Bugünkü hava

1

PERŞEMBE

0 Ull gc:..-c: ~aat ~ r de r:ızvılc :tı:i sabah
1 de

-• u•. ., d'Ur

11.ır.lrct

asc:ır1 9 dcreccJir
IC4eo c

..

snu ~ur

<fi

<:ece

aza.nıi

1929

'"""~~,..,,..,"""..............~nı

is.

on

ŞUBAT

ı:oınh·ede

" 111ctrc:dlr. Bu ~ece rU'.tgJ.r J.oJo
Clicttk.tl r_ J fol\.& l)ufutluJur

i nücü Yıl

YAZI İŞLERİ

28

bu !laba.h
ruzgolr l\.ib-

:;ur<ıtl

Telefon:

I

-· .\ ~ 1419

İDARE İŞLERİ

is.3872

AKŞAMLARI NEŞROLUNUR

***
....................................................
..

ar

tarafın~

u

at

nııyacak

rih·
bolu,

u28
Ga·
etle

•

Bankalann gizli ve mühim karı

-----Sahipsiz paralar

/\.ıtalini yaptı
ran mareşal

977

in

bindirerek gemide .mühim hasar yaptı; izmir sefer yapahaldedir. - Kabilde ecnebi namına hemen kimse kalmadı.
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harpta Erzuruma
8\ı ~hareket eden Rus ordu- ~danı olup "23" kadun 8aniden "17,, şubata ka1rı.:._devam eden kanlı bir
ti ebeden sonra Erzuruma
~ 'l!ıııı ve bir askerden başka
~ tekilde hareket eden Rus
Ilı .__.:mı mareşal "Bergman,,
41;_!.r.ılyada vefat ettiği bil-

Hükômete intikali lazım
ken bankalara kalıyor!
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askerlerimizi, hunhar
'-in eline testimden çeıqb.llli
A.ı. -Jen bu adam artık öldü.
~'<talııdan bir şey söylemek,
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Büyük ban- ır--~mll'!'~~~~~==
kalann ekse risinde ufak
hacimde kasalardan mürekkep kiralık kasa
daireleri
vardır. Para,
mücevher ve
diğer
yükte
hafif pahada
ağır

eşyasını

yangın,

sirkat
gibi tehlike !erden koru mak istiyenler · ""'"
bu kasalardan
Bir bankanın kiralık kasalar dairesi
istifade etmekl:.Jirler. Şehri kimselerin bu metrukatına
mizdeki bu nevı kiralık kasabankalar tarafından tasarruf
lar son günlerde, akla çok
edilmektedir. Bu yüzden mühinı kar elde
eden bir kaç
mülayim gelen, bazı dediko duları mucip olmaktadır. Bu
banka ismi de zikrolunmakta, kasalarla çok sıkı fıkı alakadır.
dar olan bazı kimseler banHalbuki bu gibi metrukakalann
kiralık
kasalardan
tın kanunen devlete intikal
etmesi lizımgelmektedir.
devlet ve hazinenin zarasına
olarak, mühim kazanç temin
Bu vaziyet karşısında maliettil<lerini ileri sürmektedirler.
ye vekaletinin bankalra tebliOrtaya atılan iddialara nagat yaparak mümasil vak'alarzaran, bu kasalara senelerce
dan haberdar edilmesi lüzullısf Mareşal Bergıııan
eve! para, mücevher koyup ta
munu bildireceği haber alın
~~ ~te Yakışmaz. Fakat gönül
hiç mirasçı bırakmadan veya
mıştır. Aynca ismi ileri sürüd e olsa "canı cehenneme
buradaki eşyasından mirasçı- len müsesseseler hakkında tah· ~tıı ekten men'i nefsedemiyor."
sının hb
a eri olmıyarak ölen
kikat icrası da muhtemeldir.

~dr/ı bir iş için gurultülu içtimai
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Yllrültüye sebep,
~'il hı.ı.ı horsasmda münl~'ll!Uty~ln~n. bir ınüba11 ~1~

,11les•eı b~rınin alınma

~''lıtrıa.k. esıdh·.
b~şa esnasında aIJ 1ı,'ları
·
ır ·
tıl':terllll 1• bir namzet
i(~ltq. ) ' fakat buna ı

llı~~ıaşıanııştır.

lir lldUediöer

biri, bu

meclisi irtima /ıalinde

yi hiı· ı;,<>keı·ei olduğıınıı,
hıılbu
henüz
, ki s<'ket·in
•
Borsaya dahil olnıadıj)mı
ileri sürmü\;>lür. Bundan
sonra ikinci bir namzet
orlaya alılmış, azadan biri de huna iliraz ederek
·ev\'!'ltl staj için dellfıllık
yapına l'• badehu ınubayaacılıj)a ueçmek lazım geldiğioi deı·meyaıı etmiştir.

Fakat

buna da
olunmuş,
s tajin

itiraz
Borsa

,
muanıe 1alına aşına o 1an-

lar için lfızım

gelmedij'ji
bildirilmişlir. Bu oürül! ü

_______.==::.-...-.-.....
il namzedin i-

arasıııda alınacak

T• adla vapuru
lzmiri hasara
uğrattı
Bu sabah saat sekiz buçu -

ğa doğru limanımızda müessif
bir kaza olmuş, Fransız ban dıralı Tadla vapuru, rıhtımdan
kalkıp hareket etmek için

manevre yaparken İzmir va puruna bindirmiştir.
İzmir vapuru bu sırada şa
mandırada bağlı bulunuyordu.
Müsademe çok şiddetli olıııuş ve İzmir vapuru, kıç tarafından ehemmiyetli surette
hasara uğramıştır. Seyrisefain
·daresi, müsademeyi müteakıp,
Tadlanın mensup olduğu kumpaııyayı protesto etmiştir.
Ticareti bahriye idaresi, İz
mir vapurunu .muayene ettirecek, hasarı sefer icrasına mani
görürse, İzmir Cuma seferini
yapmıyacak, yerine başka bir
vapur tahsis edilecektir.

Seyrisefainde neler
söyleniyor?
Bu münasebetle Seyrisefainden sorduk. Bize dediler ki:
- · Hasar mühimdir, geminin kıç tarafı yarılmıştır. Bu
vaziyette İzmirin sefer yapması mümkün d eğildir.

Devlet

bankası teşkiline doğru

Osmanlı bankası
Şimdiden bazı tedbirler
almıya başladı
Devlet bankasının teşkili,

.....----mr.:- .

l~r~~.-.~~---"9. .
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kuvvei karibeye gelmiştir.
Bu bankanın
teşkilinden sonra Osmanlı
bankasının va1
ziyeti
ikinci
derecede bir
banka haline
düşecektir .
Bunun ıçın
Osmanlı ban_.,..
hükü- a _ _ _.;;.
_____________
kasının

mete yeni bazı
tekliflerde bu-

Osmanlı

lunacağı anlaşılmaktadır

bankasının

.

Diğer

taraftan, istihbaratımıza nazaran, Osmanlı bankası her ihti mals karşı şim
diden bazı icraata girişmiştir.
Eski memurlardan bir kısmına
yol verilmiş , onların yerine

Nasal/ar memleketinde...

Ll~ill\~nill\Iliilk

ıııııii

Calatadaki merkezi

genç memurlar tayin edilmiş·
tir . Bu meyanda, Bahailik
meselesinde ismi geçen Nuri
bey de mı•haberat şefi olmuştur .

Banka müdüriinün yakında
Ankaraya ~itmesi muhtemeldir.
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Kadın

etekleri
uzuyor
aeırlıeın· bu sene
elbiselerinin tabi ol-

Mihrace halka
ca para daöıhyor.
Bu gördü· - - •
gunuz resim,
bir tiyatro sahnesi değildir.
Resim Hindistanın «Elvar»
eyaletinde alınmıştır. Süslü terazinin ke·
felerinden birinin içinde oturan, bu eyaletin mihracesi olan zattır.
Terazinin diğer
kefesi de, altın ve gümüş
Hint rupyala(Parası) rile doEtııar milıra cesl ağırlı,ijııı ca
ludur ve tapara /arttırırken

Kadın

duğu

,

ı

moda

kaydı,

mensucat
fabrikalarının yüzünü güldü ren bir şekil almıştır. Son
posta ile gelen Londra gazeteleri bu noktayi ehemiyetle
kaydederek bu sene kadın elbiselerinin daha fazla kumaş
istihlak edecek surette imal
edileceğini, bilhassa eteklerin
uzıyacağını

anlatmaktadırlar.

«Deyli

l . _,

,

ralar, «Elvar» eyaletinin fakir
halkına taksim edil~cektir. Bu
cömertlik ve zenginliğe, doğ
rusu, diyecek bir şey . yoktur.

Ekspres» gazetesinin
verdiği izahata göre, kadın
eteklerinin bu suretle uzama- ·
sından dolayı kumaş fabrikaları daha faz!a işÜyecek ve
imalatı aa
geçen
seneki
«150,000,000>; yarda ilave ede'
r
, kt•ır.
ce
,
Bu suretle, İngilteredeki
,işsiz amele' de kısmen çalışma'. ,
sahası bulacaktır. Kadın etek- ·
!erinin uzaması, kadın elbisesı -

sey- Müskirat muhasarfiyah faza müdürlüeü
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Müsademe

siparişleri
artıyor
Ecnebi unlardan alınan gümrük resminin Ecnebi buğday
ınam mihracenin ağırlığı kalardan alınan resim derecesine
dardır.
Resim, mihracenin
tenzili, un siparişlerinin artdoğduğu gün alınmıştır. Kenmasına vesile olmuştur.
di ağırlığı mıktarındaki paElyevm birbirini mütenakız
iki fikir piyasada mevcuttur.
Bunladan biri, uncuların 1 Amerikalı
fikridir
ki,
un resminin yahların
tenzili sayesinde, ekmeğin
memlekette ucuza mal olduNev York Taymis
ğunu iddia etmektedir. Diğeri
gazetesinin neşriyatı
buğday
ve değirmencilerin
na göre Amerikan
fikridir ki bunlar da memleseyyahlarının
A vrukette değirmencilik sanayiinin öleceğini ileri sürmektepada her sene sarfetdirler.
tikleri paraların bir
Her iki taraf ne derse denıilyar doları buln1aksin, piyasada bir şey var ki
oda son günlerde Amerika
tadır. Bu seyyahların,
ve Marsilyaya un siparişlerinıesleklerine göre vanin fazlalaşmasıdır.
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yaaacı hakkında reye ıııfıracaal edilmişlir.
Zahire borsasında mübayaaı•ılık tahdit ''<!ilmiş
oldujjıından hu iş olılıık
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İstanbul Müskirat inhisarı
baş müdüriyeti muhafaza müdürü Osman beyin vefatına
mebni muhafaza müdürlüğüne
vekalette bulunan İsmail Hakkı bey tayin edilmiştir.

