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Nushası her yerde (5) kuruş 

~f ün elde bir kaza· oldu, yolcular tüneli yaya 
mecusilerle müslümanlar; arasında 

geçti er. HindistanCia 
mukatele · var 

~ava bugün lodosa çeviriyor 

©\lfi\ W~lf Ileır ço 
rerkos, Çekmece köl- 1 

tri tamamen, istinye 
\te Haliç kısmen dondu 

Bu sa~ah sis fe vardı, vapurlar geç vakıf işliyebi!f.1 

IKadriye h. 
Ve arkadaşla
nn1n f ahkikafl 

Gayn kanuni ve irticai 

1 ' 

hareketlerinden dolayı hak
larında tahkikat yapılarak 
men'i muhakeme kararı 
verilen Kadriye hanımla 
rüfekası hakkındaki men'i 
muhakeme kararı Temyiz 
mahkemesi tarefından nak-
ze4il~. 

lstanbul adliyesi bu nak
za ittiba ederek yeniden 
tahkikat yapacaktır. Fakat 
henüz nakz karan müddei 
umumiliğe tebliğ edilmemiş
tir. 

Tahkikatın mevkufen mi, 
yoksa gayri mevkuf olarak 
mı yapılacağı henüz malum 
-lee-il<lir. 

DamızlıkJar 

Fenaler ta
mameı1 id1ş 
ya 1·1 la cai-

mizin muhtelif 

Kıır yeniden 
başladı; dört 
beş gıiıı süren 
umumi bir 
f elçteıı, atalet
ten dıirı uya

mr gibi ol -
muşluk; bıı 

gıin geııe kö

şelerimize çe

lcilmiye, icarla ue yu htlğal, parçalarile öridıi pencerele -
rimızden karda gezip le izini <irimi ye mııııaffak olııııycııı bir 
lcaç ... - Üslcıd - ı azamııı tabiriııdeıı dıılıa gıi:et yol• - bir 
kaç siyelıpıışwı arılı sıra giJ:derinizlr yıirıiıııelden. yalıııl 
zincirli tekerlekleri sağlam bir lalıaka anyarak lıırıllılar
la eşirıdihterı sonra nıalıabelli lıir yali/ıiyel gıırıırile ileriye 
atılan otomobilin arkasından sıınikleııirsiniz. 

İşte bıı geçen bir lıizıııet olomo/ıilidir! Arlwsmduki lu
belaııııı yazısı111 kazıyum:: ,ll/wdan ş11 ibare sırıtır: cc Hi
le - i kanımiye » 

Bıı lıile-i kaııııııiye karla, /ıu::la ürtülııııiş sokaklar /ıa
yatm iki zıt lwtbuıııııı seyrine iııık<in verir: ya~amal> ııe 
ya çıılı~nıak ııa::ife>ile sokaklcırın lnilıiıı mıisaadesi::liklerile 
mücadele ederek yıırıarlanarı Jıayat ıııalıkılmıuıwı kolun
dan sıyrılıp yeÇl'n cwwParııı içimle kiııı ııarılır? 

Sinemadaki lorasma yalıııl poker, bezik masasıııda boş 
kalan mevkiinc yelişmiye ccııı ataıı bir iki <.:ifl! 

ınüsaba kamızın 
mükafatları 

Sinama müsabaka
mızın neticesini evel
ki günkü nüshamız
da ilan etmiştik. Mü
sabaxamızın müka
f atlarından 5 tanesi
ni Melek, 5 tanesini 
de Alhamra sinema
sından almayı, bu 
suretle karilerimize 
mevsimin en güzel 
filimlerini görmeleri 
imkanını hazırlama
yı muvafı'.< bulduk. 

Mükafatlar perşem· 
be· günü tevzi edile-
c~ktir. .J~ 

Bereket hafU geçti 

Bu sabah tünel 
arabaları bir 
kaza eeÇirdi 

Memlek • ~ ;: . ~ .. ~ı 

ırklara mensup J 
hayvanların da ı 
görülen ger:
lemenin sebebi 
damızlığa el-

Cıiııılı11riyelin yeçeıı mayısla ı;ıkardığı bir k.anrııı lııısıısi 
111alıiyelle istiııwli cııiz olacah suretle kendilerine otoırıo

lıil ve ycı araba verilecek. olanları lalıdit ııe iayiıı elti; 
!Jelle bıı k.aıııııı: <<.llcıkamlara ı•erileıı 11cısaitiıı/ıııs11si rııa
lıiyelll' isliıı111lll'ri cai: clı•iJildir >> lııikıııılnü ucrdi. 

Bu sabah Tünelde bir arıı:a 
vukua gelmiştir. Mukabeleten 
Galata ve Beyoğlundan hare
ket eden Tünel arabaları is
tasyonlarına gelmeden, 10 met
ro kadar geride tevakkuf et
mişlerdir. 

Jı,.r 1, • • verişli olmıyan 
ts, şclıriıııhi 1111: scılıralcırııw rı:ıııreıı kıırlcınıı aiıııesiııi, erkek hayvan-

i( lıavaııııı ıt!·ıııa.wııı bı•ldiyor !ardan istifade 
ıl~h _durmuş, fakat seneler- değil, sisten mütevellittir. edilmesidir. Cins r 
~Qu~ll görülmemiş şiddetli Yoksa Haliç vapurları buza Buna mani damız~.~ 
il ar başlamıştır. rağmen de işlemektedirler. olmak için bu sene vilayetimiz 

~- ilııatanenln dünk· t bli · İ dahilinde damızlık kanunu ., ı e gıne stlnye koyunda Moda ve 
l1ı1._ • bu gün Halicin buz . . . . ' . . tatbik edilecek ve bu gibi • 
lııı ııınas1 ıa zım geliyordu. j ()falmdt ıkıncı salııleıh•) hayvanlar idiş yapılacaktır. j 

u~t~r:Uap~~~;1zk::71:~ Bu ramazan bekçiler ne yapacak?! 
t~t. li d~ _kısmen buz tutmuş- ~ 1 

~-ıı_ lliıcın her iki sahilinde '-~(Qj«:illJ.fu.Il@J:f@. ~/B) Tiiilfü ff'&/?'5) 
!\~. bu:ı; tabakaları vardır. .,, ~ ~ ~~ 
lıı.-~~e deresi k:lmilen don- b 
tı~tl · Bu sabah Hal:ç va - Ce Ö onlar QÖ kur\ll. lı • a 
~•li,· işlememiş ise de bu 

Ilı bu:ı; tutmuş olmasından davula razı olacaklar mı? 
Öı·ıencı·ıı·k r!:J! .. s~~a 

tık pazartesi 
~l}d• . . b . akşamın ban bay-

lnl yenı lf rama kadar, 
Od,d k .J d gene davul se

lı,,~ l.Ya apıır l sinden kulak-
''111~ \ hiı· larımınn ne-
~·ı ~~l <'Yd ler çekeceğini 
lj i~aııl'- düşünün! Se-
~•I\ ıılıu ı neler var ki 
'i İl" \1,.ı•ıııch m em 1 e kette 
•ıı~ il~ i )" - : 
!•j "114' n 1 !it değişmiyen şey kalmam, takaf 
t1 

11 ı.t(. : <• k davul denilen sade bir kuru 
ıııı. ıay. ·· ··1 ··d "b t t ts "'1'J"l'&~ııı İs guru tu en ı _are , a ız tut-

l'• il ı:l\cilc•ı~i suz ve baş agırtıcı nesne ne-

zamanda , kasnağı çamaşır 

ipile gerilmiş , adi , kupkuru 
davul gümbürtüsünden zevk 
alacak kulak tasavvur olunur 
mu? 

Cüııılıııriyl'l kcııiwılcın bıiyıik kıiçıik herkes için ııııı

teberdir; /ı11nlarııı scırilı olııııyan lııikıiıııleri tefsir olunur; 
f akal .~arilı olıınlarıııııı istisnası: cereyaıııııı lemin elıııck 

ııııııımi te'yicliıı alıikaclııı· olacağı bir mıilıiııı LJ sayılma: 
mı? Eski devirde « Jıile - i !fCl'iyye ıı ye ıııic11l vermişler; 
biz c< lıile-i kcıııııııiye >ıler /ııılıııımasıııa yer bıralmıayı:::. 

Dıiıı sokcık/ıırııı i:::dilıwııı bıı kanuni Jıifrniıı nasıl kala
balığa, karışıklığa sokııldıığwııı giisferıııiyebilirdi; ama lııı 

yün şıı tep ll'nlıa sokaklar /ıııııcm sınlıp meyılıına cık -
ıııasıııı kolayla5lırıyor. 

llele şıı otoıııobiliıı lııı!'Jıılıı peııçeresini silip iriııcle mesl, ı 
ııra/ıııırrr jikırdıyanlarııı kim oldıığ111ııı yörıiıııi:::; cırk.asııı

clııki lcil'lrayı kendi eliııizle indirir. siler. /ııı İf/İıııııi cııııc- [ 
riırılı-rin /;olıııulwc lıılar, s11 fo/«tllcıyııı sıirıi/,IC'ırc·ıc kr(/"i!r·- ı I 

~. niıı rırrıscııcı al.ırsıııı:.' il. ! ıJ 
... _..._..._ .... i:'., ~- - _....._ --

Yolcular müşkülatla tünelin 
içinden yürüyerek dışarıya 
çıkmışlardır. 35 dakika kadar 
devam eden bir tamirattan 
sonra arıza zail olmuş ve va -
gonlar işlemiye başlamışlardır. 

Fena bir netice vermesi 
muhtemel olan bu arıza hak
kında tünel hareket dairesin
den ma!fımat istedik. Nedense 
bu bapta bir şey söyleme
C.:i! ·:!r . 

MÜNDERİCAT 
2 - nci sahifemizde 

Kıyamet aiamefi dedikleri 

& CC~lf» Jhın filfü tın <dl Mlf ~ 
Telgraf haberleri, Polis 

haberleri, saat « 13» ü 
hiç çalar mı? ve saire. 

3-üncü sahifemizde 
Günün tarihi, Kari sütu

nu, Seyit Ali Reis. 

4-ncü sahifemizde 
Bir avuç kül, Serseri. 

5 - nci sahifemizde 
Sinema sütunu, Dünya 

• 

Ihtiyare> 11all)at1clııı ~ıdeti
i ııi l)()ZUll lı~tı.~~_l l llZild eleıe> 
1 

SabaUey.n . - ... .. . ~~ .. 

11•1 ~I hı:ıı la dense bir türlü değişmedi. 
,/iı· Ilı ~. I!;) h. Bıı ela /ıclk.i Dün baktım bekçinin biri 
ı,''ı'. Ilı lldd<'t bir paşa uıı- geçen ramazandan patlak kai-
l 11 ltlc ~den nesidir mış külüstür davulunu boy-
1;·1ı~le~ıdut "ia}"csin<lc di- nuna takmış, uzun çarşıya ta-

Bu davulların yanında, birer 
de zuma olsa haydi ne ise , 
belki o şekilde bunları tektük 
dinliyen olur ; lakin sade da
vulla otuz gece alemin kafa
sını patlatmak bu zamanda 
hem çok iptidai , hem de çok 
gülünç ve budalaca bir adettir. 

