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Taksim abidesi tehlikede mi?
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- Hanım, hani senin vekilin? Geçen celsede o gelecek, diye muhakemenin talikını
istemiştin?

Bu sual üzerine hanım ,
kendisine güvenir bir tavurla,
şu cevabı vermiştir: •
- İşte ben kendim varım
ya, hakim Bey!
- Sen kendi davanı iyice
anlatabilir misin?

Karadenizde

tehlikeli buz

parçaları müşahede edilmiş

bunlardan bir kısmının Burgazdan, İstanbul boğazına
doğru geçtikleri müşahede

h8:1:;:·

vaziyeti gemiler
için pek tehlikeli olduğundan
keyfiyet telgrafla ve diğer
vesailte
sefain sahiplerine

! bildirilmiştir.

t

Şehremaneti mühendislerin·

- ' 1arın en
B u sene soguK

d
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den Kadri bey geçenlerde
köprü hasılatını süratle saymak için bir otomatik makine
icat etmiş; Emanet bu makineyi kabul eylemişti.
Kadri bey bu defa, işaret~i
seyrüsefer
memurları
için
elektrikli bir işaret kulübesi
icat etmiştir. Buna nazaran,
işaret kulübesi iki kat olup
her katta «4» lamba vardır.
Alt kat yeşil renklidir; yeşil rı<nk "geç,, işareti olacaktır. Ust kat kırmızı renklidir.
Bu renk te "dur,, demektir
Bu kırmızı lambaların üstün·
de de sarı ziya neşreden yu·
varlak bir glup (yuvarlak) bulunmaktadır. Sarı renk "dikkat,, işaretidir.
Lambalar 200 mum kuvve-
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lngiliz tayyareleri diisman
mu,
amelesi görecek
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Moskovadan
bildirildiğine göre, kral Amanullah Hz. İngiliz tayyarelerinin Efgan toprağı üzerindeki faaliyetlerinin coğaldı
ğını ve bunlara karşı Efgan
ordusu tarafınd•n
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Oldukça genç
olan hanım,
kocasının vekili ile mahk~me
huzurunda karşı -

ihtiraı.

biraz tevekkuf ettikten sonra
gene şimale doğru .dönmiye
başlamış ve Rusyaya doğru

.

l

mühendisinin

Ualııa tliiıulii.
Şimalden beklenen şiddetli
soğuk dalgası dün Edirnede

l

Hukuk mahkemelerinden
birinde bir nafaka davasının
rü'yeti, davacı
olan kadının~
vaziyeti itiba- ·
rile hayli dikı
kate
şayan

İcin
, bir Türk

dilmiştir.
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Mübadele komisyonunde
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detlisi Edimede olmuş, hararet derecesi busabah ve dün
akşam « - 12 » olarak kayde-
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Ama zorlu

Seyrüsefeı~

günlerin ·
hava raporları ['
hakikaten o ;.,.-,,., .•,,
derece zıt bir
mahiyet gös - ·lic· -Vl'I
teriyor ki, in sanın bir çok
defa fenden
bile şüpheye
düşeceği geliyor.
Geçen I
gün havanın
açılacağına da- \
ir verilen ve ·
tamamen aksi
çıkan raporla
· nıı salııılı pıır/;/aıı lıir 1111111:arıı
havanın kapa·
ııc• /;(fi' İ('İIH/c' olomolıil/cr

Bir kaç zaman var ki yu murta fiyatları, şimdiye kadar
görülmemiş bir dereceye çık
lılığını bildirmesine rağmen
mıştır. Bugün, taze yumurtayı
güneşli geçen bugüne
ait
"10,, biraz bayatını "8,, ku istidlaller buna birer misal
ruştan aşağı almak ve bulmak
olaıak zikredilebilir.
mümkün değildir. Yumurta
laşlcın ycrifl(/rıı oymywı
Mamafi, bazı fevkalade ahfiyatı toptan "6,, kuruşa iken
Tıı/;si111 ıı/ıidcsi
val müstesna, hava raporları,
perakende (8rilmemekte, ancak İtalya ile
şu karlı güulerde çok işe ya10) kuruşa saI
Türkiye arasındaki iklim far,. .
1 ramış, bizi vaziyetten günü
tılması
bize ; . v .
1
g;in!ine haberdar ederek mel'a. farkını hesap etmeyerek bizim
işte biraz ih • r
~:~
~•.
' .
..
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kıını~ı
tatmin eylemişlerdir
memleketimize nazaren daha J tikar olduğu •
.,_ ~
siıııdi yazin•t sudur:
sıcak olan İtalyada kullanılacak ] hissini veriyor. Acaba bu tahŞubatın birinci günündenminimizde aldanıyor muyuz?
bir taşla burada abide yapberi devam eden kar artık
mak ihtiyatsızlığındd bulunduğu
clurıbuş, bu sabah güneş mü·
tahmin edilmektedir.
tebessim çehresini gfütermiş
Malik beyin raporu, san'atmaaş
tir. Bugün hava diğer günlere
kara gönderilmiş, Fakat M.
nisbeten daha sıcak olmuş,
Muhtetelit mübadele komisfakat şiddetli gece ayazları
Kanonika buna verecek cevap
yonu memurlarına Atina ve
başlamış, her taraf hatta Haliç
bulamamıştır.
Ankaradan tahsisat gelmesi
sahilleri bile buz tutmuştur.
üzerine kanunusani ve şubat
Taksim abidesi komisyonu
llalil; lııızlu
ile san' atkar arasında bu ihti1
maaşları
tesviye edilmiştir.
Haliç
sahillerinde Yem işten
lafın hukuki ve adli safhalara
Bugünlerde yeni tahsisat
Eyuba kadar pek kalın ol- !
dökülmesi ihtimal dahilindebeklenmektedir; bununla mart
mıyan bir buz tabakası gö- .
dir.
maaşları verilecf'klir.
'
rülmektedir.
Maınafi bu tabaka Haliç
1
şeymiş!
1 vapurları seyrüseferlerine mani 1
1 olmamış, yalnız sabah seferlerı J
gayn muntazam olmuştur.
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Trakyada, suların istilasına uğrıyan Yunan halkına yardımımızdan ·
-dolayı_ .·M.. · Venizelos Edirne valimize teşekkür etti - Ortal öyde
-bir. kadınin yaptıkları - Millet :mekteplerinde imtihan ne zaman?
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- Hele bir dinleyin, ben
öyle eteğini yerden kurtaramıyan
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Beraberinde ordu müfettiş
lerinden Ali Sait, F ahrettin
olsa!
ve İzzettin paşalar bulunan
Zevcin vekili, hanımın bu
Erkanı
harbiyei
umumiye
şekilde kendisine güvenmesi
reisi F evii' paşa hazretleri,
üzerine " Aman, hakim beye- . dün akşam Afyon tarikile
fendi ,, madem~i kendileri
İzmirden şehrimize gelerek
vekilden istiğna gösteriyorlar, , Haydarpaşada merasimle karhemen dava yürüsün. Daha
şıl::ınmıştır. Fevzi paşa hazretfazla talika mahal yok1,,
leri ~ehrimizde bir ınüdcfe:t
(.\lalıuıli :: ıiıwfı -.;ıJıil'ı·ık)
ka:acııktır .
)
ı ı
Keşke

her

kadın

benim gibi

dm vardır. Or-

:erh~l~~He:~
şık

gezen bu
kadın, vapur da karşısında
buluncın erkek
yolcu1ara k aş Vak'aııın, hususi
göz etmekte
ve bazı garip vaziyetlerile
etrafındakileri hayrete düşür mektedir.
Genç ve güzel oldıtğu için
herkes bu garip kadın hakkında türlü türlü tefsiratta
bulunmakta, kimi bunun bir
sinirli, kimi bir 1 deli ve ekse·

ressamımız tarafından yapılan

(emsili resmi
risi de adi bir sokak kadını
olduğu fikrindedirler.
Geçen akşam gene bir vapurda karşısındaki erkek yolculara gülüp kaş göz ı:tmekte
olan bu genç kadına h~
•
acımakta iken o, •apurutı Y't- '· l
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Ihtikaı~
Sanayie kuvvet Esraı--k eşler' Ka ım, gene eski Hem içiyor, hem B.
. Gaz kumpanya,#
· zıraaıı
· "''"'ıa h · ro l'"un ü yapıyor eg"/ıenıyoı
• larm1ş
ır emır
verl]J
/arı neler yapı
dit etmeli mi? Evlerini keyif ve
Edi-ı·ne valimize
yorlar?
• Dü~.ü o~h~~ızdacasustevkif
kuEmin camiinde 61
k d Ça k Çlll k yen mandan oğlu Ebülkasım Tevfik randevucu Nimetin hanesinde Yunan hükume- Büyük gaz kumpanyalan
Sanayi kredisi
bir kaç gündenberi geceli
Zahire
katibi umumisi
tevkifhaneye
tröst
ve bunl /
Beyoğlunda Aynalıçeşmede

