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Şarkta hududumuzu tecavüz ed;n bir çapulcu çetesi tenkil edildi,..,

reisleri ile beraber yedi kişi diri olarak yakalandı - Beyoğlunda,
iki de kadın azası bulunan . bir hırsız kumpanyası yakaland~ .

. Islahiıt

Semada görülen hf!.dise

Yapılırken

dikkat edilecek
nokta

İstanbul

<>lfain•sinin ısd

lalı n• Icnızıınİnııı veııi
h>slirilııwsi l\arar ıİll ıııa

en

al i'nllı. llıınu ıucmunh·(·t
!<> öijreııdilı; falrnt Jııı 'i::;lP
lslanbulun hususi yazip•ti (}üsünüldii ıuü asıl lııı
ı·ası ı~ıeçhiılütıı!'ız l•aldı.
l\lalıhııılıı· ki btaohıılıııı
hir ':ol, solmkları dardıı·.
l\lmızallalı hiı· yangın oldujJu zaman hu solmklara el l'ain• vasıtası sokmak
ıuümkÜn dc\Jildir. Hir

et
1~

Jmc;

cn:-1,

uiiıı

Ualıariye

<·h·arıııda

tulusan Jıir ha<'anın Yaziveli
l•e~foJıınduj)ıı zaman solmjJa arozüz uir<•mivN•cjfi
hevan cdilınisli.
Ya yaıı!jın hü~ lise• idi"!
') Yal.it ıw ola<"al•lı'! Uit-

.

ve mahkemeye verilmişlerse de
delil yokluğundan beraat etmişlerdir.

ı

Cinayetin sebebi şu imiş :
Bayram , kendi köyünden
olan Hasanın karısını sevmiş .
Hasanın arkadaşları bunu haber alır almaz Bayramı vurmıya kalkışmışlar .
Fakat Bayramla arkadaşları
daha eve! davranarak Hasanı
ve arkadaşı Osmanı öldür-

Kadıküyd<',

.

.

.

müşler.

\ aziycl

dt•!Ji~iyor

Fakat Bayram beraat edin( l\lahıuli ildnd salıif('llt· )
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medeniyetimizin de ortadan
yok olacağını hesap etmiş;
maazallah böyle bir şey
dünya için büyük bir musibet
olmakla beraber buna bir
çare düşünmüş; nihayet Mısır

Dün, cemiyeti belediye azası intihap devrelerinin son içtimaını aktettiler.
Celsenin
hitamından sonra aza, haleflerine muvaffakıyet temenni
ederek ayrılıyor, kimyağe•
Nurettin Mensi bey de harıl
harıl teşekkür ediyordu. Bu
teşekkür bir aralık bazı aza- '
nın nazari dikkatini celbetti:
- Hocam, sana ne oluyor.?
Allah aşkına, hepimize neden
teşekkür ediyorsun? dediler.
Nurettin bey, simasından
hiç ayrılmıyan müstehzi tebessümü ile hemen cevap verdi:
- Ben, dedi, belediye azalığında terki tezkere etmedim.
Binaenaleyh yeni aza meya nında bulunacağım için muvaffakiyet temennilerinize teşek
l·ür cdi orum.
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sırada

sorıııiva

lıu

inık;l.n

süali
Yoklu.

Sinuli; <'saslı hazı lİ•dbir
fer alıııdı!Jı ~u sıı·ada hiı•
kariinıiz, \ iyanaıla kullanılan hazneli nıolo•iklelleı·c nazari el ikimi i ('t'lbcdivoı· '<' llinıı·

.

llaı·

ld:

sol.aldaı·

kin

yakılacak mı?

Xıırelliıı

-

Ml'11st bey

Vay, azalığa bu kadar
misiniz?

hahişger

:\lalı;uli ildıwi sahil'Pıl••)

Son Saat

Bir hırsız !{Ulll ]J<tn yttsi
Taksim jMlis merkezi, dün
pek mühim bir 1ıırsız kumpan.Yası yakalamış, bllDlarm çal dığı eşyadan bir kısmuu meydana çıkarmışbr. İçerisinde
şimdilik iki kadın da bulunan
bu kumpanya tam iki ay mütemadiyen Beyoğlunda, Tak simde, Galatada, Pangaltıda
muhtelif ve mühim sirkatler

Karabet satılan gramofo~arın
dükk mndan çahnan gramoJ
fonlar olduğunu söyleyince
polisler derhal bunlan satar..
Sırp
konsolosanesi
kavası
Zeynel ağanın oğlu Şevket
ile Siiritli Reşidi yakalayıp
karakola götürmüşlerdir.
Şevket ile Reşit bu malları

yapmışlardır.

Reşidin

Bunlardan Şi lide saatçi
ve gramofoncu Karabetin,
Sıra servilerde bakkal Hiristonun Pangaltıda kunduracı
Bogos gebedyanin, Hamal
ba •nda kunduracı Mandakinin, Yazıcı sokağında kund racı Hrlstonun, Beyoğl nda
İstiklal caddesinde t afiyeci
Bunyaninin, Suterazi.si sokağında
kunduracı
Andonun,
Yüksek kaldınmda tuhafiyeci Yani kaJfaoğlunun, ve
G alatada bir terzinin dükkanlardan
çalınan eşyadan
bir kısmı bulunmustur.

l
e

Camekana
çarptı

İki yangın

hal'ıl aneye yatırılnııştı r.
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Hasköyde parmak kapıda
10 numara.1 ı evde oturan Avrama Mehmedin idar~indeki
araba çarpmış, Avrillll tehlikeli surette yaral<WllllŞtır .
Arabacı yakalanmıştır.

Tabanca
1
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!Cinayetin kurba-

Bebekte dere boyunda sa - ~ nı anlaşılamadı
' kin komisyoncu Hayn, kain '
Evelki gün, Tarabyada cesedi bulunan maktulün hüvipederi Ali efendi ile muhacır
yeti
hala anlaşılamamıştır.
İbrahim ağdnın oğlu Hüseyin
Taksim
jand<?.rma kumzndz.nailevi bir mes'eleden kavga
liğt cesea' dün Sanyar, Büetmişlfl, biribômeri.i sopa ve
bıçakla yarala111JŞl.ardır. Kav yükdere ve Yeni mahallede
gacılar yakalanmıştır.
dolaştırmış, fakat hiç kimse

Çarpan araba

1I

diği anl a şılmıştır.

3896 numaralı kamyon dün
Aynalı çeşmede otur:ı!l terakşam Rıza paşa yokuşundan
zı yorğinin evinin bacası ile
inerken Lazaro Fıranko maSül ymaniyede askeri m<!tbaagazasının camekanına çarpmış
sında mürettip odasinin soba
camekan tamamen parçalan- 1 borusq tutuşmüş, sirayet etnııştır. Şöför aranılmaktadır.
meden sündürülmü;tür.

Bir kavga

kazası

tanıyamamıştır.

Cinayetin, cesedin bulunduğu mabalde ika edilmediği
anlasılmaktadır. Cinayet başka bir yerde yapılını.ş ve ceset
geçenki fırtınada Hasanaki
mandırası civuma getirilerek

atılmıştır.

Ceset bugün morga gönderilecek, teşhiri euıvat salonunda bir hafta müddetle halka

Bebekte Dereboyunda sakin
Halil, kendisine ait
~abancayı dün akşam karıştı teşhir edilecektir.
nrken tabanca ateş alınış, 1 Kadaıf çılann kavnası
6
\ikan kurşun sol koluna isabet
Balık pazarında kadaıfçı
ederek yaralamıştır.
Lütfü ustanın çıraklarından
. .1 k d f
Zeyne1 ve E mın
Ka r a l.:arsı
ı e
a aı ı;ı
( Hiriıwi salıil'ı•cleıı mahal)
Ahmet ustanın çırakları Yusuf, Mehmet, Ali kavga etmiş!oklarını getirtmektedir.
1 Ier, b"ırou
L=-ı erını
· · d""ovm üşle" rd"ır.
Alakadarlar şehremanetinin ı Mekteplerde teftişat
kara ve kışa karşı hiç bir müMaarif müfettişlerinden Ödafaa dasıtasile mücehhez
mer Sıtkı Bey dün ecnebi
bulun~a ığını söylemekte, bu
liselerini sıkı bir surette teftiş
arada Istanbul şehrine nisbetetmi,tir.
le çok küçük olan Belgradı
Bu meyanda ( Senbenua)
misal getimıdıJ:etlirler.
mekte&i ıfe teftiş edilecktir.
Be~at şehriııi. yalnız kar
Maarif emaaati-, ecaebi ve
)laidırmaya mahsas oı2.weı.
akallı,et mıddıqılerim sıkı ltir
L•yYMw
surette
tefti ettirecektir.
•
., ..... ...,._.... __ ,_
,,
ı m---ı. ıı: .,,,,,,.,
.andalcı

Hatta kredi ile mal alan
tacirlerin kredi ödenme müddeti zarfında bu parayı başka
işlerde işlettikleri de görülmektedir.
Bu yüzden piyasanın maruf
tac rlennden biri son zamanda
variyete düşmüş ve
b
n netie si c ar.ık t apartman) n re "n c :.rak alınmıştır. Me zuu ba
tacir
bo
c 100,0C lira dereces dedir.
B ta :re v ,:, "r.i is'.h
edi ciyt kadar Maliye vekiüe
ti c musa.Je ver:lm~tir. Bundan ba ka diğer bır tz.k 'll
ta rl rde c' .dar run alaca-

sapınca

Dün gece, Hasköyde Kiremitçi Ahmetçelebi mahallesinde Selanik mubadillerinden
amele İbrahim'.n evinde bir
infilak olmuş, yangı ç ıkmış
sada derhal söndürülmüştür.
Yapıl:ın tahkikat neticesinde,
in filakın alt katt~ bulunan üç
mavzer fişenkinden ileri gel-

Belediye azası
namzetleri nasıl seçildi?

memiştir.

miştir.
Zabıta

infilak oldu

Tuz ticareti
yolunda gitTuz varidatı son zamanlarda eskisine nisbetle fevkelade azalmıştır. Bunun sebepleri meyanında bazı tacirlerin
memlehadan kredi üzerine
tuz almışlar ve sonra müşkül
v~· ı: di:~ünce bunu ödeye-

annesi Cemile hanım
dan aldıklarını .söyl mlşlerdir.
B nu
zerin Ce~
hamın
celbedilmiş , o da S ii r it 1i
Zemzem ha'lı-ndan aldığını
söylemiş, Zemzem
m da
celbedilmiş, fakat inkar eyle-

------H sköyde bir

çocuğu
hacağı kesildi

Bir

ıı tihah at

mıyor.