Darülacezede
Darülacezede, ara sıra gürültü çıkaran bir kaç kişi
vardı. Bunlar memleketlerine
sevkettirilmişlerdir

İstanbullu olup ta arada bir

gürültü çıkarmakta sabıkası
olanlar da disiplin altına alın
m !ardır

Bıı sene /;adın elbiselerinm
etekleri bıı k adar ıızun olac(lk

ile alakadar her
tefit edecektir.

san'atı

müs-

Alnı an s<'fİ ri
Alman sefiri her Nadolni

Stıi
Spor faaliyetimiz

1\e l1alcle?
Mevsim pek
sönük geçmektedir
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• Havaların düzelmesi itibarile 5evinenlerin en başında
sporcuların ve sporla alakadar
bul
nlann
mevki
aldığı
mııh ~ l<lı:akbr. Hakikatı söylem~k a:zım gelirse bu kış mevsimi ıl'i·! olduğu kadar «spor»un si"nük ve atil geçtiği bir
mevsim daha bulmak gayri
müı::!'iln olması bile mü~kül
dür.
D nilebilir ki bütün bir
me'"". 1 b:r iki Voleybol müsabr. ası ile bir iki koşuya
inh" ;o.r etmiş, hde sporumuzun ..,'1 canlı ve en görünür
ce;:hes:i olan futbol iki ay
iç.nele tamamen ablıp kalmaya mahkfım olmuştur.
Bu ataletin futbol kuvveti miz üzerinde ne kadar bir
tesir yaptiğı, ikinci devre lik
m.ıçlarında mahsus derecede
gon 'ecektir, zannediyoruz. ~:
rck~t versin ki futbol hey etı
de bu hakikati nazarı dikkata
alarak İzmirde üç temsili
maç ' yapmak
ıçın vaki
teklifi şimdilik kabul etmiye
taraftar olmamıştır.
Yoksa kışlık maçlarının tatlı ve arada ecnebi takımlarla
da maç yapılamaması dolayı
sıla İstanbul sporcularının İz
mir sporcuları karşısında biraz
müşkül bir mevkide kalacakları muhakkaktır.

Bayram ve lik
maç14n
Haber aldığımıza göre, her
Bayramda mütat olduğu üzere
bu Bayramda da bazı maçlar
yapılması için çalışılmaktadır.
Bu suretle canlanan futbol,
bunu takiben lik maçlarının
ikinci devresine girmiş olacaktır. Lik maçlarına Martın
üçüncu hdftasında başlanması
muhtemeldir .
Voleybol nnı:ahakaları
Mıntaka Basket ve Volcybc! Hey'etinden: 28,2 929 puşenbe günü Beyoğlunda Amerikdn kulübünde mıntaka voleybol 1 nci ve 2 nci takımla
rı maçlarına devam edilecektir.
iKİ~Cİ TAK ..'lLAR
1 - Be~ik•aş - fer.crb;o.hçe,
hilkem l\1uzafteı· b.:y s.ooıt 14
2 - Vefa-islanbul spor, hakem Bedi hey saat 14,30
BİRİNCİ TAKIMLAR
l - Fenerbtıh9C·Vafıı, hakem Necmi bey saat 15
2-Beşikbı.ş-Beyıcoz, h.akem
Azie bey -ı: 15,30

Hahcıoğfu
leı-.ini:n

atlet-

ö~

te
n

k

Galatasaray atletleri geçen
gün ( 2500) metrelik bir kır
koşusu yapmış ve bu mesafeyi (16) dakikada katetmiş
lerdi.
Halıcıoğlu atletleri de atletimı antrenörünün nezareti altında bir koşu tertip etmiş ,
bu mesafeyi 15 dakika, 28
saniye 4-5 de katetmişlerdir.
Birinci dokuzuncu sınıftan
Ziya, ikinci sekizinci sınıftan
Samı efendiler gelmiş, mektep
idaresi atleflere madalyalar
tevzi e~tir.
Aldığımız malumata göre
«1» maılla ' Haıbiye mektebinde, askeri mekteplerin işti
r.kile Miyiik bir ailetiı.a ıDay•

Gayri mubadilMaarif arkadaş"
Kabilde farına teşekkO.r
iki kaza
ler kongresi
8;
bayram ertesi Hemen hiç ecediyor.
Şoförler gene
Yii
Ankara
27
(H.
M.)
Bat·
Gayri mübadiller cemiyeti
on/erine geçeni hey' eti idaresi, bugün haftalık nebi kalmamış vekilimiz, maarif
l
çekilirken
bir
tamim
gibidir
Cemiyet
çiğniyorlar
vekaletindeıı

kongresinin

Fındıklıda

oturan Tahsin
efendinin zevcesi Hüriye haıum dün Fındıklı caddesinde,
Beşiktaştan gelen 3732 numaralı otomobilin _albnda kalmış,
ağır
surette
yaralanmıştır·
Mecruh kadm ifadeye gayri
muktedir bir halde hastaneye
kaldırılmış, şoför Aram yaka-

Bittabi bu tacirin ihracatına
mani olunmuştur. Bu vesile ile
Ticaret mlic!''r·· Muhsin Bey
bir muh;:rririnı!ze şunları söy-

lanmqtır.

:ıf. Tramvay amelelerinden
Bekir dün akşam
tramvay
yollarına kum dökerken 1610
numaralı otomobilin altında
kalmış, muhtelif yerlerinden
y.ıralanmı.ştır. Şöför yakalan-

miştir:

" imdiye kndar malları
;ç.ine ecnc b; malı kan,tıran
ve b u seçketmek isti yen ta- mıştır.
cirl r iki kiş.dir. Evelce lıiç J{atİ}
kims ye mı:ıışe şel ac!ctnamc.si verHrr.e~ı:::~~.~ bun~arın ihIDI
racatına ş1 ..,. " -nan olunTo-abyada cesedi bulunan
1
mli·tur. Mü.J~ ~ycfmizce bun- şahsın hüviyetini anlamak kalar hakkında t::;.~.kikat yapı· ı bil olamamıştır. Ceset morga
lıyor"
nakledilmiş ve cenazeleri teşhis salononda gidenlere gösRusyaya menşe şehadetnaterilmiye başlaınışbr.
mesile sevkl'd ceği Türk mal- 1 Ceset araba içinde Trabya
!arı içine :?.yoi cins ecnebi malı
civarında dolaştırılırken bir
da k:ınşlıranbirin:C tüccar hak-j çocuk jandarmaya şu ifadeyi
kındada gerek ticaret müdüvermiştir:
riyetince, gerek odaca tahkikat ı
«Ben bu adamı, yanında
yapılmaktadır. Oda reislerinuzun boylu başka bir adamla
den Hamdi bey bir muharririTrabya caddesinden geçerken
gördüm.
mize demiştir k·:
,._ Mevıuubahs tacir hakBir müddet sonra da uzun
kıncla tahkikat yapılıyor,
boylu adamın yalnız olarak
Bu tacirin iddiasına göre, döndüğünü de gördüm. Fakat
taklit keyfiyetinden kendisi
ne onu, ne de bu ölüyü tanıhaberdar değildir ve bu iş
mıyorum."
fabr;kada olmuşfur. Bittabi
Jandarma, şımdi bu uzun
bu nokta tahakkuk ettiği
boylu adamı aramaktadır. Cetakdirde icap eden şekilde
sedin muhtelif şekillerde re simleri aldırılmış, parmak iz muamele olunaı:aktır.»
!eri _tespit edilmiştir. Katil

uzun boylu
?
adam

*

Ankara müzakeratının
inkişafına
intizaren
bayram ertesi akti tensip
edilmiştir.

Bugünkü içtimada, firari
Yunan emliki varidabnın gayri mübadillere tevziioe başlan
ması da mevzuu bahsolmuş
tur.
T evziata, yarın ve ya Cu martesi günü başlanacakbr.
Tevzi edilecek para 30,000
liradır. 10 bfn lirada Mart
bidayetinde tahsil edilebile cektir.
T evziattan istifade için is tihkaklan tespit ed i!cnler 11O
kişidir. Erbabı istihkakın 500 ü
bulacağı anlaşılmaktadır. Tevziat, herkesin istihkakına göre
yapılacaktır.

Ahenk refikimiz
İzınirde intişar eden
Ahcnl- refikinıiz otuz
döı·t

ya~ııu

bitirıniş,

otuz beşine basnıı)tır.
Rcfikin1izi tebrik, daha
büvi.ik nıuvaffakiyctlcr
te~nenni ederiz,

Bulunan Cfya
'l\ıtayla

yanı)'ının<la

-

-~

Polis tarafından bulunan csva J)olapdere
111crkc~inde . hıfzcdil
nıektcdir. Bu c~ya sahiplerinin oraya nıu
racaat· etnıeleri rıca
olunınaktadır.

.. anlar
H U§USI
Crm
şiddetle aranmaktadır.
iv1uhtelis mübahakkındaki
l Neden ö!d!i, ködele katibi
Yunan muhtelit mübadelecev P
ı :aıür mü çarph ?
ı

Dün,

Beyoğlunda

Çakmak
b.
ı
sokağında şüpheli
ır ö üm
v;:k'ası olmuş, Sofya isminde
bi1 kadııı evinde ölü olarak
bulunmuştur
Yapılan

.
muayenede, 50 ya-

şında olduğu anlaşılan So~<'.
nın Kömür çarpması netıce

sinde öimüş elması ihtimal
dahilinde görülmüş ise de ,
ölüm\in setf. bi eyice teşhis
edilmemiş ve c~s~,'in morga
naklim: lüzum hası; o;muştU.-.
Socyanın neticr. ö'.dii~ü it ihi
meyit neticesinde anla~•la
caktır.

Hırsızlar

tutuluyor
Dünkü nüshamızda, T.. ksim
polis merkezinin Beyoğlunda
iki aydanberi hırsızlık yapan
bir şebekeyi ele geçirdiğini
y~k.

mücadele
İngiltercde açıl ede-

bivata karşı şiddetli
bi~ nıücadele başla
nııştır. İşin garibi şu
dur ki, kitapJarJ takibe ugrt)"
•e -ya mencdilenler, ekseriye e
kadınlardır,
Geçen
ha f ta,
açıl lığından
dolayı satıştan kaldırılan

mis

neşret·

içtimaıot aktetmiştir.

lanmıştır.

kongresinde Üsküdar ve Beykoz
mıntakalarındaki hususi ormanlardan sahibi olan eşhasın
istifadelerinin temini temennisi izhar edilmiş ve keyfiyet
mer eze arzolunmuştur. Bu
h~susta lazımgelen teşebbüsat
yapılarak hulasatan şu cevap
gelmiştir:
..
Beykoz ve alelhusus UskiIc! •r köylülerinin bdtaı: o mutas:ırr·f ~ldukları orman ar h'lkkmda müracaat vuku buldukça lazım gelen tasdike müteallik muamele yapılmakta ve
icabı İstanbul orman başmü
dürlüğüne yazılarak hususiyetleri tasdik kılınmaktadır. Bu
hususta icap eden teshilat
gösterilmekte devam edilecektir.

.'>

•

Rusyaya yapılacak ihracatta
yen'den bazı sui istimaller
daha meydana çıkanlmışlır.
Rusya ihracab münhasıran
Türk malı olacağından sui
istimal yapanlar T"urk malı
yerine ayni cinsten daha ucuz
ecnebi mali göndermek iste mektedir.
Bu gibi hileye sapanldrdan
bir ikinci tacir de dün Ticaret
müdüriyeti tarafından yaka-

Fırkanın İstanbul

d

Bas vekil

Tevziat

Rusya ihracatına
hile karışfzran
tacirler

bir ma- Ac,

vaff akıyeti
et
a

i,· timal!

Şubat

28

Son Saat

ahife ~

Yapılan tetkikat neticesinde , dün yakalandıklarını yazdığımız iki Kadınla iki
ğin hırsızların yatakları

erkeoldu-

ğu anlaşılmış, asıl 'hırsızların

hüviyetleri · tıespit edilmiş ve
derdestlerine tevessül olun muştur.