haberını verdığımız

numaralı

hakkında,

Borsası

ar•••

yapmlŞ
Nizameddin Ali Bey
tarafından mühim bir rapor
Beyazıt polis merkezi dün
yapılmışbr. Bu günkü oda
iki esrarhane meydana çıkar
kongresinde hararetli münakamıştır.
Bu esrarhanelerden '
şayı mucip olacağı tahmin
biri Koskada Medrese soka edilen bu raporda «iktisat hağında sabıkalı İzmirli Hamdiyatımızı sanayie tevcih etmeli,
nin evidir. Keyfiyeti haber
ziraati tahdit eylmeliyiz» tezi
alan zabite dün gece evi basçok kuvvetli bir surette mümış, iki nargile ile bir mıktar
dafaa edilmektedir,
Akademik olan bu mevzuu
esrar bulunmuştur.
Nizameddin Ali bey raporunMinderler arasında esrar
da adetler ve mükayeselerle
içen Hamdi ile Şefik ve Yaizah etmektedir. Rapor bu- • kup derd:!st edilmişlerdir.
günkü kongrede okunacaktır.
Diğer esrarhane Koskada
Hasanpaşa karakolu sırasında
Oh, güneşe kavuştuk 2 numuralı Halil, oglu Ahme(Birlcni snlıiredl•ı ıualıat) din kahvesidir. .
Yapılan taharriyatta burada
gitmiştir.
da bir kabaktan nargile ile
Hava rapol'lı ) n(jnıur
bir torba içinde 120 dirhem
lılldll'iyor
esrar bulunmuştur. Ahmet ile
Şehrimizde bu sabah haraSüleyman yakalanmıştır.
ret ( - 7 ) olarak tespit edilkaclın!
miştir.
Bu gün şehrimizde
hava ekseriyetle açık, kısmen
erkeği
ı
bulutlu olacak, rüzgar şimal
den hafif esecektir. Sema
gittikçe bulutlanacak ve yarın
yaraladı
yağmur yağacaktır. Kar ümit
Ortaköyde Mecidiye mahaledilmemektedir.
lesinde
Oluklubostan sokaTren IPrin vaziyeti
ğında oturan
dul Mahmure
Şark demir yollarında banhanım ile aynı hanede oturan
liyö seferleri muntaıaman icmanav
Hacı zühtü efendi bir
ra edilmektedir. Fakat kabakça yolu hala açılmamıştır. Ge- • para yüzünden kavga etmiş
lerdir. Asabiyetini yenemiyen
ce saat «3,10» da kar altııı.
hanım Zühtü efenMahmure
da kalmış olan kar makinesi
dinin oda kapısını kırmış,
ile kara saplanmış olan imdat
Zühtü efendiyi güzelce düvtrenleri lokomotifleri kurtarıl
dükten sonra eline geçirdiği
mış, ve kar makinesi faaliyete
geçmiştir.
biçakla da kendisini göğsün
Kar makinesinin faaliyetine
den yaralamıştır.
amelenin mesaisi de inzimam
ettiği için yolun bugün saat
bire kadar açılması ve yolda,
Çerkcs!töyde kalan trenlerin
Yağkapanında mavnacı 18
a\qama sirkeciye muvasalatı
yaşında Sadık dün Balıkpa
ümit edilmektedir.
zarından
geçrrken Mı.;stafa
isminde birisi.tin tecavüzüne
naştığı
ilk iskeleye te!::ş!a
maruz kaimıştır. Sokak orta- ı
çıkmış ve az sonra da gözden
sında b:çak teşhir eden Muskyabolmuştur.
tafa yakalanmıştır.
Herkes kad,nın telaşla du
Dün geceki yangın
iskeleye çıkmasını onun sinirDiin gece , Beşiktaşta Türk
liliğine atfederken, bu sinirAli mahallesinde celep Mehli «l» kadının yanında otaran
met Rıza efendinin evi temabirisi birdenbire feryadı koymen yandı. Tahkikat neticesinde yangının elektrik teluvermiştir:
lerinin kontak yap!'lasından
- Aman paralarım!.. CüzZ\lhur ettiği anlaşılmıştn·.
danımı çaldılar!. Adamcagız
bir müddet ceplerini kanş
Terzi ile tefeci
dırıp
cüzdanını
aramış ve
Mahmutpaşada lhramiye çarbulamayınca, belki de
haklı 1 şısında terzi T odori ile tefet.i İranlı Ali arasında para
bir şüphe ile, kadının çıktığı
yüzünden kavga çıkmış, terzi
iskeleye hrlaıpak istemiştir.
Fakat bu s:rada vapur is- 1 Todori Aliyi güzelce dövmüş
ve sol kaşından yaralamıştır.
keleden çoktan ayrılmış bulu1
nuyordu.
Vefat
Acaba, adamcağızın şüphe i
Polis ikinci şube müdür
ettiği gibi, bu sinirli, deli romuavini Mahmut beyin kardelü yapan kadın yeni bir usul
şi esbak birinci kolordu levatutturmuş bir yankesici mi idi?
zım reisi Ahmet Refik bey
dün vefat etmiştir. Cenazesi
Bu noktayı, mürı.caatı zabu gün gülhane hastanesinden
bitece kaydedilen bu safdil
kaldırılacaktır Allah rahmet
yolcuya ait tahkikatın neticesi gösterecektir.
eylesin.
boktor
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Acaba bu teca,.,
viiziin sebebi ne?
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-128İşte hala H. davası ken etlfe d-:: setresinin
<la, gazetecinin hain n1üzehhep
kollarını
varlığı da, kadınların
tutnıuş; öpmek, kokmüziç sarkıntılığı da lan1ak ıçın yuzune
şu şaşaai ikbal önünde kaldırmıştı. Tan1 o sı
gözden ve gönülden rada kapı açıldı, run1
nihan oluyordu.
kızı içeri gir<li, bila
Beledi katibi, ınüna perva anahtarı çevirıip bir zamanda M. di, elindeki sırn1alı
paşaya boy gösterınek kolu bırakınıyarak tekararını ittihaz eder- he\'vürle
tahayyür

..

vuKuat
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sevkedilmiştir.

Siyasi zabıtaca tahkikata
devam edilmektedir.
Alınan mütemmim malümata göre, kasım deli rolü yaparak klarinet çaldığı Bahriye
muzikası gedikliliğinden kendisini tekaüde sevkettirıniye
muvaffak olmuş ve haber verdiğimiz gibi mecmua işlerine
girişmiştir.

Bundan sonra da Galatada
bir yazıhane açarak « hususi
polis hafiyesi » namile çalış mıştır.

Müteyakkız zabıtamız

haini
adım adım takip ederek ecnebi diye karşısına polislerimizi
çıkarmıştır. Kasım (1000) liraya ilk malümatı verıneği kabul etmiş, fakat yabancılar yerine verdiği evrakı bilmiyerek 1
polisimize teslim etmiştir.
Nihayet bu vatan haini,
evelki gece, üzerindeki evrakıyla

tır.

Pangaltıda

Zabıta

yakalanmış

tahkıkatı

tamik
şimdi tek-

gündüzlü çalgı çalınarak içki
Alemleri yapıldığı, sarhoş naraları atıldığı naiari dikkati
celbetmiş ev aranmış, burada
hem mükemmel bir rakı imalatlıanesi, hem de bazı şüpheli
kadınlar
bulunarak
lazım
gelen takibata başlanmışbr.

Millet mektepleri devresi uzahlmayor
Millet n1ekteplerinde,
karlı günlerdr n1untazaın tedrisat yapıla
ınadığı cihetle tedrisat
ınüddetinin
temdidi
ihtin1alinden bahsediliyordu. Hu hususta
J\laarif J\I. Haydar B.
.demiştir ki:
<( 'fedrisat 111üddeti

etmektedir. Kasım,
rar deli rolü yapmaktadır.

tenıdit edilnıeyecektir.

Şarla geldi
Dun akşan1 (Pansilvan~ a) ,ve (Providans)
vapurları ile şehrin1i
ze bir nliktar sevvah
gelnıiştiı·. Bunların arasında nıcshur
komil·
•
(Şarlo) nun da buluı1duğu şayi dir. Şarlo
nanu n1üstcarla gelmiştir.
Pansilvanya
( 22) bin
tonhiktur.
ller iki vapur da üç

ay sonunda nihayet
verilerek in1tihanlara

J

İlk devrelerde tedrisata

J

hacalıdır.

Seyrüsefer

<; ,

(Bil'iııl'i ~-;ahlt'ı•dı•h ıııalıııL)

kulubeleri otomatik olduklarından b)z:m dar sokarları
mızda kabiliyeti
tatbikiyesi
yoktur. •
Kadr; beyin yaptığı işaret
kulesini, bir seyrüsefer memuru elile idare edecek ve «4)>
yol ağzında, karşılıklı iki yola aynı zamanda yol verebileceği gibi «3»yolu kapayarak
bir yolu ve ya bir yolu kapayıp (3) yolu açabilecektir.
Emanet, bu işaret kulesinin
kabulüne karar vermiştir. Karlar eridikten sonra, Galatada
Domuz sokağı başına bu şe
kilde bir işaret kulesi vazedilerek tecrübeler yapılacaktır.
Bu kulelerdeki işaret fenerleri, gündüzleri de yanacak
ve ( 100 ) metro mesafeden
kolayca seçilecektir.
arasında

gülünç

bir

alan
Hurr~n1e
doğru yürüdü.
Bir

hal

parnıağı dudaklarının

üstünde : «sus! » İşare
ti veriyor ve çehresinde kızıl, kıpkızıl bir
en1el parlıyordu. Bu
ateşin renk, bir tutam
alev gibi, Hurremin
gözlerini yakıyor; hele
o işareti sükut, o kıv
rak parmak - n1Ürebhiler elinde iradeşiken
bir mahiyet alan kan1ç1Jar gibi - delikanlıyı
titretivordu.
() nasıl
•

..,,

başlanacaktıP.»

Bütün otomobiller zincir takacaklar
Emanet, bazı otomobillerin
zincir takmadıklarını yapılan
şikayetler
üzerine anlamış,
yerlerde kar bulunduğu müddetçe zincirsiz oto~obillerin
seyrüsefesine müsaade olunmamasını alakadarlara emretmiştir.

istııahların

tespiti

Darülfünun divanı
bugün ör leden sonra
fcvl·alfıde içtinıa edecek \'e ilnıi istilühlar
için fakültelerin tarzı
111esaısı
tespit edilecektir.

Tütün inhisarın
da işlen el
çektirme?
Son tütün satışı dolayısile
tütün inhisar idaresi memurlarından bazılarına işten el
çektirileceği söylenilmektedir.
Bu sabah bu hususu öğren
mek üzere inhisar idaresi
hey' eti teftişiye Riyasetine
müracaat ettik. Teftiş reisi
henüz gelmemiş olduğundan
müfettişlerden Fuat beyle görüştük.
Fuat bey bize bu
hususta bir şey söyliyemiyeceğini, ancak reis beyle görüşmek lazım geldiğini bildirmiştir.

geliş,

nasıl bakış,

ne
yakıcı nigtth ve ne nafiz tavırdı? Katip bey,
eli sırn1alı setrenin
kolunda, bu pervasız
reftara gözlerini dikip
bakakalmıştı.
Ruın
kızı

yürüdü,

yürüdü,

delikanlının

yanına

gelince hemen
elini heline doladı:
- Ben-de<li-Lalinura
boyun eğecek kızlar
dan değııin1. Ondan
korkup ta seni hıraka
n1anı. Bana piç Nikonun kızı ı\larika derler

.... -

ll.tA

ıu

tinin

teşekkürü

Atina, 23 - M. Venizelos
Trakya umumi valisiıie bir
telgraf çekerek; Meriç feyezanından tehlikede kalan köylerin kurtanlması için yapılan
mesaiye, vukubulan muavenetinden dolayı Edirne valisine
Yunan hükümeti namına beyanı teşekkür edilmesini em-