ı Kaçakçılar akıl
lanmıyorlar 

dükkanının ö
nünden geçen 
ilk üç yolcuyu 
çevirip bunla
ra zorla birer 
kahve ıçıren 

ihtiyar nalban
dı, yolları, E
dimekapı ha -
ricinden geçen 
yolcular iyi 
tanırlar. Sene
lerdenberi sa
bahleyin dük
kanının önün· 

,~~ıt, 1-'ııı;~zulruıya ha::-la- mire götürüyor. 
lıj )'~lan '·~l ıu u nıkkah•n Demek bu sene de İstanbul 
1tı.''~ ~I· 11!lc•ncilpı· hirdPn sokakları, gece yarıları eski 

'~tık ı.raı· ıııe,(ı,·ııı,·ı <·ıl·- ah b it .... · · · • • m ut güm ürtü ile çalkanıp 
ıı· lillJ. duracak! ıı,~ uı·ııt 1 . lıı. 'İt\in r . >ır ':oıJu J,t•ıı
ııı.~.'"'41. 1• 

11 ltnadan versiz 
·~ "-ald • . 

ırı., liQı-e tklaı·ııu söyle-
(~it~ lUe lese'iil <'l· 

·•ıl\t.. .r1er. 
'"llflı il(. 

•Uci sahire<Jp ) 
I 

Maksat ramazan ve sahuru 
ilansa bunlar için o manasız 
gümbürtüden başka vasıta mı 

yok? 
Eğer bu davullar bir zevk 

meselesi addediliyorsa, hiç bu 

Şayet, ramazan geceleri, 
sokaklar da mutlaka bir ş::~· 
çalmak lazımsa kupkuru davul 
gelinciye kadar çalm:ıc::k 
neler var? 

Hem art:k zannetmem Li, 
(.'l:ılıaıli i':c.:iiııı·i'ı ~ılıifı'<I •) 

İspirto inhisar muhafaza 
müdüriyeti tarafından kanunu
sani iptidasından nihaye
tine kadar (58) gizli rakı 
imalathanesi ve rakı kazanı 

meydana çıkarılmış , 350 par
ça kaçakçılığa ait mevat, 1500 
kilo kaçak rakı, 500 kilo kon
yak, 800 kilo ispirto, 7500 
kilo özü n cibresi yakalanarak 
120 kaçakçı mi!ddei umumi
Eğe s _. ı~~c!;:m·ştir. 

lh:r ~abalı dükklnt ününden ~cçcnlcre ı.ah\ c ı:-n1ar1:ınıala , 
ıncdct umınakc:ıdıı 

den geçen ilk üç yolcuya 
birer kahve içirmeği itiyat 
edinen ihtiyar nalbandın, kah
vesini içenlerden şöyle bir 
•·icası vardır: 

- Dua edin, Allah L.ııa 
bugün fazla iş versin! .. 

* Bu karlı ve soğuk kış gün-

lerinde dükkanının açıp çalış
maktan yılmayan ihtiyar nal
bant, son günlerde bu e5Kİ 
itiyadından vaz geçmek iste
mektedir. 

Çünkü, biz.zat kendisinin 
söylediğine göre, dükkılnmda 
kahve içmek için bazı açık 
gözler, aralarında bir sıra 
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::Jll 
Biz ve Yunan 

Venizelosun rf .. 
yasetinde mü .. · 
him bir içtima 

yaptılar 
Atina, 7 - Hariciye neza

retinde M. Venizelosun riya
seti albnda, Türk - Yunan 
meseleleri hakkında büyük ve 
sürekli bir içtima yapılmıştır. 

Bu içtimada M. Venizelos, 
Ankara müz:ıkerab ve bu 
müzakerabn maruz k a 1 dığı 
müşkülat hakkında izahat ver
miş, bununla beraber bir itilaf 
neticesine varılacağı hakkında 
bir çok ümitler mevcut oldu
ğunu ilave etmiştir 

Atinadabir 
hadise 

Komünistler müSAde
me ettiler, ortalık 

karıştı 
Atina, 7 - Hükümet tara

fından verilen müsade üzerine 
komünistler «Apollon» tiyatro 
salonunda toplanmışlar, iki 
muhalif parti arasında ihtilaf 
çıkmış ve bu ihtilaf müsellah 
bir müsademeye miincer ol
mUfhıı'. Polis ancak askeri 
kuvvetlerin yardımile bunlan 
ayırabilmiştir. 

Bir çok tevkif at yapılm.ı.şbr. 
Bir çok yaralılar vardır. 

Bu hadise üzerine komü
nistlerin ihtilal çıkardıkları şa
yi olmuş, dükkanlar kapanmış, 
yoll:ırd;:ı in.sanlar lioşmuş, şe
hirde bir panik vukua gelmiş
tir. Nihayet vaziyet anşılarak 
heı l<es isi başına avdet evle
miştir. 

Marcfinde bafo 
Mardin, 8 [Hususi] - Hila

li ahmer menfaatine fevkalade 
bir müsamere verilmiştir. 

Mardinde hava
lar nasıl gidiyor 

Mardin, 8 (Muh. Ma)- Bir 
haftadanberi hava karlı ve 
yağmurludur. Geçen seneye 
nispetle bu sene kış o kadar 
şiddetli değildir. 

Çöl zümrüt gibi· bir yeşillik
le Mardin şehrine bakmak
tadır. 

İstanbul yollarındaki kışın 
şiddetinden dolayı Posta treni 
dün ve bu akşam gelmemiştir. 

Hava el'an kapalıdır. 

tertip etmişlerdir. 
İhtiyar dükkanını açtığı 

zaman bulardan derhal 
üç kişinin belirmesi ve 
sonra bunların, sıra ile hemen 
ayni adamlar olması, ezber
lemiş gibi nakarat halinde 
ve dua makamında kendisine 
aynı sözleri tekrarlamaları 
nalbandın gözünü açmış olacak 
ki, artık pek sabah misafirle
rine iltifat etmez olmuştur. 

İhtiyar nalbandın bu itiya
dını bilen bir muharririmiz, 
geçen gün yol üstü bu eski 
aşmasına uğrayınca şaşınnış. 

ihtiyarı o derece ters görmüş. 
Sebebi? 

Sebebini ihtiyar nalbant 
işte bizzat anlati-1or: 

- Ben babamdan kalma 
bir adeti yaşatmak istedim. 
DüWnımın önünden her gün 
geçen ilk yolcuyu çevirip 
biiDJara dualanm tahsil etmek 
istedim. 

Haramzadelerle karşılaşbm. 
Sıra tertibi, her gün k~ 

!eriue benden sabah kahvesi 
ikram etmek oluyormuş. 

Görüyorsun ya evlat! Dünya 
nasıl ters'ıne, insanlar nasıl 

aksine döndü. Bu kıyamet 
alameti değil de nedir? 

Bergama köprüsü 
Bergama köprüsü ile Kınık 

arasmdahi köprü sellerden yı
kıldığı için buralardaki nakli
yat durmuştur. 

Gözlerini kanbürümüş 
Nı:an!zsı ile Filipin sarmaş, dolaş dans etmelerini 
seyre koyuldu. Aynı .zamanda biraları yuvarlıyordu 

-43- .\.akili: J. Ceıualelliıı 
Öjen amca henüz iki üç kalkmıya uğra~ırken elektrikler 

adım atmışbki elektrikler de tekrar yanarak zulmetleri 
birdenbire sönüverdiler. Yal- dağıttı. 
nız mrludan bir takım sesler - Fransuva gene ne oldu? 
gürültüler ge~yordu. Zavallı uşak hem başını 

Tamam bu sırada birisi mer- uğuştumyor, hem de Ôjen 
diveoleri dörder, dörder atla- amcaya lakırdı yetiştirmiye 
yarak yukarı çıkarken merdi- çalışıyordu: 
ven başında kendisine çarpbm - Ne olacak efendim, ib -
Ôjen amcan bir elite omu- lisin bir darbasına hedef ol -
zumu yakalayıp diğerile a{µı- dum. 
mı kapatarak kulağıma: Fransuva İnliyerek bu ce -

- Bağırmayınız diye fısıl- vahı verdikten sonra düşüp 
dadı, isim teleffuzun.ı !uzum tekrar bayıldı. 
yok. Sesimi tanıdınız ya!.. - İnnallahe maassabirin! .. 

Mösyö Kroşe küçük bir Öjen amca homurdanarak 
mukavemet bile göstermedi Franııuvayı da sırtına yükle -
ve Öjen amcanın bila kaydü- nerek yukarıya çıkardı ve 
şart arzı teslimiyet etmekte uşağı da zdbıt katibinin ya -
olduğunu anlamış gibi şahsı nına uzatbktan sonra odanın 
meçhulde parmaklannı gev- kapısını tekrar kilitledi; ve: 
~etti ve Öjen amcanın ağzın- - Varan gelen iki, diye 
daki el de geri çekildi. Ağzı mınldandı, anlaşılan bu ak-
serbest kalınca Öjeu amca şam taliimiz; bayğınlarla açıldı 
kemali hayretle: Allah sonunu hayır etsin! 

- Siz! Sizi diye mırıldandı, ((Nele)) nin aşkı için 
sizi burada göreceğimi doğru- Rober, kaşları çatğın, alnı 
su aklıma bile getirmemiştim. buruşuk dans salonwıa girdi 
Oğlum cesaretin bu derecesine ve kapı arkasından kapandı. 
delilik derler.. Aceba sevgilisi Nele ile 

-Ne istediğimi, hangi gaye rakibi Filip nerde idiler. Nele 
uğnmda koşmakta olduğumu Roberin nışanlısı idi. Delikanlı 
siz de biliyorsunuz ya? gençliğinin bütün hararetile 

- Öyle amaf sevmekte olduğu genç kızı 
- O halde?.. Filipten kıskanıyordu. işte 
Öjen amca bir müddet dü- gene beraber dansediyorladı. 

şündükten sonra: Rcber gözlerini kan bü-
- Haydi öyleyse ! dedi , rümüş bir halde nışanlısile 

yalnız çabuk olunuz ! arkadaşının sarmaş dolaş 
Esrarengiz gölge karanlık- dans etmelerini seyre koyuldu. 

lara dalarak gaip oldu ve Bn çarlestonun sonu gelmi-
bir müddet sonra madam yecek mır 
Meryadekin solonunun kapısı Rober bira 
süratle açılarak kapandı • arka arkaya 
işte tamam bu esnadadır ki 
zabıt katibi Alanoy karanlık
tan korkup elindeki baston 
ile etraftaki eşyayı kınp dök
meye başlamış ve Öjen amca da 
merdivenin başından aşagıya: 

kadehlerini 
boşaltıyor 

- Amada tuhaf bir adam 
ha! elindaki bastonla ne mo
bilya bırakb, ne de eşya? her
şeyi altüst etti! diye seslen
mi~. Biçare zabıt katibi o 
korku .uasında yukarılardan 
gel~n bu sesi şeytani bir mev
cudiyete atfederek nasıl olupta 
büsbütün korkmuş olduğunu 
yukarıda bilmünasebe izahet
miştik. 

ve gözlerini musikinin tempo
S\llla ayak uydurarak dönen 
çiftin bir türlü ayıramıyordu . 
Nihayet müzik durdu ve çift
ler birbirlerinden ayrıldılar. 

- Nele! .. 
Genç kız Roberin oturduğu 

masaya yaklaşb : 
- Ne var? .. 
Genç kız ellerini masaya 

dayatmış meydan okuyan göz
lerle aşıkına muhakkır nazar
lar hrlabyordu . 

Rober inler gibi tekrar etti: 
- Nele! .. 
Tannan bir kahkaha!.. V , 

Badehu Öjen amca kolla- genç kız hafifçe omuzlarını 
rının arasına baygın ve kor- kaldırarak masadan uzaklaştı 
kudan yarı ölü bir halde ve uzaktan Roberin masasın-
düşmüş olan zabıt katibini da olanı biteni seyretmekte 
ahlaya, puflaya kendi odasına olan Filipe iltihak etti : 
kadar götürüp yatağına uzattı - Garson bir bira daha 
ve üzerine kapıyı kilitliyerek getir !.. Artılı: Rober bila in-
aşağıya bodruma indi. Orada kıta içiyor, içiyordu ... 
Fransuva sendeliyerek ayağa [ Mabadi var ] 

Eort mukavelesi t Mektepler talil edilecek mi? 