Oda

da öldü

Beşilmışta bir odada ikamet eden mütekaitlerden Niyazi efendinin bir kaç gündenderi odasından dışarı çıkmaması nazari dikkati celbetmiş ve odası açılarak içeriye
girildiği zaman olü olarak yatağında yatmakta olduğu görülmüştür. 'Yapılan muayenede
Niyazi ef.endinin iltihabı em'adan öldüğü anlaşılmış, defnine ruhsat verilmiştir.

atblifin
kitabından ~onra, <liğer bir kadının yazöığ·ı eser de nıeno1unDün geceki yanğın
nıuş YC ka<lın nıahkcKasmıpaşada Tahtakadı nıanıcve
veriv••-.
1ın is. . t İ r. --~l...Ji1Jt~~~2~6:.-nnum~;.ar~auılı~e.Y:vd\.lj;en
A'tasmuu

sinde müstahdem iken (6000)
küsür liralık bir dolandırıcılık
ve sahtekarlık mes'elesinden
dolayı tevkif edilen, Zahariya
efendinin kefaleti naktiye ile
tahliyesine karar verilmiş, dün
Sl'rbest bırakılmıştır.
dün gece yangın çıkmış, mutpak ve evin arka kısmı temamen yanmıştır. Yapılan tahkikatta, yangının atılan cıga radan zuhur ettiği anlaşılmıştır.
i>iı,:a ( b:cağa !
Kadıkövünde şoför muavini
Abdullahı~ ile küfeci Şev
ket kavga etmişler, birbirlerini biçakla yaralamışlardır.

Kav.,.a
böyle
olur
t'>
-

feriköyünde Paşamahallesinde oturan Mehmet efendi
ile ~iraası İdris ef~i aylık
yüzünden kavga etmişler, birbirlerini örs ve odunla güzelce dövmüşlerdir.

Yolunda Qiden
ad mı vurdul r.
Kasımpaşada

Paris, 25 - Kandherde bulunan kral Amanullah , Efgan
milletine karşı bir beyanname
neşrederek, bu sıralarda asileri
tedibe başlıyaçağını beyan
etmekte ve asileri mütavaata
davet eylemekte, ayni zamanda
affı nmumi ilan etmektedir.
Berlin, 25 - Kabilde bu lunan
ecnebilerin
kaffesi
Hindistana nakledilmişlerdir.
Kabilde yandız 26 Alman kalmıştır ki bunlardan on sekizinin nakliye vesaitinin fıkda
nından
hareket edemediğ;,
diğer sekizinin de hareketine
müsaade edilmediği anlaşılmıştır.

•

Trocki Istanbuldan eötürülecek
Paris, 25 - Jurnal gaze tesinin İstanbuldan aldığı malümatta, T roçkinin elyevm
bulunduğu İstanbuldan Ankaraya götürüleceği bildirilmektedir.

Sarlo
hasta
,
Beverley Hillas (Kalifomie)
26 (A. A.)- Meşhur sinema
aktörü Charlie Caplin dün
hastalanmıştır.

miştir.

Diyorlar ki:
- Maarif vekaletinin pek
degimH işlerinin müstakil bit
vekil tarafından görülmesine
imkan bırakmak üzere bu
vekaletten affımı reisicümhut
hazretlerinden istirham ettİDI·
Hükümetin başlıca temel
işlerinden olan maarif vekaletinin ve onun bütün mensupla'
rının
muvaffakiyetleri
için
bundan sonra da çalışacağını·
Gördüğüm samimi yardıuı•
dan dolayı maarif arkadaşla•
rıma saygılı teşekkürlerimi tal>'
dim ederim.»

Kadı·iye

H. ve

arkadasları
,
Kadriye hanım ve arkadaŞ·
larına ait tahkikat istintalc
işini gören
Hikmet beyin
hastalığından dolayı,

tik Nazım bey tarafından iflJ
edilmetedir. İsticvaplar hemell
kamilen bitmiş, dün Paşabah•
çede oturan bir hanımın ma•
lümatına müracaat edilmiştir•
Yakında fezleke
hazırlana•
caktır.

Lindbergin

Mumaileyh hummadan muztarip olup ihtimal bir hafta yatakta kalacaktır. Mamafi ahvali sıhhiyesinin bu sabah hafif surette salah kespettiği
bildirilmiştir.

Sırp-Yunan

itil<lfı

inızalanıyor
Atina, 26 Yunan - Sırp
itilafnamesi ikmal edilmiştir.
Sırp hükümeli Atina sefiri
vas•t?sile Yunan hükumetine
teşekkürlerini tebliğ

eylemış

tir. İtilafname Cenevrede ve
yahut Belgratta imza edilc.cektir.

''asıf

hcv ~h!arif
vek:lleti nde

-

Ankara, 25 (M. H.) - Vasıf bey busabah maarif vekaleti makamına gelmiş ve tt:brikatı kabul eylemiştir.
'fali bey l)iyarıhekirde
Mardin, 20 ( H, M. ) Birinci umumi müfettiş İbra him Tali bey, buraya muva sdat etmiş ye bir gece kal dLbn sonra
D:yanbekire
hareket etrrı'şt'r.

o;Vteayet mecl!~i
umumisi açılıyor
Vilayet
meclisi umumisi
cumartesi gunu toplanacak
ve Vali beyin nutku iftitahisini müteakik mesaisine baş
lıyacatır.I

Nutku iftitahi tanzim edilmekte olup, Vilayetin bir senelik mesaısını bildirmekte
ve önümüzdeki senede neler
yapılacağını hulasa etmekte
ve meclise muvaffakiyet temenni eylemektedir.

oturan Şera
fettin efendi dün gece pazar
meydanından geçerken Fethi Kaçakçılık yapılan ev
ve henüz hüviyeti m~ul diğer
Galatada Yüksekkaldınmda
bir genç tarafından biçakla
Yunanlı madan Ananın bir ev
cerhedilmiştir. Fethi yakalantutarak sigara kağıdı ve ispirmışbr.
to kaçakçılığı yapbğı haber
alınmış, dün akşam ev aranm~ş
bodrmnda (200) kiloluk bir
rakı kazam, ( 500 ) kilo hazır
rakı, bir mıktar kaçak ispirto
ve kaçak sigara kağıdı bulu Kadıköyde gazete müvezzii
11arak
müsadere edilmişlerdir.
Yuvan ile Petro bir •lacak
yüzünden kavga etmişler, Petro, Yuvanı ekmek biçai'ilP.
Karadeniule karaya oturan
boynunda kesmek istem.işse de
T
omslı:
vapıını
kurbuıllarak
etraftan yetişeıiler Yuvanı luırlima 'U!lIWl getir.ilmiftir.
tarmı~lardı r.

Bir. içt~~a . .. 'ltı:.

Ticaretı harıcıyemııı ~tıile

tetkik koınisyonu btl -..
gün ögleden sonra Ti. .
caret odasında topla"'
nacaktır.

lnrulo/11 hattında ·
hattınııı
1 nado]u
n1alzen1e ve edevatırıl
tetkik Ye tesellüın et"'
nıek üzere teşekktıl
eden konıisyon Anka"'
· · larına b a,,....
ra d a ıçtınıa
Janııştır,

t

. lf.
'd~
· e
~~P

ı~d~

~~t

~e
~ııııı

111

Ilı ı,.
lttır

Komisvon kumpafl"
'
..
yadan nıenkul ve ga)'' iıı
rı nıenkul bütün eşy9
1
YC n1alzen1eyi tesellüt1
edecektir.

-

GAr çatısının · tanıiı1•'
Haydarpaşa garı ç~"

tısının tan1İr ve tecdı"'
di için ihtiyaç oJ~ıı

deınir aksanı ve ahş~f,
nıalzeıne tedarik edı
111istir. ~1an1afi bu se"
•
l"
ne tahsisat oln1adığ 11 I ~b
dan hazirandan e''e...
tan1irata başlanal1 1

,

yacaktır.

----

Almanların balo~ ~
Dün. gece Alman sefare
}
bir balo verilmiştir.
- ' .3
~

BU

Biçakla boynundan kesecekti...

AKŞ~ ~
~

"" Jı

saat zı,,.,

~~

'

t )

AYNA8Dt ~~
KAOtSI !~

Ko;,,eıU ~

Tomsk kurtuldu

------

mustaıı•

6 tal))#

Muhaırriri: MiiD1ıi.-
Cdaf

oey

mütettıfQS...-

li

t11ı

Sen SaılJ:

at

Bir ec11ehi ' Usfa kaçakçılar

il
iir

Bir anım, büYiik bir yükseklik gösterdi.

- Bat'
tindell

tıladı
Pariste çıkan «Le Fumeur»
gazetesinin birinci kauun 928
tarihli nüshasında dikkatmıze
çok liiyk bir haber verdi. Bu
habere göre: Puro ve sigara
imalabndan zengin olmuş bir
Amerikalı Niyorkta ölmüş ve
vasiyetinde (10) milyon I'CJ'k
"rası olnn servetini (3) milyon
lirasını Amerika ve Türkiye} e
bırakmıştır. İ<mı (Şinari) olan
bu Amerıkalının vasiyetine
göre bu para Amerika ve
Türkiyede hayır · c inde kul-

k Bursanın

Kemal
paşa
~lasıııda, varisi olmıyan bir
k: nıın ( 80 ) bin liralık eın!i
I :ııı şehre su isalesi için be tdiyeye terketmi tir.

pek

·1 bir
esine
e bil

~ lf. Millet mekteplerinde 1
d lııunsanide açılan ikı ayl k

ünıhut

ettidl·
temel
ekalensupl•'
için
cağını·

ı;re müdavimlerinin imtihan~na 2 Mart Cumartesi günü
d nıı başlanacaktır. Diger
laCvtel~r imtihanlan da küş:ıtıı tarihinden itibaren iki ay

l(.ııra yapılacaktır.

ardıD1'
daşla•

lanılacaktır.

, Maarif idaresine imtihruı
"mi tak' iın sureti icrasına dair tar.• ııı. edilen talimatn m<:ye g-re
l tilıanJarda bir m-meyyiz bu~acak talebeye imla ya:ı:dı
h.Lcak ve bir parça okutt'J-

ve

Dersaneye

mukayyet ol~dığı hal&~ evinde tahsil etistintalı
~ olanlar hey,eti ihtiyariyebeyin
~lıJ alıp mektebe ibraz edeustan'
kqb eri vesika ile imtihana
an if•
ul olunacaktır. Kaydedilip
hemell \e d
i~ . evam etmemiş o!anlannda
aşabah• "'\ıh
ı. anlan
icra edilecektir.
ın nıa' "liıv ff
• a ak olamıyanlar ikinci
ilmiştir· 0 eı'l' d
td e e tahsillerine devam
lana' tceklerdir.
b·blf. Ankaraya giden diş ta~lerj heyetinin, kendilerine
1 Ştııak müsaadesi verilen ve
erilecek diplomasız dişçiler
l
ndaki noktai nazarı sihAmerİ: ~ ~e~aletinc~ hüsnü elakki
ava şu ., llıı~tir. Bu ış yakında tete tayİll 11 edilecektir.
lf. İdman ittifakı sabık
Utııi kiitibi Kenan, dün
arada müdafaasını yap emiıİ ~~tır. Gelecek celsede karar
lecektir
u bı.t ~ R. omen
. harıcıye
..
nazırı
ra 'fi... ~şova ya gitmiştir. Bu :ıat,
topla...
hüküıneti ile iki devld
1
q lldaki mes'eleleri müza~ edecek ve Rusyaya kar'iı
nda · .P edilecek m·· terek hareteapit eyliyeceklerdır.
ttll1ıı1 11!
. ı,. L·ıınan şır. ket·ı mec ı·ısı.
vatı ol . <resi dün toplanmış ' şirke
.. m et... , Pilançosu tetk;!, edilmiş ,
l kül ılııd: ..on beş temettu temin
e c ,, ~~ ıgı görülmüştür. Bunun
Anka lııi e beşi memurlara ikraa baŞ. . ~~ııe ?larak verilecek, hey' eti
lf.'llııye Martta toplanacaktır.
....,. Ilı%. Adanada bahar başlaımpaı•
r.
1
ve ga.,,, .ı~lf. hınır. meb' usu vası f bekadaŞ'

·resi

a .