arasında

olduğu

ların akla gelmez bir şekilde
, halkı soydukları iddia edil·ı

mektedir. Anlatıldığına göre.•
hadise şu şekilde cereyan
etmektedir:
Gaz ve benzinin eşyayi ti..
cariye tahmil eden vapurlarla nakli memnu olduğundan
bunların başlı başına gemilerle şevki icap etmekte ve bir
kaç sahilin ihtiyacına tekabül
edebilecek mıktarda gaz bir
vapura yükletilmektedir.
retmiştir.
Bundan da maksat tabii
nakliye masrafını azaltmaktır.
iş bu şekilde olunca, esasen
·ıo
aralarında trüst olan kumpanyalar mesela Karadeni:ı:
lirası
sahil şehirlerinden birbirine
yakın
olan
üç
şehirden
Ankara, 24 ( H. M, ) birine,
oranın
muayyen
bir :za·
Sabık
idman
cemiyetltri
man için olan ihtiyacından fazlı
ittifakı umumi katibi Ke.ı
mal bırakıyorlar. İkinci ~ehre
anın
muhakemesine
dün
hiç gaz ğöndermiyorlar. O ün·
nakzen deva medilmi~, müdcüye ise gene ihtiyacından faz•
dei umumi cemiyetler k:ınunu
la gaz bırakıyor!. r.
nun onunc11 maddesi delaletile
Yan yana bulunan bu üç şe·
ceza kanununun ( 202 ) inci
birden ikincisi kendisinde eve!•
meddesi mucicinee teczizesini
ce bulunan gazla idare oluyor.
ve ittifakın avukatı da ihtilas
Bu arada bir kaç ğün hava
ettiği (1 O) bin liranın tazmifena gitti mi, buradaki. gazlaJ'.
bitiyor ve yine gaz gelmesJ
nını
istemişlerdir.
Müdafaa
icap
ediyor. Fakat havalar
yapılacaktır.
fena olduğundan gaz gemisi
Yuıianistanda kış
gelmiyor ve halk gazsız kalı
yor, ve fiyatlar da artıyor.
Atina, 23 - Bütün memleNihayet bu şehrin yalının•
kette mebzul kar yağmakta
da
bulunup ta evelce g'.1%
dır. Olempte derece sıfır (25)e
bırakılmış olan
şehirlerden,
kadar çıkmıştır. Köylerdeki
tröst, peyderpey gaz getiriyor
halk erzaksız, hayvanlar yemve bunu yüksek fiyatla salıyor•
siz kalmıştır
Kumpanyalar bundan ikind
Atina 23 - Girit ve Pelobir faide daha temin ediyorponezden gek ı malümata nalar ki o da şudur:
zaran oralarda kar fırtmalan
Bu sefer; bir, iki güıı
yüzünden bazı kazalar olmuş
gazsız kalan halk ihtiyacınıJJ.
bir kaç mislini birden alıyor.
tur, bir kaç köy tamamen tecBunun neticesincie de zateıı
rit edilmiş bir halde bulunmıntaka mıntaka Anadolu şe•
maktadır.
birlerini taksim etmiş bulunaıı
Millet mekteplerinde trös kazanıyor. Nitekim İne•
boludaki son gaz buhranı da
Ankara 24 (H.M) Vilabu şekilde idare edilmiştir.
yet hariç, bütün memlekette
Gaz inhisarı idaresi, bıJ
millet mekteplerine devam
hususta tahkikata başlamıştır·
edenlerin miktarı (955) bine
baliğ olmuştur. ·
Otobüsler işliyecek
Tramvay şirketinin otobüs•
Çinde isyan
!eri 1 Marttan itibaren Beya·
Pekin, 23 (A.A.) - " Nanzit ile Taksim arasında işli•
keou ,, dan " Ghantung ,, un
yecektir.
cenubuna naklolunan bir liva
sarı nehir yakınında isyan etmiş ve mareşal "Ghang Ghutoplanıyor
nghang ,, a taraftarlık izhar
Roma, 23 (A.A.) - Papa•
eylemiştir.
nın 18 martta bir Kardinallat
Bu liva mareşalın kuvayı
meclisi akdedecegi ve bıl
külliyesine iltihak etmek üzere
meclise italyanlarla ecnebilerşimdi (Tsinan) ın 60 mil şimali
den bir kaç kardinal ta~ıı
şarkısinde bulunan (Muting)a
eyliyeceği hakkında bir şayı•
dolaşmaktadır.
doğru ilerlemektedir.

İdman cemiyet-

lerinin

bin

Kardinal/ar

Kaçakçılar
Adapazarı,
Zabıta

23

memurları

(A.A.)
tarafınan

l{abildeki İngilizler

Pişavra, 23 (A. A.) - Dii".
hareket ettiği bildirilen tayYll
re kar sebebile kabilde yere
inmiştir.

bir kaçak şigara kağıdı tutulmuştur. Tutulan kağıt 14 bin
lira cezayı müstelzimdir.

İngiliz sefareti memurlarıJI~
nakli de bu yüzden geri kıı

Candan, geçerinı canandan geçmenı. Şiın
di benimle kontrat yapacaksın .
Her gün
bir saat benin1 olacak
sın. Ben de bütün kazanc1n11 sana verecevinı. İşte ilk taksit!
Rµnı kızı, bir beşi bir
yerde altın çıkarıp uzatn1ıştı. Üzerine henüz
kulp takılmıyan ve
darphaneden yeni çık
nuş gibi lekesiz bir iltima taşıyan bu altın
sikke, delikanlıyı garip
bir tesir altında bırak-

S an lu. o, tecı a'. ııl
eden meskiıkatı adiye"'
den bir parça değil,
bir madalya, in1tiy~t
ve iftihar gibi isim lef~
le anılan tabdar bil'
nışandı, ye Marikan• 11
el ile şu üniformanı~
boş göğsüne talik ecl~
liyordu. Hurrem be{;
bir altın sikkeye, b,1...
de sırmalı set reye b.a1,.
tı ve beşibiryerdeyı ~..
larak setrenin göğ~ı'
ne koydu, mecnuıı
şetaretle:
,
Mabadi

mıştır.
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Bir çok
seyyah gelmiye
başlıyor

Su; istimalden
bazı kimseler

Kuru

<'lı ıas

11<'

İ,;<' \arardı?

Bir aydan beri başlıyan
seyyah akını gittikçe kesafet 1Alınıp sahlamıyacak, bir lokma kuru ekmek
peyda etmektedir. Aldığmız
bile temin edemiyecck olduktan sonra...
Yakalandı
malumata göre martın birinci 1
-111-Jlulıarriri: Jııtıı/111/t Ziy(l
lzınir nısumahnda çuval gününden eylülün 24 üne kadar'
Bunlar Budanın gözlcrindePala Hüseyin:
l\ıı isr
limanımıza " 24 ,, T ransatlan- 1
~ tnıali hakkında yapılan
Kızma Kelleciğim, kizma
~ ..kat neticesinde 6 çuval tik gelecek, bunlar muhtelif elm"~:ardı.
canım, kızma şekerim! ..
İki korsan bir müddet hayıı:il!etlere mensup
binlerce
tırı nı usevı. ve ı"k'ı memur
Diyerek dışarıya fırlamıştı.
ret ve de~etten nefes bile
seyyah getireceklerdir.
~d'
un olarak tevkif edilmi Elmasların
manzarası günlerMart ayında gelecek vapuralamadılar, heyecandan tıka·
t ır.
lar şunlardır :
denberi aç ve bitap olan kornacak gibi olmuşlardı. Gözletttı,. n resmının tenzı·1·ıne
CARINTHIA ( 1-3 mart ) ,
sana birden bütün gençliğini,
A. ebbüs
edilmcşi üzerıne SAMARIA (1-3 mart), 'ROT- rinin ta içini aydınlatan bu
zindeliğini iade etmişti.
b~Crikaya un siparişleri baş TERDAM ( 4-6mart ) , EMP- ışığa baktılar, baktılar.
Arkasından
Kelle Bekir,
Raşpotların mabedine Pala
~r. 13-15 liraya 1 satılan RESS OFCOTTLAND ( 5elmc.sları aşırmış olduğu için
Allah heykeline tır
n Çuvalı 13 liraya dü müştür. 6 Mart ), S t LOVİS ( 5 - Hüseyinin
büyük bir şeref ve itibar kamanarak heykelin gözlerindeki
~n başka yeni tutulacak 1 6 maıt. Nevyork (5-6 mart),
zanan hırsız maymunu iltifat ·
elmasları çalmıya teşebbüs etti~ 1 tle ekmek fiatı daha 1 Stella Polaris (7-8 mart),
ve nezaketle koltuğunun altı
ğini
gören
maymun,
taklit
itiyaYade d"uşece k tır.
.
1'
1 SalGaric (7-8 mart),
dına kapılarak Paladan sonra
na alıp dışarı çıktı.
n~...?ün gece saat 21 de l SCYTIA (12-13 mart), LUT- J bu h:ırek~ti tekrar etmiş, PaSeyit Ali Reis
ko ·-"'ita, Cami sokağında RO\\' (14-15 mart). PATRİA
la gibi rahip tarafından yakaİki arkadaş camiden çıkın
6çy~ taciri Riza efendiniıı (18-20 mart), ADRIA TİC (19- 1
lanmadığı için bu sirkat te~ atlı evinden yangın çıkca sokakların büsbütün tan20 mart ) OCEANA (23-24
şebbüsünde muvaffak ta olev tamamen yanmıştır.
halaşmış oldı-.ğunu gördüler.
mart), ST ALLA ROLARIS
tiıııı,.. B. M. meclisi dünkü iç- (24-26 mart), LAVRENTİC muştu. Hayvan Budanın göz- Şehrin yanı başında, hemen
lerindeki elmasları söküp ağzı
İnijhnda İzmir meb'usluğuna
(28-29 mart), OCEANA (28
hPmen kenar mahallelerinde
na almış, avurdunun içinde
Iİfi .ap edilen Vasıf beyin tahmart).
günlerce saklamış demekti.
demek olan harp, ehaliye büı,.. icra olunmuştur.
Nisanayında4seyyah vapuru
Kelle Bekir atılıp hayvanı
yiik bir korku salmış olduğu
lııa~a~. kanununun on yedinci gelecektir. Bunlar CANADA, yakaladı,
neye
uğradığını an'rin bir tek insan sokağa çık
On Csının hakimler kanununun LUTZOV, STELLA POLA laınıyan T osuncuğun telaşına
tdi!idokuzuncu maesinin ilga
mıya değil, evinin penceresinRİS, ARCADİAN dır.
ehemmiyet vermiyerek may~Q.d.p edilmediğinin tefsiri hakMayısta
P R O VİDENEC,
den başını dışarıya uzatmıya
munu şapur şupur öpmiye
MONTENECl!R
VANTES,
tt
.baş vekalet tezkeresi
bile cesaret edemiyordu.
başladı.
CALlFORNİA
eytemmuzta
tncu dliye, Maliye ve bütçe
Pala Hüseyin:
( Mabadi var)
dtı llıenJeri mazbataları ikinci
lülde
STELLA POLARİS
- Kurtulduk!.. Zengin ol~Gt olarak kıraat edilmiştir. gemileri gelecektir.
duk! ...
A.dı~e encümene bir defa da
Diye bağırıyordu.
yanğını
ıla;r'Ye encümenince tetkikine
Kelle maymunu yere bırak
ted •0 lan teklif ve buna mümıştı:
Esnafın
.. ·kere
- Zengin olduk ama bu sertdiJaır. t a d'Iı name muza
Geçenlerde ;\dana- vet burada beş para etr:ıez!.. işi mfira.kıplere
~e ~ ve layıha Acıiye, MaDedi. Pala aynı heyecan
~ f Ve bütçe
encümenleri
da Şark tiyatı-osun
td; tııdan müştereken tetkik
içinde idi:
dan, yangın çıknıış ve ve - hayret
Niçin para etmiyormuş?
bitlillıek üzere tadilname ile
Odalar kanununun dördünn1ahalli ziraat bankatt~d·itte bütçe encümenine
- yiyecek nerede be?
1 edilmi tir'
cü maddesi mucibince küçük
sı <la hu n1ünasebetle
Sokalarda ne açık bir
t.ı
.ş •
!arı tıııteketimize gelen un Giddi bir tehlike geçir- dükkan var, ne de alınıp tacirlerle esnafın Ticaret odak~t: iİİnırük resminin muvak- nıi~ti. Bu yangında satılacak bir şey ... Ben bütün sınca tescilleri mccbın·i olduğu
n~n il ı _teıı.zili. hakkındaki ka- yanan canbaz İbrahi şehri dolaştım, çalınacak şey nt3.!ii ndur.
bile bulamadım! Elmasları yab~tç ayıhası ve iktisat ve
Şimdiye kadar yal".lm'yaıı
;ııin
oğlu
Zehrabın
lamak
karnımızı.
doyurmaz
..
~rııı e .encümenleri mazbatabu muamelatın ifası 1929 ŞL
Şimdi
sen
şunları
İyi
bir
taraparasına tanıaan öldütdi} ...~ ı.kinci müzakeresi intaç
batından itibaren i~tanbul
"'ıştır
rüldükten sonra yan- fına sakla bakalım... İstanbula mmtakası Ticaret müdüriyeti
gidince mektebe başlatır, y.::Caz. buhranından dolayı
gının yapıldığı adliyeesn~ murakıpliğine devr::di!vaş yavaş okuturuz ...
~lk Anadolu şehirlerinde
ye haber verilnıiştir.
miştir. Tescil muamelatında,
Pala Hüseyin Kelle gibi
ı,.. !!'az yakmamaktadır.
· Şinı<li A<lana adliye- şehri baştan başa gezmiş ol- küçük esnafın mensup oldukS~ıe Ohrili jandarma milazimi
bey-~an efendi hakkında si, bu hususta tahki- madığı için arkadaşının sözle- ları cemiyetler tarafından verine bir türlü inanamıyor, mukata başlanııştıı-.
rilen cüzdanlar esas ittihaz
tar ~ 1 nıahsusaca verilen kabalağa ettiğine zahip oluyoredilecektir.
~ndtf il edilmiş, cezası hafifYeni bir bina
du:
rı ıtıiştir.
Tramvay şirketi, Aksaray
- Etme be kelle... -dedide~ı !!'ene hey' eti mahsusaca
deposunun bulunduğu yerde
et ·
Şimdi ben ne yiyeceğim, dışa
'.ına 1( işlerinde kullanılmamamükemmel bir bina inşa ettirıya çıkıp
şehri
bir de
edilmiş
lı'tıi arar verilen Galatasaray
recektir.
beraber dolaşalım bari ...
Esbak Selanik şehbenderi
~illık llıUalJimi Mazhar bey
Kelle kızdı:
4r. lndaki karar geri alınmış- ikinci günü toplanacakur.
miz F ahrettin B. dün kendi- Beni ye, herifi..
Y ollann kapalı olmasın
sini gören bir muharririmize:
Dedi, sonra ilave etti:
Vilayet bütçesinde yol
dan dolayı şile unsuz kalmış
« - Görüyorsunuz ya, serMadam inanmıyorsun ,
~tıı'. .(10) lira olarak ipka ve tayyare ile un sevkine tebestim, tevkif edildiğim habe~ !Ştir.
yürü bakalım, çıkalım.. Beşyüz
şebbüs edilmiştir.
ri doğru değil. Bunun nereneferin yiyecek bulamadığı
ti ıı~~Yada Midye sahilleMustafa Kemal paşa kaden çıktığına hayretteyim.»
bu yerde sen zıkkımlanacak
zası ile civardaki Sarıköyde
~ V·k11dar buz tutmuştur.
demiştir.
ne bulacaksın? ..
ıl~Yet meclisi martin (70) ev su alhnda kalmışbr.
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Adana
cinayet eseri mi?