Bugün Seyrisefa-1 İstanbul mek-
in idaresinde teplerinde erip 
imzalandı çok degil 

Seyrisefain ve F ort müesse- Ankaradaun gelen bir tel· 
si arasında Tophane antrepo- grafta, kanunevelden beri 
]arının 10 sene müddetle İca- mekteplerde kızıl, kızamık 
n için hazırlanan mukavele- ve sair vak'aların (600)e baliğ 
name, bugün saat 11 de Sey- k 
risefain U.M. Sadullah beyle olduğu, maarif ve aletince mek-
Fort mümessili M. Kollins teplerin bir hafta müddetle tatili 
arasında imza ve teati edil- muhtemel bulunduğunu bildir-
miştir. mektedir. 

Maarif Emini Behçet bey 
M. Kollins • antrepoların is- bu hususta Vekaletten bir 

!ah ve tamiri için lazım gelen iş'ar vaki olmadığıni ve 
malzemenin Amerikadan yola 
çıktığını, tesis e dilecek oto- Eminlik mmtakasındakı mek-
mobil montaj fabrikasının teplerde Grip ve Kızamık 
makina aksamı da yolda bu- vak'alannın fazla bulunmadığı-
lunduğunu, mühendislerinin nı söylemiştir. 
yakında geleceğini, inşaabn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 1 

6 ayda ikmal edileceğini söy- puru Nivyork-İstanbul h::ttın-
lemiştir. da işletecektir . 

Fort mümessili, Amerikadan Tesis edilecek fabrika, gün-
otomobil aksamının İstanbula de 150 otomobil yapacaktır. 
nakli için aynca bir mukavele Amele ve memurları 1000 ki-
akdi lehinde temas etmekte - şiye baliğ olacaktır .. 
dir. Bu takdirde Seyrisefain M. Kollins, bugün Iskend~r-
satın alacağı büyük bir va- yeye gidecektir. 

Kar topu .•• 
Yüzünden 

Çakmakçı/arda 
bir kavga 

oldu 
Kumkapıda oturan elbiseci 

Antiranik dün Çakmakçılar
dan geçerken hamal Bayramın 
kendisine Kar topu atmasın

dan asabileşmiş, kavgaya tu
tuşmuştur. Bayramın dayak 
yemekte olduğunu gören ar
kadaşları Eşref ve Rüstem bir 
olarak Antraniği fena halde 
dövmüşlerdir. .. 

Hangisine 
yansın! 

Dün T opane nhbmından, 
çorapçı İranlı İsmail ağa aya
ğı kayarak denize düşmüş ve 
yetişilerek kurtarılmışbr. 

ismail ağa denizden çıka
nlırken koynundaki 1000 lira 

' evrakı oakdıye ve 100 albm 
havi cüzdanı denize düşerek 
kaybolmuştur. 

Zavallı çorapçı titreyerek : 
- Pullarım getti, kızıl· lira

larını uçtu; gurbet ellerinde 
ben nereye uçayım? 

Diyerek ağlatnağa başla
mışbr. 

Ne iyi misafir 
Kadıköyde Faik bey soka

ğında katibi adil rahmi beyin 
evine misafir olarak giden 
Hakkı isminde biri sandık ve 
dolapta eline geçirdiği eşyayı 
çalarak firar etmiştir. 

Kırk para için! 
T ahtakalede bakkal izzetin 

dükkanından tuz almakta olan 
hamal Hasanın kansı Mürüvvet 
ile izzet arasında kırk para 
yüzünden kavga çıkmış, bir
birlerini fena halde döğmüş
lerdir. Mürüvvet kadın hamile 
bulunduğundan mu aye neye 
gönderilmiştir. 

Dilencilik 
(Uiı·hwi salıil'<•ılt'ıı mahal) 

Esl>idNı yırfıl<, ymnalı 

PlhisPfc•ı•lt' clilı•ncnlPı', E· 
ınaıwliıı c•sasen oc·v~iyc•n 

tal·' idalıııda n kul'l ulm:ık 
i':iıı yeni c•lhbc•lc•ı· !JİY· 

ııwklı• ve kı•ıulileriıH' fe
lıikPlt• u?Jı·amı~ asil hiı• a
ilP ı:ıwııjju , ... ya Iıahası 

sfısiiııfı vc•rııwf\ lt•ı lirlı•r. 

Hu yı'tlİ dilı•ıınıl'k usu
lüne ha~ nıı·an lmclııılar 

C'lıseı·iya kfu;ük bir t;oeuk 
lnındajjı ile vı• tc•nıiz bir 
kıyaff'tlı• ,ıolat;;maf,ladır

lar. Uir gün hu di
lf'ııl'ilt•r,leıı birinin kuca
ıııııdaki kundaijın k;ind(•
ld ı:rn·uiju ııwrak Nlcıı 

hiı· 1.al, kunda?Jı :u;tırdıj)ı 

1.aıııan ic:indf'ıı c:-0cuk y.-
ı•iıw ııaı:avralıır 4;1klıjjını 

lıayı·ı•llc IJÜı·müştüı·. 

En•lrc solrnk başlarında 
thıı·an dllt'nciler, şimdi 

(•aıld«>lerde dolaşmal<la V<' 
uüzlt•rinc lwstlrdiklcrinin 
yollaı·ıııı keserek: 

nendcoiz ( .•... ) ııa~a 
zaıleyim. Şimdi dft5lünı, 

bir nııl..lar muaveıu•lini

zi dilc•rim, demclc sıırl'tif<' 
ıl i1Pnıı11•J,lı'<lirh·r. Halhu-
1.i lıııııların ı•ski ırıcsh•(Jin 

c•sld l'l"iıapla1·1111!; n olduk

laı•ı ıııuhakkaklır. 

Su ha ldP? Su ha iı le dü-. .. 
ııi"!n dil<'ıll'isi, hıı !Jfınün 

ıııı a 1.aılı • si h iıı :apıl;wal, 

!ıiı' •.c•y l.alıııa 1. ıııı'! 

1 O Şubat 

Soğuk· çok şiddetli 

Adalarda sütler bile 
buz tuttu 

(Hiı·jnei sahil'<-llı•n nıalıaat) 

Kalamış koylarında ve Boğaz 
sahilinin ba'Zı aksamında da 
kalın Buz tabakaları vardır. 

Bilhassa Kalamış sahillerinde 
ve iskele civarında buz par -
çaları yüzmektedir. 

Trenlerin vaziyeti 
Şark ekspresi buğün de 

Avrupadan gelemiyecektir. 
Hat ancak Büyükçekmeceye 
kadar açılabilmiştir. Mamafi 
buğün Şark demir yollarının 

kamilen açılmasına çalışılmak-
tadır. • 

göller de dondu 
T erkos ve Çekmece gölle

rinin de kamilen buz tuttuğu 
anlaşılmıştır. 

Limanımızda 
Bu sabah erkenden İstan

bulu kesif bir sis tabakası 

kaplamış, bu yüzden Seyrise
fain , Şirketihayriye ve Haliç 
vapurları uzun müddet işliye
memiştir. Şirketihayriye va

purlan ancak Üsküdarla Kaba
taş arasında geç vakit bir 
sefer yababilmişlerdir. 

Diğer vapurlar nihayet geç 
vakit ·sis sıyrıldıktan sonra 
işliyebilmişlerdir. 

Karadenizde 
Fırbna Kara denizde devam 

etmektedir. Mamafi eski şidde
tini kaybetmiştir. Yeni kaza 
haberi alınmamışbr . Y almz 
«Tekirdağ» vapurunun «Ereğ
li » de « T aşburunu » üzerine 
oturduğu ve tahlisi için uğra
şıldığı rivayet edilmekte ise de 
bu şayıanın sıhhatini tahkik 
etmek kabil olmamıştır. Elyevm 
Ereğli limanında fırtınanın 
kesbi silkiinet etmesini bek
liyen «12» küçük vapur vardır. 

Bugün nasıl olacak? 
Rast:ınenin verdiği maliima

te nazaran bugün hava lodosa 

~ır cezada 
llu~ii rtİ\'et e<-li-

L • 

le11 ı;;~ıyanı dikkat 
il<i (lava 

Belkis Hanımın kerimesi 
Lamla Hanımın ölümüne sebep 
olmakla m az n unen doktor 
Kenan ve Abf Beylerle 
zevci Cemal beyin ebe Fatma 
hanımın muhakemelerine bu -
gün ağır ceza mahkemesinde 
devam edilmektedir. 

F eyziati lisesi talebesinden 
olup aynı mektep talibatından 
bir kızcağızı katleden Fikret 
efendinin de muhakemesine 
buğün devam edilecektir. 
Buğün Ağırceza mahkeme

sinin biiyü.li salonu, soğuk 
olduğundan muhakı>meler riya
set odasında cereyan etmek
tedir, Arnı edenler sami sıfa
tile hazır bulunmaktadırlar. 

Bir şoför cezaya 
mahkfun oldu 
Galatada tramvay yolunda, 

15 yaşında İranlı Riza efendi
ye otomobilini çarpbrarak di
mağen maluliyetine sebebiyet 
veren «235,. numaralı şoför 
Karlonun (3,5) ay hapsi
ne, «2000» lira zaran maddi 
ve ücreti tedavi itasına birinci 
ceza mahkemesince karar 
verilmiştir. 

Felaketzedelere yardım 
Hilali ahmer, T atavla harik

zedeleri için yeniden 200 bat
taniye mübayaa etmiştir; bu 
battaniyelerle tedarik edilen 
2000 okka kömür bugün ha
rikzedelere tevzi edileceotir. 

çevirecek ve hafif kar yağa• 
cakbr. Mamafi lodosun karla• 
rı eritmiyeceği zannolunmak· 
tadır. 

Herkesi endişeye düşüreli 

fena havaların biran evel bit· 
mesi temenniye şayandır. 

Konya y~u kapalı 
Anadolu hattında tek hattııtl 

banliyö ve Ankara trenleri 
muntazaman işlemektedirler· 

Yalnız Konyaya 5-6 kilometre 
mesafede Bozdağlarının buJuıı• 
duğu mevkide kar yolu kapat· 

mış br. Burasının 3 - 4 güııdeıı 
eve! açılmasına imkan görül • 
memektedir. 

Vapurlar 
Seyri sefainin Adalardııtl 

hareket eden vapurları sis 
dolayısile köprüye gelemiyip 
Haydarpaşaya iltica etmişler' 

dir. Kartal, Pcndikten hareket 
eden vapurlar da Haydarpıı· 

şada beklemektedirler. Sabah• 
le~n Kadıköyden «6,lO»da kal' 
kan vapur da limana girememif 
açıkta demirlemek ~ecburİ' 
yetinde kalmıştır. Fakat saat 
(10) da seferler başlamışbr. 

Bir kadın bayıldı 
Bu sabah Büyük Adadall 

gelmekte olan maltepe vapıl" 

ru sis dolayısile ilerleyemeııı' 
Haydarpaşaya yanaşırken yol• 
culardan «65» yaşında Fehiıııe 
hanımın üzerine fenalık gel' 
miş bayılmışbr. 

Yapılan müdavab evveliye' 
den ayılmıyan Fehime hal]llll 
bp fakültesine yabrılmışbr. 

Askeri rasat raporu 
Askekri rasadatı havaiye 

istasyonunun verdiği raporB 
göre, İstanbulda hararet tab' 
tessıfır 18, konya civarında ise 
22 dereceyi bulmuştur. 