' n eşyi>

lJ .. 111
tl

,

.ııı.aarif vekaletine tayini
~ye iktiran etmiştir.

~'flusumat vesaitin fazla-

'1ııkıııası için bir buçuk milit ·· ~isat istemiştir.

amiP ~Unla

arı ça'

tecdİ...

büyük sahil motör-

lf." ınacaktır.
Polis üçüncü ube mü-

Un

Balosu

iftar J 7 yi
:;!ı !J<'t'<'ıliı·. İmsak vakti
ise { ti :J!I ıtı'«:Pılir.

a)oS
~iefareb

Peşekar -Gördün mü başı

tünel sefer...
~ lennc dair

Ticaret ve zahire horciı ayetlerden
dolayı
sasında memlekete ait mahdöı t id~nl nıahklınıusulit müzesi küşat edilecektir.
.
.
nu asn1a 1c ıcap
et n11ş,
•
Trakyada bir köyün
h"ı· il
d
ı
b
fak
at
is.',
bunu
tat
f
etra mı ıst a e en su ar uz
tuttuğundan köy mahsur bir
ke gelince ıncs'elcnin
k'I
b aS <YÖSİei"halde kalını i.+·r.
"
nlÜS 'I atı
}f- Taksim abidesinde gö•
• ""
rülen bozulduk üzerine kendiıniştir. Zira, nıahı<i'ınısine mektup yazılan sinyor
lan< n biri, cellatla o
Kanonika bu gün şehrimize
der ce mücadele etıniş
gelecektir.
ki biçare celladı \_ un1Erkanı ·harbiye reisimiz
rukla iki defa havıJtFevzi paşa hazreilcrinin bayrama kadar şehrimizde kala1111:;;, niha ·et
polisin
cağı bildirilmektedir.
yardınu ile ı:~ ı~öı-ül>f-Emniyeti umumiye memurnıfr;tür.
larile polislere ikramiye tali- li1&-ııı;;::ı1E11ıı:mm1E::ıı1!ıiat.i::::s:::mı-rı
nıatnamesi hey' eti vekileden ı Zek~t ve
dakai

*

çıktı:
1- Polis nizamnamesinin

Fıtrın zı

51 ve 52 inci maddelerindeki
hal!erin haricindeki
işlerde
yararlıkları görülen memurlara '
asli maaşın 10 misli;
1
2- Vazifesinde şehit olan- 1

Tayyare
cemiyetine veriniz
Ha valar<la
hakinıiyetini

1'

ti

1

ar ve ti-

caret

Türk
ten1in

Halbuki ·rürki 'e odalarile İ taJvan. odaIarı nıa ı1ıyet
· · ıtı
· "barı·1e
birbirlerine benzenıe-

eden tayyarelerinıiz,
nıektedir.
!arın karısına, çoculHarına, 1 tehlikeli zanıanlarda
Bizdeki odalar unıubunlar yoksa kocasız annesine, j
ı
.
vatanı ınüdaf aa ede- 1 nıi nıahiyettedir. ltal0 da yoksa hayatında baktığı
kocasız öz kız ve ya okumak
cek en birinci kuv- 1 van odaları ise birer
·çağındaki erkek kardeşlerine
vettir. Zekat ve sa- , ~eıniyet
nıahiyetin500 lira;
<l k · t'
I; dedir.
3 - Vazifesinde istihtama
a at ıtrınızı taymani maluliyet kazananlardan
yare ceıniyetine veAnkaradan gelenler
tekaütlük yaşına girenlere 400,
rınız.
Bu suretle
~loskova
sefirinıiz
diğerlerine 500 lira;
hava kuvvetlerinıizin
H. l~agıp, nıatbuat
4 - Vazifede hastalanarak
un1uın ınüdürü Ercüçog>·a l ınasına yar<l ıı11
2
dd
sonra ölenlerin
nci ma e - 1
111eı1t Ekre111 ''e Abctnıi~ olacaksınız ki
d ki il fr d d h b . ·
1
e a e e a ın an er uıne ı
dülhak Hamit hevler
100 erden az ve ceman 500
bundan büyük vata- 1
liradan çok olmıyarak ikramiye j ni bir vazife olan1 az.
bugün An karadan gel-

·;

.tJ , ,) L cıyde
'il"' ~t Q<ı.lta

bazen 7 5 bazen
' '
I)1 ~d· ha.zen 7,8 de haı-e.,,1 .33,. ıph Köprüye « 7,30 » ,
[ '!!!!!!!!~...
~
as' 1 atta bazen «7,35» de
1 AKŞ~ ilıı ı:e at. eden vapurla her
~~ he~erı~. Bu yüzden hezı 3'l Jı .b d ..~n bir s:ıat yevmiye
1
:HA'ooı ~ ~ıın. Seyrisefain ida11
fi
t ~i 0
Vapurları bu me( AOf Si (~ ~eş dakikada ferah
~ ) dakıı vapu lan ise
Ko~ ~~l!bİiirlikada güç hal ile
1 va
6 tabi'
er. Haydi bu kaba)tıı ))urlara .. ki t r
"ab
yu e e ım ya
urun baıen erken

· hll

bazen geç gitmesine ne diyelim? Seyrisefain idaresinden
rica ederiz şunu bir intizama
soksun ve yahut bu vapur
saat 7 de hareket etsin, vapurun bu tcelıhüründen benim
gibi bir çok müştekiler var
muhterem idareden, ümit ve
şlikran!a ricamızın isafını bekliyoruz. Hava biraz karlı
olursa vapurlar kalkmıyorlar,
bunun için de bir tek söz
söyliyeyim .
Haydarpaşanın
önündeki dalga kıran fenerlerinin yanıp yanmadığı ancak
( 50 ) metrodan görülebilir .
Sarayburnunda kuvvetli bir
lamba yoktur . Kızkulesinin
feneri ölü gözü gibi yanıyor;

edebiya~

1
1

, _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ . ,

nıişlerdir.

Eh, senden saklıyacak
değilimya, canım gibi severim!
- Seversin, lakin icabında
da ondan korkar, karşısında
tir tir titrer, hatta ara sıra
kendisinden tatlı tatlı dayak
yersin değil mi?
Aman yavaş, kimse
-

duymasın!

Laf aramızda canım ,
merak etme!
- Evet, hem severim hem
de ara sıra kendisinden nefis
dayaklar yerim!
- işte sana gayn tabii bir
aşk ki, sinir ve ruh hekimleri
bunun adına:
« Mazohizm " yani « tazallümü aşki» ve sana da « Mazohist ,. derler.
- « Mazohist » ne demek!
- Kılıbık demek kılıbık!

le bu sokak çamur döküyorlar; karların
içindedir; her zan1an üzerinde
fena
bir
buradan geçerken ya- n1anzara arzeden ve
rı hele kadar çanıur
kokan ve hastalıkların
Son arabanın son kapısı
içinde
kalıyoruz.
Akaçılmıyor. Dikkatlı nazarlarının
doğn1asına vesile olaşaınları buradan geçcelbi
lıizımge!cn
noktaları
cak olan bu çöpler bu
arzederim efendim.
ınck in1kansızdır: çün- ' okaktan ne zan1an
Kadıköy,
Misakıınilli sokak
kü zifiri bir haldedir, kaldırılacak ve bizleı·
No. 37 Milli oto şirketi ustakaranlıktır. Allah saklarından: M. Fuat
nereve dökeln1?
lasın; gecenin bir vakGe~likpaşa, Saraç İs
*
Bir sokaktan
tinde burada bir van- hak ınahallesi, Esirci
şikAyet
gın zuhur ederse etfaKenıal sokak << H >)
l{unıkapı caddesine
iye;i davet etnıek için
1\y~e Saniye
pek yakın olan soka- yangın
telefonu da
.
ğınuzın
kaldırınıiarı ' yoktur.
iş aranıyor
berbat bir haldedir, · Çc~nıenıiz <le aknıaz;
Yirmi iki yaşında
okur
bozuktur. Senelerden- bu kadar teskiltıtsız yaıar bir hanım manifotra ve
beri hiç taıniri dü-:;ü- hir nıahalle olur nıu? ya buna mümasil mağazalarda
nülnıcnıistir.
Ve edil- Sonra bir de yirrpi satış memurluğu arıyor. Ar.ru
•
edenlerin mektupla Milliyet
n1en1iştir. Yağan kaı-günden beridir ki çöp- matbaasında mürettip F. hamlar şin:di eridiği cihet- çüler ÇÖ'>lcrini sokao·a
mıyor.

~ltt ve

Fransanın başlıca

1

buna kaptan ne yapsın? Bun- 1
lardan kim mes'ul?
Diğer taraftan tünelin 2 nci
mevki tirenine de hiç bakıl

!lrııdeniz Kadıköyünde otuıJ ) 1~:'.11· Va.zifem Şişlidedir.

bi.,.;

sahnesı"

•

ik edil'
bu s("'

na1111'

bir

Geçen gün Zagrep
şehrinde ,
nıuhtelif

edilmiştir.

ahşaP

n ~,,el

Jam

.
l aı

dür!ügüne mezkür şube müdür
muavini Hilmi bey tayin

ç ohı.1'

adı r.·111 ...

Heyecanlı

1

Bir ecnebiye na..
sıl fikirler ilhan~
Her gün bir
ediyor?
muhavere

i

.ık-:aııı

verilir.