tescili
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apıı.•
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F.ahrettin B. tevkif
degil
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kanı odalarında bile
Gümrüklere dair
Gün1rükler<le ınua her nıi ilet ten bir kaç
ruhsatııanıesiz eşhasın
nıele takip edecek eş
has hakkında Li:· ka- ye hatta ınekteplerin
taf ;ı günlerinde nıek
nun n1e,·cut oldu!{u
ve
İ'k
..
..
tep talehesinin hile
bir Fransız balonu ol- , zaınan zanıan gun1ru( 1 c-'ç gelen
balon
•
e11
~
nıuanıele pc~inde do« t:!U1> nıetrc
'ıtıd
gun, 111art ayı nıı:ştur.
klcre hakkı duhulü bile lasnıakta
oldukları
(,'
(! "'·}
•
•
1
bulunan olnııvan kinıseler ta~'tıi "'- ıı-ınııze ge ece- ınik'ahında
te;.ahür edecek bir
ııtoııt lı<tb...
. .
hu balonla
13eyoğlu
• --r ver <l'ıgın11z,
raflanndan yapıl 111~ hakikattir.
l~u hai
1\l(
belcdivc
dairesi ser- kaçal·çılık
:1.:eppelin»
balove
sui
ahkı.'ınn
kanuni veve
1'tb1l\tıtı
. Bev.
nıühendisi
~1ahnnıt
istinıal vak'aları nıü. ase. hetıle
riayet eden \"C
. \'ı ),
• ı . . •.
Sükrü,
birinci kolordu f'cttislercc
n1cvdana
•
.
.
· '"· ·. •arı cı-ınuzt en
sini ycruı hcninı '.ırihi
·ı Jil1.1 1
.
kuınandanlığı
ya Yeri çıkarılınakta oldugu
vatandaşların
huku~ ge) :>ey, l~t?nhula vüzbası ı\l11htar, Paris
11 ·ıl
haide
nıe:1kur
kanını
.
kuınuza pek ağ"ır bir
0 en l·abılı seyJ· beledi vesi
azasından
11 ı<ll ~ hakkında haz•
ahktunı
h"tvıkilc
ve d:ı rbe ye tec;n uz te)q·1 lııııat
nıö vii
Hanrı .;\loro,
ciddivctle
t~ithik edil- ' kil etnıcktedir.
.
1·.
verınekteParis balonculuk ku- ını ·or .
Kari !eri 11 izden
q·,,,
u k·t·"
..
• 1 ~· 1
' 1 ı ınıızı n verl~ıı(!Ünün her han~i
(). ZiYcr
lübü reisi nıü-yö J-<:ri'·tıı·k · nı·ıı
' tı· nıa ta güre
bir saatinde günırük- 1
UtıJ. '):aya ve İsta n- nest 13arhut bir de !erle anharlannda ' · ·~ı
Muhabere
uçu::; y.ıpnıı:-!anlır.
'
1il.
'llii l ..1 ,•
ış111e
dair
" gelen balon
hatta •~ınirleri,ı .nYı-.
lf..

vergi-

-

n

1

Bir kadın mah,.,
kemede, vekile
Her gun bır
ne hacet, diyor!
muhavere
(1.iı'iııd

..,,ılıı l'llPll nıaltal)

Peşekar

- Dün nerelerde
idin külhani, hiç görünmedin?
Hakim de bunun üzerine
Kavuklu Dün efendim
muhakemenin devamına karar
bizim Peyami Sefa, beni aldı,
verdi. Hanıma sordu:
güzel san'atlar birliğine gö- Demek bu zat, sizin
türdü, akşam geç vakita kakocanızdır?
dar orada hoş bir zaman ge- Evet, Allahm emri, peyçirdik!
gamberin kavlile biribirimize
- Nasıl geçirdiniz bakayım
vardık.
bu hoş zamanı?
- Şimdi de bu zatın nikaEfendim ,
evvela ,
hı altında mısınız?
Peyami Sefa kendisi, hu
- Öyleya, karısıyım!
günkü edebiyatta " Palavrai- Fakat, o sizi boşadığını
zim » in meviddia ediyor!
ki ıne dair biı
- Beni mi boşamış? O mu?
konferans
ispat etsin. Benim öyle şey
verdi ve vakden haberim yok!
tile hamin - Hatta bir lalakname de
nesinden dinibraz ediyor?
lediği « Kel- Bunun altında benim
oğlan » isim-,,
elimle attığım imzam var mı?
Ii yarım sa- Mühürün var!
atlik bir masalın erbabı elin·
- Ya, gördünüz mü, işte
de nasıl s mizletilip şişirilerek
imzam yok, demek!
ortaya muazzam ve şayanı
hayret bir roman çıkarılabi
- Mühur senin değil mi?
leceğini anlattı.
- Mühür benim ama onu
Peymiden sonra Bedia haoraya basan ben değilim. Kanım isminde genç bir ressam
yınp~derim
almış,
basmış
ortaya çıktı, muhtelif renkli
olacak!
tebeşirlerle
siyah tahtanın
- Öyle ama şalıitler de ı üzerine - ağzına layık azızım var?
bir kase aşure yaptı ve b~ze
- Neye şahit bunlar?
don erek:
- Senin o talaknameye mü- İşte -dedi- bunun daha
ziyade canlı bir aşureye benhrünü bastığına?
zemesi için Paris hocalarından
Hanım, bunun üzerine gülüstat "Picassu,. nun yaptığı
dü:
gibi, üzerine resim olarak
- Riiya görmüş olacaklar ,
değil, hakiki
olarak fıstık
gelsinler buraya, belki ayıl
üzüm döşüyorum! ve hemen
mışlardır da işin doğrusunu
cebinden çıkardığı bir avuç
söylerler!
fıstıkla üzümü oradaki zamkla
Hakim, şahitlerin celbini
zamklıyarak tahtadaki aşure
resminin üzerine yapıştırdı.
kardrlaştırdı. Hanıma da şöyle
Bunun üzerine ha<:ası Çallı
dedi :
İbrahim bey alkışlayarak sor- Gelecek celseye kadar
du:
istersen avukat ta tutabilirsin.
- Ya bu resim, bir kase
Bir, beş ... kaç tane istersen!
aşure yerine bir tabak ekmek
Han.m, şu cevabı verdi :
kadayıfı olsa idi, resmin da- Ben size ilk muhakeha canlı görünmesi için üzerine ne yapışdırırdın?
mede vekil tutacağım, dedim
Bedia hanım cevap verdi:
ama sonra vaz geçtim. Dü- Bir k~ç lüle kaymak!
şündüm, taşındım, onları kenOrada bulunan Musa Süreydimden becerikli bulmadım.
ya bey bunu duyunca yutkuBen, evelallah, beş tanesine
narak bağırdı:
dP., on tanesine de, taş
- Anlaşıldı, biz artık bu
çıkartırım, maşallah!
yaştan sonra musikiyi bırakıp
Hanım, imzasını ataraken
kocasının vekiline «Bak» dedi «Ben böyle kendi elceği
zimle imza atarım işte. Öyle
mühür falan basmam.»
Hanım koridorda
mahkeme deki öğünmesini tekrarlı
yordu:
- Ben bir iki değil, beş
resme intisap etmeliyiz!
on avukata taş çıkartırım, a- Ey! sonra efendim?
limallahj
- Sonrası resim faslı da
böylelik!e bitince, ortaya bütün
1 n1ektup gönderen k a- şairler namına Necip Fazıl
çıktı ve gözlerini kırpıştırarak
riinıizin cuına nıüstes
irticalen şu şiiri okudu :
na her l'>
oün dörtten Kalbimin anahtarı açmaz oldu
kilidi
sonra nıathaaınızı te.5- Dün gece hırsız çaldı kalbimrif ('clerek iddialarını
deki ümidi
ı
Bana bak hey zibidi, getir
tevsik etnıesini
rıca
çayla simic!ı
ederiz.
Getir çayla simidi , çekil karşımdan defol
ı
İş anyorum
' Aln1an •ada tahsil et- Burada ne işin var, git cehenneme şefol I
tiııı;
usulü ınuhasebc
- Zaman şiirı yahu.
ı \'e yazı
- Zaman ama son mısran1akinesin<le
daki: « git cehn~eme şef ol "
vazınıva v<"tkıfın1. J)nsözünü Peya :ıi Sefa kendisi' lnıi
yahut günde ne alındı ve:
bir ka,_; saat ı,;alı)nıak
- Cehenneme sen şef ol!
1
üzere hazırını. ;(cfa- diye bağınnca bir kavgadır
leti nıuteber de vere- başladı, kendimi sokağa dar
attım ve korkumdan gelip
hilirinı.
evde çorapsız yathm!
ı\dres: (}alata, .\lari- Öyle ise geçmiş olsun!
tinı han ı 'oJ Sokotürk.
- Dua et de sütun dolsun!
.\Iahnnıt
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ı·al\.la

sordu

ola, tığa hazretleri, yok a fena bir haber mı·
aUiınız, nedir, anlatın bak1Jlım?