çalmadıklarını,

böyle bir çıkmaza
müddei umumiliğe
müracaat ederek taharri emri
almış
ve Zemzem hanımla
Cemile hanımın evlerın: aramı~. yukarda isimle • · ~öyle
diğimiz d-ı.Jtanlard ai eşya
dan bir k mını bulmustur.
Bu kadu y yı bu iki kaı-ı
ı:zınr n
ıt yek ılondı?
Hırsızları
yakalamak için
dın•n çalmıy cagı muhakk k
olduğu içir zabıta ş" ı:ıdi asıl
geceli gündüzlü çalışan Tak·
hırsızları taharri ıl.., meşguldur.
.sim polis merkezi amir ve
İki aydan beri Beyoğlu
memurları evelki gün topanede gramofon ve pilak çalındı Taksim, Galata, Pangaıtı mcr'
kezleri mınt~k.ılan ı soymakta
ğını haber almışlar mıntaka
ları dahilinde dükkam soyulan olan hu şebekenin pek galagramofoncu Karabeti yanlarına 1 balık olduğu zannedilmektedir.
alarak Topaneye gitmişlerdir.

Fatil:.te Sarıgüze lde oturan
Hasan efendinin oğlu 11 yaşında İbrahim dün Şehzadebaşında vatman Ö merin idaresindeki 1126 nu m aralı tramvay arabasının altında kalmış
sol bacağı kesilmişfr. İbrahim

1

kendileriıin

Az~ıldı

•

eydana çıkaı·ıldı, if le1·inde
iki de kadzn var

a set
< ı•n

ııı.

,ıt ı

10 martta

yeni

Çaptılcular

azası intihabatına başlanacak

tır. Fırka,

yeni aza namzetlerine ait listeyi hazırlamıştır.
Ha k k ı Ş inas· pa~a bu listeyi
dün Ankaraya gö türmüş olup
fı rka hey'eti idaresinin tasvibine arzedecektir.
Liste, şu şekild e tespit

Mardin 25 ( H.M. ) - Cenup mıntakasında zamanını
çapulculukla
geçiren Sezai
aşiretinden (70) kişilik bir
çete «Deham» adlı bir serserinin idaresi altında hududumuzu tecavüz ederek Halcan
aşiretimizin üç sürüsünü aşı
rarak tertip edilen pusumuza

edilmişfir:

düşmüşlerdir.
Şakilerle m

frezemiz arasın
da " 5 " saat devam eden
bir müsademe olmuş, ~eticede
çete reisi " Deham ,. ve çete
efradindan " 7 " kişi silah larıle beraber yakalanmışlardır.
Ele geçenlerden biri, bir fır sat bularak firar etm iştir.
BurJar, adl:yeye verilmek üzere burava getirilmiş, dahiliye
vek· eti idaren'n teyakkuzund
do ayı Mard n vilayetine
teşckk r etm" t:r.

~

Fransa ile Be/cihan ın askeri
•
an/asması
,

Paris, 25 ( A.A.) - Hari·
ciye nazareti Belçika ile F r:\ll"
sa arasında 1920 de aktolun•
duğu iddia olunan ve ecnebi
gazetelerde intişar eden as·
keri muahede metni ile 1927
de kararlaşbnldığı ileri süril•
len mütemmim ahkamın sahih
ve mevsuk olduğunu beyııll
eylemektedir .
Hariciye nazareti Fransa ile
'
1 Belçikanın 920 Eylülünün ye•
1 disinde aktedilen ve sırf te •
dafui mahiyette olan askeri
itilafa ait muhabere evrakını
aynı sene Teşrinievelin ikisin·
de Cemiyeti akvama tebliğ
ettiklerini hatırlatmaktadır. O
tarihten sonra iki hükumet
hiç ·bir askeri muahede akdet·
meıniştir.

ostralya da karıtiklık
:\lc!burn, 2) (A. A.) -

avala r

-

Şehrin şiınali l·ısmın

da bu gece bir bomba
patlaınış iki küçük e ·
harap etn1iştir. Nüı\ısça zayıat yoktur.
J3u evlerden birinde
uvuınakta
olan lt 3 ı>
İtalyan ile d iğer b ir
kaç. kin1se n1ucize kabilinden ola rak ölümden kurtarıl n1ışlardır.
Bo ınhavı kovan iki
l<i~;i ınotosıkletle kaç-

.

-

ın ış t ır .

1

(lliı·kııi s a!ri "ı•ı1Pll

Fıtra mıktan
İstanbul müftülüğü, deyanet

maha l)

Bir ihbar ve bir 1 Gı·zıı· rakı
a fendim . Dediiftira davası
yapıl,;"i..~ n ·evler ,f ğimi
yaptırıncıya kadar bele~iy e azalığında kalmıya ahtet-

iş l eri

Hayır

Hukuk
111:.ıhkcınesi
i'ızas ndan ı ~!il beyi n
c •in<le si lii.i \'t' bon1ha
·ı J)ar ellen
1. ·ını· 11
sa 1-: 1atığ
nıualliın
f'azıl bev
\ l"I ı.
·
a 1ey1ııne, • l ı uey ta rafından bir iftira da1
Ç~
1
·ası açı nııs.· tır. ,Ün -:ü
bu ihbar ~ ahit olnıanust T. ü~küdar ikinci
ceza s ında görülen hu
· t ınes•(1ava, se 1a 1ll)'e
elc-.!nden dolayı ağır
ceza
n1ahken1esine

güııderilınistir.

S
, anıa t va( la oturan
·revfik efendi ile Be voğ-luııd~ , Senıen ..:ok~l -

_ ~angi dediğini?
- lhrakı emvat fırınları ...
- Hala şu insan yakmak

!
k·ara f sevdasından
vaz geçmedin mi?
a otu ra n
Nurettin bey işe bir şekli
Yaninin c \' leri a ran- 1 c•ddiyet verdi:
1 rİ nl Je r ak ı - dedi
- Nasıl vaz geçerim?
ınış,
e 'e
- yeni Belediye kanuyapıldığı haber alınnunda « insanları gömmek ve
J
1
fırınlamak Belediyenin vezaifi
ınış, ev eı·
1arananı-::
·
meyanındadı » diye kayt var.
curunı eser en meyBen bu iş için o kadar çalış(1:.ı na çıkarı lnııstır.
tım' fakat sizden ihrakı emğın<

Kasfamonuna
f envırı
• •

Kastanıonunun elektrık tenviratı ( ı :,ı , 1 1111)

liraya ihale edr. nıistir.
·

vat f ır cn

hakkında bir karar
kabi.: olmadı. Ben
o"'ı';;•!Sem go-m"'- k ı"stemı"yo~
Lillll~
rum. B ~ni ne.rede yak-.cak-

. almak

0

·

•
oda oda k lra.y
a
verilen eski evler

Bı·r komı·serlik

İstanbul ve Beyog"lu cihetinde oda oda kiraya verilen ve yangın zuhurunda içindekilerin kaçmaları kolay olmayan ahşap haneler tespit
edilerek sahiplerine derhal
tahliye edilmesi için tebligata
başlaoılmışbr.

E manet ştr et omiser iklerinden biri lağvedilmiştir. Bu
suretle encümence hakkında
hkik
d
ta . at icra e ilen ve men'i
·
karar veril en
muh-'aı<.emesıne
H a rt
~.ı,t k l kt d
ı b ey a~
a a ma a ır.

Göz cıkaran
'
fiUVan

tım.

1agve
"' d"ldi
1
·k k
l

Ercüment B. g eliyor

Bu Perşembe gu··nu·· -'-şamı
aı<.

~.nız?

Nurettin bey har~etltiınıişti. Beni yakaladı;
- Yaz Allah aşkına azi.ziın, dedi Hem asri belediyecilik yapmak istiyonız, hem
de bir ihrakı emvat fırını
yapılmasına karar vermiyoruz.
Berek et versın
· k anun ım
· d adımıza yetişti de «İnsan fırınlamak» keyfiyetinin vezayifi
belediyeden olduğunu tespit
etti. Artık ölürken rahat rahat can vereceğim.
A rtık gam yemem. y eni
b eIed ıyc
' k anunu ı;ı kt ıkt an sonra bu fırın muhakkak yapılacakfır.

Perapalas salonlarında verileZaten bugünlerde Emanete
cek olan Matbuat cemiyeti
bu hususta ciddi bir teklifte balosuna iştirak etmek üzere
de bulunulacak. Bana ayrı
a
bu gün ve yarın bir çok
ayrı ı'k"ı Alman gurup müracap
Yuvan nanıında bir zevat Ankaradan hareket at ederek bu fırınların inşa A!
arabacı, gazoz nakle- edeceklerdir.
sıaa talip olduklarını bildirdid k
Bu
meyanda
matbuat
ler. Halbuki bu teklifin mercii
er en hayvana de!!- müdürü umumisi Ercüment ben deyildim. Bu işle fili bir
11
nekle vurnıuş ve gö- Ek
Be d h
bu
şekilde meşgul ofduğumu zanrem
Y e
em mat at
netmişler. Kendilerini Şehre eı
zünü çı karıntştır. Y u- müdüriyetine ait işlerle meş- mini beye göader4Üm... Bakalım
.ıa
dl"
·1 ·
gul olmak, hem de baloya
ne cevap alacaklar?
van
a
ıyeye
verı
mıştştirak
etmek
üzere
yarm
Her hafde cevabı muvafakat
ıv
•
t İ r.
'
· · ,..•·
..
şe h rımıze
,,,.Jece kt"ır.
oJınasa ı:ıere.....
ıu. S •
~ U
_ . ~.
a_-,"-"--....;;;;..;;,;..._-'-'_•~·-=
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~
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Ittifak

Sarkta
bir cete
•
•
daha tenkil
edildi

belediye

Ocaklar dörder namizet
tespit ederek nahiyelere bildirmiş erdir.
'
Her nahiye, ocaklann dörder
na zetioden 48 rki· ,k birer
liste tanzim ve kazalara takdim
etmiştır Her ka-za c!a bu namzetler m yaııınd. 48 ismi
tercilı ve Vilayet idare hey'etine ı.ş'ar eyi mistir.
Vil ·yet idare hey etı, her
kazanın listesini tetkik ederek
48 ısimden 36 şar isim ayır
. mı• ; bu 36 dan 12 sini, altısı
asi" ve 6 sını ıhbyai olarak
tere· etmiş ve listalan Fırka
milfetf ik m 1 amma takdim
ı tir. Müf tti~ffK te, · bu
36 şa kışilık liste! r üzerindo.>n 5~ ü ihtiyat ve 54 Ü aslı
olmak üzere son isteyi hazır