idaremiz

ma gelenleri azizim? Üzerinize
üstatlarından ve Aksiyon F raııc
afiyet, bizim valide müthiş
sez gazetesinin başmuharrir
bir sinir hastalığına tutuldu.
geçen gün şu satırları yazı·
- Bir doktora gösterseniz!
lstanbulda her mahallede
yordu:
- Gösterdik birader, meş·
oturanların sarih adresleri po«- Son güı>Jerde, .... isminde
lis merkezlerince kamilen tes- hur güllabici Fahreddin Kebir delikanlı .... karakolunda
pit edilmiştir. Bu sayede her
rim beye gösterdik:
komiser tarafından ağır mu•
hangi bir hanede sakin laalet«Merak etmeyin bu, hafif
amelelere duçar olmuş ve
tayin bir şahsı kolayca bulbir aşk buhranıdır, yakında
bunun üzerine Dahiliye Nazın,
mak imkanı temin olunmuştur. gaçer!» Dedi.
·o komiser hakkında bir anket
Badema bir mahalleden diğe
Aşk buhranı mi dedi?
açılmasını emretmiştir.
rine taşınacak olanların kayıtamma yaptın ha monşer! Hiç
Bir gazetenin söylediğine
larına i~arel edilecektir.
·
altmış yaşındaki bir muşmula da göre komisere işten el çektiaşk buhranı olur muymuş?
rilmiş ve hakkında takibatı
- Efendim bu gayrı tabii
kanuniyeye başl:uıı:ıııştır. Gabir aşkmış!
zete şu satırları da ilave
- Acaba kimi seviyormuş?
ediyor:
Doktorun
anlıyabildiğine
" Zabıtaınwn şeref ve iti Yarın akşam bütün ihti·
göre
ğaliba,
rüyasında
mela
barını kıskançlıkla korumakta
' şamile Perapalas salonların
ikei
kiramdam
birisine
aşık
olan polis müdürümüz, Dahi·
: da verilecektir. Davetiyele-·
olmuş!
!iye
nezaretinin pek haklı şi •
~ini almıyaı>lar cemiyet merBu
melaikei
kiramdan
k·yetlere sebebiyet veren bu
kezine müracaat etmelidirdediği sakın Azrail aleyhissegibi dayak hadiselerine bir
1 ler. Mükemmel iki cazbant '.:
liim
olmasın?
bir nihayet vermesi lüzumun •
orta oyunu, baıo gazetesi, m
- Artık orasını Allah bilir.
dan
bahseden emrini bütü,-:
kotiyonlar ve karikatür müLakin
birader,
böyle
gayrı
takarakollara tamim etmiştir.,,
sabakabrı,
bu müstesna i!'!
bii
aşklar
olduğunu
da
yeni
- Şimdi dünyaya imtisal
ı gecenin başlıca cazibesini !§
öğreniyorum!
nümunesi
olmıya layık
bu
teşkil etmektedir.
- A! Daha o, hiç! Ne gayn
, ; . .ı ıru " • ıım;ııııııml'l1l:ııllll"!llı:ıl
emirlerin F ransada' verildiğin:
sanırsınız, değil mi? Hiç te
İtalyan
değil. Bu
işler
Türkiyedr.
odalarımız
oluyor.
.
Dahiliye
Nazırı
M. " Tar1· tal)· an sefareti ınedieu ,, değil Türkiyenin Dahinuıdarınd~ 11 biri <lün
liye vekili Şükrü Kaya beydir.
Ticaret odasına nıüPolis müdürü de M. "Chiapp,,
r;ıcaat ederek bazı vedeğil, Şerif beydir.
saik talep ctnıiştir.
Bize bu sefer adaletin ve
ita va, hariçte buluhakkın nuru Şarktan geliyor.
Allah vere de bu yıldız binan Ticaret odalarını
zim semalarımızda görülebilse.»
tensik etı11ek istemekSon Saat: Geçenlerde bir
t dir.
kara kolda atıldığı iddia edi. Bundan dolayıdır ki
len dayak hadisesinin aksi, gö•
rülüyor ki ta F aransaya kadar
Istanhul o•fasının nizan1naınesinden ve tagitmiş ve takdirleri
mucip
olmuştur.
Bu,
idaremiz
için
' li nıatna n1c~,i ndcn istifahra değer bir hadisedir.
fade etınck istenilnıeksevmez misin?
tedir.

a buat

Servetinin b la nı tütünlerim:zden kazanmış ve b~
d, n dolayı d • olürke:ı memlek tiın!zi düşünmil.ş ve hatır
lalll!Ş olan metldir Amerikalı
nın yazdığımız vasiyeti teşek
küre layıktır.

~caktır.

rı

se

I- erk esiıi
mal{aralar- adresi polisla sak] iY <)ı·- \~C tespit
la rı111ş!
C(lildi

O/ürken memleketimizi ha·

3

•

fyi bir usul

Kazaı1laı·ı

••

fıı ı1ıi )re

aş"

Sahife

*

Denizde balo

Bakkallar cemiyeti, havalar
biraz ısınınca deniz üzerinde
bir balo verecektir.
Anladın mı

armut ağa!
- Demek şimdi, ben gayrı
tabii bir işıkım, öyle mi?
Elbette, öyle olmasa,
ikide bir karıdan dayak yer
misin budala?
- Ya karılarım dövenlere
ne buyurulur?
- Ha!Kan ve sevgililerini
dövenlerin aşkına da «Sadizm• derler ki onlann aşla
da gayn tabiidir. Kendilerine
de «Sadist» derler. Yani
Türkçesi «zalun» demektir.
- Demek gayrı tabii aık
bunlardan ibaret?
- Hangi bunlardan ibaret,
bunlar daha devede kulak!
- Mesela bir zamanlar bizim şair Ahmet Haşimin gençlik ve tecrübesizlik saikasile
göllerdeki kamışlara, sazlara,
ördeklere, kazlara işık olması
da pek gayrı tabii birer aşk
tan başka bir şey değildi.
Bereket versin bu aziz kafadanmızııı sonradan aklı başına
geldi de kırl..ından sonra kan
sazı bırakıp

paranın

gümüş

olduğunu anlamıya başladı.
- Darısı bizim kayın val-

denin başına !
- Merak etme o da iyi
olur, sen yalnız bir parça dişini sık!

- Aman azizim sıka sıka
kaç gündiir damaklarıma kan
oturdu.
- Ziyanı yok, önümüz bahardır, mayısta operatör Bürhanettin beye gidersin, oralara
sülük yapıştınr,
bir şeyin
kalmaz!
- Öyle ise şimdilik bana
müsaade!

28
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Şubat

==~~~~======:::::~~~-,F~===~======~~==~::::::==~==:=;~~
Bu
SerserlI1&1mln
~~BirAvuç kul •
ALHAMRA SİNEMASINDA
HATIRALMI
Muharrir(: ~M.Tu~
milyonlar filimi
akşam

B

r

Ve zarıwdiy
yuinw.yacak;

.-ıııra'lazı,,

ca.kiı.

~

Onların;

küçük bir kelimei itiraz, hafif bir sadayı
istiğrap çıkarmaksızın
ağayı

l

kavgadan

bıktı.

Son zanıanda Alnıan
meb'usan nıeclisinde,
gürültülü celseler o
derece fazlalaşmıştır
ki, nihayet, meclis
divanı
bazı inzibata
ait kararlar almak
mecburiyetinde kal-

dinlediklerini
görünce yüreğinde bir
acı, mahiyetini pek te
anlamadığı
bir sızı
duydu. Demek ki Ter- ' mıştır.
Bilhassa kon1ünistlesenkli oğlu kanaatın ri istihdaf eden bu
de hakli idı. Şu güme karara göre nıcclisin
güme in'sanlara yalan ciddiyetini
bozanlar
söylemek, söylenilen derhal dışarı çıkarıla
cak ve tahsisatları
yalanları da hazmettirmek kolaydı. Lakin bir nispet dahilinde
sonu ne olacaktı? O kesilecek, ayrıca trenlerde meecanen seyasuru suru
şahitler,
köşe köşe dolaşıp ha- hatlerine imkan veren
pasoları alınacak ve
kikati İşaa etmiyecek- kendilerinden, nıeclis
ler midi?
içtimaları için davetli
Bayraktar derin bir çağırnıak hakkı alı
hicap ve ıstırap içinde nacaktır.

t M.TU~fWJ.

-130- Nigar hanım da yor?

kı.m?

_ Kırmızı konaktaki dul hanım. Kaç ke- re göruştunüz,
tanımıyor musun ?
-Bizim hanımfendinin dayısının kızı n11?
_ Ta kendisi.

- B.ır ha f tad an be rı·

yalvarıyor,

Pazaı·ı iple ı:eker.h.cn boyuna n~ yalnız ha~ıma
Bulo'ı os .\yrt>s sokakların·

da s •ı•sf'ri sers(•ri dolasar: k günlerimi öldürmekemsalsiz bir orijinalite gayet kuvveti ve mühim bir mevzuu ve
le dı•nııu edivorılum..
. harikulade bir hey'eti temsif:yeyt: mallk müstesna bir film
t:Pbiwde, yolıınıu im• V""""
A
A
ybelnıeınek it;iıı ,eiırin
4 _
ED
_
f.'f;.
~
pUııı, rasl!Jf'ldi{iiııı sol;a!Ja
filmi seh!:ıar ve dilber (LORA LAPLANT) ile (JROJ SİYEG- 1 dalıyor, öniiı".e t;ıl>an cad·
MAN) ve (EDMOı-ID KA V) in temsili miişterekl'eri.
- ~e.IPrdcn yürüyor, !JÜrtne•
""
s.e•ıleı:i
''ÖJ'<'rek
vakit
"
Programa ilaveten: Spor ve gençlik serisinden
~ dır.ıın
u
'
"
.
- oı·c:irivor, gönlümü ovalabir otomobil. yaı fi ı
.;ı yorduiu.
•
""'ııını::ı:ıılli!llllllllll~
ıınır•,, ·ımıl!!lllnrıunınuııııl!llllllll!!lU'lllU~
Hu uezıul'lt•riıu ve do\ . 1, · 1 , ı ..:· 1 ili
lat;ıual,ırııı anısında yoluın
Jl 1.J1K SJ_,_ \ l ,J I l.'i l ı
rılı lıma, HuPnos Ayres ıı.
) müdüriyeti BU AKŞAM 1
ve biriitlarlaii V ~iirlftfl
manının rıh ıuına Le<:adiiJ
fi konservatuvar muallimleri ,elli.
1 tarafından verilec k
Muiltaz m yvalık p ta~ı
Bu rıhtım yalınız Bueg KONSER münaı;.,heti 5İ- E
ııos .\yresin de!Jil, hütüıı
nema seansı olmıyacağını
Aı:ianlinin faaliyeti ilcail muhterem
ehalinin eıızarı ·
Yapuru
ri_)'Psinin b~r Ulİ~anı ve
ıttılaına arzeyler. Yarın 14,3
IJır lllf',Iıcrı ~olduguııdan
Her Pr:r~embe gunu
anlatnuya dPı~eı:.
..
ve 16,30 matinelerinde BUS =
İstanbuldan hareketle
Uılılını deUı ısf'lll oyle
PALİ çingenP. oı·kestrasın n ıi
[G l'b •
C kkal
qüzüıuüziin üniine bizim
11
refak-:ıtile
• •1
·e ı oıu ,
ana
e
tiııl; la, kadıküv ve va llü1
ı; ve Körftz] iskelelerin~ uğyük dPre rılılıİ.nı yiİ.ıi yer11
1 Macar RAPSOD §}
rayarak (Ayvalık) a azimet
IPr ııelııH•sin.
vP. ayni tari'5le istanbula
lliilün bo1'jaz iı;iııi fır1( filiminin son rnatinelerid!r.
i 18,30 matinesinde Türk
avdet edecektir.
dolayı kaplıyacak bir umı Triyosu tarafından tenziliith
M:ı.!:alli n::ü:-:ı.::::::t: Ye!:!i~
zunlul;.la ve yarını daiı•e
fiatlarla KONSER
ii
Tavil zade biraderlerine
~l'lilinıl.e bir körfez tasavı•~•ıu11~ıı 1 •n111ıııııımıııuuuıııııı1111ıını1' m., , _
.• ıuwuııı '";;;! müracaat. Telefon ?210
Yl~l' (•dın:
1 1
liiS'~;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;~ 1
~ ,c D 11e 110.s 1.inı a m 1• bu
1 1
Hu akşam '.tl3 ve )iır-:-n-ı ı
~ .u.~zzaı~ . 1ı.ın:m 11,1 . ç;.ı>
k
f
. d
ı. ~' ı e ih,ıla (ıh n, faJ,sııu
,
a şa.m 18; ma ıııesın e
1
~
meydanı geni'.:!I i!Jinde ve
11 MAJIK Sinemasında 1
il hirer ml'lre muı·abhalık
Tiirk triyosu tarafından ve- 1
la'.:!laı·Ia dö::;Pli U(l uzun
rilecek konserlerin fiatları
hir ypr yüzünüzün önüne
suvARE:
TrdhZ i 1.m~ı ~DSİdSI
netsin:
Localar: 500 ve 400 kuruş
(CUMHURİYET) vapuru'28
İsle Huenos AYres rıhParter: 200, 150, 100 kuruş
. !>at Per:,embe al şamı Galiııİı.
•
Hu
rıhtım
fırdolavı
mudan- hareketle
Balkon: 100, 75 kuruş
·
MATİNEDE:
İnebolu, Sinop,
azzarn binalar, enlrepoSamsun,
F
od
lar uüuırük daireleri tiLocalar: 500 ve 400 kuruş
ye, atsa, r u,
caı:ı•llıaıu·IPr, fabrilrnİaı·Parteı.-: 100 ve 50
«
Giresun, 'f;•abzon Rize ve
la C:PYrilıui~lir.
Balkom 100 ve 50
«
11
Hopa]yagi cek ve dön~te
Arjanlinin en mühiın
IH Bi er evelden tedari!- j
pazar
sile [ Rize, Of•
,.P ha~Iıca ilıracalı zahire
I~
edilebilir
..>.irmene, rabzon, pulathahayvan, hayvan ı•lidir.
----ne, Görele, Gireson, Or.\1 •mlekPli ha~lan başa
du. Fatsa, Samsun, Sinop
kaıılıyan demir yolları,
•n~bo:u) ya uğrayacaktır.
ıııalısulalı ziNıiyeyi va!JonHareket günü yi:k kabul
lar ,.P lrenlPr dolusu do!J·
olunmaz.
ruca Htwnos .\yres ı·ılıtınıma {J<'lirir.
E.!fl'ı· zahire. hububat
, 1ir !iÜn t ı,o~Lası
lıalınd~
sPvlwdı.h•cekse h<'( İzmir ) vapuru 1 Mart
m~n vın,.ler, (sılo) lar faCuma 12 de Galata rıhtı
alıyı•te
oec:er.
mdan hareketle Cumartesi
Hiı: kaı: adam geı~i~li!JinO da İZMİRE gidecek ve
dt-lH boruların hır ucu
P zar 13 te İzmirden harenı!Jonurı öbür ucu da rıhk tle Pazartesi gelecektir.
lııua yanaşını~ olan \'llilO·
apurda mükemmel bir orı·un anharına soknlıu., \lakc • ·~ ve cazbant mevcuttur
l.im• l~l<'ı', kaşla uüz aralia ata koprü başında
r.1erkez acentesi. Beyoğlu