-8.)ı re l~acet etendin1 elesi bildirdiler.
Söz
düsn1esin dive
- dedi - aranıızda tek- ava<ra
.,,
ô
lifü tekellüf ınü yar? ağayı gizlice yol..:ı çıkonağınızı evin1 .sa.yaI·an.lım. Kadıkr> 'Ünde
rak geliyoruın. ~lera- Vidinlilerle karşılaş
:;İın heklivenlertlen de- ınasınlar ını?
\'ali 111erak eder gibi
ğilirn.
görüPerek nıütehali
\'ali pa~a ohırn1adan
kane sor<lu:
kadı efendi de boy
-1\llah, Allah, sonra?
gösternıi~ti.
İsmail
-Sonrası bizilen vir•
ağa, kendi kıyanı hanıi yedi şehit, kırksekiz
linde ik~n nıollanın yaralı. Onlar.ın ölüsü,
gelişine ayrıca n1eın
varalısı <la bizimkilenun
oldu.
Çünkü, İ·in iki n1isli. Bavrakonun için de ayağa tarın da atı vurtİln1uş.
l{endisinin de vurulkalknıak külfetinden
ınasına ramak kaln11ş.
kurtulnıus• oluyordti.
•
Vali, derakap BayBayraktar, paşa ile
raktara döndü:
ınollanın, Rusçuktaki
- Gcçn1iş olsun, gabu iki büyük rütbeli zan nıübarek olsun.
devlet
n1üınessilinin
G{J., alnından öpeyin1,
sözlerini, bakışlarını, herifleri
püskürttün
oturuslarını
inceden
değil ıni?
•
Bayraktarın çehresi
inceye tetkik ediyordu.
~

İsmail aP-anın yunıru
ğunun

kuvveti, her iki
memurun omuzların
da yükseliyor gibiydi.
Bayraktar bu hakikati vazıhan gördü ve
ayanlığa bir kat daha

Serseri Ti &&n1'ıı~

lsl tl il

~BtrAvuçktil

Bayır

r

HATJRALMI

di

iskan M. U. si Hacı Mehmet
Rüsunıat
İstanbul
B. kendisile görüşen bir muhabirimize şu beyanatta bunıüfettişlerinden iken
lunmuştur:
nıüdüriveti unıuınivece
« - Bütün kuvvetimizi, ha•
mana kadar iskan ve tdfiz
gö;-ülen lüzLiın üzerine
işlerinin intaci gayesine teksif
~lar'din _günırük ntüettik.
,
Tali yerlerde, işler, her halfrrlüğüne nakledilen
de hazirandan evel intaç edib Y tarafından
lecektir. İstanbul gibi büyük
yerlerde, bütün gayrete rağ
gün1rük n1üfettişlerin
men hazirana kabar işler neticelenmezse, bir müddet daha den Zalıit·bev alcvhine
devam etmesi zaruri olacaktır.
İstanbul birinci ceza
Esasen isk iı.u işlerinin hazirana
kadar intacı , . • B. M. M. nin
nıahkenıesinde bir hatemennisidir. Bunu tahakkuk
karet ilavası açılnııştı.
ettirmek emelimiı:dir.
Şimdilik İstanbulda iskan
Hu da ·anın rü'yetine
ve teffiz işlerinin tesriine çalışmak üzere bir müddet budün başlanhıış, fakat
rada kalacağım. Bugünlerde
nıahkenıe davavı rü'Çatalca, Trakya ve diğer İs
tanbula ciyar yerlere giderek
yete ken<lisini yazifeoralardaki işlerin neticelenmesine
nezaret edeceğim.
dar a<ldetı11en1iştir.
Tali yerlerde işler bittikçe 1
_
_
ııralardaki iskan memurlarını
Dehakar
~
Istanbul ve diğer işleri çok
[ı'
M"
•
büyük merkezle~~ .~lacağız.
. vanı ·ıOS]OU ını
Bu sayede, buyuk merkezen büyük muzafferiyeti
t kı"l d
lerdeki işlerin bir an evel in.. k""un o1ac akt ır.»
eş
e en
t acı mum
Hacı Mehmet bey iskan işarın yaverı
leri bitince iskan memurları'filiminde görmek için
nın açıkta kalacakları yolunda
endişelere mahal olmadığını,
muhte~em halk
her memurun kanunen ve veMelek Sınemasına
kaletin bu husustaki tebligatı- , hücum etmektedir. Her akna tevfikan vaziyet ve istik- 111 ••.
,m 1 1111
hallerinden emin olması lazım ~~m müthiş varyete prol!"ra~
~eldiğini ilave etmiştir.
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Bir grup bu
inhisara talip
Pi. ·asada söylendiğine göre tuz işlerini
inhisar altına alnıak
ve bunun için Hüklı
mete bazı şartlar teklif etnıck istiven bir
{rrup hu günle~de ~la
live Vekaletine ınüra
caat etnıek üzeredir.

Diz üstü oturan kadı
gayri ihtiyari bağdaş
kurdu, Vali ise bilakis
diz üstüne geldi ve
her ikisinin ağzından
Birleşmiyorlar
n1ütelaşi
bir
sual
&nka Komerciyale İtalyana
fırladı :
ile Banka di Romanın birleşerek memleketimizde müşte
- ı rercdc, kin1inle?
rek iş yapacaklarını yazmıştık.
. Kinıinle olacak? B!ze verilen malumata göre
bu
bankaların
birleşmesi
J>azvanoğlu ile. [ Elile
mevzu bahis degildir. Eskisi
Bayraktarı gösterip l
gibi ayrı ayrı çalışmak karabiziın ağ-ayı
bir kaç nncladırlar.
bölükle
Kadıköyüne
göndern1iştim. Çünkü "' stanhul hankasiı;;
eşten, dosttan haberler ' -rarihi tesisi1911 İ
alıp duruyordunı. Vi- · Mahmutpaşada Abut efendi
' hanındadır, bilumum bank::
dindeki kendini bilnıe : muamel~tıle iştigal eder.
zin bana diş bilediği · Vadesiz tevc!iata senevi
' (i , altı aya ',g . birr seanlaşılıyordu. Bu sıra
neye " !) faiz verıı:ıd(tbdir.
da bir de baskın nıes- l,;-- .ıtıı:l;!".;.r-ı-::w:ı:~t:::
..;!.:..:ı:~ır.· ı "'.i;!r.J~ifilllRI'' · tııı
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geçirmiye
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Pa1..11•a
if ııl ı ·n

ral, hu

da ,.l'

sıı

ıııfülcll'l

r

Sf'ı•i

zam,mıır.ı

< olatılı!f ııu sokaklarha1.1 'it'~ lPrll 1, arjantin
tıa:• tmıa
ı t Has eden nold;,lar<l:ın
hmısPd<'C<'!)ini, la J,i l•arı
h nimle h<•raher ııai'.arı

la

vor<ln.
. hu binanın

zarl"in-

<ilkin
s<•rst ı·i · ,.,pr•

diiı-nl<'k

lıklıtn,

h ııi
l<'rl,

ıialıa

I

yapsaıu?

~cı·eye uilsenı?.

Uir an
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eyri sefain.
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Limanımıza

~

mayıs parkından

tını.

il ükinnel

m<'b'usan

duıjıı (Koııuı·eso)
nıııı

birbirine

insan hird ıı ·of,ajja l'irl•ı•

dılar.

.
.\yres

. Simdi

bütün

afakını

kişinin

c('

hasıl

olan

Bupno"

bu

yüılcı·•

avazlarında• 1
bir gulu ııJı."

lramYay, otonıohll, vapıı~·
vinç ve t'ahrika seslcrjıl 1
1
haslıran hir lıavkırısoı•
.
i'ıdela sarsıyordu:

.

J,a pı·cnzt\I .. L:ı ıweıı•
za!..
nosannııs

bir

tıma..ıııı'

neniı~ şu ~ı(j1u·suz süril'
si.inü andıran hu liayJ,ı'
rı~ınalar günün tam dör1
vaktinde, Sabah, öyle, i•
kindi v" akşamında ayrıl
ıuanzara ile görülür ,·e

çık

l<onağı

binasının

IJf'ni~ kaııatlı kapılıı.ı·ınıl_.ıı
, .•• hiı·dı•n yi.iıler<·c, <'<·el,
hilıl m ıt ıa laj)a · d- rl, tıc~
yiiz kadın· ı.işi, nen<; jlı•
liyar Ye (.oı·ıık ~·i.izlerrt'

Bu fıı·ln'an insanlar ı;ft
an i<:indi, arli:alarınd-''1
,ıtlı d (jil, 1.toınohil r.o,ıt•
1ar oihi se!)irler<>k ve '•
az ayaz, can J•urtarıır~
var mı <lire J.ıa{ju·u· uil''
ha(jıraı·ak ş<>hrin ana caıl•
del<·rine daiJıldılar, yayıl•

k'apısında

ne

kar~ısırııl••

dı.

sonra kalüsli.inde ~ üyle bir

dü. ündi.inı.
- ~hndi

kabil'

.\<"aha ıwviıı ne..,iılil'·

tlil•lt•ıı

ılırıııı

ile
bulun-

ıueyda
raııleden

uzun, !J<'llİ!;' Ye Huenos 1 işitilirdi.
Avresin
en mnlıles<'m cad-.
.
l lalla bazen yatsı ,·c
desi üzerinde yürümiyc
nece vakillcrin<le de ol•
ha'.;ladım.
<luiJu nadir değildi.
Hu ead<lenin fıstündc
Hu herifler, genç, Uıtl•
ki hinalar l'cYkalfule muyaı', ço<'ıık bütün bir s6•
azzam şeyler. Hele h;lcri.ı ne diye ha?fırıyor"l··
rırnlc saiJ kolda ,.e kö~e
1'"o isliyor'!
ha!;'ında bh· lan<>si Yarki
(;llabadi var)
Jıayı·<'ll<' yülis<'kli(jine ha-

.
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İzmir kereste istiyot•
İzmir ticaret oda51•

TEilLIG
Ramazan münasebetile OROZDİ-BAK müessesinin her dairesinde zengin çeşitli' eşya
satılmaktadır. Manifotra, İpek
li, hazır elbise çanta ve tuhafiye daireler inde yeni mevsimlik mallar gelmiştir· Mezkur
müessesede tatbik olunan fiyatlardan anlaşılacağı veçhile

bu sene ( 20,000 ) metro
mik'abi kereste ith.ıı'
line nıüsaade istemel<'
tcdir.