•

ın rkad ş
eçmi u; i n
M
n 25 ( H. M. ) - iki
ıçınc.
ılın parmagı kar • r- ' lamıstır.
1
İst::nbulım yeni belediye aza ı gündenberi buraya kar yağ
~ı ar Ahmetle Bayramın ara~
zetleri l slesi, fırka umumi
maktadır. Şimdi hava tekrar
-nı açmışl.:r.
hey' eti idarct.inin tasvibinden
Ah "let kaynı Aliyi kandır
açılm·~. Çekirgelerle mücadesonra kat'i ve nihai şekli
mış ve bir gece köy haricinde
le safhası başlamaktadır.
alacak ve ilan e<!ikc ktir.
dola,an Bayramı yı?kalamış,
Mısırda yangın
Aıdığımı:z. maluma , şimdiki
kazma, kürek, tabanca, ellerine
cemiyeti belediye az<?. ından
l(ahire, 2- (A. A..)
her ne g(çmiş ise onunla 24 yea'!lcak 15 zatın namzet gös nnden vurmuş öldürmüş, sonra
Bilbo"s Yakınında bir
terilmemekte ol..?uğıı , merke herkese meydan okur gibi kököyde bugün bir yanzindedi .
yün umumi ta ndırına nakletlıtlhap bo~·ruırıdn. n-ıı?
' gın çıkınıştı r. (b:-ı) e\'
m işlerdir. Bu mütevali cinaYeni
intihapta
m a r t ın
yetler hakkınd a yapıl a n tahyanınıstır. Bir kadın
onuncu günü. başlam ası la zım
kikat bir türlü netice vermeğelrnekte, fakat bn günler
köınür haline gelnıiş,
mişti .
bayrama
tesadüf etmekte
hir kaç ki~i de yaraHalbuki son tahki kat vaz: olduKundaıı h<yram günleri
la n n11ştır.
yeti kamilen tenvir etmiş,
intihap ya:nlıp yap:lamay o:.cağı
cürüm aletleri ele ge çm~
tereddüdü mucip olmalı.tadır.
Bizde de ö!üler Yakı 
caniler yaptık la rım itö raf eyle
Emanet bu hususta D. V. nin
Iacal· 1111? m ~le rd ir.
j re'yini soracaktır.
1
c~

lan

ı
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L..avın

f

riyasetinin Zekat ve Fıt·
ranm Tayyare cemiyetine veril·
mesine dair olan Fetva sure·
tini mlihtelif mahallere tamiın
etmiş, ayrıca da Fıtra için
Buğday. Arpa. Hurma, ve
Üzüm, fiatla rım şöylece tespit
etm iştir ki şu nla rdır:
Ala Evsaf Edna

l Buğdaydan

J;u

Koru

33 30
Arpadan
42 40
Hurmadan 136 104
Üzümden 156 130

Ku Uf

26

o

78

10'4

Emanet iktisat
müdürlüğü

/ü-

zumsuz mu?
Emanet iktisat müdürlüğii•
nün lüzuınsuzru~ c!:riT ba:ır
fikirler iferi sürülme~r. Bil
hususta bu sabah emanet ile·
tisat müdürü Kemal Öeıef'
beyle göriiştü . Filaini şöyle
izah etti:
- Ne yapafım? Emanet ilttisat müdürlüğü lüznmsuz ise
lağvedilir .

Son bir ka ç ay içinde yaP'
tığımız

işler

meydandadır:

Memleketin karşılaştığı ahvalı
fevkaladeye rağmen ek.ıtıelc
fiyatlarının tezayüdüne iııl'
kan biralolınamıştır.
Hiç bir fınıı ekmeksiz kal•
mamıştır. Kömür fiyatları ar
tınlmamış, ihtikara meydaıl
verilmemiştir. Eğer bunlar ~
değilse o başka. Ben zaJlllediyorum ki, bu gibi neşri1.ılt
Cemiyeti BeW:liye tarat:uJaıı '.
iktisat müılüriyetinde
vıı:•
feleri lüzumsuz görülenfer içııı
yazdırıhyor. Bu hususta liı~
mlenecek bir şe_y_x.oktUI•
adlive mütettışııs "'

--
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Son Saat
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I-It zırla11clı ·

ar r

Nasil öğrenili
.}'or, imtihanlar
ne zaman?
f..
~

rı

• liılet mtkteplerine gün
l!eçti •Çe alaka ve rağbet

~aJı;tadır. İstanbul mıntaka

dllıda (300) bin müd vim var-

rıuı•

hın·

nebi
aS'

927
ürü·

ahib
yaJJ

ile
ye•
te •
keri
nı

·sin·
bliğ'

.o

ın

ba

•
eVJ

ü-

de
3})

bir
·amır.

iki
aç-

~r Ve (2550) dershane açıl
~ ~r. İki aylık tahsil müddetrıili bitireni rin imtihanları
&a~ İptidasında yapılacakbr.
~~~tihanlar (24) s:ıat içinde

ılecektir.
~iııı İye kadar halk ders~hıı eleri müdavimleri de dahil
v~ak üzere (20) bin k. mu\ ~ olmuştur. Evlerinde
~ görenler meldeplere
al br•caat
ed~rek
imtihan
~p Vesika alabileceklerdir.
t.~~ devreler arasında olat ""'kt· ılk hevre ıuhatta bite' ır
ııı lf. Başvekilimizin dün Avbaia gazetelerinde bir beyad ı Çıkmış ve dün tarafımız
-:. dercedilmişti. Verilen
k1 uınata göre başvekilimiz
ıııs
I eye beyanatta bulunma111
ış ardır.

~lf. Telsiz

telefon hey' eti
tiıı UllJiyesi toplanarak şirke
Qilk·Vaziyetini tetkik etmiş,
lıilk?ınete müracaat olunmuş,
~ liuınet (40) bin lira ile şir~~ lı takviyeye karar vermiştir,
ı~. azı maddeler de şirket
ıne tadil e ilecektir.
1 .ı,. H. vekili:niz evfik Rüş~bey, " Petit Parisien ,. mulıı birine beyan tta bulunmuşı~· Beı~na n mühim kısımşı.ınJardır

:

llıill 'füri<, Bulgar ve Macar
et!A...:
d k bili" ••
lıaka

- • aı:asın a

a

m~-

İrflı Şa olmıyacak surette hır

~~ at ınevcuttur ve tabii bir
'y ıııı hisler ve tesanüt vanlır.
Türk devleti teessüs
ı.:~r etnı"z bu tezahür et-

t:n

"""tl"it.

anet
Fıt·

eril·
re·
miuı

için

ı,l\ulgaristandak·

Türk akald ~erinin Bulgarlarla ne kalııü?i. geçindik erini ve Macar
~ ~le milletimiz arasında
d~~ar s~ bir. ~arabet ol~iitd"... hilınezsınıı, Tıpkı
Pt~ Ug~üz gibi bu aramızda
'l' tabıi bir mukarenetti.»
gQ~ ev1k Rüştü bey bundari
lııız~a talya ile münasehab ~i: aıı bahsederek demiştir
~e

ltaıy •

Esnaf cemiyet~~U IJ@~<S?
lerinizamnome l._..,..............-..-...........~
.......iıi~d/J.~ Her gün bir
formülü bitti Lc\hur lıc\lu11 i ıı1iİ:·dTiil~\t cıl arıyor
muhavere

••

'

•

'"ğö•

baJI

r. :Bil
ik·
ıner

öyle
jfc·

ise

tebavün
goı-ü d- ğünc1 en dolay
e&asları tevhit cdiln1ck
için c. ı af cen1iyetJeri
nizamnaınelerine un1u mi bir fornıfıl bulan
konıi yonu f aalivetini
.
"'
hitanıa en.lirn1İ!;itir.
Razı c naf eenıiyet

leri hcv'eti idarelerinden mürekkep olan hu
kon1is on lıaıı ·latlığı
proje_;i İ<,tanbul Halk
fırkası hcy'<!tİ idaresine te di e_ lemiştir.
Fırka hev'eti idaresinden g çtikten sonra
esnaf ceıniyetlcri nizamnan1e1erini hazır
lanan bu veni esaslar
dahilinde tadil edeceklerdir.
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rta
; Ecnebi seyahat
acenfe/eri vergi
vermiyor mu?
Seyyah işleriyle son zaman!arda Yataklı vagonlar şırketi Amerika ekspres ve
Mesajeri kumpanyasının da
me1.gul olmağa başladıkları
gotriilmektedir. Yerli seyahat
q ·enteleri, bu yüzden tabia• ten müteessir oimaktadır.
Bu acentelerden biri , bize,
ı
mühim bir noktadan bahsetti.
Bu zat dedi ki:
« - Yerli seyahat acenteleri, aldıklan ücretten kazanç
vergisi vermektedırler. Halhu
ki ecnebi müesseseler, merkezleri hariçte lıulunan büyük
şirketlerin burada
şubeleri
olup me urlan da maaşlıdır.
Bu i ibarla, ayrıca seyyahlar
i;in şirketlerinin aldıkları ücretten kazanç vergisi vermemektedirler. Bu suretle bittabi, milli seyahat acenteleri
mütee~ ir oluyorlar.»
0

Erzurum polis
müdürliigü
Sabık lstanbul polis ikinci

d a ıle ne noktai nazar,
şube müdürü Faik bey Erzuyoktur
rum polis müdürlüğüne tayin
lııi.ııtktan açığa yapılmış olan edilmiştir.
ıltiild:ıu:ı kimsenin aleyhinde
mış Halil Hilmi bey (102)
l'ı' tr". Eğer bizim itilafta ~ . hırer siya'i mana ver - reyle ikinci reis olmuştur .
Osman Nuri, Ali Galip, İs
~.llltiyorsanız bunda ser ltıııekll~z; lakin size şunu söy- mail Agah, Salih Zühdü beyler
meclisi inzibata dahil olmuş
'ttiııı.· •sterim ki bizim siya.
A.'9ız a•jk·
-.,, ar ve sarı"h tır.
lardır.
IİJıı.il\İl'lıpa . ?evletleri ittihadı
Jf- Fırka müfettişi dün An~llfııııı kabili husul zannetmi- karaya gitmiştir.
~Yal · ~~nu şimdilik bir güzel
Mi!liye vekaleti vil:ı.yetlere
1ilrkgı 1 göriiyorum.
gönderdiği tam:mde muvakl·at
~e S,, . - Fransız münascbatı
maa !arın şu suretle tahsis
J "~kııı7'e hududu müzakeratı
olunacağını bildi. miştir:
'la ıı] a, Fransıı sefiri buraErkan, ümera ve zabitanın
~~y b~a~ığından Tevfik Rüştü vef tlan halinde mil!i müdaIlı ·, apta bir şey söyl - faa vekaletince gönderileeek
~tıı"' Yalnız her iki tarafı
teıHye
emirlerine istin den
"i "Utı e,d
Ye huı
ecek bir tarzı ~esmüteveffamn maaşının nısfı
t\ıııı tir Unacağı ümidini izhar
derecesinde
muvakkat maaş
;. .

r;
~~,.

*

~~~ 1tnirde yalan" haber işaa

verılecektit.