·ndistand 
~l tiı:3lt·ı n1anlar ve 
l\lectısil<'r çar .. 

pışı~'()rlar 
Bombay , 8 ( A. A. ) - 13~ 

akşam Bombayda yenideP 
vahim k.mşıklıklar olmuştııl'j 
Aynı zamanda 12 muhteli 
mevkide igtişaş zuhur etmiştiı'· 
Müslümanlardan ve mecusilef 
den mürekkep münferit gıl' 
ruplar biri birine hücum e~ 
ve bilamerhamet boğuşmuştııf• 

Telefat pek çoktur. Hastıl' 
neler dolmuştur. Kuvvetliaske 
müfrezeleri zırhlı otomobaJel' 
içinde kol gezmektedir. s~ 
devriyeler çok defa kendile' 
rin~ taarruz etmek istiyen çe' 
teler üzerine ateş etmeğe ıııe'' 
bur kalmışlardır. 

Şehrin bir çok mahalle' 
rinde Müslümanlar ile mec~' 
siler hala çarpışmaktadır. 

Atinada mühif11 
bir ictima .. 

' Atina, 7- Bugün M. V 
nizelosnn riyaseti altında, b' 
riciye nezaretinde Sırp • Y~ 
nan meseleleri hakkında JıU ' . yük bir içtima aktedilmişti"' 

Bu içtimada cereyan ecljıİ 
müzakerata dair matbuata 
bir tebliğ verilmemişti, içtiı1' 
devanı edecektir . 

M. Venizelos kendisine; 
kubulan bir suale cevıı 

0 Hilaliahmer tarafından Eyup 
civarında kardan yıkılan evlerin 
sakinlerine de gıda ve kömür 
parası tevzi edilmı>ktedir. 

kat'i itilafa varılıcağı hakk1" 

[ 

mutlak bir nikbinlik gostt 
mel<le iktifa eylemiştir. 
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GUNUN Zırva. tevil istemiyoruz 
T1'rihl l { '- ] '- rl l .J l l 
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lLAY t . ... etıııe {ieıı tıttllllllI)TOl" llJ,. 

Lokantacılarla 
ekmekciler ara-

ağa• 

la• 
ak• 

üreli 
bit· 

lı 
ttaıı 

.nJeri 
irlet• 

"'"' e cısmanı 
bir hükômet 

oldu 
ır \~P~, İtalya hükumetile 
ilk ıU~a.f aktetmiş, 2 milyar 

11h1linde bfttün imtiyazla
! ; . feragat etmiştir .. 

0 
lila!n;une mucibince ltalya, 

· Pt.ığı Senpiyer kilisesi, Va
r ve anısındaki dar yolu 
İi~~~ etınek üze?"e Papalığı 

illet olarak ta.""lUDaktadıı·. 

~ Aiıkaraya giden eczacılar 
:ı tti ~vdet etmiştir. Hey' et 
b·lio fıyatının yükselmemesi 
~dek; teşebbüsünde mu

k olduğu.. söylemektedir. 
. Yogodav kralı, memle-

. d~ affı umumi ilan et
ir. 

lf. Aı ••-b' • kji" · "1lnan ..., ınesı mev -
:11lıafazaya karar vermiştir. 
tj ~ransız fevkalade kom
iiı--' ıstediklerine yanaşmıyan 
. 

1
Ye meclisi müessesanını 
tlıc:ıf:;tir. 

lf. Pıılı:htelit bübadele komi
Ankara müzakera

llltibadele işlerı itilafa 
· o!U?Sa lağvı da görü
._ :eği rivayet edilmektedir. 

Yeni Tokyo sefirimiz 
~tt lıey mahalli memuriye-
~ınek üzere Ankaradan 
._ ııe gefmiştir. 

~asat;me M. f atin B. 
. taya gitmiştir. Rasatta

Q~n tekemmüliir.e ait bir 
~'.Yi Vekalete takdim ede

ehiıııe lr. 
gel• i !\tıbilc 16 kllemetre me

~de muharebata başlandığı 
lı"!iyoı-. 

1-. Sabık vilayet iskan M. 
B. beraet karan almış-

1iir/;çc yıı:dt'ill't; lııicıım, 

'J'ıırkrt' y11:1·frleri11iıı ııc~riyrı

lııııı mııka/ıde, .lliıw yıı:t'ic

lawiTı Tıiı'/;/ı•ı l'I' Tılrkiye 

/111k/,111ılaki m·~riyrı/1111, dola -
yı.~h. - iinkıı aleni .~ırrelfto 

cc~arcl edeıııe:le< - 11111dııfııa 
ş<·hrııııı::ı/ı•f;i rıım nwllmııfı -
nm /ıir kı.mıımta ıı f<T "~T<' 
/ıır ıııev:ıı iffilırı: ı•ılildi. 

Dıın akşcııııki ( Jfronikıı ) 
ııı':<'icsi ıh ya:ı il'ıııi:i11 cı·di 
yııııkıı ımslıasuıtiıı infi~ar 

eden /ıir ıııakaltııi iyi bır l'<!

!:ılc itlilıa: eılen•k :<>cıf :m altır 

ywıyuıı kw"§ısıııılcı dııyılıı!}ıı-
11111: lt't.·ssıir ıııeııılckel itiba -
rile bı• :anırııı 1111kfıırı nis -
pdindedir. Aliıw yıı:ı·lt'lı·ri 
Talaulu ve T11t11ıılcılıl11r lıak
kındıı. Tıirklcriıı lıissiyıılm ' 
reııcide eden l't" /wllıı onlurııı 
kultııkları 11ltımlıı /ıiyancl 
ıı11.~11rl11rımıı 111c11rııl ııldıı!}ıııııı 
tıçıkçıı ilılar t'!Jliyeıı makale
ler ycızılıl11r. nıı y11:1lar11 
lıiyık olclıı!iııııdaıı da u: l'e 
/111/111 yııııııı. ·ak /ıir li.~ıınlcı 
mııkabele ettik. Rıı meyıımlıı 
nım yw:el..lı.:riııiıı - frl;rar 
e.fiyorıı:, biri mıisll'Silll - ne 
irin /ıfr /ıiri 11iJı:larım ar11ıa
ıııı~ ııe Tıırk ııwlbııalı11111 
m riyalını sipl'r yap11rak o 

' sında paylaşı-
lamıyor 

~snaf cc!nİyetlerinin 
tevhidi bazı esnaf ce
n1ivetlerini ınenınun 

etnıeınektedir. Hunlar
dan azası az ye vari
datı kif a vet etnıiven-- . 
]erden bir kısn1ı bu 
tevhit hadisesi karşı
sında azaları çoğaln1a
sından dolayı bittabi 
çok nıenınundurlar. 

f Sofi:iııı j !/t1p111ıycı kalkı -
ıııı5fır. :'ı.lina uıı:eleleri lıak 
k111dtı bir :}l!!J yu:ma/, hıı ~ 

ef•·ııdilcrin Jıis 11<· tısalıiydıııt' 

dnkııııııyor ııesselıiııı Billııbi 
bıııııııı sebepleri ımnfır 

sıılrc al/ıııdıı ya-ı ycı:ıııışlcır-
1 ılır. Eııt"l :st'lıı.:p ııedir'! 

-Sıirıırıı ııe deıııayoji. raııi 
bo:!Jııııcıılıık /fır fJll's'cleyi 
kııpıııımı~ ıııldclliiJiıııi: lıır 
sırııda .o,;,ııırıılıııı /ıc::t'yaıılara 

kısıı bir CCPll/' Pı'rıııel; isleri:: 

~lamafi hu ilhak ye 

iltihak· nıes'elesi vü
zünden bazı garip va
zi ·etler hadis olmuyor 

Ta/ııpfa ya11gııwıılıııı e•ı 

evci ııe cıı çok ııııifeıs.~ır 
olclll /ıi:: Tıır/;fı:ri:; f 111/;11 bıı 
ıııeıııle/,d. bıı ıalurı bı iıwlir. 

l ·c bıı ı·•ılııı, cl,ıf,ıfıııılt ıı,J;ıı 
bl'irıcııf; Jı,,,. /ııınyi hır ;;arıır 

oııcı ııııırıı ı l'ııılarıı> şalısılı· 
uı /w11ı!J''Iİ/e mc.~yul r,[ıııı!Jı/

rıı/, ılıı!Jrwhın <lrıynıy11 f,i:iııı 

olan ıııeııılı 1; .. ıe l"'ırİ ıılıluı/ı.ıııı 
biliri:; ve lıu ib/ıorlrı :urar<ı 

ııfjrı11an C§lw:!uıı :iyıtd<' 
ıııeııılckt/111 :arıırımlwı ı•ıı 

cııd 1 c t ıı i 1wh Tw·Ucr 
11111/ceseir ı ı 11ııılıd/ı111 vlı.r. 

lll'r fel,iJ,d Ilclll>at clu.sincl.ç 
lırr insa11ı11 11111/eı ssır dıııası 
tabii olırıolla [ı, raber 1.ıfaı•lıı 

lhnıcıı ıııı:clclt·ri11 ucı:ijl•si 
lııı ıııwluı· ıoe keııJileriııe ııer
ıFıjmıi:: ııııl1111ılu~lık Jıa/;:kı 
Z,111111 ııııı icup ı:lliı"ir? 

!.o/; nr!.-iıı uı· rczilıiııı.: bir 
s.ıİ·rttc or!rıyıı alı/an kunılıık
rıl•k ıııes'ek'1ıiıw yd11ıce: 

hu ımdidr lwrkt.~m lwlki 
:;u sm1lt'ııu:J.fc hakkı olabilir. 
l n! ııt ıfnıtliler si:in asla. 
in,aniyd ıre mn/eııi!fel~ <'Jr 

• ~r'/Iİ lel:eyi sıirrıı, ı·ıı b<ı.~il lıır 
uuiıl11faıı L'll~ı!asmdım malı -
rımı ı•e si::e Jıiç bir şı·y yap
nıaıı11ş ı>l.cm insımlıır11 J;aı·ş_ı 

f10Sferdi!iiııi=. lı·amt'i /ıiç bir 
Jwlırıltın rıkrııamıştır. Bıı 
kcırılr ıııuskdı-rfr mi insan 
kar sıııa rıkı!lor ıw Tcılaıılıı 
cı•ımeli11dnı. ıııedı·11iyd lıorc
kdı mlc n b11h.'>l•ılı !/Orswııı:. l.Jı r 
pıırr <ı olsun ıılaııını: rıı• 

.sıı~ııııu:. 

- -
dej'.,ril. ~lesela Börekçi 
cenıiveti ilhak edilir
l·en bu cenıivetle ala
kadar iki cenıiyet gö
rülnıüştür. Buniardan 
biri .Ekmekçiler cenıi
veti. ikincisi ise l~okan-
• 

Bu ra.ma.zan bekçiler ne yapacak? 

tncılar ccıııivt·tidir. Bu 
itibarla gerek Eknıcçi
lcr ccnıiycti geı·eks<: 

l.. .. okantacılar. ccnıiyeti 
hörek(,~İleri hcniınse

mckte ve hu yüzden 
ihtil.1f çıknıal~tadır. 

Bundan ha~ka Fırka 

ır.erkezindc toplanan 
ve cen1ivetler ınurah

haslarından nıürekkt·p (Uiı·iul'i salıifc•ılı ıı ıımhat) ı 

1 
mahelle çocukları, bir teviye: 

Dan da da dan dan 
Dan da da dan dan 

diye kulakları uğuldatan 

bir davulun peşine takılıp ta 
bu Nuhnebiden kalma bayağı 
cünbi:'Şe iştirak etsfnJer. 