muvasalab
beklenen vapurlar
mmrnıııııııııruııııı 11wıııııı111 . ı .ıınıJlllllllllllllJlıl
Yakında
( P ALESTİNA ) vapuru 25
Ayvalık sürat postası
Şubat Pazartesi [ İtalya ve
~ ALHAMRA SİNEMASINDA
[MERSİN] vapuru 2G Şubat
Yunanistan) dan
gösterilecek olan
Salı 17 de Sirkeci rıhtımın
( KAMPİDOGLİO ) vapuru
dan hareketle [Gelibolu, Çaİstanbulda en ucuz mal satan
27 Şubat Çarşanba [ Odesa ,
nakkale, Küçük kuyu, Edreticarethanedir.
Romanya ve Bulgaristan J dan
· filimini görmek ve bu filiıJl
mit, Burhaniye, Ayvalığ] a
(MERANO) vapuru 28 Suba:
için RİMSKİ - KORSAK Of
gidecek ve dönüşte mezkur • Per•embe [ İtalya ve YunaFatih birinci sulh hukuk
un eserinden iktibasen ter"
hakimliğinden: Fatma Ahter
iskelelerle birlikte [ Altuno·
nistan] dan
· tip olunan musikiyi dinlemelt
hanım tarafından Smekli bakluğa J uğrayacaktır.
Yakında limanımızdan hareket
için şimdiden hazırlanınıı·
kalda mimar Tevfik efend1
edecek vapurlar
Gelibolu için yalnız yolcu
;lllllll)l!ıııır.ıı::"ı r:nı• w.n!ın'~·'ıımııo:ıııı· " ·.. ,··
aleyhine ikaıne eylediği bedeli
alınır. Yük alınmaz.
( PALESTİNA) vapuru 26
icar ve tahliye davasında mufı·at!Yo, sine, ti_ atı~
Şubat Salı 11 de [Samsun,
maileyh Tevfik efendinin ikaMersın süı at o3tası
Trabzon ve Batum] a
Onrı"iıta!i11ıi ınu>itd
metgahının meçhul bulunduğu
( KAMPİDOGLİO ) vapuru
(MAHMUT ŞEVKET PAŞA)
İNCESAZ hey'eti
cihetle mahkemece ilanen
27 Şub?.t Çarşamba 18 de
vapuru 2(i Şubat Salı 12de
tebligat icrasına karar verilRamazanda her ak am V
[ Selanik, MidilJi, İzmir, Pire,
Galata rıhtımından hareketmiş, ve müddei aleyha bir
necilerdcki s::Uonunda tereli'
le İzmir , Antalya , Alaiye , ı Patras , Korfa , Ayasaranda ,
kıt'a konturat ibraz ederek
nümsaz olacaktır.
Mersine gidecek ve dön%te
Brendizi, Venedik ve Trizirindeki imzayı müddei aleyFERAH SiNE ADA
Taşucu, Anamor , Aiaiye,
yeste] ye
hin inkarı halinda istiktaben
Antalya , İzmire uğrayarak
( TEODORA ) vapuru 28
Vortley canbaz bey'eti
sabit olmazsa yemin teklif etgelecektir.
Şubat Perşenbe sapah tam
miş ve muhakemesi 23 mart
v:ıryete - saz - filirn
929 saat 15 e talik kılınmış IL1:11111:iii11~:mmı11J151raı;miııııl.-ı:;
saat 9 da Loyd ekspres olarak
'
olmakla müddei aleyh 20 gün ŞEHREMAN::'.TI BIJ AKŞ~
[ Pire , Brendizi , Venedik ve
11,Aı 1
1
rriyeste] ye
zarfında itiraz ederek mahke- . ı~~I ~ ~~ •
'.? ,j Şubat pazartesi Trabye •gelmediği ve yahut taraHer nevi tafsilat için Galazon birinci postası yapılın.fından bir vekil göndermeditada mumhane (LoydTriestino)
1
ği ve ilk celsei muhakemede
başlıca acentesine . Telefon
Beyoğlu 2127 ve ya Galata
1 ıl
ı 1ı
masarifi gıyabiyeyi vermediGalata köprü ba. :uda
sarayında
sabık
Selanik
bonği takdirde usulün 337, 402,
lll I
!
merkez acentesi. Beycglu
marşesi binasındaki yazıhane
"''G')
_,)
....
405, 408 inci maddeleri muci- ı
ı·ııııııı
sine Telefon Beyoğlu 2499 ve
bince muhakemeye kabul oMes'adet hanı altınde dayahut Sirkecide Mes'adet ha-· lunmıyarak vakıaları ikrar ve
irci mahsusada şube acent~~
yeminden imtina etmiş ac!do:.
Muharriri: MUsahip:ıade · •
nındıd< i yazıhanesine müracaat
İstanbul 27'4(}
1
_Celal ~~.Y
w: h:. i: Telefon istanbul1235 luna~a..,0" 1 ilanen teblig~ oluhur. • • Sl:''
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başladım.

_ 2oo_Jfıılıal'l·iri: idris Jlıılıtefi

nilın<'k aklıma ueldi. Fakat hu fiki~·<l<•n ı;abuk
vaz ıw•:lim. J:;i <'!Yılına ...
dan tadında hıı·aknıak daha iyi olurdu. E,·ypJ:i ran
devu iı;in ll'spil elli\jiıniı
mahalle gidip hiı· uöreyim, kc'it'edcyim tl<'dim.
Gittim, nürdünı, İşle
hicabından kıpkırnıızı
Ü<,'
nün soıll'a onunla
kesildi. Ne diyeceğini
bııı·aıla, hu
Jı:n·uz hasaşırarak yutkunnuya
~ıııdaki kanape üstünde
bııln~acak,
soıwa, sonrabaşladı. 'rersenldi oğlu,
onun bu ınahcubiyeti mıı~ıımnıııııınıınııımnııııııııııııııımm:ıı:ııııımmıııımmıııııııımmııııım~/!iıııııwınımımııııııııııııııııııııııııııııımıımııımımmwmıı:ımwımwıpt da yallah plaJa ...
H
Bugün bir süperfilim
j§
Saat iki ye !Jl'Ilyordu.
ne bıyık altından gül-

1 11
..

) a ~·alışarak :
- IIavrola a!!a hazretleri ·_· dedi - fena
bir haber ıni aldınız?
- Fena da söz ınü?
Beterin beteri!.. dün

vakıf

ve helecanla

k•

J

dü ye :
~lustafa
- Kalk
~
~=
ısındı.
VERNER KRAUS KONij.AO VAYT tarafından
~
-dedi- paşa hazretleri il
Halü hatır istifsa- alnını öpecekler, herifbir kaç güne kadar O p ER
D·A ~
~
=~
rından, çubuk ve kahr.uıım
.
.
n•
·ı
]m:ıı·
,
.
ıı· ı 1
...11 , .. ı:·n
lerin papuçlarını elle- lıil !l' · ::ıiluiiılliilllliil
ljl;ı;
~·
il.ali!~·· ıl."' ·: '1: .·.:;ı;.M
•
· 'hı · 1 i~ıu1&1ılwiılllı!ıl
ve takdimi merasimin- rine verdin ya, bu ilti- 1ııı11ınıımnıımıaırı ıınını:ıımı11111u111nııırn1uııııı•ıtı'ltıı ı11mıııının111mııuunınıı
il• ııı ·•ı·
111 ıu ıuı nııııımıııuwıııı~
den onra İsmail ağa fata layıksın.
~
AS~i
SiNEMADA
l
( LUCY ANO ALBERTİNİ ) nin teımsili muazzamı
fBayraktar, süklün1- \lif
yüzünü ekşiterek :
•
•
- Sizi - dedi - erken püklünı, Osman paşa
filimi
Bu :
erken rahatsız ettin1. nın yanına gitti, o da
i!
gün tam Sdat 16,30 da varyete ve sürprizler tevzii
~
l\les'ele mühimdi, ya- biraz doğrularak bu t
Her akşam büyük ve zengin varyete numaralarından
,.
musanna
ınuharebevi
p lacak işler de çoktu.
ZETTİ ile ARSLANI cidden muvaffak oluvorlar
11111
111 Kendim
gelen1edin1, kazanan kahranıanın
ter dolu alnına kısa
sızın teşrifinizi dilebir busei takdir kondinı.
durdu.
\ 7ali paşa, yüzünde
(Mabadi avr)
sararan endişe bulut1
L()YJ) ·rRiESTİN()
larını çubuk dunıan
ları arasında saklaını

D

İşleri hazirana lfakaret davası
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1
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1!1111
kadar biteve1·111e
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reHCleillldi•
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25 Şubat

DVNY ADA OLUP BİTEN
V AKALARDAN İl\1TİBALAR

Acele işe

Gönül

derler, doğrudur

Kimi severse
. güzel odur

Şeytan karışır

ufi
alst1 1

Salılfe

Son Saat

I

Saat on üçü hiç çalar mı?

Rus tacının mücevheri
.&rarlı bir surette çalındı, mahf1tud1tn ·JNU'f4Utndı.
/ngiliz luulnesl de mffhlm ur1trlar1t uf1r4Clı.

-61- Nakili: .4. Cemalettin
Diğer taraftan mücevlıerat
ıirkatleri tevali edip duruyordu. Pariste münteşir bir ga -