P..ü!kiye memurlarının vefutlan halinde düyunu muntaıa
m:ı m düriyetinden gönderileaps e, yırmı
· · b eşer
bl''a eez
cek tediye emrine istinaden
ı~~llılıır~YK naktiye mahküm vefat edeDlerin maa lıınnın
1 her
ıhrısh Ahmet Hu- sülüsü nispetinde muvakka
. .
.
h· "!> l l:ıııa::ıt• et ınıştır.
ınaa§ veri ir.
~ emur ve ya asker iken
~ete: ırüınrüğünde vasi
ç~ sui i,-timali meytekaüdü
icra edilenlere, gerek
1
~ B ı rıııştır
mülki gerek askeri müteka ~ib tııı:ıraııı .münasibeti!e idim!en vefat edenlerin eytam
;trı t 11 j"jınd~n 27 sinden ve cramiline muvakkat maaş
J)..
e ıleceğtir
verileıııiycceği tasrih olunmuş
uıı, bar0 . iha .
ınt
bı yapıltur.

rııaıı ~z Şevket, Sürmeneli
ı·''er ayushafa, Recep kaptan

Aca~

Aralarında

\'e a e ıııenafı ihtilafı

ıı-

E~kidevirlerdekiTürkkor

1
1

ol~yor,

anl-ra~z z
çıkarmak para.ya bağlı!

Sa.ray

Havalann ademi m"sadesf
Seyit Ali reis: çok
;an 1 de idin bakalım?
yüzünden, Cagaloğtunda mı-y
dane çıkan büyük bir bina
sıkıyorsun, bizim padi,.ahtan f ermanııiıız,
Kavuklu - Dün gece haankazı
etrafındaki hafriyat
vayı iyıce gördüğüm için Şeh
yol kağıdımız v r, el.bette geçeriz! dedi
olduğu gibi kalını br.
-11.6-Jfulır11·riı·i: Jptııflıı!t Zi!fll zadeye çıkıp biraz piyasa etCağaloğlunun yer altmda
ti1"ten ::onra oradaki tenha
büyük bir kısmını işgal ede~
Kafile ters yüzüne I...ahura
Diye içini çekti. Ne söyle kırath•nelenn
birine
girip
bu eski saray anka7ınuı zahire
doğru yolalıyordu. Korsanlar
miş olsa bu inatçı herifi yola
kafamı di endirmck için bir
ihracı yüz binlerce liraya müher geçtikleri yerde:
getiremiy ceğini anlamışb.
l<enarcığa hüzüld-m.
tevakkıftır. Bu se.lKrlerdİi' ki
- Padişah sağdır!
- Peki ... - dedi - adamlaBak
ım
yamha~ımda da
şimd:lil· hafriyatın tesrii muh- Padişah görünüş etti!
nm burada dursun, ben yeni
muhacir
kıyafetli kendi hqkmel değildir.
padişahtan ruhsat alıp geleyim.
Diye sözleı le halkı ald::ta linde
bir
adamcağız kendi
İleride tahsisat bulunı.;rsa
Mirza omuzlarını silkti:
rak, kasabalar geçerek tekrar
1
r .... dine oturmuş, elinde kiiğıt,
hat~yat tevsi edile~ir.
Lahur önüne vasıl oldular.
- Ben orasını bilmem, ne
kalem
bir
takım hesaplar yaİngiliz asarı atika müıesi
Korsanlar evelce Liihur başyaparsan yap, yeter ki bana
zıyor ve ara sıra derinden
memurlan
tarafından geçen
buğunun inatçılığı yüzünden
bir emir getir! ..
içini çeker>k Yanyalı bir ar- ı senelerde aranılan İpodrommı
valdt kaybetmişlerdi. Bunun
ıf
navut ş!vesiyle:
bı.rada
oldu· u h kkındaki
için yeniden bir aksilik çıkHümayun ~ahın öldüğü arttk
Ah
bire
-diyorduheriddialara
ehemmiy t verilmemasından endi. e ediyorlardı.
her tarafa y::yılmıştı. Oğlu
kesi
tali
kovalar,
bizi
ise
kör
meldedir.
Filhakika tahminleri hoş
Celille tin EJ-lıer kendisini
Salih!
Zira İpodromun simdiki Sulçıkmadı.
I...ahur hakiminin
padişah ilt.n etmişti.. Celalettin
Adamcağız
hu
sözü bir
tanahmet parkı
sahasında
askerleri gene kervanın etraEkber henüz babasının rnr::.kaç defa tekrar ettikten sonra
olduğu
asarı
atika
mütehassıs
fını sarmışlar:
yına dönmüş, Lahur yakın
dayanamayıp sordum:
larınca muhakkak addedilNereye
gidiyorsunuz,
bir yerde bulunuyorc'u.
- Hayır ola hemşerim, ne
mektedir.
Seyit Ali, yeni padişahın
nereye?..
oldu?
Diye bağırışıyorlardı. Korolduğu yere ?"eldi. Evelce baTekrar içini çekerek:
bası tarafından oğluna mihsanlar:
- Ne olacak - dedi - ben
mandar tayin edJmiş olan
- Cehenneme davul zuma
muhacir
cel:nişim yaııyac!an,
çalmıya...
Sizi de
beraber
han Eyyüp orada idi.
bir muhacir komşu da var
Seyit Ali reisin Hümayun
götürelim mi?
yanımızda Hanyad~n, ikimişah yanındaki ehemmiyet ve
Diye cevap veriyorlar, hu
poları
zin de, efendime söyleyim he.suretle ha lıyan ağız kavgası
itibarına vli:uftı. Seyit ali reberimiz yoktu dünyadan! otugitgide büyüyürdu
isle karşılaşınca:
Nihayet korscnlar Liihurlu-Bu ne hal mir Ali şiri s;mi? ruyorduk köyde kah bizim
Şehremaneti, ötedeııberi çuufak mekin içinde, kah çar- dedi - buralarda ne ararsın?..
J.:rdan bir kaçımn artlarını
bukludaki
yaz depolarını tevsi
şıda duidıan içinde ...
çevirip temiz bir dayıık attıSeyit Ali reisin canı sıkılıetmek niyetinde idi.
Efendim, var idi. Benim
lar. i, bu safhaya vıtrıı:-ı:a
ycrdu, bütlııı, başından geçenAhiren Emanette bir Al!eri anlattı:
bizzat Lahur hakimi kalkıp
man
gurubu müracaat ederek
Seyit Ali reisin konukladığı
- Var git yeni padi•aha
çubukludaki gaz depolarım
hana geldi. H" ddeti başına
söyle, bana ruhsat versin ...
tevsia ve orada son sistem
vurmuş, gözleri dönmüştli ;
ıJe ek etime g!d.ec' ğ:mi..
mal·inelerle mücehhez tanklar
- O!maz be adam, olmaz.
Dedi. B;r müddei: s 'nra
vücude
getirmiye talip olBuradan bir yere geçemezCelalcttin Ekber şah kendi
muştur.
· · ı
hocası molla pir M hmedi
sınız ...
Bu gurup her şeyden evel
Sı;yit Ali re;se gfuıde~mişti.
Diye haykırdı. Seyit Ali remevcut gaz depolarım geze isin de canı sıkılmıştı :
Hoca içeriye girin~e elini
rek
yapılacak inşaatı tetkik
- A canım, ar~ık kafa 'lığuştunıp ba••nı <'ğerek reisi
etmek lazım geldiğini ileri
ağrıttın !.. - dedi - s;:ni buraya etekledi:
sürmüş, ancak bundan sonra
- Şahımız mahsus selam
hakim yaptılarsa tanrı yapmaecleder, fetret zama:rdır, her
tel<lifalmı dermeyan edeceğini
dı!ar a ... Bizim ile ne uğrabildirmiştir.
şırsın!. Bizim pa ·· tan fer- taraf k:ırış ktrr, bir kaç zaman
hlU'da bizi:n ile olm 1 k c:ı.izdir.
Dün emanet müdürlerinden
m- muz ve yol kağıdımız varHindü ScntLcn h r ne mahalli
bir zat bu gurubun mümessilmunbadel kom:syonundan aldıı-, geçip gideriz :
maksutlan olursa ana t<!yin
lerine Çubuklu gaz deposunu
mış olduğum bir odalı mekaMirzanın gözleri döndü:
edin, hakıın olsun, buyurugezdirmiştir.
nım yanında bir ahır ve var
- Hangi yol fermanı, han.
yorıar
...
ldi bu ahırla mekan arasında
gi pad:şah? .. Benim asıl kız
Akıbetlerinden
Dedi. Reis ada!ll akıllı
bir duvar. Ne zaman ki yağ
dığım senin hu söz an!amakızmı~tı. Bu padişahın tacü
dı kar çok, fakat bizde odun
mazlığındır ya! .. Bur;;sı derya
i:alıtı
kendisine verılmişken
yok... Soğuktaıı başladık tır
değil ki geçip gidesin de izin
kabul etmediği halde onun
tır titirdemeğe,
o zaman
kalmasın.
Padişahtan
bana
verdiği hıikiıniiği mi kabul
geldi aklıma bir çare. Dedim
emir vardır, kim olursa olsun
()n hc-ş gün kadar
edecekti?.. Alnında biriken
şimdi bende koyun yok, öküz
hiç bir fert Kahile ve Kanterleri si!;p nezaket kaidelerini
evel fırtına vüzünden
yok, manda yok... Ne yapadihara gidemez; Şimdi zaman
unutarak haykırdı:
cağım ahırı, ben şimdi bu dunaziktir. İsyan olur. PadiKaradeniz<le battıkla
- Bre, hu ne iştir, be yavarın üstüne çıkar, kazma ilan
şahlık davası ederler.
rı savi
hu?.. Biz şahtan hakimlik,
. ·olan Sule '\e
onu yıkar, arasından çıkacak
Seyit Ali reis sordu:
mirzalık, vilayet istemedik. ..
İsınet geınileri
dün
hatıllan bh· kaç gün ocakta
- Kim eder?
Memleketimize gideceğiz, nılı
- Bilir miyim he adam?
lin1anın1ıza geln1işler
yakar çeyfime bakanm. Ve
sat
istedik...
Hele
sen
şöyle
O eder, bu eder, belki de
tuttum efendım üstüne çıkbm,
dir. Bu gemiler fırtı
dur,
molla,
hen
bir
kendisini
sen edersin! ..
duvan yıktım, ama bir de
.. .
na<lan
çok
sıkıntı
goreyım ....
Seyit Ali reis başını iki
baktım ki , taşların arasından
Diye fırladı. ·
tarafa salladı:
çeknıişlerdir.
küçük bir çekmece ortaya
( Mabadi var)
- Ya sahur!..
E'
lll!üllUililllllll~mı:ılJDUJlllmlll1!1JJa!ltlllllilllfl' Wllllllllll'
duşmesın mı? bir de mumaileyh çekmecenin içini açtım
balo~
ki haşa meclisten dışan efendım temam ( 2000) tane kaat
İstanbul Şehremaneti varilira yok mu?
I' asaplar tarafından datını
- A aşılan , senin geçen
a?."Imi yüıc!.e ( 5) cin
etlerin çok pahalıya ma:ışda tekabül etmesi için ak~am bana yaptığın gibi
satıln1asııu nıani ol- Da. vekaletinin emri malüm , Yanyalı muhacir de galiba saaldığımıza
d ur . H a b er
n1ak için lzn1ir heledi- g öre , D ev !et Şurasının na hakikat diye b ·r rüya anlatmış olmalı!
esi bu haftadan iti- hidernatı belediye mukabili
- Yok canım, vallahi rüya 1
tahsisatı
fev
olan
masarifle
baren Şt.'hrin hir çok
değil . Dinle de bak ! Zavaliı
ı· :·
:"'. .. '· ~ , l.. w :ııııtliiJ m· ~it:
kal.'idelerin, maaşta dahil ol adam
buraya
kadar
tatlı
tatlı
;erlerinde husu si d i.i 1~ - madığı hakkında bir kararı
ıiiadı tücc:ırın önüne döker.
anlattıktan scnra birden coş
döker
ama tücca!" gülerek:
künlar açarak chaliye • mevcuttur. Yeni Şehremaneti
tu, başladı yeniden döşünm~- '
- Bunları -der· ıu;ma ın
eti ucuz satnnva karar bütçesi, bu tebliğat ve mu - ğe! Ama ne döşünüyor bira- tında ki kese kı'iatçılanna gökarrerat naırn dikkate alın vermir;;tir.
der görsen can dayanmaz!
r tür, ckka ile sat!
mak surctile tespit edilmiştir.
·
Netice
ne
oldu
onu
- Sebep?
l).ırı:.ı burava.
söyle!
- Sebep, çückü bun ar
eski evrakı naktiye değil mi
Netice adamcağız bu
Kapatılan
i\Icrsine gizli surette
ııniş!
yirmi bin lira parayı alır, herfadaha:;ın<la oturan
- Vah vah vah! şimdi
girnıiye
ınuYaff ak
men İstanbul civarındaki köınadan1 Atinanın evio!nn Selvan Ropen yünden kalkar sevinç, hayret, adam ne yapıyor?
- Ne yopac-ak:
ne randc\'u kabul etti- adlı eski bir ern1enı tereddüt içinde buraya gelir,
Herkesi tali kovalar bizi de
ği anlaşılınış, ev kapahudut ha- doğTUca tücc rdan bir hem- kör Salih! Diyip
şeri i .: an ı tum «20000»
tılını)tıı·.
Peşekfır