MAJİ

1

1

Hurrenı

beyi, katip olarak hana getir, Tatavlada
sana bir ev alayım,
diyor!
Delikanlı şu haber

ELA" MET

1
·I

l

J

ı

Hazin ir irtih l
Havza nahiyesi Janda
kumandanı Abdurrahman beyi
yavrusu ve Baküs Cemal beyin hemşirezade~i Fııik kısa

:_;)+·2

Mes'adet ham altınde daei mahsusada Şllbe acentesi
bta
•, 7.Hı
Avcı

ar

arasında

Avc1.ar cemiyeti hey'eti
bir hastalığı müteakip Havzada
vefat etmiştir. Ailes;ne b yanı id::re intihabatı yarın icra
ı cclilece tir.
taziyet eyleriz.

rağnıen

•

F'ı·

Huazzam bir Alemdir. Demir yolları
viç~ silo ve makineleri ile mahşeri
t!ndıran bir alem

-203-Multarriri: idris .1/ıt!ıU{ı'

getirdi.

l'\ M~HAffilRI,

Buenos Ayres

ilk iraesi münasebetile GALA müsamaresi
Mümessilleri : NİKOLA KOLİN , MARSELA ALEANİ,
DİTA PARLO PETROVİÇ ve 10,000 aktör daha
Musika : Rimski Korsakof illi eserinden muktebes.
Fiatlarda zamıniyat yoktur .

, 5'iylenen yalanları
hezeyllltlara kapılmıyaki ne gezer !.•

-88vadüsünürken
0 ke · f elli imanılar bövle
•
•
o saçlı sakalµ mulıtar linin at.na binip koayrıldığını,
Jar, o çalınılı kahya- naktan
lar, a[ranın nutkunu a!Tanın da kendi kolu-nefes
al 1al<sızıı1- na yapışıp :
- Gel beri kariliış,
dinledikten sonra kadı uvuklama!
efen · · - ·r l·elin1e-Hitabile İçeriye süsını
a ama · arı rüklediğini gördü. Bir
basınak.a
duasına
kere şu dolaba takılbeşer o ar amin basmış
olduğuna
göre
tırdılar
&.ışları önle- kapalı ve dili b~ğlı
rine doaru mütemayil, olduğu halde sonuna
içlerin n küfürler e- kadar sürüklenmeyi
zaruri buluyordu. Aderek
ğıKiılar. Bayl
•
ganın ar {asınoan merraktar, d
u<ru
rer0
•
de kızarıp bozarn11ş, diveni çıkarken, bila
ihtiyar, onun iri endabol bol ter dökınuş ve mına bakıyor ve her
bu pervasız yalanları kes gibi etten, kenıik
acı bir buhran içinde
ten mahluk olan şu
dinlemişti.
Ağanın,
adamın
- kendisi de
nutuk sırasında kendi- dahil olmak şartile sini halka gösterme- koca bir vilayet kalkı
sinden bilhassa mus- na tahakküm etnıesin
taripti. O, avludaki deki, edebilnıesindeki
sırrı anlamıya çalışı
cemaatın şu teşhir üyordu.
zerine yekzeban olaBüyük odaya girdikrak:
leri zaman, a~a nıüte
- Yalan, yalan, ne bessimane:
harpoldu, ne bir şey.
- Otur -dedi- epice
Bizi bu kadar alık mı yorulduk. Şimdi baş
başa işin sonunu kosanıyorsunuz?
diye bağıracaklarini; nuşalını.
Mabad! var
aganın da, kendinin
de, valinin de yüzüne
Alman meclisi
tükürecekler i n den
korkmuştu.

IEIHI~AZA1f 1 ~

Şişınanlığına

o;nak, nıiistchzi ve pek çapkın
bir nıahluk olan genç
dulun bedeni evsafını
hayalen tasnif etti.
Onun parlak gözleri,
tombul yanakları, katmer katnıer, gerdanı
iri nıemeleri, kalın bacakları hoşuna g·itti.
Neriman kadar değilse de yine hay•li zengin olan bu şişn1an
dulun kendisine abayı yakmasından bil-

La i ıurun ye a hanı11111

aşağı

innıelcri.

-endi<iini, yahut ; larikayı aranıaları ihtirnalini kale bile ahıuyarak şu tatlı haberi
tanıik etıniye koyuldu
ve nıes'ut bir tebessünıle sordu.
- Nigar hanıın benim nemi beğennıiş.
Yazınıı görnıedi, müs-

veddelerinıi okun1adı.

Ne diye
alacak?
- Senin

katipliğe

sııula bülüıı lıanıule:;i h11
1
horularılan ıwı;ı•rı•k YıtP''.

anharlarına

dfü\lilür. \ ~
hu aııharlaı· \ meril.:atlıll•
aldıkları zalıiı·PIPı·i A n·W
))anın aı: ıııidPsine bo'.jall'
ııııya götürürler.
Huenos Ayresten pılı'
nız hububat df'ijil, un
ilırat· edilir.
Rıiıtım üzerindo -..·fıll."'""
len on beş virmi 'ınuıtt''
' •
(•
zauı fabrikalar bi!• lal'•.'1
tan al_d~~ları buytlayJ:1rt
derhal ugudf'rek un ha!.~
de ,-e çuvallar içiıule .,,,....
taral'lan vapurlara verir'
ler.
f)edilJiın gibi bütiin bO"
yaz içini fırdolavı çevirtl"
cek kadar uzuri olan 1>11
ij~nis rıhtıma boydan IJO'
va vaporlar yana~mıştır·
Bir Imrıs bo~ yer oımacll'
~. . • .. .
• ,-~
IJ~. !Jtbı yuldeme~ 'e .. ·,
yuk boşaltmak içın yuı.
Ierce vapur da aı;ikta de
n1irlcr, nöhet beklerler·
Hisabı bilinmiyecek, sıı•
yılınıyacak kadar çok }Jir
amele ordusu burad8ı
vinç gıcırtıları, vapur dii'
düldl'ri, fabrika honıııl"'
t u ları arasında hiç d urııı'
dan nece Ye uündüz işıcrı
G .. d ..
.,.
ça 1ı..·ır 1'.ır. .un tiz ça 11
11~.a mud(~eli sekiz, ge
dort saallır.
.. , ,
Awe.le J>?stal.arı ı;ıı1;111ıı,
":ebe ıle hır bırlerını 1,
lılıl~f .ederler.
e
Hulun Buen~;s Ayrt:~
umde hayalı boyle <laı
} · ,. ı· ti
· oıJ
)~.r ıaa ıye ~ $J<'t:er; yır ,
dorl saat ıçınde yallll~
bir s~rnllik bir zaman
ılır kı bu zaman içlnv·
her kes istirahat eder. JI"
zaman ö!Jle zanıandır. '·"'
Saat on fül oldumu fw
rikası da, vinci de mecb~
ren durıır. lUechuren de'
dik, çünkü tam on ikili',
bu olhi müesseselerin ete~
lrili: cereyanları JıüküIJJe",.
lin emri ile derhal kesil 1
On ikiye beş kala ıu:ıll',

er

'"'1

şeri lıir fJüı·üllü fı;indc i~

Iiyen liman on ikiyi JJL'i

ııeçe mevtai bir eessızil'

!Je bürünür..
,.,
11
Bu sessizlik içinde b
lün amele halla bü1U 11
ıuenıleket' ö!flo yenıelde'
rini yerler ..
·
(:Uahadi ,·ar)

MELEK SİNEMASND
~öz yaşları

döktüren hissi ve facialı gayet zengin bir dra!ll

ı

Ka

a bir

mümessili: .ı\1Iaria
BÜYÜK VARYETE

, ırdaki sağır sultan
bile işitti. Baksan a,
gazeteler bile yazınış.
- Orası doğru, nıakalelerim intişara baş)adı. Nigar hanım da
gkunıuş olnıalı. Fakat
ben oraya gi<lersenı

biziın hanımla darıl-

mazlar nıi?
- Onlar, bu hanımfendiler, böyle şeylere

alışkındırlar,

darıl-

mazlar. Bizim hanım,

dın

Korda

cak. Bu suretle öJef
ıniş olurlar.
- Ev, sen?
- B~n de eninle ~
raber geleceğinı. O~li'
da hiç olnıazsa ~'1,Jtı
nur yok.
Benıfl "
·J;tı'"
Nigarı kolayca ı
edersin.
t<lb'
Hurreın
bey
bu.
'A"
l
1şıır
vi i menıuriyet
A
h
rır
enıen hemen ·A(
gösterecekti. . -~~1'tı'~JI
h
be
t lJP
anımı,
den ı ı sr
daha olgun, daha
cak buluyordu.

