasuva?..
F ransuva cevap vermedi.
bancasını yakalayıp:
Belkide Ôjen amcanın sualini
- Kıpırdanmayınızl Diye
bile işitmemişti.
haykırdı. Bu defa partiyi siz
Mösyö Kroşe omuzlannı
kazandınız.
kaldırdı ve ezeli peyki olan
Ôjen amca müstehziyane
1
Tilki bermutat peşinde yucevap verdi:
kan kata çıkmıya başladı .
)JI ' 'Sıni . ..
- Bahçede yakanızı elimiz..
l1' •il>.~ nı gor- r.-ıı;:~
Öjen amca merdivenleri çı
az ;:;ınüz hay den kurtarmıya muvaffak olkarken kulağına bir takım
•
\1 \ı ardan biri
mak
suretile
partinin
ilk
kıs
1
1
118
mınltllar çarptı . Sanki bir
ei)i ı·' diğeri de ~"'
( ~
mını siz kazanmıştınız. Ben
)J
sedayi
duradur inliyor, şikayet
eril
gergedan
1
de
bu
kısmını
kazanmak
sureediyo du.
• ~r Usu d ur.
\' ~-·
tile zannedersem ödeştik.
a> ıı.~I ~r"l' ikisi de
Öjen amca yukarı kata yakEvet
ama
partinin
son
ti tıı ~ ~dra hayvalaştıkça bu mırıltılar ve eninler
yeniden sustular ve .ortakısmı
var;
bakalım
onu
hann yalP lftt bahçesine
lığı derin ve korkunç bi~. sügimiz kazanacağız.
Ü Ve aynı
Ve açık duran pencerenin
kUt kapladı. O aralık Ojen
i ,.,
doy
......
pervazına sıçnyarak bahçeye
amcaya Elzinin yatak odası
atladı.
tarafında
bir pencere hıı:la
•• )J Qİrj erkeft diğeri dişi olan bu iki hayvan birbirlerini o ka Öjen amca tilkiye döndü ve: açılır gibi geldi . Bunu işi
en fil İri sevınişler ki bahçe idaresi ayrı olan kafeslerini nihayet
nıa. ~ ıeştirıniye mecbur olmuş.
- Kelleyi ucuz kurtardık
tince Ojen amca Elzinip yaceı "Şdc ile maşuka her sabah resimde görüldüğü veçhile garip değil mi? dedi.
tak 'odasına doğru koşmıya
al'~~ ş a kucaklaşıp öpüşmeden rahat edemezlermiş.
başlai!ı . Ve bu odanın eşiği
Dışanda yazı odasına doğru
IJıdıı ' i,., hal karşısında biraz utanmak hissi duymıya var mı der- yaklaşan ayak sesleri işitilme üzerinde bir cesedin boylu
ölüıV .. ,
boyunca yatmakta olduğunu
ye başlamıştı.
görerek yere eğildi ve yüzü
i yıtf
l
ı·
.. •
koyun yerde uzanmış olan
İnsan kaçırılır mı?
fAYYARZADE MUSTAFA
cesedi arka üstüne çevirdi :
Bu
ayak
seslerini
işitince
- Maksi
• dtl
ve biraderleri vapurları
cı o.
Ojen amcanın bu nidayi
Öjen amca avluya fırladı ve
Muntazam Ayvalık postası
Fransuva ile karşılaştı. F ranhayret ve teaccübüne za\a'lı
was
iKlnci
suva bir elini duvara dayamış delikanlı derin bir inilti ile
Ka''t, hb ~ADENİZ) vapuru 21
cevap verdi. Öjen amca etradigerini kalbine bastırmıştı.
çı \ ~~at Perşembe akşamı Gavapuru
Fransuva Öjen amcayi göfına bakarak bir yardım bekza yı:ı !~ rıhhmından hareketle
ledi:
rünce:
• Her Perşembe gunu
· ı~:ıı S~!l"Uldak, İnebolu, Sinop,
[ Mabadi var J
- Aman mösyö! diye hayİstanbuldan hareketle
ır (o C· un, ünye, Fatsa, Ordu,
[Gelibolu , Canakkale
uştıt ~:'ıiun, Trabzon Rize ve
ve Körfez ] iskelelerine uğ
tı ,·~ ~~a]ya gidecek ve dönlişte
Mf. V.
rayarak ( Ayvalık) a azimet
lo1 ~ S~ r iskeleaile [ Rize, Of,
1
ve aynı tarikle istanbula
k ·ıl ~, tııı1 ene, Trabzon, pulathaavdet edecektir.
a l ıiıı irebolu, Gireson, OrMahalli müracaat: Yemiş
~b Patsa, Samsun, Sinop
Tavil
zade biraderlerine
li 0 1u ) ya uğrayacaktır.
müracaat. Telefon 2210
M E K T E B
a~eket günü yük kabı11
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POSTASI