-

Dün gece nere-

Biı~ ıely

lif.

Çubuklu gaz detevsi
edilecek

0

.'

korkulan gemile1· geldiler.

.

.

'

it1:atbuat

Kasaplarla
mücadele·

~28 ubatta
' Yalnız bazı

Türk ve ecnebi
kibar aileler
davetlidir
11

ev

om'feci gitti

~ahıre

,..

BirAvuçku

SO

Muharrir(: iM.TuR~

Bı·ze

olsun

geçmı·

Ağalar, bu

ili/altık, çorbamızı

gece bliyük bfr k4u
içip sıcacık yafağımıula uyarken boynıımuza

•

emri
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O P ER A S İNE M A S J
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YARIN AKŞAM
Bu senenin mühim filimlerinden olan

ij
~

yafağonliJl' konacaktı
n
I!
8
tesyidü i tin1lere
etti.
tebvizi
bittikten ve he- Beni gafletten uvan·11 en·
h ur ve kud re ti' san •atk'ar KONRAT VAYT Pı
•
·
· J M"
n1en hu ·usi bir tatara dırdı. Herifi J{aJıkö- ~~
ve VERNER KRAUS, AGNER ESTERHAz.1·
'
teYdian _-ola çıkarıl- yünde
kar~ıladın1.
ELİZA LAPORTA
J(
ehle hal·., '""''""_'_crmnıı:ııı
, · , ""ımıuı"'"'"..ıııı""I'ııımnıı"· .,, aıuıııııı.ıı
ıı · ,,, ·':1':1
<l ı kt
· an sonra so.f raya ı Bavral·tan
,~--'
·
oturuldu. Bol bol ye- ' ka g? •~ererek J . şu
DEVLET MATBAASI Müdürlüğünden:
henışerıyı gönder<.hın.
mek yenil i, n1uha_ ·;el Pazvan oğlunun hadzafer şerefine şerbetler dini biklin.lin1. Herif
Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye hcy'cti
içildi.
Rusçuk erlerinin ytuntarafından neıredilen resjmli
Ağa da, pa~a da, karuğunu tattı, saçn1a
haftalık mecmua
dı efendi de n1cn1nunyeınis
tay ·an öo·ibi geri
•
du, yalnız bayraktar, kaçtı. Fakat bu sille
3 üncü nüshası çıktı
bu yalanların söylen- onu uslandırn1az. YaFiatı: 3 kurut
nıesine, dinlenmesine rın öbürgün gene bu•
ve bilhassa hüsnü l·a- raya saldırır. Şinıdi
nı
sıhbul görerek tstanbula
paşa karedşinıle
görüştük. Lt1zın1 gelen
kadar isnıa edilınesine kararı verdik.
Müdüriyeti umumiye mülhakatının ihtiyacı için aleni müna için için şaşınıştı. KaPazvanoğluna ilanı kasa
ile mevkii münakasaya vazedilen kırk iki kalem kırtasi dıköy Rusçuğun yanı- harp ettinı. Eli silah yenin yevmü münakasası 17 Mart 929 tarihine müsadif Pazar
başında idi, oraya gitutan Rusçuklular bu günü olarak tespit edilmiştir. T allplerin mezkur kırtasiyeye
ait şartname ve nümunelerini görmek üzere her gün merkeziden kasaba delikanlı- günden itibaren en1- miz levazım şubesine ve münakasaya iştirak etmek için de
ları - sağ ve salim-evrin1 albnda muhare- yevmü mezkfırda saat 14 te Galatada kara Mustafa paşa kain
merkezimizde müteşekkil ihale komisyonuna müracaatları ilan
lerine dönmüşler, ına- beye hazırlanacak. Siz olunur.
hallelerine dağılmış- şimdi yerinize döneceklardı.
Şüphe vok ki siniz, tellal çıkara.;
caksınız, enırimi her
hepsi bu küçük tenez- kese
anlatacaksınız.
fabrikasında
zühü -eşe -dosta hika- Toplanacak silahlıla
Kösele ve Vaketa parçaları
ye ediyorlardı. Bu ka- rın defterini akşan1a
dar canlı ve dilli şa- kadar bana getireceksatıhyor ..
Fabrikada mevcut küçük kıtada Kösele ve Vaketa parçahitlere rağnıen şu ya- siniz, ondan sonra valarını almak için talip vardır . Martın 20 inci Çatşamba günü
an nasıl uyduruluyordu. pılacak şeyleri söyle- zevalde ihale edileceği ilan olunur .
Zavallı Bayraktar, rim. Şimdi Kadı efendenıinki busei takdirin di dua etsin, siz de a- Emniyet sandığı müd · rlüğünden:
altında bıraktığı ıs- nıin deyip iş başına İkraz numara$ı Merhunatın cinsi
Medyunun ismi
koşunuz.
2
Rumelikavağında
Hamam
sokağında
1a kl ı k tan
iğrenerek,
eski 4 ve yeni 2 numaralı münheKadı efendinin henüz
Mabad! var
• dim hane arsası.
Hadice Makbule
H.
kulaklarında uğuldu- Bir asker kafile-

~fahrir'.ıtın

ınerhan1et

~~

RAGLJ TALEBE

umessı

meş

~

ı

HAl K

lst nbul li
sahili
hiye merkezinden:

'raJi

Beykoz Kundura
·

J

t

yan soğuk dualarından
tiksinerek bu cüretkarane harakete parmak
ısırıp duruyordu. İstik
rah ile karışık olan
bu hayret, biraz sonra
sekiz-on kat ziyadeleş
ti. Çükü Valiyi teşyi
için aşağıya, binektaşına kadar inen İsn1a il
ağa ha~retleri, orada
diğer
davetlilerini
muhtarların, imanıla rın, esnaf kahvalarının
toplandığını gorunce
bilatereddüt bir hitabe
irat etmiş; sağında
Vali, solunda kadı, ve
ardında Bayraktar olduğu halde kalabalığa
şu sözleri söylemi~ ti:
- Ağalar! Hepinize
ve hepin1ize geçn1iş
olsun. Bu gece büyük
bir kaza savuşturduk,
hepiniz çorbanızı içip

-

[

y,
ı

1
1

sıcacık

yatağınızda

mışıl

- nıışıl
boynunuza

uyurken
az kaldı

-

11392

Bariden bildiriliyor :
iki jandarmanın refakatinde
kışlalarına
götürülen geç askerlerden nıürekkep bir
kafile, elliyi nıütecaviz
aç kurttan nıürekkep
bir sürünün hücunnı
na uğraınıştır. Jandarnıalar
bunlardan
yedisini öldürnıüşlerse
de sürünün hücunıuna
nıani olan1aınışlardır.
Askerlerden bir kısını
ağaçlara tırınanarak
kurtulnıuşlar,

fakat
onbir tanesi parçalanınıştı r.
1Jarı'it1ali111i 11111
İNCESAZ hey'eti

il.i

Ramazanda her akşam Vez·
necilerdeki salonunda terennümsaz olacaktır.

FERAH SiNEMADA
Vortley canbaz hey'eti
varyete - saz
Sinemada: Acemi pehlivan

yatağanlar konacaktı.
Gözünüzü açıp kapa-

madan öbür dünyaya
göçecektiniz!
Vidinli Pazvan oğlu,
yılan gibi sürünerek
Kadıköyüne
kadar
geldi, Allah, size acıdı,
üyleri bitmen1iş ye.

8635

sine saldıran
. kurtlar

M
saat 21,30 da

AYNAROZ

KA D1S1
Komedi
6 tablo

11111111

--

Muharriri: Müsah'

Celal

-

y

de

Kandillide Kapamacı meydanında e~i
18 ve yeni 47 numarali bir hane.
Hasene,
Halide
Kadıköyde Rasımpaşa mahallesinde

Hadic

H.

Aynlıkçeşme

sokağında 6 numaralı
bahçeli bir hane
Emine H.
14741 Galatada Mutuzade mahallesinde Lüfer sokağında 10 numaralı hane.
Satbrek ve F eruh hanımlar
16111 Kocamustafapaşada Cambaziye mahallesinde Meşeli mescit sokağında 52
numaralı hane.
Seher H. Osman
efendi
16919 Yeniköyde Molla çelebi mahallesinde
Tekke sokağında 10 numaralı hane.
Aliye H.
19506 Şehremininde
Ereğli
mahallesinde
Tatlıkuyu sokağınd.ı 41 numaralı bir
hane
Ruyügül H.
Yukarda isimleri yazılan zevat emlak mukabilinde Emniyet
sandığından istikra;ı: etmiş oldukları mebaliği vadesi hitamında
tediye etmemelerine mebni hini istikrazda tayin olunan ikametgahlarına ihbarname gfüıderilmiş ise de bulunamadıkların
dan ilan tarihinden itibaren (doksan bir) gün zarfında tediyei
deyn ve ya tecdidi muamJe eylemedikleri takdirde merhunatı
mezkiırenin bilmüzayede satılacağı ilan olwıur.

İstanbul

Piyanko nedi ?