üzerine şöyle bir düNigarın kocasını baş- Beni de, seni de şündii, Nigar denilen
kaleminin tan çıkarmıştı. O da
-~--=y_a_n_ı_n_a_m
_ı......,all'.lmı=ıack'-'ı
:,.; :·s...:
:.. ti:::;·,_'-u)!]h.a.a~n;;;;ım....,ı..ra.::ö.:<z~üü;ı1iiiüın.ı.;
.:.: Q..ii:n:::i:ı.n
::.:e:.....:...;:h~a~-...::.ze~'~'kiıl!.!·a~;;;....ıao:::k~lu~.r...!..;ikiı:'u;.:'.".'va:e;;:
l. tl;;:,i.;;o~l::d:u·~K_:jl~(i;n~u:;.;J\ t;:_ı-:-..,.,ı.~n.".."u....n"""'k_.a""t""ib~i. n~!~~a.;_'ı.:.a'._;.;r::t:;_a::-;:.;..:u....-::;;::::..-..ı(.ı.M.uııobtDSJ~=:~::.i.;;.•_ff.
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Size heni kim söyledi? 1

Karlan süpürmek için

Fı·ansada btı vasıtadan Delikanlı
· ·ra de e d"JVOf]af
d8 ISİI

Hele ışık

Jıl•

lt'

-~d:lll

,·ı•ll'

Ot"ıtll'

uııı•

orııf•

-eril"'

ıstıl"

ffi'adl'
ye y9
yiit'
a t1e•
Iel'·
k, s~·
k bfr

Bir kaç gün eve) İstanbul
Rateteleri yazdılar: Şehrcma
ller
I ı Yollardaki karları temiz tlııı.ek için bir kızak sipariş
tlıııiş fakat kızak matluba
lııll\rafık olmadığı için kabul
~lıııenıiş, hav::ılar da açınca
t ~ teşebbüs
kendi kendine
11
Yen kar!arla suya düşmüş ..

radıı,

lstanbul vilayeti

r dii'

mu!''
urııı"'
r.

gecr

reı.ıe

daiil 1
yirJ1l1

alll1 1'

n v:ıl"
iç!Jıd6
er. JI~

a!.
den yalnız b~ ım şe remar ~ i
değildir.

Paris belediyesi de
ve

şiddetle

bastıran

karşısında· araba

tek~rleklerinin

ve

karlar

ctc:::::ı::ı

işlediği yolları

kızaklarla iiÇmıy.ı bo:.:,.:ımıştır.

Resmimiz
bu
kıza ,urdan
birini gli~tcrrtektc-d!r.

~efterdari!ğı ilanları

d• Üsküdarda Altunizade mahallesinde Çüçükçamlıcada N 92
liOtt oda ve altında ahırı bulunan .kırk dönüm erazi kirası 96
ra müzayede 7 mart 1929 da defterdarlıkta (201) '

Kiralık

dirYıldız

tarla

hastanesi arkasıııda 12 dönum, icar müddeti üç sene1929ııı.ıılıammen bedeli 56 lira 50 kuruştur, müzayede 7 mart
da defterdarlıkta (204)

1
llı stanbul

Satılık eşya

deniz kumandanlığı levazımı

mütenevi

anbarında

d~ut bez hortum, kemik kömürü, müdever !ur.buz car.:!;ırı,

hıı

makineleri, !küs lambaları ve saire ki ceman 450 kalem

ııı:ta. eşya, muhammen bedeli 500 lira, görmek isteyenler
I:>,~ ur anbar memurlığına müracaat edeceler;
erdarlıkta 7 mart 1929 da yapılacaktır. (210)

Kiralık

ttJhPkapı sarayı

müz;;.yede

Bostan

dahilinde arslanhan1;ler içindeki bostanla
lı;ı anelik önüede iki parçada icar, müddeti ü~ senedir, mud~~en bedeli 155 lira, müzayede 7 mart 1929 da Defterta yapılacrktır. (197)
.

Kiralık

bahce

•eh ~Ykozda Tokat yolu üstünde köprü bahçe namile maruf

var)

~li:: hahçesi, üç sene

müddetle, senelik kirası 105 lira,
Yed 7 mart 929 da defterdarlıkta yapılacaktır.

Satılık

•otııl<aradeniz
~ d'körö,
0

Romorkör
l:uğazında Alacaklı
mağruk İstanbul

me,·'ki;r.de
muhammen bedeli 1000 lira, müzayede 7 mart

a defterdarlıkta yapılacaktır.

Kiralık

taria

- Evf't.
Mal:;'.;; be cevabı üzerine
··
b;;.!;kr;~ s~rbesi: aL!:I'-~~:a Ojen
.:.:.-::aya y:ı!;:!aştı ve kc!~ğ-.rıa
iki kelime fısıldadı.
en
amca delikant·nn kul11c··na.
"'
söyie'l'i~· ol ~•J<"' ,, bu sCz.'er
i!:ı:c:-:nc : :~::!etle t:~·~di ve:
- S:z. ~enim ismimi kim
söyleC:i? eu;ıu nereden öğ•tnd;,,:z·? Diye sorau.
üeii kanlı mösyö Kroşeye
bir mektııp U?<!taı·:ık:
- Susunuz mösyö, o kadar
•
1 d e d'ı ...
b a~ırmayınız...
Öjen amca kendisine uzatılan mektubu kemali tehalükle
açtı. Bu mektup Brükselde
iken kendisini Blankenberge
gitmiye te~vik eden esrarengiz
mektup kadar garip idi.
« Hamili varakaya kemali
emniyetle tevdii umur edebi lirsiniz. Kendisi işlerinizi tes hil edebilir..
Öjen amca gözlerini genç
h'l!ıkçının gözlerine dikti ve
delikanlı Öjen amcanın bu
sükuti istimzacına tatlı ve
munis bir tebessümle muka bele etti.
Bunun üzerine Öjen amca:
- Pek:ila, dedi, la!dn bana
ihanet edecek olursan vay
h;;line!...
- Merak etmeyiniz mösyö...
Ben namert bir adam değilim;
ve bu saniyeden itibaren çok
sadık bir hizmetkarınız olmıya
gayret edeceğim.
*
• •
Aynı günün akşamı kaçakçı Kare) babanın evinde bütün kaçakçılar toplanmış bu-

i

lunuyorlardı.

Filip, Alber, Matyö, Süs,
Jan, Rober, Tiye) ve Lam
ihtiyar deniz kurdunun davetine icabet ederek kulübenin
basık tavanlı odasında toplanmışlar, reislerinin etrafında
bir halka teşkil ederek oturmuşlardı. İhtiyar karelin zevcesi Kare) ana ise kaçakçılann kadehlerine muttasıl içki
dolduruyordu. Süs diyordu ki:
- Artık tanrının her akşamı «Gülen hayvan» ın ateş

..

,

E-I o LLİVUTT _\
NELER QLTU -:- "\.l ı QR
_.._

_

.....

Şimdi gevezeliği bırakıda sizleri bu akşamki sebebi davetimi anlatayım. Çocuklar size mühim haberlerim
var!...
Şimdi kulübede derin bir
sükut kaim olmuştu.
Kare! baba devam etti:
- İşlerimiz ~ok iv. gitti.
Binaenaleyh s'zle~e n oijdem
var: Bizim patr n hepin'zden
pek memnun k :mış ve hepimize birer hediye m.. :;asip
· ·
görd Ü ve b eru· h e d'•;e1crmızi
birer birer ellerinize teslime
memur etti.
Kaçakçıların gözler: parıl-

-

o,·

a':lsıı:ın

Kiralık ev ve arazi

işlef•

çall;"'

Kızakla k".~ kürüreeyi

. .. -

nız

..
Delikach o,· en amcanın
otelin avlusuna indiğini görünce Landriye hita b en:
- Bu zat mı? diye sordu.

co··bôl

-· -

1

hayvan» istediği kadar bırak
gülsün! Şimdiye kadar hayvanın kimıeye ne yaptığı görüldü?
Kare! baba masanın üstüne
yumruk indirerek herkesi sükuta davet ettikten sonra dedi ki:
•

sında balıkçı elb:~esi vardı.

vıuı 1
ıaıııli'

O bO'

saçan gözlerile karşılaşmadan
bir adım atmaz olduk.
Lam arkadaşına derhal mukabele etti:
_ Adam sende!.. «Gülen

söyledikten sonra şapkasım
giydi, sırtına paltosunu geçirdi ve aşağıya indi. Öjen amca
aşağıya inince Landri de yanında zeki ba!ı:ışlı bir delikanlı
bulunduğu halde otele giriyordu. Bu delikanlının arka-

ül ..,il"

virı!"
ıo )Jtl

deryasından

da
bahsettiğim
zaman
herif
adeta
sıfırı
tüketti
idi
değ'il .ıni? İşte bunden da anlıık; Ojen amca bir balkabağı
değildir oğlum ...
Ôjcn amca bun!arı tilkiye

v:ıplıı

n bO"

ı·

-68- ,Vakiti: J. Cemalettin

.ı

efi

Kro~eye

bu suale cevaben m6$)16
bir
melcfup uzatmakla ikilfa etti ve " susunuz,
fazla bağırmayınız~ dedi

-

si

.>anıre n

Saat

damıştı.

Kare! baba odadan çıkmış
ve kucağında büyükçe bir
çekmece ile avdet etmişti.
İhtiyar kaçakçı reisi tekrar
yerine oturduktan sonra cebinden çıkarmış olduğu yağlı
kaplı bir muhtara defterini
gözden geçirerek şöyle okudu:
- Daima nefsini tehlikeye
atarcasına çalışan Fihpe bin
frank; Albere 800 frank; Matyöye keza 800 frank, diğer!erine beşer yüz frank .....
Bu tevzie hiç kimse itiraz
ebnedi, hafif bir mırıltı bile
işitilmedi. Kare) baba reis,
amirdi, binaenaleyh sözleri
nota telakki ediliyordu.
l<arel baba cekmcceyi açmış, herkese hisses•ni teyzi
0

etmişti.

İste tamam bu mükafatı

1

nakdiye tevzii esnasında odadaki ka_rıkac!im dolaptan derin bir gıcırtı aksetti.
Bu gıcırtı üzerine herkes
önündeki bank kaime~i demetlerinden miıteşekkil bulunan hisseyi süratie ceplerine
yerleştirdiler.

Doiap tekrar gıcırdadı.
Bu sefer Kare! baba ayag· a
kalkıp kemali sükunetle:
_ Dolapta birisi var! dedi.
Karel baba bu cümleyi henüz ikmal etmiştiki dolabın
bir kanadı açılarak elinde bir
rüvelver tutmakta bulunan bir
adam göründü. Bu adam tabanr?~ını kaçakçılara tevcih
ederek:
_ Kıpırdamayınız ! dedi .
Yoksa birer birer hepinizi
yakarım!

Bu sözleri söyledikten sonra
adam kemali sükiınetle dolaptan yere atlamıştı .
[ Mabadı var J

tabancalı

1

1 - Amer.kada ( Cak Luden ) isimli bir san'alkiir UZUll
bir ayi'ilıktan sonra tek:a;· s:namacılığa başlamıştıı-.
Resminıiz kendisini bu ır.ilnasebetle aldığı binlerce tebrik
mditubu arasında gösteriyor .
2 - Filim yıldızları vücutlarının ahenk ve tenasübünü te•
min için idmana çok ehemmiyet verirler .
Resimde ( M. G. M. ) şirketinin iki yıldızı bu şirket tarafın
dan san'atkarları için yaptırılan stadiyum dahilinde görülmek·
tedir. 3 - Sesli filimler studyoları ne hale koydu, bakın !
Duvarlar içerden dışarıya ses çekmesin ve dışarıdan içeriye
gürültü gelmesin diye pamuklu kumaşlarla kapanmıştır.
Gördüğünüz
balkon artistlerin
seslerini
kontrol için
yapılmıştır.
4 - Kollin Mor kocası
ve
sahııe
vazu
( Con r.fak!-:crn:i!;; ) ifa bfrlikte bir deniz tenezzühü
esnasında. 5- Sinemacılık bütün yorgunluklarına, bütün güçlüğüne rağmen çok samimi, çok neş'eli ve eğlenceli bir iştir.
Muvaffakiyetle çevrilen bir sahneden sonra gülerek, şakalaşa
rak içilen bir çay bütün zahmetleri unutturur.
Resimde (Anita Paç) ve (Eddi Nugent) i, (Brodvay Melodi)
i~i'Illi filimin iki sahnesi arasında rejisör ( Harri Bumot ) ve
operatör (Klayt de Vin) ile birlikte çay içerken görülmektedir.