dCD bahseden bir

%hek

Hiç te kolay ve rahat bir
iş değildir

puslanın

ele geçmiş bulu1U11aaı bu (4)
sirkatin de ayni eşhas tarafuıdan ika edimiş olduğuna
zete üç sütun üzerine dizdirttlphe bırakmamaktadır. Hır
diği bir serlevha ile şu havasızlann bir kısım mücevheratı
disi veriyordu:
sidil'·
çalıp diğer möcevherı~ ~ el
" Rusya tacının kıymetli
:ıll
sürmemeleri bunların aı~ade
mücevherleri de çalındı. .,
ı·ıl<ı ll
hırsızlar olmayıp dini bir taMoskova, 3 Mayıs - Sovi,; .. ııııı
assubun
sevk ve ilcasile hayetlerin Rusya imperatorluk
<.'tel .
reket
etmekte
olduklannı
mücevherlerini satmıya teşeb
, fıC~
ispat etmektedir... »
büs ettikleri malümdur. SoviMösyö Miyet bu satırlan
<.: jlı•
yetlerin bu mücevherleri sat 1
sözleri yaşararak okuyordu.
Jerr '
mak hususundaki teşebbüsleri
Oh ne olurdul Şu eararlı cirirlıt·
şimdiye kadar akim kalmış
nayetlerin, mücevher hırsızlı
ve mücevherat ta Moskovada
ğının tahkikine faraza kendiI' (>fr
Kremlin sarayına naklolun sini
memur etmiş bulunsalardı!
ntfıııı
muşlardı.
İşte o zaman zekiisınıu, me,o, ıı•
Dün sabah Kremlin sarayı
haretinin azamet ve derecesini
Matmazel Daveri
Y<" 3•
nın mücevheratın hıfzolunduğu
yaruağyara ispat edecekti.
larıııı
dairenin kapısında mücevherk F~ansada, Paris eğlenceleri
Halbuki mösyö miyet Beluilıi b~ınıtesi her sene olduğu gibi
leri muhafazaya memur nöbetçika gibi küçük bir memlecaıl• i~f ne de Fransa güzellik,
çinin cesedi bulunmuştur. Dakette icrayi san'at ediyorrlu
·ayıl• td ik ve zarafetini temsil
irenin kapısı da aralık bıılu ve böyle k;:, "' bir ır.:.nıl '
bir ( Paris Kraliçesi )
nuyordu. Daireye girildiği zate buka.' .r büyük vak'aıarın
B
ııp
etmek
için
toplanmı•
ıeııO~
man mücevheratı muhtevi mah- tahaddlisü imkansızdı. Polis
ltJı·!r
çok
kızlar
arasından
fazalann parçalandığı ve muhızlcl''
hafiyesi
derin
derin içini
~Çt 1 ~ kişi ıeçilmi.ş. Paris kraçekti ve:
ndııtl
teviyatının yerlere saçılmış
bİri81 bu sekiz bahtiyardan
- Hulyayı bırakalım da biz
olduğu
görülmüştür. Şurası
uull'· llıa olacak.. Bunların arasında
kendi işimize bakalım!
·a pıır·
gariptir ki hırsızlar pek yükde tınazel Mad Dameri isminDiye mınldanJı. İnsana birl<'riııi ~ &iizel ve genç bir kızcasek kıymette olan inci ger den
şöhret ve servet temin
•ısuıı•
danlıklara diğer zikıymet parBa var .
•
çalara ehemmiyet vermemişler edecek böyle büyük lokmalar
hıts il ınatmazel hem çok sabize nasıp olmaz ... İngiliz ve
~~ıdır hem de kendisinini
yalnız maruf «Sah» ve <e OrFransız mer' ">daşlara
yahut.
tllıi ıç~
intihap edileceğine
lov » ismindeki iki kıymetli
kısmet olur!. Ve yi.ı..:sek sesle
, ndır. Esasen jüri azalan da
taşı çalmakla iktifa eylemiş adııı'
Sostene hitaben..
(' ayrı bunu genç kıza teplerdir.
ııüril'
- Haydi, dedi, öyle arpacı
etınişler.
Karilerimizden
bir
kısmının
aylit' d Yirıni dört saatlik intizarkumrusu gibi düşünmenin bir
belki
de
tahattur
edebilecek1
faidesi yok! Git te sen biraz
t~ sonra beklenen şöhret
dli1'
leri
veçhile
cc
Orlov
>~
denilen
istirahat et. Ben de şu men le, İ' d ~cek.. Fakat matmazel,
taş hindistanın « Şeringom >>
hus Landriyi ele gcçirmiye
'ııtdiğİıniz gibi sabırsızdır .. Bir
ayrıl
uğraşayım ...
mabedinden
alın1D1fhr.
Bu
~ e~el Kraliçe ismini taşı
r ,·e İçi k ıstlyor. Kendisine reklam
taş o mabetteki Brahma heyO günün akşamı Mösyö
ta.~ ~üracaat eden bir ıtriyat
kelinin gözlerinden birisi içine
Kroşe yazı makinesile ya:ı:ıl ~,~ne imzası ile şöyle bir
yerleştirilmiş idi ki elyevm iki
mış şu mektubu aldı. Odada
( s"eriyor.
buçuk milyon frank kıymetin
lı:ıtis il • ne Fransa güzellik
Elzi Meryadeki beyhude yere
de tahmin edilmektedir. İkinci
aranıış ·olan Maks Landri de
•eb abakasında kazanmama
Katerina zamanındanberi Rus
ı
ep
daima
•<
filim»
markalı
vardı. Öjen amca mektubu
11111•
İmparatorluk tacını tezyin et' ı~ sii"' lll'eın·
B 1 •~llanmaklığımdır. )
yüksek sesle okudu:
mekte olan bu taş işte bu
li~ ~ılanın altına da ( Güzel•ı Sadık bir dostunuz sıfatile
ıyor'f,•
derecede
kıymetli
bir
nefise
aliçesi ... ) ünvanını ko•,
herkes « Blankenberg » de
'•tak
.
idi.
Sirkatin
ikaındıın
sonra
hoşça vakit geçirirken sizlerin
1 . ıınzalıyor.
zemimücevherat
dairesinin
ııı lriyat taciri bu yazıyı heBrükselde pineklemekle vakit
ninde bir pusla bulunmuştur
\ii~ o gün klişe halinde blige~irmenizi bir türlü anlamı D&b2etclerdc neşrediyor .
yorum. Blankenberge gidecek
bu pusulanın üzerinde katlellla.da a kat'i intihap yapıl
dilmiş olan nöbetçi~n kanile
olursanız ,bir çok şayanı dik ktııd~· yirmi dört saat eve! Beyaz mı seversiniz, esmer mi? yazılmış
kat
şeylere şahit olacağınızdan
şu
cümle
göze
hıı k18•ni Kraliçe ilan eden
emin olabilirsiniz. »
çarpıyordu. « Kahinlere ait
~ad ızcağızın sabırsızlığı intirreçicidir. Esmerler ise daha
Mektupta imza yoktu.
olan şey kiıhilere iade olun~11.<I komitesini haklı olarak sıhhatli, daha kanlı, ve canlı,
malıdır.»
B·ırıyor.
ve daha çok sevici olduklali~a1ttabi Matmazel Mad inİngiliz hazinesinde
. nndan aşkları daimi ve sai I> edilmiyor .
sirkat
dıktır. Kadın hastalıkları ise
ko!· bununla da kalmıyor,
Londra
31
mayıs İngil
Soğuklarla
tderıte mahkemeye müracaat
beyazlarda esmerlere nispetle
tere
hazinei
Kraliyesine
ait
hir ~k (kendisine ait olmıyan
yüzde altmış fazladır .. »
salgın
cc Kavsinur », « Grandük » ve
lllaı~nvan kullandığı için )
Bu neticeyi okuduktan sonra
~ azelden on bin fırank
ccCenup yıldızı» ismindeki üç
aldı
~~rı ınanevi dava ediyor. biz de şu neticeye vardık:
kıymettar taş evelki gece es~tıııe~e. acele eden bu kızca
rarengiz bir surette sirkat
- Zavallı Londralı doktoSoğukların devamı
tıy0t 1 \ıne hem şeytan kanolunmuştur.
Vak'a
gecesı
şehrin1iz
Jlİtiıı lieın de biçare Dimyata run canı galiba bir beyaz kız «V estminister» sarayında bir yüzünden
tarafından fena halde yakıl
ltıır<1~e giderken evdeki bulhastanelerindeki hasta
feryat işitilmiş ve muhafızlar
mış! ...
'1- n oluyor.
sesin aksettiği tarafa koştuk
adedi son senelere nisları zaman hazinenin muhaJ:>eten pek fazlalaşn11ş
fazasına memur bulunan garı
karşı
tır. Bazı hastaneler,
diyanı bir ip parçasile boğul
koridorlara varıncıya
karısı
muş, yerde yatar bir halde
bulmuşlardır. Bundan mada
kadar hasta ile dolı\lersinin Fırıklus köha~~Furlu ve çan1urlu
altın saplı bir kama zavallı
t
a arda kan1yonla- yü in1an11 (Hafız hoca) gardiyanın kalbine saplanmış n1u:;.tur.
11
1
Ilı· ctı·a f a zı'fos sıçratbulunuyordu. Cesedin yanında
kansı tarafından zeFeci kaza
l<1. '1'11ası için hususi
bir kağıt parşası bulunmuş ve
l
'
hirlenn1iştir.
Kadın
l\1ersinde bir lokoA
bu kağıta: « Kahinler malla1a,.~likJ
her(
en
kullann1a1
eti
"•ığ akkındaki en1re Hocanın içtiği çayın nnı erğeç tekrar ele geçirir- ınotif nıanevra yaparken, o esnada hat
leı·j 111 ~1: bunlar bildik- içine gayet tesirli bir ler » cümlesi görülmüştür.
Hazine odası açıldığı zaman
le1.İı glhı hareket ettik- zehir atn11ş, hu suretle yukarıda zikretmiş olduğumuz üzerinde bulunan bir
"ar le en En1anetin ka- kocasının ölün1üne se- liç kıym.ettar taşın çalınmış ihtiyar kadına çarpa~1.1 t~l a~<ada~lar.a ~ek- bep oln1uştur. Katil ve diğer elmaslara el sürül- rak altına aln1ış '"~
memiş olduğu görülmüştür .
~
llı~ edıln1ıştır.
ayaklarını
kesn1iştir.
kadın cürmünü inkar Bu sirkatin İngiliz payıtah
Kadının hat üzerinden
bnda tevlit etmiş olduğu
etn1işse
de
inceden
in~«
çekilmesi için ınaki
heyecan ve asabiyet aziıudir.
•·
tve"~-··
""~ •ureııtzi tayyare
e
yapılan tahkikat, Romada, Madritte, Moskova- nist bir kaç defa dü~e ~ e veriııiz • Dünya
karının kocasını zehir- da ve Londrada kıymetli taş
dük çaln1ışsa da kadın
'tİıı ~
etitıJıı. fallendlrmek
lann sirkat edilmeleri ve her
~it tt)' ~ daha isabetli
lediği kanaatini ver- cllSrt vak' ada da sirkatten sağır olduğundan işit
>'lPillllazsınız.
sonra " Kahinlerin ., emval:n- tiren1en1iştir.
nıiştir.
lii:;iı •

Öyle zannediyorduk ki bir
insan cinsi latife mensup bir
mahluka aşık oldu mu beyaz
mı, esmer mi, şişman mı, balıketinde ve ya zayıf mı bakmaz. Hatta bu hususta bir de
darbı meaelimiz ve ya meş
hur kelamımız bile vardır .
Gönül kimi severse güzel
odur.. Derler. Fakat Londralı
bir doktor kazın ayağının bizim zannımız gibi olma4ığını
ileri sürerek beyazlann aleyhinde ve esmerlerin de lehinde büyücek bir kitap neşret
miş. Uzun uzadıya tahliller,
tetkik ve tenkitlerden sonra
İngiliz doktorunun vasıl olduğu netice şudur:
« Beyazlar kansız, durgun,
gayrı sadık ve az sevici olduklann dan bunların muhabbetleri

o

inanmiyorsıuıız şu manzaraya bak--

Vazıı sahneler, siuemacılığın en fazla eza ve cefa çeken, en
ağır yükünü yüklenen mensuplandır. Her şeyi onlar yaparlar,
uğraşırlar, didinirler, hatta ,bu yüzden çok kerreler hasta bile
düşerler.

Bütün bu zahmete mukabil gördükleri maddi ve manevi
mükafat hiç te mubalağa götürecek şekilde değildir. Uzağa
gitmiye ne lüzum var.
Biz bile güzel bir filim görünce sahne va.zum bir dakika
olsun hatırlamıya !uzum görmeksizin bütün şerefi, bütün muvaffakıyeti derhal aktörlerin üstüne Yukletiveririz.
Sahne vazılığının ne çetin bir iş olduğunu anlamanız için
koyduğumuz resim " King Vidor ,,u " Hazreti İsaya haındedini:ı:I,.
isimli bir filimin sahnelerinden biri için Misisipi nehrinin bataklıklarında sular ve çamurlar içinde nasıl çalıştığını gösteriyor.
Sahne vazılığının rahat ve kolay bir iş olduğu zamanda
bulunanlar bu resmi tetkik ettikten sonra da acaba hila
eski düşüncelerinde musır mıdırlar?

« Yaz geceleriniıı rtıy ası »
Bu bir filim de~il, sinema yıldızlarından
birinin elbisesine konan isimdir

I-1astalık

be-

raber
halini

.

~·fıosa

\'

tedbirler.

1

ıc•-"'t ve fitre

imam efendiyi
zehirledi

Meşhur sinema san'atkarı (Florence Vidor) un son günler•

de yaptırdığı yeni şekil ve desenli bir elbise filim yıldızlan
arasında çok rağbet görmüş derhal müteaddit kimseler tarafından taklit edilmiştir.
Siyah Şifon üzerine işlenmiş gümüş yıldızlarla müzeyyen olan
bu elbise Yaz gecelerinin rüyası ismini taşımaktadır. Elbiselere
isim konması garibinize gidiyor, değil mi?
Şaşmamak lazım; bunu yapan A·nerikalılardır !

Beykoz Kundura

fabrikasında
Kösele ve Vaketa parçaları
satıhyor ..