111ıııııı11ımnııı uıu:ıııııııu 1ııı1111111tıwııuunmııııu nuuıııuı nııı:uıı ıt 11111~~

ilaliahmer
merkezinden :

1 - Gör'jJen lüzum üzerine Macar, Sırp, Haronter, Miksetdorom, Ameıika v~ 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 T erakya
malları yüzde 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 evsafı dahilinde tahaddüs edecek analiz farkı
Borsa arbitrajile halledilecektir.
5 - Hilaliahmer menşe itibarile cins ve mıkdannı tayinde
serbestir.
6 - İtasına talip olanlar beşer kilo nümune ve • 0 10
teminat akçesi ve ya muteber bir Banka kefaletnamesile 28
Şubat 929 perşembe günü saat bire kadar İstanbul Hilallahmer merkezine müracaat etmelidirler.
7 - Her teslim alınan partinin bedeli İstanbul Ticaret ve
zahire Borsasının olbaptaki talimatnamesi ahkamına tevfikan
Türk lirası olarak nakten ve def'aten İstanbul Hilaliahmer
merkezintle tesviye edilecektir.
8 - En muvafık ,erait teklifedene teklifinin merkezi umumice tasdikini teminen yevmi ~zkür ihaleden üç gün sonra
e p • i
ktir. ··

Bu, öyle her kesin zannettiği gibi, bildiği ve tahrrıia
eiJiği şekilde bir iptila değildir, bam başka ve
görülmemiş bir şey
,

l'e
~e

· -202-1'/ııhan·iri: idris ıJ/11/ıtefı

Arjantin

bir
ınllyoııu ıııi.i.tecaviz ' nül'uslu lıu Huenos . \şres şeh
rinde uazeleeiler kadar
ve halla onlardan l'azla
gürüllü, patırdı yapan bir
zümre daha Yar: PiFınkorular ...
Piyanko Aı:jantinin ı; ok
nıülıiıu Ye büyük iptihHarından birini ve baslıca•
sııu teşkil eder.
Vapurdan- ayalfınızı ·ka·
raya baslı\)ınız andan ili·
baren:
Loleryo sinyor, .. Loleryo! ..
Diye yakanıza sarılan
ve aı·tık bir daha gelnıe
mek üzere buradan !Jidecelfiniz güne ve hatla sa·
ate kadar peşinizi kovalıyan
bin · bir çeşit ye
cins, bin bir nıillet kadı
nı erkeiJi, uenci ihtiyarı
sal ıcısıdır.
İnsanların kolay zen\)ln
olmiık ye' ı;abuk para im·
zanınak eınel Ye hülyaları ile akın ettıkleri hu
ınuhit beziruılııları onların hir haleli ruhiyelerinden istifade ic;iıı piyankoyu icat etuıi~ler.
Piyanko deylple geçmiyelinı, anlallılfıııı zaman ·
gör<'Ceksiniz ki hu iptila.
öyle herkPsin zannettilfi gibi, hildilfi, tahmin
etliiji şekilde bir iptilfı
payıtahtının

delfildiı·.

Hu, bam

Bu ıuulıacil'IPr üı· lı~·
. 'l'r
giin kaldıktan sonra \ 1 '
yellere da\)ılı rlaı·.
. \·

Onların kaldıldarı ııı";,
dPtı;e isliradeleı·i iı;iıı J'
··t'
yankolar kısa fasılalı ''

pılmışlardır. 1"iyatları ıl'

(' 11 Zcl u ı·:

\'arını

liuruş,

ııe o '

Uuııhırın

.

Yaııi
. lf'
yiiZ ı~

ra lık ve elli paralıklt11'l 1
,~ ı11· .•
Her uün, l.ı'şi(le ,-,ıı·M
ve lwr gün y<'nisi çıl;;lr·
Ününe nelen piyanko ıeı•
tip edebilir. Gazelt'lt:r~ 0 ·
mecmuaların ticaret ıl"
. .
' I'
·,·el'
ı•sna cenıı,
1.;el 1erının,
lcrinin, siyasi fırJ,ahı1'1 1~
nıpur

kumpanyalaı·ııı~

ayrı ayrı piyankoları ,11

dır.
.
d"
. Hatla hunların arasııı ~
bazı ticaret nıüesses(•Jr ,
reliliiuı

malıiyeUnde

1

0,

ıuak üzere meccanen 111

lel dağılırlar.
Hir pastahaneye, bil' ~ 1 •
nemaya girersiniz, Iıit11~
eden garson ününüzı• !l1.1
lirdiği bir tabak pasla '
ya bir fincan çavın yııı 11 .
da bir de piyanko getiril'·
Garsonlar piyankostı· ,
Alış ,·eriş eltilfiniz 1Jı1 ~.
kaldan (bakkallar) piyıı 111
kosunu, tıraş oldu(Juıı 1 'ı
berberden ıı bcrberlel' ~
loh•ı·yasını

fıdcta

alıJl:ı

1
Tramvava bindF•inf.ı 1
. •
u t ııı·

ıuucberiyelinde ka!ırsıı111

ve görül- man bılelçl, lramva} Jf
memiş hiı· şey. Yalınız
leli ile beraber bil' 1 ,
şunu söyleseııı kıüi.
ıı ll'mvav amelesi)) ıJifll 11
- bir adedini t' ti'
lhıenos .\yreste allahın
kosundan
yedi günlük haftasının nlze toka eder.
her uünü ve her gününün
Her uünkü gazel('Iel'L~
on iki saatinin ayrı ayrı sekiz, on Ye hatla dı• 11'
hPr saatinde ayrı ayrı pi· fazla sahifeleri lıu yüıl 1',
yankolara nıahsus keşide· ce çeşit piyankont;n 1111
ler yaınlır.
Gördünüz mü havadan ınaı·aları ile dolu çıkal'·
Bu müthiş iptilaya .~~
para kazanmak için u!Jrajanlin
hükumeti de keıı 1 ı
şan piyankocu memleketi!.
1
Evet!. Burada haftanın ni kaptırmış Ye her 1ı: n1
1
her !Jİ.tnünde ve günün cumaı•tesi günleri U;:ıll\
1~ ,
vakti
çekilmek
üzere
<
her saatinde ayrı :ryrı
1
nıüessescler,
şirket
ve milyonluk >> bir lliyaı•. 11
emniyetler tarafından ter· tertip etmi~lir • I"l~·\,
on kuruş olan bu piY 11 ~,
tip
edilmiş
ııiyankolar
ko lıer hafla Duenos •,\.1
çekilir,
ıı
Jlari~~len lwr gün koca
rcs halkından bir 1 1 ~·
I.:oı·a transatlantik vapurmilyonluk adaın yapuı•
ları huraya binlerce mu·
tadır.
(llabadi ,-:ıı·)
hae ir {J(>tirir.
başka

•I'

1

T omsk kurtt11
Bir kacakcı
, ,
mahkum oldu
madı
·~
Sabıkalı kaçakçılar

dan Sarandi ikinci ceza nıahkemcsinde altı
a~ hapse, (000)
lira
nakti cezaya n1ahkCın1
oln1ustur.
Sarandi
•
nakti cezayı tediye
etn1ck isten1ediğinden
bunun için de ayrıca
bapsolunacaktır.

Bir bu kalmıştı!
Bazı şehirlerde

ze

eşyası

ihtikarı

cena-

satanların

görüldügünden n1ahalli belediye·
ler bunun önüne geçecek tedbirler aln11ş
la rdır.

Karadenizde kaJ11),t
ıtl
oturan sovyetlere
',.ı
•
• } 1"
«Tonısk» vapuru e ·
kurtarıln1aınıştır . . /

Eski bir kışlo
yandı
~i
ı leneınendeki · es el
kı~la iki gün eti'
çıkan bir yaogın oe ,
11
cesinde te~1an1ile )'~
nlıştır.

Ocakt_a_k.,_o_n_fcr0
Türk ocağından :

1et

B\ )JI

şembe akşamı saat ( 2 t#~'

ocakta Hasan Ceınil beY·ıe ~
fından ( Jüpiter ) unY•0!b~.
kiliip ve istiklal tat• 1.t
tahlil eden bir konfer~..~~
rilecektir . Bilahara ( ~ıı"
Elgar ) ın eserleri & Jına
Her es gelebilir .

u._;~~~~~:=t=:===.ıı~:::JioiiüettJ,......°'
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bat

Salıife

Şulı;U

27

Dünyada olup
biten vakalat

Saat on üçü hiç çalar

ve

iki gün sonra

}'eni moda 11~

Polis hafiyesi 1'1iyel evinden çıktığı sıradlı h~dhini
bir kibar adamın luırşısındlı buldu

'ekil alıyor?

a

ıı~·

,-jı:ı·

ı nı iiıl·

ı;in 1'1'
::ıJ 1 ~·~'
al'• ıı'

ni
·iiı

VC..,.
I"'

·hı rı

ı

~ ~~

sabit kalllllŞ, d ;,

ıı_ hış bir süs metaı vars..ı

.,

biı' ~'

1ıiıJl11

llıt iç şüphesiz kürktür. Heilaı 11 bütün dünya kadııılan
tcı rlb~anberi vahşi kabilelerin
lı;ı e us vasıtalan olan tüylü
~~n derilerine o kadar
~dhış ?ir iptila ile tutulmuşır kı.. bugün en fakir bir
e ka<ıını bile biç değilse
~~ tosunda avuç içi kadar
ııı Şan derisi olmasa rahat ede~ gözüne uyku girmez ..
~ danı,\fj