1 

l 

iş yürümez. 
Geçenlerde gazetelerin biri. koınis •onda da avrıca 

yazıyordu: 1
' • • 

Amerikalı bir gazeteci, ı>ı! • noktai nazar ihtih\fı 
:ı:im ~zetecile.rden bi~e ,1 

1 çıl·ınıstır. 
ydda hır peçelı kadın gostJ:.'I 1 ---·--------
rerek sormuş: , - • • • 

- Bu kadının yüzü ne için /zmırde grıp sa/-
kapalı? h [ ' ..J o da hemen ve irticalen! şu gın a ınae 
ınartaTalı savurmuş: 

- Bizde idet yüzleri fena 
halde çirkin olan kadınlar 
yüzlerini böyle, siyah bez.lede 
örterler. Ve amerikalı, o gün 

İ;ıııirılı! !Jl'İp lırıslalı!fı arflı(jı 

İfİıı İ=mir yıı:t•fdı·ri lıalkıı 

bıı /ıasflllıJ:f.1111 korı;nıııa rıı -

Yollarda küfeci ,ocuklannın 
bile (Sasepari), (Marya Mari), 
(Ali Baba) gibi dans havalarile 
zıp zıp zıpladıkları bu zaman
da, bekçilerin ağababalan gibi 
davul dövmelerine, d.:.ğrusu 
tahammül edilmez. 1 hu martavalı yutmuş 1 

rderiııi lıwsiye clıııı:kleılirler. 

llutııı bıı yıi:deıı lramııııylıı-
Onun için, b:ı sene gene 

muhakkak ramazan geceleri 
sokaklarda bir şey çalmak 
lazımsa belı:çile~ ne yapıp 

yapıp ya birer gramofon uy
durarak onlan ç.ı.hnalı, yahut 
resmimizde göruldüğü gibi, 
~anayii nefise musiki şube
sinden dı!i7etnameli -birer 
cazi>~t ve ya 
dunıp onlar!a 
etmelidirler! 

Yoksa kuru 

ince ~az uy
icrayi alıenk 

davulla artık 

İyi olmuş, afiyet olsun ama, 
ya diğer bir Amerikalı da 
ramazan gecesi sabaha karşı 
İstaııbulu yerinden oynatan 
davul gürültüleri için: 

- Nedir bu patırdı gürültü 
yahu? 

Diye sorarsa ne cevap ve -
rilecek? O zaman da: 

- Tahin helvacılan, sahura 
mab.m taze helva dövüyor -
!ar mı diyeceğiz.? 

O!!man Cemal 

tm iiıı kııpılan kııpaııııw~ı 

/ıııkl-.:ıııılıı i:ıııir sılılıiye ııııi -
ılıirlıi!Jıiıııi11 ııerıli{ji <'Jll/'e ri
ııyc/ dıııiycn korcloıı şirketi 

aleylıiııılı: taki/ıalıı ba~laıııl -
ıııı~fır. 

i:ıııitiıı yııkrırı ıııalıııllıifrn

da ıılıırrııı fa/,ir /wlklcııı bir 

çııfjıı /ııuıfıı oldııklıırı için 
bıııılıırıı polis ı•ı• belcdiyı:tll'n 

yıırı/ıııı islcıııııi§lir. 

Sahife :~ 

Es.kidevirıerdekiTürkkorsanlarinClan 

!lı~~IJ@~~ 

Hümayun şahın sofrasında korsanların kn
nnları aş, kollan oynaş gördü. 

-130-Jfıtlıarriri:. lııt ılf /,t/ı Ziy•ı 

yit Ali reis, manasmı an
lamamakla beraber bu müfrit 
iltifatı hüsnü telakki etmişti. 

Seyit Ali reisin arkasına 

iki kıymetli hil'at giydirilmiş. 

cebine de harçlık olarak iki 
kese altın konulmuştu. 

Herbiri ayn ayrı iltifat gö-
ren korsanlar da memnun 
idider. 

- Sebebi ne olursa olsun, 
bir günün beyliği beylktir ! 

Diyen tüfekçiler serdarı Ali 
ağa, kendisini tutamamış, yük
sek sesle : 

- Bu tadar hürmet ve ri
ayete layık değiliz ama aylar
danberi dağ, taş sürtüyonız; 

karnımız aç, gözlerimizin ışığı 
sönu1<tür ... Cebimiz taş , kar
nımız aş , kollarımız oynaş 

görse daha çok memnun 
olurduk!.. 

Deyivermişti. Hintliler, Ali 
ağanın bu sözlerini Hümayun 
~ahın vezirine hemen yetiştir
diklerinden o gece korsanla
nn şerefine büyük bir ziyafet 

· tertip edildi . 
Tüfekçiler serdarı Ali ağa

. nın sözlerile kendisine mükel-

. jcf bir işret meclisi hazırla!!- ' 
dtğmdan haberdar olmıyan 
Seyit Ali reis, o gece Hint 
padişhı Hümayun şahın huzu
runa büyük bir debdebe ve 
tantan.ı ile giriyordu. 

Hümayun şah evelce Seyit 
Ali ~isin hayli senasını işit

mişti reisi ayakta karşılayıp 
yıınına oturttu. Hal, hatır sorup 
yolculuktan, reisin seyahat 
ettiği yerlerden filan konuş
tuktan sonra padişah ellerini 
çırptı. Bitişik sofada hazırlan
mış olan altmış kişılik saz 
takımı ahenge başladı. 

Hümayun şah ile misafiri 

1 
buraya muttasıl d;ğer bir oda
ya geçtiler. 

Burada muhteşem bir sofra 
göz alıyordu. Musiki nağmeleri 
kubbelerde sermest edici te
rennümlerle aksediyordu. Sa
kilik edenler, yüzlerine bak
mıya insanın kıyamıyacağı 
kadar güzel yüzlü , civelek 
civanlardı. 

Hümayun şah, Seyit Ali 
reise kendi elile bir kadeh 
hurma şarabı daha verip 
sırtını okşadı: 

- Çok hoşuma gittin, de
ğerli bir adamsm .. isterim ki 
gönlün hoşolsun.. Dile benden 
bakalım ne dilersin!.. 

Dedi. Seyit Ali reis te bu 

sözü bekliyordu. Sesini müm· 
kün olduğu kadar tatlılaştıra
rak: 

Başımızdan geçenleri 
anlattık; şimdi biririk dilegi
miz vardır, o da memleketi
mize kavuşmaktır! 

Hümayun şah bu cevabı 
beklemiyordu. Bu itibarla 
önce şaşırdı, sonra kaşları 
çatıldı. Ellerini birbirine çarp· 
tı, sarayın muhafızlar başbu

ğunu çagırıp sordu: 
- Reisin yoldaşlan nasıldır? 

Muhafızlar başbuğu secde 
edercesine yerlere fJı:adar 
eğildi: 

- Ziyafet ve riayetimizden 
çok hoşnutturlar; hepsine 
hil'at giydirip harçlık tevzi 
ettik, şimdi Eğlenmekle meş

gulcliirler1 
Hümayun şah, bu . ceva.P 

üzerine yüksek sesle emretti: 
- Hazinedanma bildiriniz, . 

has misafirimiz Seyit Ali reise 
maaş bağlayıp v.,,zirlik verdim, 
herbir ycldaşına da yüz bin 
akçe tc.yin eyledim! 

Başbuğ hürmetle eğilip 
geri çekildi. Fakat o daha 
dışarıya çıkmadan Seyit Ali 
reis şaha döndü: 

- Bizzat şu oturduğunuz 
tahti acıze teklif etseniz 
durmak muh;:ıldiı-, şahım, çok 
rica ederim ... Eğer bizim gön
lümiız hoşolmak m::rat ise 
ruhsat verilsin, memleketimize 
gidelim, bu iyiliğinizi asla 
unutmayız!.. 

Dedi. Hümayun şah, Seyit 
Ali reisin buralarda kalmayıp 
kafi surette memleketine dö
neceğini anlamıştı. Fakat mak
sadı başka idi. Bir müddet 
başka şeyler konuştular, bu 
sırada padişah vezirlerini, ser
darlarını birer münasebetle 
getirtmişti. Bir aralık gene 
Seyit Ali reise döndü: 

-· Bari bir yıl bunda bi
zim ile ol! 

Dedi. Seyit Ali reis tekrar 
başını salladı: 

- Olamaz şahım! .. · dedi -
vatanıma varmaklığım lazım

dır ki Portekizlilerin ahvali 
memleketimizde malüm olup 
Vilayeti Keçerat tamamlle ka
fir elinden çekilip alına !.. 

Hümayun şah gülümsedi: 
- Memleketine bir elçi 

gönderip bütün ahvali bildi-
. . ' rırız .. 

- Olarnaz, şahım!.. Benim 
vazifem beni bekliyen kadir
galarin kasarasındadırl 

( Mabadi var ) 

ö-u dizkrinc kadar :.;ut-o 
Nadir kuşunuz var mı? Eakat nctcenin bir 

parça intizara <leğece- Btı 11e i~? 
Salihli çocuk 
hasf a /1ğında11 

ıtane caddesine I 
· dair 

a •. ~İ~in ikinci büyük.· 
M. 1/~ 1 ~ < lan ı~~\ğ1~ane 

~nda, lı' \ , ı, şchrın dığer 
Sırp· ~~ ~~ı·ı 6rihi .. h~ıg.~in 
pnda . ~tla örtuludur. 
dilınişt~ ~ t varın havalar 
~an e L:& .~li" ·t k ] · 
tbuata "" v ı· ·nr ar en-
li, iç';,I ~ haşlavınca bu 

, I~ . 
. Cadde, belki dün-
q tşj ve cnısali hu-· 
lil\:Ycı.11 bir bataldık 
~ · alacak ve o za
htıranın sakir. lcri 

• lara batar, 
otonıobiJler 

arabalar, 
saatlerce 

«aınurlara saplanır 

kalır.. ve kıs alcvhül-. 
bevaki!... • tk Lu bataklığı aşnıak 

ıçin ya sandal tutacak
lar, vahut ta damdan 
dan1~ atlamak nıcchu
rivetindc kalacaklar
dı-r. Çünki, cherııni- ' 
yetli bir gc.;i;. c,}an hu 
!ren;s cadde J::i ·uhat 
~~e J~vu:~sa hnfrelerle 
doludur. l\f<la.r.~llah 
bir kere yağnıuı· ya~
dı mı bu bahtı kara 
cadde Bav~al gölün
den 11İsan verir. 

Bu yazi 'etin izale~· 
için Eınanctc kaç de
fa ricalar edildi, va 
csefa ki hiç birisine 
kulak verilnıedi. Az 
sadaka ı;ok lJehi vi def

' eder. Biraz him~1et ve 

• 
İşte o rLaınan her gün 

Yiizlercc ınekü .. p çoru-
; 

hüsnü niyet te hu ba
taklığı kurutabilir. 
Şehrenıanetinden te

kıar rica ediyoruz ·e 
isaf istivoruz: 

• 
Daiıni kariiniz 

N-c 
* 

Bir çift en iyi cins
ten oln1ak üzere posta 
güvercini, bir ana ta-
·uskuşu, bir çift sülün 

ve diğer nadide kuş
hlrdan satın alnıak is
tivorunı. Satnı<l k isti-
venlerin ( Erenköv - . 
post restan ~I. Eın!n 
hey) namına mektup
la nıüracaat etn1elcr:
nı rıca ederinı. 

* Muhabere 
Ankarada Hiknıet 

beve : Evelce vadetti
o·irniz gibi hu vadi ye
rine getireceğiz. ~les'
elc hazırlık işidir. Bu 
belki hiraz uzun sürer. 

' ğini hrhihara siz de 
tc~liın buyuracaksınız. 

Kuponlara gelin~e : 
Buniar için kafi bir ' 
ver tavin etnıek nıaal-. -
esef her zannın n1ün1-
kün olnıuvor efendim. 