İSTANBUL

Büyük liman

DEVLET
MATBAASI

KARA DENiZ

2 2 Şubat
vapuru 21 Şubat
~da 12 de Galata rıhtı
lo dan hareketle Cumartesi
Perşembe
~'t a IZMİRE gidecek ve
Günü akşamı Sirkeci nhtmın
~~tiar 13 te İzmirden hare~~~ dPi\Zartesi gelecektir.
dan hareketle [ Zonguldak ,
~trr a mükemmel bir or- ' İnebolu, Samsun, Fatsa, Ordu,
~· a Ve cazbant mevcuttur.
Giresun, Görele, Vakfıkebir,
Trabzon, Sürmene , Rize ve
Mapavri J ıskelelerine azimet
~İt <>stancı iskele gazinosu
ve avdet edecektir.
~tıil sene müddetle kiraya
Yük ve yolcu için Sirkecide
~~ba~cektir. Kat'i ihalesi 23
Yeni handa 1 numaralı acen~ıluı 1929 tarihinde icra
tesine müracaat.
~}'edcağından taliplerin mü~r eye iştirak eylemek
Telefon: İstanbul 3105
ls t~ ınezkur tarihte saat

DAHİLİNDE
AÇILMIŞTIR

llıilı- levazım müdürlüğüue

cacaatıal'ı.

~as2

rı arasında
·y<'Jlİ şaı)k:a
ı11oflaları

köprü başında
acentesi. Beyoilu

.j~"'~··
111 •det hanı altınde
~~usada şube
2740

daacentesi

ı

Damla
PERTEV

Türk ocağından: 1 - (22)
şubat (929) cuma günü saat
(16) buçukta Türk ocağında
konservatuvar talebesi tarafından bir konser verilecektir. Bütün ocaklı arkadaşlar
davetlidir. Girerken hüviyet
varakalarının gösterilmesi rica olunur. Saat (16) buçukta
salon kapılan kapanacakbr.
2-b - Bu perşembe akşa
mı saat (21) de Ocakta tıp
fakültesi müderris muavinlerinden doktor Tevfik Remzi
beyfendi tarafından ( Türk
tababetinin tekamülü ) mev:ıuJu bir konferans verilecektir. Bilihara (Edvar Elgar) m
eserleri çalınacaktır.
Herkes gelebilir.
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' GİRME_K ŞARTLARI
TASHiH Kursıına: Orta mek-

tep

ınezunları.

1
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1EJtT1P, TİPO, LİTO, TECLİT
Kurslarına: Yaş ve menve
aranılmaksızın

.·

nacaktır.

~

her talip
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ÇiNKOGRAFİ Kursuna: Orta
mekteple san'at mektepleri •
mezunları.
ı "?

Esansı
Mendilinizi bir hafta
muattar kılar.

Ocakta müsamere

ÇİNKOGRAFİ

1

Amerikan sinema yıldızla
rından «Jojefin Dan» spor eğ
lencelerinde, otomobil gezintilerinde giyilmek üzere yeni
bir şapka nıodeli icat etmiş
tir. Bu şapka resimde gördüğünüz gibi sporcuların futbol
\re hokey maçlarında giydikleri başlıkları andırmaktadır.

TERTiP
'l'ASHIH

TECLİT

~

t
1&

J

17

::'.\I.· \'l~HAA.Sl .~DA
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Yeni ve rahat vagonlar
Mayıstan

itibaren Sirkeci «tren blöler»
işletilmesi için tertibat alın maktadır. Mavi vagonlar, adi
arabalardan çok fazla esbabı
istirahati ihtiva etmeirtedir.