şurasını

peşinen

ıııJ edelım ki kürk bir çok
..'
.ıı
UZ<" \J ·I tıı ~alıır arasında cinsi latife
Sazla yaraşamdır.
stıı 1
it,·'
n gelen Avrupa gazeteil yııııl
!ıi;.'11de ~u kürk iptilasmın yeni
ge°tiJ'lfo t latbıkatını gördük. Kürk·osll·
~ ?erdanlık, bilezik, ve ayak
eııkleri modası.
iz J>::ı~'
piyilıı• lt.j~u modanın iki başlı bir
i)uııııJ ~aesi var. Evvela erkeklere
ı_ sraf itibarile mesela pıdan
ertcı· ~ olnılıir gerdanlıktan çok ucuz
a ll))'ı 1
<
asından keseleriniz saniIır ııı• ,
ltrını'1cak tutacağı için hatun· lnit ıJ' " dllJtı sıbhatlerile menfaar ır.
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Ôjen amca imzasız mektu- arkadaşım M. Hftber kalkdı mı?
- Kalkdı da söz mi efenbu okuduktan sonra derin
dim
· sokağa bile çıktı.
derin düşündü ve ertesi günü
Bukadar erken çıktı ha?
Brükselin şimal ganndan kenPekala! ben sabah lmhve
dilerine tüccar süsü veren
alhmı odamda edeceğim oğ
" Gro ., ve " Hüber ., isminde
lum.
iki kişi aralannda alçak sesle
- Emredersiniz efendim.
konuşarak Blankenberge birer
bilet alıyorlardı . Hiç şüphe
Garson çekildikten sonra
yok ki karilerimiz bu iki sahte Öjen amca mektubu açarak
IU satırlan okudu:
tüccann Öjen amca ile Maks
" Muhterem efendim
Landriden başka bir kimse
Evvela arzı hiirmet, sonra da
olmadıklarını anlamışlardır. Bu
zevcem Jülyetin bir a~ylı
iki şahsa kirli san renkli bir
1
iyileşmiş olduğunu arzedenm.
köp cı: te refakat etmekte
Bendeniz
de hamdolsun vücutidi ki bunun da bizim m~t
.
ça
sıhhatteyim
ve artık . ne 1
" Tilki » o duğu u hiç şüphe
1
iblisle nede mösyö Valbınin
siz keşfetmi~ erdir.
lf.
hortlağile karşılaşınıy~ru°!· .
Baki sıhhat ve afıyetinıze
İki gün sonra Polis hafiyesi
Miyet evinden çıktığı sırada
ruzuşep dua ediyorum efenkendisini temiz pak bir kibar
dim. Fransuva »
adamla karşı karşıya buldu
Öjen amca bu mektubu
ve polis hafiyesi bu zah derokuduktan sonra:
- Demek ki koşkte artık
hal tanıyarak yanına yaklaşh :
- Bonjur Mr. Brino dö
fuzuli misafirler kalmamış,
Kastriv, nasılsınız bakalım !
dedi ve alelacele giyinmiye
- Teşckkür ederim iyiyim.
başladı.
Siz nasılsınız Müsyö Miyet.
Ôjen amca sabah kahvaltı
Ber mutat çalışıyoruz ' slnı edip tıka basa karnını
efendim.
doyurduktan
sonra
tilkiyi
- Çalışıyorsunuz ama Maks
karşısına alıp:
La driyi el an ele geçiremedi-.
- Tilki, dedi, geçen gece
niı:••
mösyö Meryadekin yazı oda- Evet Mösyö löbaron masında karşılaşmış oldugum adaatteessüf katili henüz yakalı mın aradığımız katil olduğun
·
' yamadık.
da hiç şüphe yok kopuk altın
- Elbette yakalıyamazsınız.
saat kösteği avcı çizmeleri
Siz Landriyi "Brüksel., de arı
bunu mükemmelen ispat ediyorsunuz, halbuki herif elini,
yor. Herif kösteği bizzat ke~
kolonu sallıya, sallıya Blankendisi o kadar acemice tamtr
bergi:e dolaşıyor.
etmiş ki eklenen kısmı daha
- imkanı yok Mösyö:
ilk nazarda göze çarpar. La- Şu takdirde bir kere
kin katilin hüviyeti hakkında
Blankenberge kadar ihtiyan
fazla bir şey bilmiyorum.
zahmet ediniz de söyledikleriYalnız herifin telaffuzun. min hakikat olup olmadığını
dan
kendisinin Hollandalı
bizzat tahkik buyurunuz. Her
olduğunu tahmin
ediyorum
halde beyhude yere zahmet
ki bu keyfiyeti bahçede buletmiş olmazsınız.
muş olduğum Ho anda maO günün akşamı mösyö mulatından çakı da ayrıca
Miyetle, Sosten Piman da
ispat ediyor.
pür ümit Blankenberg yolunu
Öjen amca ellerini uğuşturtutuyorlardı·
xx1ıı
duktan sonra
mütalaatına
Dolapta bir adam var şöyle devam etti:
- İşin tuhaf yeri neresi
Yatak odasının kapısı vu biliyor
musunuz? Son zamanda
ruldu. Esniye, esniye Öjen
öyle mühim bir şey öğrendim
amca uykusundan uyandı ve
ki... Ve bu şey okadar calibi
gerindikten sonra seslendi:
dikkat bir mes'ele ki!..
- Kimo?
- Bendeniz, garson efen - Malüm, malüm,... Ağzın
dim.
sıkıdır ama ben kimseye, hat- Gel...
ta
o kimse Tilki de olsa, ge- Kapı kilitli efendim.
vezelik
edecek bir adam
- Dur açayım ...
değilim.
Yalnız şu kadarını
Öjen amca yataktan atlıya
söyliyebilirim
ki ô gece katille
rak kapıyı açtı ve garsonun
karşılaştığımız zaman benim
uzattığı mektubu aldı. Bu
herife «Işık cebelinden» bahmektup Tüccar M. Gro na setmem üzerine katilin nasıl
mına yani .. kendine hitaben
telaş ettiğini elbet farkettin.
yazılmıştı. Ojen amca garsona:
«Mabadi var»
- Teşekkür ederim, dedi,

llayr~ günleri tekarrüp
ctnıeıd
~i
en eve! muameleniil~24 saatta ikmali için bu
~il kesip Eminönü karakaş
t Ilı tahtında 15-16 numail<1v ııı ··
uracaat ediniz.
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aya o •8 , bir se~ faiz vermektedir.

fotoarafçı, filim san,atkar arını
müthiş surette kızdırdı

-"I:ön Şaney,. in bir lspanyol kadını kıyafetinde filim yaphğına inanır mısınız
Komedilerde şu kabasaba adam rollerini oynıyan (Kari Dan) ile (Greta Garbo) nun nazın
bir aşk faciasını temsil etmeleri mümkün müdür? Asil ve ince Ramon Nuvaro rejisörler tarafın
dan tertip edilen tatsız tuzsuz iki kısımlık bir komikte ro: alabilir mi? Ya bizim (Malek) dediğimiz
(Baster Kiton) nun (Rene Adore) ile muazzam bir facia ·· da getirmesine
rsiniz? Zarif,
nüktedan bir salon adamı olan (Liyu Kodi) niçin "Kovboy., kıyafetine girerek bir macera filiminde atlayıp zıplamasın? Hollivutun Donjuanı (Con Cilbert) in bayağı, adi bir komedide
soğuk soğuk numaralar yapması akla, hayale sığacak şey midir?
Bütün bunlar size güneşin garpten doğması, beyaza siyah denmesi insanların ayaklarını el diye
kullanarak elleri ile yürümiye kalkışmalan kadar gar;p, tuhaf, imkansız gö::üküyor, değil mi?
Fakat bir kere de şu resimlere bakın: İşte (Lon Şaney) kadın kıyafe~de, işte (Kari Dan)
ile (Greta Garbo) kucak kucağa, işte (Ramon Nuvaro), işte (Malek) ve (Rene Adore), · e (Liyu
Kodi), (Con Cilbert). Ne diyeceksiniz?
Hissediyoruz; şu aşağıda, kıskıs gülen adamın kim olduğunu öğrenmek istiyorsunuz. O adam
bütün bu marifetleri yapan fotoğrafçıdır.
Bir İspanyol kadınının resmini almış, yüzünü keserek yerine (Lon .Şaney) in çehresini yapışbrmış,
(Greta Garbo) nun filiınlerinden bir parça ele geçirmiş, (Con Cilbert) İ oyarak yerine (Kari
Dan) ı oturtmuş, sonra bunlardan kartpostallar yapmış, satılığa çıkarmış. Nasıl buluşu beğenmiyor musunuz?
Ya san'atkarlar bu işe ne demişler diye mi sormak istiyorsunuz? Hemen hepsinin dava ikamesine kalkıştıklarını söylemek. zannederiz. sualinize kafi bir cevap -0lur.
Ahen ve Mun?h harik ve sigortası kump~ny;.s·:
ı
3'.) senedenberi Türkiyede faaliyette bulunarak, sonTatavla yangmında harikzede sigortalıların paralarını derhal tesviye etmesile
dahi taabhüdabm her daim bila talül icra ve etmeği bir va zife ve bir şeref bildiğini ispat etmiş olan Ahen ve Munih
sigorta şirketinin Türkiye müdüriyetine müteveffa sigortacı
Dimitri Kurtelli efendinin mahdumu Füsyon D. Kurtelliyi tayin
Sigortacılık piyasasında maruf bir sima olan ve
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Beyaz perde Üzerinde hiç bir zan1an
göreı11iyeceğimiz ı11anzara lar

-62- Nakili: A. Cetnalettin

Jıtefi
ÜÇ

mı?

•

Kürkler

httl~
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Satiye
Beyoğlu ~ktro han - İstanbul

Ankara

caddesi

Veresiye

her kesin
itimadını bihakkın kazanmış olan Füsyon D. Kurtelli efendinin
akdemce bir çok şirketleri temsil etmiş bulunması müdüriyetini
faraz etmiş olduğu Aben ve Munih şirketi için bir muvaffalciyeti tamme zimanıdır.
Ahen ve Munih şirketi Kaliforniyada kain San Fransiskoda
18 nisan 1906 tarihinde zuhur eden büyük yangında 2000
harikzedeye 3000000 dolar yani yedi milyon Türk lirası gibi
·:-:i:ıı bir meblağı tediye etmiştir. Ahen ve munih şirketinin
vvei maliyesinin derecesini ispat eden bu bariz delil cı"lıan
.umul bir şöhret kazanmasını badi olmuştur.
Şirketin yeni müdürü Mösyö Füsyon D. Kurtellinin, diğer
müdür mösyö Hans Vaydaınanın iştirakile şirketin muamelatını
layıkile tevsi ederek Ahen ve MuniAin şehrimizia en ileri gele.ı
sigorta müesseseleri meyanına girmeleri ve bütün cihanda
l:aiz olduğu müstesna mevkiini tehrimizde dahi ibrAZ etmesini
!lemin edeceklerine ·şüphe yekbır.
Galat.ada 1'iirlcciiler
sokağı numara 21 telefon Beyojlu 131.S - 1377 Ahen ve Mu-

Elektril~ ~irketini

1

al.atı ekktriki~ 'Cllİ ı

Küçiik tamirnbl111

1 11~~c~c aı ı ı
di~erlerini
eğ'

·
almadan mel
-olduğu fiatla
icra ettiği
k!mseyo meç-el

dc.ğildir.

Muhwp araniyor
İngilizce .bilen lıııir .adıasibe

ibt.iyaç

~ .ALibdarı.na
Ekı.pres R:mb·ma

.Amer.ilwuı

ÇARŞAMBA

•

27'

Telefon:
YAZI İŞLERİ

is.

ŞUBAT

İDARE İŞLERi

1929
·-

..

._.· ....., .. .- . . .