* İş arıyoru•n 
Eski \ e veni valılai·~: 

asinayin~. "ticaı cthane-. . 
lcrdc ve nıües'iC~!.!lcrdc 
n1ünasip h;r i~te ç:Jış
n1ak isti;·orun1, adı e
siın şudui-: 
Şelırcnıinmdç Den iz

aptal ın~ıhallesinde 
n1cktep sokağında ıs 
nun1~1racl·1 1\1.'f. Nuri 

ma.fem ıcnzde 
~ 

Salihli kazasında iki aydan
beri yüzelliyi mütec:ıviz çocuk 
kı:::amık ve boğmaca öksürü
ğündf"n öldü(Ju gibi elycvm 
günde dört, beş çocuk ölüp 
gitr.ıehe imiş. 

İşin en acınac<.k ciheti, bu 
faci:ıya mani ob!l'.lk için orad;ı 
bir harekd almadığı gibi 
şir.ıd;:;k olmak ihtimali de 
yokmuş. 

Bu çok açıklı facıadan bahs· 
edilirken deniliyor ki: 

Eğer buraya çabuk bir ço
cuk hostalıkları ınütehas.s1&1 
gönderilmezse feliikıct cl:ıha 
bıiyük ol:ıc~ k. 

• 



Sahife 4 

- t AVuçkUI 
~~~~ · Muharrir(: M .Tu~ 

Şimdi köye dogru koşuyorlardı 
Koyün tam ya ına geldikleri zamam 

ansızın bir silah patladı ve ... 

-iO-
Pehlivanla Hacı Ali 

Bavraktarın he\'eca-- -
ııını ınakul gördükle-
rinden daha fazla nıü
tereddit Ye sakit kala
madılar, bir ağızdan 

- Doğrusu - dediler
şu sırrı anlanıak h'tzın1. 
Emret, köye seğirte
Jim, altını üstüne ge
tirip yok aşları meyda
ııa çıkaralım, ölnıüş
Ierse intikamlarını ala
lım. 

Bayraktar, köyun 
ne suretle muha -ara 
altına alınacağını, ne
relere kaçar kişilik 
müfrezeler konulaca
ğını, iptida nereye ve 
kimin evine baskın ya
pılacağını, parolaları 
irtibat memurlarını, 
birer birer tayin et
tikten ve delikanlılar
dan bir kısmını ınan
gabaşı olarak ayırıp 
lazım gelen talimatı 
verdikten sonra bağır
dı. 

- İleri! 
Yedi-sekiz müfrezeye 

inkısam eden bayrak
tar ağa alayı, köye 
doğru geniş adımlarla 
koşmıya başladı, alı
nan tertibata göre o 
gece, Kadıköylüler 
için pek matemengiz 
olacaktı. Rusçuklu a
ğalar ve delikanluar, 
yahşi bir tehevvür ve 
kanlı tasavvurlar taşı
yorlardı. Köyün tam 
' anında ve müf rezele--rin sağa,sola dağılacak-

la n noktada ansızın bir 
silah patladı, ve müte
akiben 'bir ses gürledi: 

- Yasak, Rusçuklu-
larl Geri! 

Bayraktar ve iki ar
kadaşı hemen atların
dan inmi~ler, delikan
lılara da : «yere yat!» 
emrini vermişlerdi. 
Köylülerin müdafaa 
vaziyeti aldıkları, har
betnıek istedikleri an
laşılıyordu. Bayraktar 
karşısındaki kuvvetin 
mahiyetini bilr.ıemek
le beraber hücun1a te
şebbüsün muzur ola
cağını derhal takdir 
etmişti. Çünkıi nıüda
faaya kalkışanlar pu
sudaydı, yerlerini tet
yin etmek gayrı müm
kündü. Aynı zaman<la 
köylülerin elinde yedi 
rehine vardı. Müsellılh 
bir cidale girişildiği 
takdirde bu rehineie
rin ifna olunması nıu
bakkaktı. 

Bavraktar, dostane 
istikl;al olunn1ak iste
di iri ve haklarında 
dost yüreği taşıdığı 
şu köy halkının aldığı 
hasmane vaziyetten 
mütehayyirdi. Köylü
ler niçin kendilerini 
düşınan addetn1iş, ar
kadaşlarını hapse koy
muş, ve şimdi de silaha 
sarılnıışlardı? Ne Peh
livan, ne Hacı Ali, bu 
acip ınuammayı çöze
cek n1ütalaa serdede
miyorlardı. Onlar da 
Bayraktar gibi şaşkın 
bir halde bulunuyor
lardı. Bir «yasak» ke
lin1esile ve bir tek silah 
sesile ricat etmek çir
kin, hücunıa kalkn1ak 
mühlik, orada bıyık 
f alile vakit geçirmek 
gülünçtü. l\lanıafi kat'i 
bir hattı hareket itti
haz etmek ellerinden 
gelmiyordu. 

Bayraktar, avını ka
çiran bir şahin ğibi 
çırpınıp duruyordu. 
Tıpkı Tersenkli oğlu 
gibi bol bol küfür edi
yor, bazen ileri atıl
nıak, bazen sahur ol
mak fikrinde bulunu
yor, garip bir karar
sızlık içinde bocalıyor
du. Etrafına bir sürü 
yıldız toplıyaiı ay, bu 
avarelerle "..:6l~;:ıİyor, 
hoy köpekleri <le nö
betle hicvi ye okuvor-
lar gibiydi. -

Bayraktar, uzun ve 
heyecanlı bir nıünaka
şadan sonra kararını 
vernıişti. 

Bir küçük köy halkı-
nın önünde miskince ric
at etmekten ise silahi 
elinde orada, şu nıeş
uın köyün kenarıda 
nıcrtçe ölecekti.Kendisi 
ncf sini feda ettikten 
sonra köydeki rehine
lerin akıbetini düşün
mek boştu. 

(Mabadi var) 

Kredi buhranı 
ve odalar. 

Ticaret n1ü<lüriyetince 
bütün ticaret odaları
na birer teskere gön
derilerek ınahalli oda
lar kongrelerinin önü
müzdeki ay içinde bi
tirilınesi bildiriln1iştir. 
Odalar kongrelerinin 

, ekseriyetle hu sene de 
görüşecekleri mevat 
nleyanında kredi buh
ranından şilu'lvet . var-
dır. • 

Trakyada bulunan 
odalar bazı bankaların 
o şubelere kredi açma
sını istenıekte ve kredi 
buhranının önüne ge
çilınesini tenıenni et-
111el·•,.dır. 

Son Saat 

Bir tesadüf Yollaı~ 
Bir faciayı nasıl Emanet tahsisatı 
meydana çıkardı bu sene arttırıyor 

İtalyanın Bolonya Emanet bütçe< .... İne yol 
şehrine civar Rohati inşaat ve tahsis.:?tı için 
kasabasında bir tin1ar- mevzu ( 2SU/ll0) J;ralı 1.: 
hane vardır ki bütün tahsisat hu sene tezyit 
dünya timarhaneleri- epilecektir. Emanet 
ne bir nünıune gibi yol inşaatında şinıdiye 
gösterilmektedir. Bun- kadar takip ettiği 
<lan bir kaç gün e ·el prograını bu sene teb
bu timarhanenin de ·ri dile karar vern1iştir. 
te'sisi münasebetile ba- Bu sene uınumi şekil
zı tezahürat yapilmış de inşaat ve taı11irat 
ve işin garibi bütün icra olunm yacak, val-

• • 
bu merasimin progra- nız nıuayyen cadd~ ve 
mını, hastanedeki deli- sokaklar yapıl~caktır. 

ler tertip ve tatbik et- Bı·r f"acıa 
mişlerdir. Bu· arada 
garip bir de piyes 
temsil edilmiştir. Bu Zifaf gecesi 
piyesin bütün rollerini bir genç 
yapanlar gene deliler vuruldu 
olmuştur. 

Piyes, aşağı, yukarı, · Giresun küylerinden lıi· 
rinde geçen gün garip ve 

kızını kaybeden bir feci bir hadise ohnu5tur. 
valdenin elemlerini ve Hadise şudur: 
sonra evladına nasıl Giresuııun i'Hl•likli kü
kavuştuğunu göster- yünden l\lelik o{jlu· İhsan 

is1nind<' hir d<'lilrnnlı, !J<'
mekte idi. Valde rolu, çen hafla, cuma gecesi 
deli bir kadın tarafın- aynı köyden' bir kızla ov-1 
dan yapılmıştır. Bu lenerek zifaf odasına glr
kadın, hakikatta mev- ıniş ve gece yarısına ka-

der tatlı ınubabbelten son
cut olmıyan oğlunu ra uykuyu dalını:;;. Aradan 
aramak hastalığı ile biraı; vakit ıwı;ince oelin
maluldur. Buna muka- le güveli tavan arasıııdan 
bil kendisi gibi ayni tJ"ll•u hir t:ılıı·clı ilt- ti\ aıı
hastanede tedavi edi- mışlar. Fv\"<'ltt hıınıın k<'<li 

oldniJun:ı ihtimal n•rmiş
len bir kızı vardır ki lerse de biraz sonra ııılırlt 
hiç bir zanıan bu kıza ~ artınca :;;üphcl<'nmişl.-r. 
tahanımül edememiştir. Du_nun üzerin<' ııü,·e)·i ıa-

Fakat piyesteki rolü ban(•ayıı yapı:;;ııı tanıııa 
icabı olarak bu kadın bir el ı-ıkını5 ,.c sıkmasile 

beraber yukardan ınüthis 
bulunan kızıyla karşı- bir fPryat ) üks<'lmi:;;tır: 
laşırrca büyük bir ha- . JciJı•r ı lavaıı arasıncla ki 
raretle buna sarılmıs- çıtırdıyı ya)lan on beş yaş
tır. Hakiki kızının yÜ- larında bir ycııç <.:oeuk-

muş. 

zünü görınek istemi- Gf'nç oraya zifaf !l('t'f'
yen ve tiyatroda mü- sinde nelinle oüv<•yiıı il(' 

l l 
yapacaklar cliye oirıniş-

kemnle ro yapan bu miş. Zavalli <:ocuk !Jüzün-
kadının, o anda aklı den aldıijı yai·a ile yarım 
başında olduğu anla- saat sonra iilmiiş, y<•ni 
şılmış ve ·bir aile ınü- güvey de erl<•si oün · h,,._ 
naf ereti vüzünden ti- kif edilıni~lir. 
marhaneye kapatıldı
ğı öğrenilıniş ve bir 
tesadüf, bu hayatın 
böylece kurtarılması
na sebep olnıuştur. 

pn rwııwıwmw 

i .:ı iJ r· . r 

psodısı 
Filimlerin pırlantası olan bu 
kıymettar eser önümüzdeki 
Perşembe a,!<şamından itibarer 
MAJlk Sinemasında 

iraesine başlanacaktır. 
l1llilllllilili 

radyo, sine, tiyatro 

/)or/ittrdiııı 
Salonunda: Bu gece 

Meddah SÜRÜRİ 

FERAH SiNEMADA 
ZULMETLER PERİSİ 

Mükemmel varyete 

Çifcilere petrol 
Traktör kııllıııuuı çifçilcre 

daf/ıtılcıcak olan pelrullar için 
hazırlanan cetveller iktisat 
vckaletiııden gelmiştir. 

Opera SİNEMASI 
Bugün fevkalade takdirlere 
mazhar olıın programında 

KİN ve AŞK 
Rus hayatına ait muazzam 

film ve ilaveten· 

ŞARLeJserseri 
gulİinçlü komedi Çar! Çaplen 

tarafından 
yryete programında 

RVS BALALAYKA 
ORKESTRASI 

ve 
TENOR ROBER 
MARİNONUN 

(V'IELEK Sinemasında . 