Avrupa

hatlarında

Fırkada içtima
C. H. F. Müfettişliginden:
23 şubat 1929 cumartesi günü
saat 14 te meclisi umumi fır
ka gurupu içtimaı vardır.
Azaların fırka
merkezine
teşrifleri mercudur.

KURSLAR

TİPOGRAFİ
LİTOGRAFİ

~t&lık dükkan

't~ata

Sinema yıldızla-

MATBAAClllK
i

ı~,11

gördüğünüz

SELAMET

1

'

d,,, ~or (H.B.K. Villis) (Los Angeles)
şehrinin sayılı zenginleri arasında bulunmaktadır. Doktor
(Villis) muazzam servetini ailesinden tevarüs etmemiş, kendi
kendine kazanmıştır.
Halbuki doktor henüz genç bir adamdır. Mektepten çıkalı
toputopu beş sene ya olmuş ya olmamıştır. Şu halde bu işte
bir fevkaladelik var. Sakın doktora piyanko çıkmış olmasın?
Hayır... Hayır... Bu da değil.
Doktor ( H. B. K. Villis ) sinema yüzünden zengin olmııştur.
Nasıl, diyeceksiniz? Anlatalım : '
Filim yıldızlan için şişmanlamak ve zaiflemek meselesinin
ne kada hayati, ne kadar mühim biı· m;>sele olduğu maliım~ur.
Yalnız bir kaç kilo arttıgı için mukavelesi feshedilen,
işlerinden çıkarılan yıldızlar şimdiye kadar çok görülmüştür.
İşte doktor (Villis) bundan istifade etmiş, müşterisi .~ı.~
·sinema yıldızlanna §işmanlamamalarını deruhte eyledıgını
1
bildirmiştir. Doktorun işi gücü bugün filim yıldızlarına yemek
listeleri tertip etmektir.

Resmini

İstanbul altıncı hukuk mahkemesinden :
Zeyrek camisi karşısında
Hacı kadın meyveli bostan
sokağında 6 numaralı hanede
Selaniğin Langaza muhacirlerinden Rukiye ve Ayşe hanımlarla Hüseyin efendi taraflarına :
Hacı ibrahim beyin ikame
eylediği veraset davasından
dolayı namınıza irsal olunan
celpnameler ikametgahı hazı
rınızın
meçhuliyeti hasebile
bila tebliğ iade edilmekle
ilanen tebligat icrası karargir
olmuş bulunduğundan yevmi
muhakeme olan 2 Mart 929
turihine müsadif Cumartesi
günü saat 14 te mahkemede
hazır bulunmanız lüzumu hukuk üsulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesine
tevfikan ilan olunur .

Doktor A. Kutiel
Elektrik makinelerile belsoidrar darlığı, prostat. adem.i iktidar, ve belgevşekliği serian ve elit ile fregiyi ağrısız tedavi eder.
Karaköyde Bl'~çi
ğukluğu,

fırını sırasıncl~ J'T

PERŞEMB~

Telefon:

21

YAZI İŞLEllİ

ŞUBAT

is.

on

1929

1202

(DARE İŞLERi

is·

3872

Senesi Bütün Otomobilcilere
Güzel Bir Müjde Getiriyor:
Türkiyeye Yeni Gelmiş Olan
•

'fİPİNDE

•

Yeni
Lastiklerini tecrübe ediniz. Bu lastikler bilhassa
bozuk yollara mukavemet etme~ için imal ediln1iştir. Liistikleriııden miişteki olanlar, her halde
bu harikulade metin ve dayanıklı DUNLOP las·
ti "lerini kullanmalıdırlar•
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IIstanbul bankası