" 3872

-

Elbiseleriniz için
kalmadı
Zira, beyoğlunda İstiklal caddesinde postahane
karşısında ı 48 numaralı

Arhk

Müdürlüğünden:

MATBAASI

Millet mektepleri için

•

•

ŞEHiR
Vekaleti

tarafından

l':İ)·atı:

ihzar

ettirilmiştir.

endişeye

Ticarethanesini ziyaret ettiğiniz takdirde ismarlamadan farksız ve belki daha şık ve en mükemmel kumaşlardan hazır

•

Kostümler, pantalonlar, pardesüler

15 )(Ul'llŞ

bulacak ve aynı zamanda üzerindeki fiatlardan
'' 20 tenzilatla alacaksınız

l'~ıı1 ni yc t snı1d 1ğ1
li'i)'atı:

15 kı1ruş

Pi)TatL: ;) k_u ru~
{mla

ve

Tasrif

şekillerini

••

havi

ı77832

•

177964

ALFABJ~SI

TLRK

ı192oı

180S12
.Ruşen

Eşref,

Y akup Kadri,
tarafından

Falih

Rıfki

ı82494

beyler

ı84788

hazırlanan

SEÇME YAZILAR
li'iyatı:

edanler

ı8S894
ı86397
ı86672

50 ]'-uru~

ı86694
ı869S4

'' 30 nisbetinde posta ücreti

ı87009

ı87190
ı87536

188288
2814
3028

J
(

Süt rengindelc.i

3085

OSRAM-NITRA
9ôzleri 1€al'iyen

4179

lcamas!ırınaz..

l

1

e

Üsküdar hukuk hakimliğin
den: Remzi efendinin Üsküdarda Gülfemhatun mahallesinde Çikmaztelğraf sokağın
da ı3 numaralı hanede rr u ·
kim on dokuzuncu al.ıy ta' nı
zabiti İsmail Hakkı efendi
aleyhine ikame eylediği kaiblik davasının ı ı Şubat 929
tarihli celsesinde ilanen tebliğat icrasına rağmen gelmediğinden
bittalep hakkında
gıyay kararı ittihaz ve kararı
mezkilrun tebliği zımnında
emri muhakeme bilamuamele
28 mart 929 tarihine müsadif
perşembe günü saat on bire
talik kılınmış ve yevmi mezkiirda dahi gelmediği takdirde
muhakemenin gıyaben
devam ve icrası mukarrer bulunmuş olduğunu mübeyin kararname mahkeme divanhanesine ilsak kılınmış olduğu gibi keyfiyet gazetelerle de ilan olunur.

MAT 8AA C·I L1K
MEKTEBİ
İSTANBUL

DEVLET
MATBAASI
DAHİLİNDE
AÇILMIŞTIR

KURSLAR
TERTiP
TASHiU

n

TİPOGRAFİ
LiTOGRAFİ
TECLİT

1

ÇINKO(:HAFİ

•

1

GİRMEK

Ş_AHTLAHl

TASHİH

Kursuna· Orta mektep mezunlan.
ÇlNKOÔ:RAFl Kursuna: Orta
mekteple san'at mektepleri

Beşiktaş

sulh mahkemesinden: Ortaköyde Pişmiş oglu
sokağında 77 numaralı handa
vefat eden Melek hanımın
emvali metrokesi 3 mart 929
pazır günü saat on ikide
mahallinde bilmüzayede satı
lacağı ilan olunur.

mezunları.

TERTİP, TİPO, LiTO, TECLlT

y

Kurslarına:

e

Yaş

ve menşe
talip alı

aranılmaksızın her
uacaktır.

Jll!.I..!

GO~

SA ..'\."J.""'

ı.:;

1

.,.

DEVLJ3:T MATBAASINDA

-

-

-------

-

Kız hayat mektebi ~~n'!r:~~:

Üçüncü devre bitmiş ve ıs şubat tarihindenberi yeni rl<CYre
küşat edilmiştir. Hususi daktilo kursu son sistem yeni makinelerle techiz edilerek talebeye her cins yazı makinesi üzerinde
çalışmlİk imk!nı verilmiştir. namzet olarak kaydedilen hanım
!__

4492
5ı 74
SS77

İlan

Mf. V.

1 Damla
•

8ı57

8777
10196
ı1344
ı1707

12014
12148

ı2272
ı2477
ı2760
ı3173
ı3248

J

ı3518
ı357ı
ı3670

13797
ı3804

ı3835

Esami
tektaş yüzük
Hüseyin Vedat B.
çift pırlantalı tektaş küpe
Hatice Nafia H.
Mukbile H.
roza menekşe iğne
çift roza küpe bir roza tarak iğne
roza bilezik bir çift küpe altı Seniye ve Nevres H.
Şayeste H.
incili yüzük
çift pırlanta tektaş küpe, bir roza
tektaş yüzük, bir elmaslı saat, bir altın
İsmet H.
habbe gerdanlık
Nahide H.
Bir pırlantalı bilezik
« Altın mineli çalgılı saat minesi kırık
Hatice H.
iki roza yüzük
Behiye Şerife H.
Bir Altın madalya
« karavana yüzük bir elmaslı maden
Mehmet Aziz B.
tabaka bir Altın saat
Münire H.
Bir Pırlantalı bilezik
« çift pırlanta etrafı incili küpe bir
pırlantalı kemer tokası
Hava H.
Ay~~ Münevvr H.
Dört miskal İnci
Bir pırlanta tektaş yüzük
Mehmet Vasfi B.
« pırlantalı ağraf
Mat. Manza
« roza yüzük
Yusuf Ziya B.
« elmaslı saat
Ömer Faik B.
« çift pırlanta küpe bir dal iğne iki
roza tektaş yüzük bir pırlantalı yüzük
bir roza qıaşaallalı
Mustafa Ahmet B.
« çift roza küpe
İfakat Saadet H.
« inci gerdanlık bir roza zümrüt küpe
Belızat B.
bir elm:ı: !ı saat bir altın kordon
İsmet H.
« pırlanta tektaş yüzük (kulu elmaslı)
Fatma H.
« roza yüzük
« çift akik kol düğmesi bir altın halka
bir altın yüzük
İnayet H.
« çift pırlanta tektaş küpe bir çift pır·
lantalı küpe bir pırlantalı yüzük bir roza
Veliye H.
yıldız iğne bir roza yüzük
bir roza pandantif bir roza yüzük bir
çift roza küpe iki altın saat beş yarım
liralık zinet altını bir altın kordon bir
beşi birlik zinet altını maa habbe kolye Süleyman B.
Bir pırlanta tektaş ağraf bir altın kol saatiE. Naciye H.
Bir pırlantalı bilezik
Cevdet B.
» roza gül yüzük bir roza maşaallah
bir altın hurda köstek
Fatma Nazime H.
İki çift roza küpe bir roza yüzük (ortası
Münire H.
yakut ) bir çift altın küpe ortası inci
Münevver H.
Bir pırlantalı pandantif
F ahrettin B.
» roza pandantif
» pırlanta tektaş yüzük bir roza kravat
Hamdi B.
iğnesi
Bir çift roza küpe
Emine H.
» roza yüzük
Behice H.
» roza kuş iğne bir çapa ıgne bir çift
roza küpe bir roza yüzük bir roza tektaş
yüzük
Mustafa B.
Bir altın bilezik ıı dirhem bir a:tın
Ayşe Nimet H.
iğne
Bir incili ortası pırlanta bilezilC
Maide H.
» çift roza küpe
Mehmet Veli B.
17 miskal inci
Avni B.
Bir Pırlantalı pandantif bir çifl altın biPakizeH.
lezik 8 dirhem
7 mid<al :nci
Fahriye H.
Bir çifi roza küpe bir roza yüzük bir
altın halka
Celalettin B. '
Bir pırlantalı dal iğne
Niyazi
B.
Bir roza gül küpe bir altın iğne bir
gümüş tabaka
Fatma
H.
Bir çift pırlanta küpe bir roza madalyon
bir altin hurda elmaslı bilezik saati bir Emine
altın saat
Şerife
H.
Bir roza hurda bilezik
Emine Rukiye h.

Tahvil
627 10 adet Rumeli tahvili
Misak
Ef.
1573 40 adet
,,
,,
Münir
B.
ı 702 22 ,,
,,
,,
Miinir
B.
Yukarıda isimleri yazılı zevat mücevher ve tahvil mukabi·linde Enır.iyet sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği
vadesinde tediye etmemelerine mebni hini istikrazda tayin
olun:n k;;metgiihlarına ihbarname gönderilmiş ise de bulunc!ıkiarından tar:hi iland::m itibaren mücevherat medyunlarının
z;.!.: ve khvilat !~~nlarıllln
Q.ir hafta zarfında tediyei
ı: ve t.:cdidi muamele eylemedilderi takdirde merhunatı
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111iidii rl üğl"ı tıfle 11:

Muamele N.
ıS3421 Bir
ıS4039 Bir
1S88S7 Bir
ı72636 Bir
bir
173071 Bir
ı77571 Bir

ENCÜMENİ ALFABESİ
•

mahal

13~ZAll C~EKOSI__J()\
._ \K
,

KIRAATi

Neşredildi
Maarif

1202

danralzad:! Tayyar vapurıarı
AYVALIK'. - İZMİR postası

~~ T~~!ar
Şubat
Çarşamba

\pis3

:? 7

gıinü saat 17 de Sirkeci rih·
tımından hareketle (Gelibolu,

Çanakkale ve körfez tar?kile
İzmir ) e azimet ve avdet
edecektir.
Yük ve yolcu için Emin·
önü Reşadiye caddesi RıhtıJJI
hanındaki idarehanesine ınii·
racaat. Tel. İstanbul ı977
Yolcu bileti vapurda da
verilir.

·eyri sefain
· Trnbzoq iKinci

postası

(CUMHURİYET) vapuru~8
Şubat Perşembe akşamı Ga·

lata rıhtımından hareketle
[Zonguldak, İnebolu, Sinop,
Samsun, ünye, Fatsa, Ordu,
Giresun, Trabzon Rize ve
Hopa)ya gidecek ve dönüşte
pazar iskelesile [ Rize, Of,
Sürmene, Trabzon, pulatha·
ne , Görele , Gireson , Or·
du, Fatsa, Samsun, Sinop
İnebolu) ya uğrayacaktır.
Hareket günü yük kabul
olunmaz.
Galata köprü
merkez acentesi.

başında
Beyoğlu

•)''(j·)
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Mes'adet hanı altınde da·
irei mahsusada şube acentesi
İstanbul :? 7.+O

Yelkenci
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Samsun 2 7a§~\,:t
Çarşamba
akşam

Sirkeci rıhtı·
mından hareketle doğru [Zon·
guldak , İnebolu , Samsun •
Ordu, Tırabzon, Sürmene
ve Rize ) ye gidecektir ·
Tafsilat için Sirkecide Mes·
adet hanı ittisalinde yelkenci
hanında
kain acentesine
müracaat. Tel İstanbul ıs~
günü
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KurııS

6ıncı

sahifede santimi

Sinci
4üncü
3üncü
2nci
linci

«
«
«
«
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25
50
80
120

200
4()()

relgnır: İstanbul sg~1
İlan muhteviyatına dikkat t 9

ılunmakla beraber bu husus

mes'uliyet kabul edilmet·
Gazetemizde intişar eden
bütün yazıların hakkı
mahfuzdur.
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!jartları oO
Vilayetler için: Senelik 1 ~oO
altı aylık 900, üç aylık k t·
kuruştur. Ecnebi menile İtı
ier için: Senelik 3000, a
aylık ı600, üç aylıl<
900 kuruştur
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