şirketi

hayriye hissedaran hey'eti umumiyesi
içtimaı

PERŞEMBE

'

<

İstanbul vilayeti

Millet mektepleri için

tarafından

ihzar

ettirilmiştir.

J~iyatı:

15 l{urLtŞ

Fiyatı:

15 kuruş

,

~mli

•

ve

5 ]{uruş

Tasrif

••

şekillerini

tarafından

Falih Rıfki

edanler

s~

j

hazırlanan

50 ktn'tt~

g

ilstanbul bankasıl

1Tarihi

tesisi1911 i
3
Mahmutpaşada Abut efendi ~
' hanındadır, bilumum banka !
_ ınuamelatile iştig~\ eder .
(" Vadesiz tevdiata senevi
§ " oG, alb aya "8 , bir se- ~ '
~ neye "" 9 faiz vermektedir.
:S=::S$:5$=:5:.-illlllllı ı ülll illlnııııııı~ıııuılllllilllllll!JjjuJlır•riııillı' uıı ',= 1
ı~
1?

1

i,

30 nisbetinde posta ücreti

11

5

Bedava
Adalat ve mafsallarda hissedilen
hat ağrilar romatizmanin ilk ala·,
metleridir.

Spirozal1
mahlulü
uzun

zemandaııbeı ;i tec ı·iibe

ile sabit

olduğu

üzere siiriılılüğiı yere giızel bir
siıkfıııet "crfr

Şubat

929 tarihli ilan berveçhizir

şekilde

tashih edil -

ıniştir:

1 - Görülen lüzum üzerine Macar, Sırp, Hartvinter, Mis ketdorom, Amerika ve Trakya mallarından İstanbulda mevcut
ve ya hariçten getirilecek tohumluk ve ye-nekliğe elverişli
( 1, 200, 000 ) kilo Buğday kapalı zarf usulile mübayaa edi lecektir.

Macar, Sırp, Amerika malları tip üzerine Trakya malJa:rı °/, 3 analizle alınacaktır.
3 - malların çuvalları Hilali ahmer tarafında ita olunacak
ve mallar Haydarpil.şada anbarda ve ya vagonda çuvallara
doldurup dikme masarifi müteahhide ait olmak üzere ihale
tarihinden itibaren azami bir ay zarfında peyderpey teslim
edilecektir.
4-- Teslim müddetinin temdit ve taksirine cemiyet mezundur.
5- Malların avsafmca tahaddüs edecek analis farkı Borsa
arbitrajile halledilecektir.
6-- Hilllliahmer menşe itibarile cins=ve miktarının tayininde
serbesttir.
7- itasına talip olanlar beşer kilo numune ve 01o on teminat akçesi ve ya muteber bir banka kefaletnamesile 2 mart
929 cumartesi günü saat bire kadar fstaııbul Hilaliahmer merkezine müracaat etmeleri
.
8- Her teslim alman partinin bedeli lstanbul Ticaret ve
zahire borsasının olbaptaki talimatnamesine tevfikan Türk
lirası olarak nakten ve def'aten tesviye edilecektir.
9- En muvafık şerait teklif eden teklifinin merkezi umumico tudikini teminen üç gün sonra cevap verilecektir.
10- Memaliki ecnebiyeden bu hususta celbedilecek buğday
lar prük resminden muaf olduklarından teklif sahiplerinin
tz'rlııedecekleri
ıl4ilde u u ıı .
fiiJf§atJ;.
a arı.

2 -

e

{

t

N.
atik pazarbaşı 84-86
cedit mektep

nevi
· Kıymeti
maklup ma dükkan 4000
bedeli
cedit 1 hane
İnuhammeni
7600 mefsuh
bedeli ihalesi

l\1aarif vekaletiı1ce İstanbulda bir gündüz
'ferzilik n1ektebi açılıyor:
Bu mektep
Nehari ve 111eccanidir. l\iütehassıs nıuallin.1leri Belçikadan gelnıiştir.
l\iektcbe ilk
n1ektep 111ezunlarile orta nıekteplerin birinci ve ikinci sııufatında tahsil gören talebeler
alınacaktır. 1~aşradan talip olacak talebelere karyola
ve .valttk levazın1atı
ve iascleri
...
.
kendilerine ait oln1ak üzere yatacak yer
teınininc çalı~ılacaktır.
Fazla ınaJcıınat
aln1ak istiyenler Şubat nihayetine kadar
her gün Sultanahnıette San'atlar ınektehi

.

•

•

iPEKLiLER Dairesinde
Gayet

şayam

ehven fiyatlarla

•• ŞID
•
Krep do

Krep do-

Gii1:1.!l

rc:nh.lı·r<lı· T\.!lJ<.İm

fiyatı

şı•n

Jyi

istifade

26()

Kuruş

nH·trosu

cin<

,.c

renlJen..le

Krepdöşin

fırsatlar

nıüuıdwp

11ıctro~u

nıttro~u

315
M

((

450

((

• • t reukkrdc
Gcc.·~ roplnrı için \"e son n1ot.la 190
K rep JOTJe
n·klaın fipııı uı..ıo"'""'
Krep azu••r Şik roplar için ıuoda 415
M
Krep Saten Giın<lü' ropları için siyah 550
Tual dö sua Çam•ş• .. "~~tı~~~rl·k içi n 250
Tual dö sua Aliyiıllla cins ( l'üııı ilen) 335
Stil ı·opları ı.;ın
400
Taftalar

((

•011

((

ııu:tro~'L

r<·nktı·

((

ınctro!'IU

((

((

nıarb.a ıuctrl\Sll

((

ınetro ~i

Bursa ipeği
Bursa ipeği

iyi cins

250
275

reklaın fiatına nıctroı;u

1

ekstra cins,
renklerde

ınüntehap
ınetrosu

kuruş

((

t.•nli ... j,·ah
va
350 Kş.
V e ı Ur an6il}ez cok
. t\l'iıcrı.
nıctrosu
'e :-.on
650 ((
Velur şifon
n·okl1.:rJ..:
v..:

tıınaınrn İprkli

ın udıl

ın• ·tro.;u

•

Istanbul HilAli ahmer
, merkezinden:
21

erzilik mektebi

ınüdürlüğüne nıüraca ~\t etınelidirler.

•

sokağı

-

'l!lınıı~ııaıımırnıı·rıııHııııttmııımıııııumımıımııııınıııwımmııııımıı~~ııtt!!!!

beyler

SEÇME YAZILAR
Fiyatl:

nevi

Alb oda, iki mutbak 4 hali, sarnıç ve bir mikdar bahçeyi havi:
Balada evsafı muharrer hanenin bedeli sekiz senede mukassıten tediye edilmek üzere
17-3-929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin
bedell muhammenin °ı. 7,50 hesabile 300 lira pey akçeleri ve ya muteber banka mektuplarile emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri.

•

Yakup Kadri,

n1üdüriveti

müştemilab:

havi

YENi TURK ALF ABESi
Fiyatı: 7 ~ kuruş
Eşref,

HASAN ECZA
DEPOSU

N.

sokağı

mahallesi
Yeni mahalle

DİL ENCÜMENİ ALFABESİ
Fiyatı:

1•ı>ı<

ican
lira
10
Üsküdar
Yeni mahalle
ev
180 senevi
Andonaki
((
((
60
Kadıköy
Osman ağa
muhtar
360
((
((
Sakız ağacı
Taş han caddesi 102
84
Bakırköy
((
((
((
((
100
72
<<'
((
((
100-1
«
«
«
84
((
3
dükkan
72
Büyük Çarşı
Yağlıkçılar
Örücüler
((
6
200
Büyükada
Yalı
Şalcı
ev
((
190
200
Yedikule
İlyas bey
ve caddesi
dükkan
((
Cafer ağa
Yeni
10
ev
240
Kadıköy
((
((
((
«
12
«
240
Balada evsafı muharrer emlakin 28-2-929 tarihine müsadif perşembe gunu saat 15 te
temdit ve pazarlık suretile müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin emvali metruke icar
komisyonuna müracaat eylemeleri.

Neşredildi

Vekileti

nıetruke

mahallesi

vEHİR KIRAATİ
Llaarif

~

3872

ls.

Kız

hayat mektebi rü~<!t:~~:

Üçüncü devre bitmiş v 15 şubat tarihindenberi yeni devre
Hususi daktilo kursu son sistem yeni makinelerle techiz edilerek talebeye her cins yazı makinesi üzerinde
çalışmak imkanı verilmiştir. namzet olarak kaydedilen hanım
ve beylerin serian müarcaatları lazımdır
küşat edilmiştir.

Bayram münasebetile müstesna
fiyatlarla bd'yük hediyeler meşheri

İpekli

çoraplar: çifti 325, 250 ve 135 kuruş
Prensipimiz : çok

Karaağaç müessesatı
H. C. VE S
katibi umumiliğinden Cihan tarihinin
umumi hatları
barsak ilanı
J)c\-Jct

Karaağaç mezbahasında zephedilecek hayvanatın barsakları
esbabı tarafından bilihtiyar zephiye ücretine mahsuben mües-

seseye terkedilmekte olduğundan bu suretle müesseseye malolan barsakların satışı 15 mart 929 tarihinden itibaren bir
sene {llüddetle ve şartnam,sine tevfikan müzayedeye konulmuştur. Teklif edilen fiatlıır şayanı kabul görüldüğü takdirde
ihalenin 7 mart 929 perşembe günü on iki de icrası mukarrerdir. Taliplerin şartname için katibi umumiliğe müracaatları
lüzumu . ilin olunıır.

Malulini askerıye muavenet:~:~

nıatbaa~ı ınüdiırliıgliııdcıı:

Beşinci son cildi çıktı
Fiatı ecza
105 kuruş
Bez ciltlisi
135 «
Meşin

«

155

((

ZAYİ

satıp

az

kazanmaktır

Fatih sulh dördüncü hakiJll'
liğinden :
. .,,
Bir deyni mahkumun~ 1~1
temini zımnında mahcüz ( ıl(i',
seccade, terzi bankosi, )Uk\le
lambası muhtelif ayna ,
muhtelif renkte fanela kuıılaŞ)
mostıra camekini , ve~:ııiİ
Martın üçüncü Pazar ııtıı'
saat 11,30 da Beykozda Jdı''
hafçi Emin efendinin ~~ ıJ:"
nında fürüht edileceği!! ,ıJıı
taliplerin yevmi meıkfljjtll'
mahallinde memurine ııı
caat eylemeleri ilan oıuıııır ·

Zarih Papelyan efendiye ait
Ramazan 17 1347
18636 numara ve 27 ' teşrini- .__ _ _ _ _ _ _ __

giılata

gümrüsani 928 tarili
ğünün bir kıta depozito seneİstanbul emvalinden maaş alan malfılini askeriyeye kömür
dl zayı olmuş olduğundan,
parası olarak yapılmakta olan tevziatın 28 şubat 929 günü
hitam bulacağı cihatle alii:kad ·
o güne kadar müracaiıt bunun hükmü olmiyacağı ilan
olunur.
lan ilan olunur.
..hrümü zayı t!LLUll· • -

<I

'"'''i• 1

İDARE İŞLERi

Hasan kuvvet şurubu içiniz
Müdürlüğünden:

·~

5-tin

1202

is.

Bil.

on

1929

MATBAASI

as:art

YAZI İŞLERi

ŞUBAT

Ruşen

Telefon:

•'

28

ALEMŞÜMUL
MARKA

r.ijn
i' de

Güneş 6~~k,vk~ 17,~~

Öğle 1z'.27 yatsı 19, 59
ikindi 15,33 imsak 4'

Mes'ul müdür: Selim