1Tarihi tesisi1911
iı 11hanındadır,
Mahmutpaşada Abut efendi
bilümum banka

Hatta 1 ık

tanıirhanesi küşadı
Otomobillerin ve deniz motörü ile her nevi alatı elektrikiyesinin tamiri için bir nümune tamirhanesini küşat eylediğimizi
müteaddit müşterilerimize ilan etmek şerefine nail oluyo;uz.
f:ikreyfediğimiz tamirhane,müvekkilimiz R. Bosch esham şirketinin
gönderdiği tetkik ve kontrol alat ve makinelerile mücehhez olmakla fabrikanın gönderdiği mihaniki bir mütehassLS elektrisiyen tarafından idare olunmaktadır. Tamirat yalnız fabrikamız
tarafmdan imal olunanlar için değil sair fabrikadan gelen teçhizah dahi tamir eder.
Akümülatörlerin Şarjı (imlası) ve tamiri için dahi ayrıca tarzı
cedit olarak, bir stasiyon küşat eyledik.

Ehven ücret ve

teminatlı iş

Galata Voyvoda caddesinde: DASSİRA

Türkiye ziraat bankası
müfettiş namzetleri
müsabakası
1 Nisan 1929 tarihinde yapılacak olan imtihanla 15 müfettiş
namzeti alınacakbr, İmtihanlarda muvaffak olanlara başlangıç
da «120» lira aylık ile seyahat ve teftişlerde yol masrafından
ayrı olarak ~<5» lira yevmiye verilecektir.
Müfettiş namzetleri stajlannı bitirdikten sonra müfettişlik
imtihanı vererek müfettiş olacaklardır. İmtihanlarda ve teftiş
lerde fevkalade muvaffakiyel gösterenlerden ecnebi lisanı bilenler bir sene müddetle Avrupaya gönderileceklerdir.
Talip olanlar kabul şartlarını öğrenmek için Ankarada bankanın teftiş müdürlüğüne, bulundukları yerdeki ziraat bankala"!ldan alacaklan beyannameyi doldurarak göndermek ve ya
bizzat vermek suretile müracaat edebilirler.
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T. H. MOURİADES

kundura ticarethanesi
caddesi N., 356
Bugünden itibaren yalnız 15 gün için bütün çeşitlerde
" 15 ilft 25 hakiki tenzilat suvare, şehir, spor kunduraları ile çocuk ayak kapları ve snov-bot ve zengin
çeşitlerde fantazi pantuflalar.
~ Bu yeı-:ane fırsattan istifade ediniz.
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Hilaliahmer cemiyeti merkezi
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Va · jesü

Bayram günleri tekarrüp
etmezden evel muamelenizin 24 saatta ikmali için bu
ilanı kesip Eminönü karakaş
hanı tahtında 15-16 numaraay müracaat ediniz.
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Veresiye
· Tamirhanesi ve edebildiği hidemat:
Otonıohillerin, elektrik al:.1tının, Deniz n1otörü
ye saircnin taıniri için Boschun nünıune
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felgraf: İstanbul Saat
lıan muhteviyatına dikkat
~lunmakla beraber bu hususta

mes'uliyet kabul edilmez.
Gazetemizde intişar edeıı
bütün yazıların hakkı
mahfuzdur.

Abone sartları
Vilayetler için; Senelik) 100
altı aylık 900, üç aylık 500
kuruştur. Ecnebi memlekalet·
ler için: Senelik 3000, t•
aylık 1600, üç aylık
900 kuruştur

Cemiyetimizin Eskişehir anbarında mevcut on dokuz adet
VOKSOL otomobili hasta nakliye otomobili haline ifrağ ve
Ramazan 10 1347
mezkür otomobilleri üzerine karuser imal ettirilecektir. İhalesi ·
İşbu şubatin yirmi sekizinci günü Ankarada Hilaliahmer
Takvi111
merkezi umumisinde icra edileceğinden bu hususta ki şart
Güneş 6,471Akşam17,4~
Öğle 12,28 Yatsı t 9,~0
nameyi almak üzere taliplerin Ankarada Hilaliahmer merkezi
ikindi
15,27 İmsak
'
umumisine ve ya İstanbulda Cağaloğlunda İstanbul Hilaliaiımer
µıerkezine ve yahut Eskişehirde Hililiahmer anbarı müdüriye• ıJ'
8 9'
Mes'ul
müdür:
Selim
R
tine müracaat etmeleri ilan olunur.
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