müdüriyeti Bu hafta her gün 
ııaat 14,30 matinesinde 

KABUS (1Lö Vertij 
filimini, diğer matinelerle 

saat 21,30 da suvarelerde 
MADAM DÖ POMPADUR 

M U H AY YE l fil imini göstermekte olduğu-
H ASTA nu muhterem ehaliye arzeyler. 

Ve Bu akşam ve yarın akşam 

11111111 Öl DÜR Ü L E.: l._.FRl!lll!IA'!l!!l~~-~-y•~-ı!!_~N-İN--'l 

Serser)lr&lmrn. 
HATIRALAAI 

. 
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Tabiahmı benden iyi mi bilec le 
.... kt b ··~ 1 • • ·1 k "" L'O orunuz uuu. ..,~::-~ .• z_, . •• m ez, apı.,, 

açın, ben hamamdan filan va:J. eçfim . 

-183 ıJl11/ıt11 •riri: ldriı; Jlıt/ılt/ 
llir az <'Yel soijuk su al- hiııı·ı •ı ı.t l P~ h lıayj'jll'l 

tında: kalp 11ihi t ·lıfil,ı·lcr ~ ' 
- llonuyorumı.~ hır. 
l>ip~ Jmı)ıran ben :;;imdi Kızın n•rıli!Ji lııı j/.ııl 

kaynar su allın<la haşla- lıaJ.il,atcıı Iıt•ııı .ıourtı it 
nırken ııek haklı olaİ·ak: sıhhi, lwnı dı• akla yı•~1 

- Yanıyorum! Ilı. 
Uiye feryadı bastırmış- S lerifçi o!)ııllııı·ı ıwr' 

tun. tanıaıu dü~üıııııü:;;l<'r· t 
işin f<'ci tarııfı lrnçacak lrnt bunu bam p\·n·lii 

l ı•ıııis., halwr vı•rmi · tıl ver de )Oklu · ' aı·ılı hıı Jrndıw koı·l.:ııı· Gene Jmpıyı yunırukla- dıııı. 

mıya başladım. T<'peınden aşa!jı b 
- Ne istiyorsunuz? ·nan ('VVl'Ia buz gibi, 
- Kuzum ıuatmazel si· ra kaynar su lut'anı b 

zln bana kastiniz mi var. adanı akıllı şaşırtnıı;;ol~ 
ll<•n burada ha:;;landım.· İ· Türk Imnıanııaa ı-;ı~ 
çime hay?Jınlık geldi. !\er- lııJı yüzün<len (cehenııd 
de ise dü5üp bayılacağını. derlermiş, bu du:;; t1 

- Hir şey olmazsınız. da her halde cı•Iıcııııcl 
Doktor rapor verdi ve biz ilk basamağı, sırat kÖJ 
de harareti ona göre tes- sü olsa geı·ek ... j 
pif ellik. li.öprüyü geçmiştiıJJ· 

- noklorunuz benim kalını cehennemde ot 
tahialııuı benden iyi bll• gürecektinı. 
nıez. Ka)lıyı açın, hen ha- - ~imdi ne olacak? 1 

nıamdan filan vaz geı.~tiuı. diıu. · 
Çıkacağım. · - Hu kapının karşı: 

-- Zaten duş ınüddeli da bir kapı var .. 
- E'·<'t. 

bitli. Şimdi salona geçe- _ Onu aı;acaksııuZ· 
C<'k1inlz.. - "'asıl açarım?. J{il' 

llııldkalen su )avaş ya- deıuind<'n beri dW 
,-:ı~ azalını~ ve nihayet ku!'lulmak için uğrtı, 
taıııanıeıı l<esilınişll. ~ı;amadıın. 

lüzcaijız, hermutat ka- - Şimdi açılır. 
pıııın dışından bu duş ıllii~leriler elı.sertyıı 
l~•·ytip•tinin esbalıı sıhhiye ziıı gibi duş ınü•ldetl 
v.- l'enniyeslni şu suretle meden salona oeçme1' 
izah elli: t~ı·.er. Bu İS-" uayrı ~· 

- Tül'k hamamlarına olduğundan salon l•Bl 
biz (Cehennem) deriz. İ· na elektrikli kilit kouı11 )c 

çerisi o kadar sıcaktır. tur. Dışardan açılır, ~ ~ 
Eğer hamama do[Jru<lan dışardan kapanır. 4<ı.l 
doijrın.·a ve vücudüm lcen- - Yal.. ıı 

di di lı~rareli ile girecek o- - Salona glrdiğiniı 
lunıırsa insan, yüzüne man duvarlarda ki tııf 
çarııacak fazla hamam ba- nameleri okuyacak, , 
rareti ile hiı'den bire te- göre har"'ket edece!<~ ( 
nıasa gelince rcnıılaşır ve Haydi, fazla dlll'nııı 
bunun vücut, kan ve asap (Cehcnn<'me) girin 

1 üzerinde ınakiıs tesirl<'ri vücudünüziin hıırarrl 
olur. Hunun için haıııama zalır. 
girınezden evel soğuklan Kızın bu (celıenı11 

başlayıp glttikc<' lıarare- girin .. ) sözünü cehefl 
ti arllırılan bir duş yap- olun! .. Jlanasına çel• 
nıak nıüesseseınizde füJct- li.ızdııu. Falrnt elimctefl 
tir. gelehilirdi :.ı. 

Oıış suyunun :sıcaklııJı- ~'lr naç.ar salonun J.'f 
nı da talıaınmül dereceni- smı:. yurüdüın .. 
ze göre doktor tayin ı•<IPı, (!Uab:ıdi vat) 

Bir ihtiyar hey' -
eti mahkemede 
Cebeci köyünde zu

hur eden salP"ın hay
van hastalığını gizli
yen ve köy hayvanatı
nı açlığa maruz bı · 
rakarak köye ait nıer
avı harice icar eden • 
köy heyheti ihtiyariye-
si ha .'Vanların salık 

J 

zabitesi kanunu nıu
cibince mahk~nıeyt: 
tevdi edilnıiştır. 

·--
Gine dayak 

atmışlar. 
Aksara yda Sürücüler 

·sokağında l:unduracı
lık eden Şerif usta is
minde biri polis n1er
kezinde l..endisine da
yak atıldığı:u iddia 
ederek hükuıncte şikü
yette bulunduj~·undan 
tahkıkat icra edilı11ek
tedir. 

Vilayetin 
damızlık atltt 
« 333 » senesinde ı1 

zu n1ütecaviz daflll 
atı bulunan vilıi' 
aygır deposunun 
hazırdaki dört 11-) 
mevcudile ihti)'ıı ~ 
izalesine inıkan ol~ ' 
<lığından bu sene • 
İngiliz atı nıub~} 
edilerek vilaye~~l ~ 
hayvana tının ı~ 1 
için daı11ızlıkta k11 

ndacaktır. 

Matbuat balo 
ve kotiyonfar 
Türk matbuat (" eıniyetlP 

Bazı mücsse!iat ve fabr 

ca matb<:ıat baluı>uncla I 
edilmek üzere gö;ıcler; 
arzu edilen kotiyon "" 
nin nihayet Şubatın jJ 
gününe kadar Cağa! 
Matbuat cemiyeti ~~ 
teslim edilmesi, aksı t 

kabul edimeyecc(ıi bef 

rt.u;·. 
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H a. va gazının dehşeti 
ı Biı~ ptıiltl)71Şia caddeyi 

11 ttsıl altiist etti? 
'' 

Jı 

;:I~ 

!ile 

}ili 
ııJ 

tJJ· 
J.) 

? 

- ---
~11 geldi.. Kar başiadı .. 

n tgı "ttupada kış geldi demek 
g)' "ıe~ce mevsimi geldi de-

tl.~1 ~i r. Kann başlaması da 
J. t' S ... •• 

ır ., Uru zengı· n oyunlarının, 
J O '•cır ·1 

, 1,_ • eg encelerinin başlama-
enC. '"' , A l§arettir. 
ub~- ""ttu ti ' Pada kar öyle bizim 
yej~I ~İr hulda gördüğümüz gibi 

1 ~el ltaç santim olarak düşmez. 
l;:ıt ~ e dağlarda bir kaç insan 

teı~11 geçer. İşte kış eğlen-

IO ~~erle. de bu dağların 
a ~dil tınde ve sureti mahsu-

/ttf tdiJ· Yapı1ınış yerlerde icra n ır. 

l ·yetll' k ~}' r.1 . 'tıler atun her tarafından 
fa.bf"I llq l Ce seyYah akını buralar-
ında A. 

01>1anırıar ve eğlenirler . 
,ı ı-;_ lıc;ık • 

i);ıde ·"le , • dagların tepele-
11 "" si ~'il çıkmak için geçen 

ı. eııd"f 
~billt 0 erlerin yollan kar 
d, aları ile .. rtü.l" ld • 
·~ tı- o u o ugun-

4ı-ı .ı enlerin önüne bu kar
' "a· 1% .. Qıtınak için birer k.ır 

ı-. •el\ 
"ıı Pervane koyarlar. 

Pervane, tren gittikçe 

dönerek demir yolunun üstün 
tesadüf eden karları atar ve 
şömendöfere yol açar. 

Nitekim bizde de Anadolu 
hattını evelki gün açan kar 
makineleri bundan başka 
bir şey değildir. 

Hantalzade Tayyar vapurları 
AYVALIK - İZMİR postası 

Tayyar 
vapuru 

10 Şubat 

PAZAR 

mahduınları vapurlar 
Seri ve lüks Karadeniz postası 
Yolcuların her türlü istira
hatlerini temin etmiş olan 

Millet va~~ba?O 

PAZAR 
günü akşam saat 17 de 
Sirkeci nhbmından sureti 
kat'iyede (Zonguldak, İne
bolu, Sinop, Samsun, Ordu, 
Gireson , Trabzon , Rize , 
Atina ve Hopa ) ya azimet 
ve avdet edecektir. 

Biletler vapurda da verilir. 
Müracaat mahalli: İstanbul 

Balık przarı Y eniticaret han 
Telefon: İstanbul 1154 

raf'ından vuruldui'Yu
nu ispat için kalanla
rı da etrafa saçmıştır. 

SPtlRCW.AB 
> SPORDAN , 

mel ıe s,or esll3SID4a 
n soıın .... 

YALDA 
PASTİLLERİNİ 

kullanınız 

Bütün eczane ve ecza 
depolarında 

•atılır. 

VALDA 
ismini ta~IJID kutalır 
• deruaiııde talep edlııb 

Sahife (ı 

• 
OIJ" 

~..61 ...,~!!!!~!::-:E~ JiS .. .r 

Şarlonun \.. i 
Büyük san" atkar 
Allahın daijındal ~ şato 

bozması binaya. 
baQhyan nedir? 
Kimse bilmiyo~ ---- - - -· 

Dünya sinemacılığının en büyük komedi san'atkarı olan 
.,.arlo şehirlerden uzak, küçük bir sayfiye yerinde oturur. r v j 
serveti ile hiç te mütenasip değildir. 

Geniş bir bahçenin ortasında, etrafı ağaçlarla kaplı, bakım
sız bir bina manzarası gösterir. 

Şarloyu bu köhne, şato bozması eve bağlıyan nedir? Ame
rikada bunu bilen hemen hiç kimse yoktur, denebilir. 

Beyaz perdeler önünde bize hayatımızın en neş' eli saatlerini 
geçirten s<!n'::.:kar h:ısusi hayahnd:ı daimi bir matem, daimi 
bir hüzün V:! ye:s i'çindedir. Az söyler, çok az kimse ile 
görüşür ve nadiren güler. Onun, şatosuna çekilen bir derebeyi 
gibi bu eve kapandığı ihtiyar annesinin yanında günlerce 
kaldığı vakidir. 

Şarlo niçin böyledir? Bunu kimse bilmez. 

Hol]ivutta yeni 
bir izdivaç 

Hollivut, son günlerde yeni bir izdivaç merasimine sahne 
olmuş, (Zü Karo!) ve (Nik Stuart) evlenmişlerdir. (Zü Kkrol) 

Amerikdnın en güzel kızlarından biri olmaklıı maruftur· 