Fabrikada mevcut küçük kıtada Kötele ve Vaketa parçalaruıı almak için talip vardır. Marbn 20 inci Ça11amba

zevalde ihale

edileceği

ilan olunur .

pil

-
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Hasan balık yağı içiniz
1

Yİ1an:ti

cnl\·a !i

nıet:·uke ınü

iiri yct • ilan lcı rı

Yeni

dünyanın

esbak küçük Sait paşa konağında bıronsarof markalı cev..zi renğinde
bir adet kuyruklu piyano 26-2-929 tarihine müsadif salı günü saat birde mahallen alcn1
müzayede ile salılacaktır. Görmek isteyenler 24-25-2-929 tarihleri'ne müsadif günlerde
saat 1 den 2 ye kadar orada bulunacak olan memuru mahsusuna ve eyya'llı sairede
emvali metruke müdüriyetine müracaat edebilir,

e
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şubat

929 perşembe

akşamına

kadar umumi katipliğine tevdi olunacak mes'elelerde kongra
nımamesine ithat edilir.
3 - Kongra, ruznameye dahil olan mevattan başka hususat
ha :..kında mü:Zakere ceryan edemez.
4 - Kogranın müddeti devamı on göndür.
S - Odaya mukayyet ve müseccel erbabı ticaret ve sanayi
ve ş irketler ve iktisadi cemiyetlerin i şbu kongraya iştirak
::ı d cb ilccckleri ilan ve teşrifleri r:ca olunur.

ı

(ADLER)
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3872
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Kiloluk Şişesi } {)() kuruştur.
Hasan ecza deposu.

en yeni

ihl.iraı

N;
Ba~lıı.:a

Adleı

yazı
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latlı
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flMIR VE PARİS SERGİ·
LERİNDE BÜYÜK MOKA·
F AT VE ALTIN MADALYA İHRAZ EDEN MARUf

Kat'iyen tehlikesiz, ucuz,
otomatik tPnvir ve teshin
elde etmek ve akıllara hayret veren yirminci asrın bu
mucizesını
görmek isteyenlerin mezkiır müessesedeki meş
heri bir defa ziyaret etmeleri kafidir.
Mektepler ve müessesatı
hayriye için hususi ve tenzi-

(Adler) in ufki hurufat tipi
makinesine mahsus bir
hususiyettir.
Arzu olunduğu kadar çok
kopyeler çıkarılabilir. İlelebet dayanır.
İlk yazı makinesi 1898
senesinde ADLER fabrikası
trarafından imal olanmuştur.
Bütün dünyada 360,000
makine satılmıştır.
Türkiye vekili umumiliğf:
İstanbul, Galata Voyvoda
han No 7-20, pasta kutusu.
Galata 447
Anadolu vilayatı için iyi
acentelikler ve seyyar memurlar a ranıyor.

afi

dukları kanaatındadırlar.

makinesi

imtiyazı münhasıran

Js.

Sirkecide Nur hanı altında
makine satmakla maruf
FAİK REMZİ ve ŞERİKİ
otomobil ve alab ziraiye müessesesinde teşhir edilmektedir. Fennin harikası denmiye
seza olan Amerikanın işbu
(Colman) Kolman fabrikasının
vekahtini almakla müessese
sahipleri cidden halka ve çiftçiye büyük hizmet etmiş ol-

Istanbul Ticaret ve
Sanayi odasından:

Yazı

İDARE İŞLERİ

sağlam

•

Dördüncü vakıf hanında üçüncü katta oda meclisi salonunda
aktedilecektir.
1- Kongra nıznamei müzakerah şunlardır:
l Sanayi kredisi
'
il Ticareti bahriyede kredi.
2 - Kongrada müzakere edilmek üzere erbabı ticaret ve
sanayi ve şirketler ve müesseselerle iktisadi cemiyetler tarafından raporu ihzar edilip

7
.,~

fırınları.

lfongraya davet
24 şubat pazar günü saat 14 te

202

J

is·

Emniyetli, son derecede iktisadi (benzin) lamba, fener.soba, ütü, yemek ocakları ve

Nışantaşında sadrı

İstanbul Ticaret ve Sanayi odasının 1929 kongrası:

YAZI İŞLERİ
•

on

1W29

Telefon:

'

İDEAL

KONSERV ALARINI
Herkes, bilaistisna tercih e·
der. Meşhur doktor Zergeriıı
takip ettiği usul üzere sureti
imalini, hali t.,l,iilcrinin mu·
hafazasım lemin eder.

fiyatlarımız vardır.

3NFES! l\1Ü!<:El\1MEL
SIHHİ!

Ankara, Edirne, Kırklareli
Uzunköprü, Çanakkale, Balıkesir,
Bursa, AfyonkaraAdapazarı ve
hisar, Uşak,
Edremit için ciddi acenteler

Her bir tecri;besi büyük bir
muvaffakiyet, bir zafer! U·
mum bakkaliye mağazala·
rında bulunur.

aranmaktadır.

Zayi köpek

Gümrükler umum mü: dürlüğü mübayaat ko. misyonundan:

<l:"-ıe

olup eltijim t aharriyata rağme~
b:r rnrlü bulunmıyan (Beko)
isimli ve (Ponter) cinsli köpe·
ğimi bulup getirene ve bu!Ünduğu mahalli bildiren zata la•
zım gelen ikramiyeyi verece·

edilt.

ğim.

1- Gümrüklerin ihtiyacı için 71 kalem defter ve evrak tap
ve teclit ettirilecektir.
2- Bu iş kapalı zarf usuli üzere münakasaya konmuştur.
3- münakasa 16 mart 929 cumartesi günü saat 14,30 da

Beyoğlu, İstiklal caddesinde
Lüksenburg apartmanında
kapıcı İstanko

yapılacaktır.

4- Üçüncü maddede gösterilen saatten sonra hiç bir teklif
•.. - Çok zaif, kansız ve
Doktor Ne için bir
i .;rmediniz.

iştihasızdırlar.
şişe

olsun PERTEV

ŞURUBU

I!. ..........................................
İstanbul Hilaliahmer
._ım;;

nıerkezinden

:

Görülen lüzum üzerine (Macar, Sırp, Haronter, Mik>etdoroır, A:nt"rika ve Terakya mallarından İstanbulda mevcut ,
ve ya hariçten getirebilinecek tohumluk ve yemekliğe elverişli
{1,200,000) kilo Buğday kapalı zarf usulile mübayaa edilecektir.
2 - Macar, Sırp, Amerika malları tip üzerine Terakya
malları yüzık 3 analizle alınacaktır .
3 - Malların çuvalları Hilaliahmer tarafından ita olunacak
ve mallar Haydarpaşada anbarda ve ya vagonda ihale tarihinden itibaren azami bir ay zarfında teslim edilecektir. (İhale
müddetinin temdit ve taksirine cemiyet mezundur.)
4 - Malların evsa~ı dahilinde tahaddüs edecek analiz farkı
Borsa arbitrajile halledilecektir.
S - Hilıiliahmer menşe itibarile cins ve mıkdarını tayinde
serbestir.
6 - İtasma talip olanlar beser kilo nümune ve ,, 10
teminat akçesi ve ya muteber bir Banka kefaletnamesile 28
$ubat 929 perşembe günü s.ıat bire kadar İstanbul Hilaliahmer merkezine müracaat etmelidirler.
-7 - Her teslim aiınan partinin bedeli İstanbul Ticaret ve
zahire Borsasının olbaptaki talimatnamesi ahkamına tevfikan
Türk lirası olarak nakten ve def'aten İstanbul Hilaliahmer
merkezinde tesviye edilecektir.
8 - En muvafık şerait teklifedene teklifinin merkezi umumice tasdikini teminen yevmi mezkiır ihaleden iiç gün sonra
cevap verilecektir.

·veresiye

1-
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Kız hayat mektebi ~~t:~~:

Üçüncü devre bitmiş ve 15 şubat tarihiııdenberi yeni dev~e
küşat edilmiştir. Hususi Jaktilo kursu so11 sistem yeni makinelerle techiz edilerek talebeye her cins yazı makinesi üzerinde
çalışmak imkinı ver:~miştir. namzet olarak kaydedilen hanım
ve beylerin serian rniiarcaatları lazımdır
~

.,

...

V Ul\Uıı:I.'t

- -·'-.a.!

a.JW

2;,

ı

!Lı.:. ~ "".,.; ,~
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Evkaf müdürlüeünden:

-ıcle

Darülfünun fen fakültesi için alınacak alatı dersiye kapalı
zarf usulile münakasaya vazedilerek Martın altıncı çarşanba
, günü ihalesi icıa edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak
üzere levazım idaresine ve ihale gününde idare encümenine

Kurus
Jlalto
Kostüm
Manto
Mu samba
1-'ardesü
Kazak
7ı;

-

Cocukelnis~~
ısmarlama

Bayram günleri tekarrüp
etmezden eve! muamelenizin 24 saatta ikmali için bu
ilanı kesip Eminönü karakaş
hanı tahtında lS-16 numaraay müracaat ediniz.

• .

1

6ıncı sahifede santimi 25
Sinci
«
«
50
4üncü
«
«
80
3üncü
«
«
120
2nci
«
«
200
linci
«
«
400 _

müracaııtları.

felgraf: İstanbul SaHt

Türkiye ziraat bankası

İlan muhteviyatına dikkat
Jlunmakla beraber bu hnsustı
mes'uliyet kabul edilmez.

lNisan 1929 tarihinde yapılacak olan imtihanla IS müfett'.ş

nanızeti alınacaktır, İmtihanlarda muvaffak .olanlara başlangıç·

Doktor A. Kutiel
Elektrik makinelerile belso~kluğu, idrar darlığı, prostat. ademi iktidar, ve belg~v·
şekliği
. _ seriandave. elit
d ile fregi- :
yı agrısız te vı e er.
Karaköyd~ Börekçi
fırtı\.ı sırasında N. 34.

Kuruş

J

müfettiş namzetleri
müsabakası

Hazır

.. .a: ...

340 senesinde Alaattin paŞ3
nümune mektebinden aldığılll
şehadetnarnemi
zayı
ettirıı ·
Hükmü yoktur.
Salahattin

..;1111 Sııııti11 ifri11 ıııriji •.;ı

Haftalık

f ax:

Z1\.YI

kabul olunmaz .
S- Talipler şartname ile defter ve evrakın cins ve mıkda
l'•nı gösterir cedveli komisyon katibi nezdinde görebilir ve şe
ı'a;tin hülasasını ihtiva eden verakayi parasız alabilir.
6- Bu işi deruhte etmek isteyenler lcanun ve talimata
muvafık olarak hazırladıkları teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı saatten eve! komisyon reisliğine vermelidirler.

1

da «120» lira aylık ile seyahat ve teftişlerde yol masrafından
ııyrı olarak «S» lira yevmiye verilecektir.
Müfettiş namzetleri stajlarını bitirdikten sonra müfettişli!:
imtihanı vererek müfettiş olacaklardır. İmtihanlarda ve tcft:ş!erde fevkalade muvaffakiyel gösterenlerden ecnebi lisanı b'!enler bir se~e müddetle Av°rupaya gönderileceklerdir.
Talip olanlar kabul şartlarını öğrenmek için Ankarada l:aıık·anın t eft'ış · mu.. d ur
.. 1ugune,
.. - .. - b uIun d uki ar~ yerd ek.ı zır:ıat
·
b arck :ı Ia·.
.
·
nndan alacakları beyannameyı doldurarak göndermek ve ya
biu;-' ~ermek suretile müracaat edebilirler.
<:'-

DiK

uun.rus.u.u ....., ..

au

Perşembe gününden beri ga.İP

Gazetemizde intişar eden
bütün yazıların hakkı
mahfuzdur.

· ,\bone :;;artları

Vilayetler için:.Senelik 170~
altı aylık 900. iiç aylık 50
kurııştor. Ecnebi memleket·
!er için: Senelik 3000, aiti
aylık 1.600, üç aylı;.;
900 kuruştur
__,.
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To kı ·inı
6,42
12
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15 31

Akşam 17,544
Y.atsı 19,
imsak
5,24.
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