Bu itibarla bu iki filim san'atkarının evlenmeleri alaka ile 

karşılanmıştır. Yeni gelin ile güveyin resimlerini dercediyoruz. 

...- Dikkat 
Uğurlu sabık (Malü.l Gazi 

kişesi) nin üç adet tayyare 
piyanko bileti alan müşteri

lerine bir adet gazi sigarası 
ikram eder. Galata karaköy 
eski borsa hanı kapusunda 
tütüncü dükkanı. 

1 

~lliıtlıınımııııuı:ınııırı~mınmıınııımıtfll'nımıuııı•ıı111umıımnu.uı~ 

~ Muallım almanaitı .. 
1- Türk maarif cemiyeti ta- J 

rafından 1928 -1929 senesi \ 
ii için neşrolunmuş kıymetli lf 
f bir cep takvimini ve faide- \ 
\ li malümatı havi bir muhta- f 
~ radır. Herkesin işine yarar , 
} Tavsiye ederiz. il 
~mmı1111nwııımııı1tııınııııı111tB1~n11ıuııı11ıc· · · ıırıııllfllSUlll!~~-~ 
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ALTINCI BÜYÜK 
TAYYARE PıYANKOSU 

leni tertip 
} . nci keşide (11) Şubattadır. 

·$ 

1 
~ 

~ 
fi 

İKfl .\ .'.Uİl'J~tEn: _!:~ 
30-000 
ıs.ooo 
15-000 
12.000 

f\l(J\ı\F.\T: 
1.0000 

10.000 
LUTFEN DİKKAT EDİNİZ: 

Bu seneki Tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zenginidir: 
1 - 10,000 lira ve daha yukarı büyük ikramiyeler geçen sene yalnız «3,. tane idi. 

Bu sene «5» tir. İsabet ihtimali , 67 artmışbr. 
2 - UMUM İKRAMİYE ADEDİ: Geçen seneki keşidelerde yalnız «2,000• idi. Bu 

sene tam: «3,900» dur. Umum isabat ihtimali de taın: \,95 (yani iki misli)artınıştır 
3 - PİY ANKO YÜZÜNDEN ZENGiN OLANLARIN ADEDi BU SENE GEÇEN 

SENENİN TAM İKİ MİSLİNE ÇIKACAKTIR. 

1. a 1 Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde 
ıaÇ arli11ZI ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede

viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar 
tal,Hli 165 kuruştur. 

H l·s Bal k yag""' Bahçekapıda Salih Necati eca 1 1 1 zanesinde taze birinci morina 
ba!ık yağının kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Mağşuşiyetini ispat 
edene bin lira Yar. 

Üsküdarhlara müjde ~~~u~;:~~ı em· 
mu-

şan:ı ba, ğöğüs:ük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, de
rece ,{ibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra, 
kolonva, esans gibi tuvalet eşyaları uncufar sokağında yeni ıtrı· 
yat ı~ levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir. 

1"ÜRKİYE İŞ BANKASI 
Sernıa yesi: tediye ediln1iş lı.000.000 liradır 

Uınuıni hfi.idür1ük 

Ankara 
şubeleri: 

Anlrnra Atlana .\yvahk 
İstanbul Tı·ahzou Zonııuldal.: 
Bursa Halik(•siı• liayscl'İ 

İzm i ı· Giı·<•son Jh•rsin 
Saııısıuı Edı•ı•ıııil 

.)fiisail muaııwlül, l.:uıuhaı·alar, J,asalar 

Hililiahmer merkezi umumisinden: 
Ooban beşi iç ve doksan beşi dış olman üzere (880X 120) 

eb'adında cem'an (190) adet otomobil lastiği satın alınacaktır. 
Eskitebir Hilaliahmer anbarında teslim edilmek şartile itaya 
talip olanların verece~eri lastiklerin markalarile Türk lirası 
olarak en son fiyatlarını nih .. yet şubatın yirmi sekizinci günü 
akş•-• kadar Ankara Hilaliahmer merkezi umumisine bildir· 
mef.eci ilau olunur. 

ACELE SATILIK EMLAK 
A,uofyada kiin Ahmet Abut efendi konağı büyük bahçesile 

y• deki Alemdar sine;;ması ve arkasındaki kebir arsa birden 
ve J• ayn ayn acele ve müs.Ut fiyatla satılacaktır. Evin için -
d.,...ere müracaat olunnıası. 

,. Erkeğ!n vücudunu 
güzelleştiren 

ROUSSEL KEMERİ 
Bedeninizi 

inceltir ve o · 
tomatik bir 
masaj tesirile 
zayıflatır. Hu
susi tazyik ve 
trikosunun 
son derece 
elastikiyet ve 
ön tarafının 

gayet muka
vim olması itibarile arzu o
lunduğu kadar uzatılabilmesi 
sayesinde her tarafı tama
men doğrulur. 
( ROUSSEL) kemerini giyi
niz . Sizi gençleştirerek, vü
cudunuzu yumuşatacak ve 
şıklaştıracaktır . Musavver 
tarifemizi isteyiniz. Y egiıne 
satış mahali İstanbul şubesi 
bulunan Beyoğlunda tünel 
mevkiinde J. Roussel tica
rethanesi. 

Mühim ilan 
İstanbulda imal edilmekte 

olan Sanoderma sabunu fab
rikamızın mamulatı olup Bem 
beynelmilel sicil defterinde 
25925 numara ile müseccel 
bülunan (Kalodenna) sabunu
muza müşabeheti hasebile 
İstanbul Ticaret mahkemesi· 
nin 16 kanunsani 1929 cel
sesindeki karan ile imal ve 
füruhtu menedildiğini muhte
rem halkın ve bilhassa ıtriyat 
mağazalarının enzan ıttilaına 

arzolunur. Almanya Karls
ruhede \Volff ve Sohn G.M.b. 
H. ıtriyat ve tuYalet sabun
ları fabrikası. 

Telefon: 
YAZ! İŞLERİ 

is. J 202 

Bil İDARE İŞLERİ 

is 3872 

i~tanbul vilayeti ınetı·u'T nuıt u · ,.:ti 
. . 
•• ~'!1 ... < 1·1 

Mahallesi Sokagı 

Yeni mahalle Aııdonaki 

Osmanağa muhtar 
Samanvirani evll dökmeciler 
Sakıı ağacı taşhan caddesi 

• • • • 
• • • ' 

:'\. 

20 
60 
33 

102 
100 

100-l 

Ne\'ı 

eı 

diıkkfın· 

ev 

' 
Kadıköy 'Rasim paşa birinci 31 dükkan 

h:Jrl se ey .si 

1 t>O Lir:ı 

.}(ıü 

S4 • 
s.ı 

7 ']. • 
" ' \,_• ·~ 

1Cı f 

Büyük ada Karanfil Fıstık '36 ev ı .ı.; • 
Blada evsafı muharrer eml!kin şeraıt mukarreresi vcçhile bir sene ıııiiddctk icara rnbt olunmak i:zere 

14·2·929 tarikine müsadif perşembe g-ünü ~aat t 5 te ıniırayedesi ınuk ırre n.lir. TaEp"crııı emvali met
ruke icar komisyonuna ınüracı.ııt ey leıneleri. 

~hailesi sokağı N. nevi ican 
' lira 

Kar ahali Çeşme 10-5 ev 60 senevi 
« Bayezit aöa meyhane 8 (( 100 (( 
(( (( (( 8 \ahbnd dükkan 30 « 

Avcı bey pastırmacı 5 ~ M « 
(( « « 3 (( 60 (( 

Burgaz ada Hiristos mezarlık S-16 (< 150 « 
Kadıköy Cafer ağa lzınir 41 « 60() « 
Langa Kürkçübaşı Yeni mahalle 15 (< 78 « 
Edimekapı Çakır ağa Y anaki kalfa 10 « 48 « 
Büyük ada karakol 27 « 100 « 
Beyoğlu pangaltı Harbiye 6-205 aparbmarun deire 6 40 şehri 

Balada evsafı muharrer emlikin 9-2-929 tarihine müsadii cumarteİıl günü saat 15 
pazarlık suretile ihaleleri mukarrerdir. Taliplerin emvali metruke icar komisyonuna müra
caat eylemeleri. · 

Nişan taşında ;ıadn esbak küçük Sa:it paşa konağında 10-11-2-929 tarihine müsadif 
pazar ve pazartesi günlerinde saat lde zikıymet eşyayi mütenevvia bilmüzayede satılacaktır 
taliplerin mahalli satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Krezival 
l\ullanme.sı kolay ve tesiı·i 

kat'iyen şaşmı&Z. Pek müz'iç 

olan öksürüğü 'keser , -

H11va borularında biriken 

balgamlari söktürür. 

, Dikkat! .. ~• fabrıkasi 

ırıüstahzaratı, .. ~a" • salibioi 

havidir. 

___J~~~~~~~~ I 

Tütüu inhisarı umum 1 

müdürlüğünden: 
( Dik ) markalı (3000) kilo kalın maden yağı pazarlık sure

tile alınacağından itaya talip olanların numuneyi görmek üzere 
müracaatlan Ye 13-2-929 tarihinde mübayaat komisyonunda 
saat onda bulunmalan. 

Güzellik ve ya çirkinlik mezuu baiıis ise 

~' n~ r-, -
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Hiç şüphesiz tuvalet hususunda Pertev müstah
zaratını kullanmamak büyük bir ihmaldir. Güzelliğin temin 

ev bekası herkesin istimal ettiği Pertev müstahza
ratı ile mümkündür. Çünkü: Krem Pertev, Pertev tuva
let podrası, Pertev briyantini, Pertev kolonya sulan, Per
tev diş macunu, Pertev tırnak cilası ve sairesi en müte· 

1 rakki memleketlerde bile henüz emsali yapılmıyan pek 
• nefis tuvalet eşyasıdırlar. 

(ADLER) 
Yazı makinesi 

(Adler) in ufki hurufat tipi 
imtiy1zı münhasıran Adler 
}•:ızı makinesine mahsus bir 
hususiyettir. 

Arzu olunduğu kadar çok 
kopyeler çıkarılabilir. İlel· 
ebet dayanır. 

İlk yazı makinesi 1898 
senesinde ADLER fabrikası 
trarafından imal olanmuştur. 

Bütün dünyada 360,000 
makini': satılmıştır. 

Türkiye vekili umumiliği : 
İstanbul, Galata Voyvoda 
han No 7-20, pasta kutusu: 
Galata 447 

Anadolu vilayalı için iyi 
acentelikler ve seyyar me· 
murla.r aranıyor. 

'i(/11 Sr;11/İ11 ilrin ıarUrsı 
Kuruş 

61.ıcı sahifede s3r.tlıni 25 
Sinci « (< 50 
4üncü « « 80 
3üncü « (< 120 
2nci <' « 200 
linci « (< 400 

felgraf: lstanhul Saat 
İlan muh 'eviyatına dikKat 

Jlunmakla beraber bu hususta 
m·;s'uliyet kabul edilmez. 

Gazetemizde intişar eden 
bütün yazıların hakkı 

mahfuzdur. 

Abone sartJarı 
Vilayetler için; Senelik 1700 
altı aylık 900, üç aylık 500 
kuruştur. Ecnebi memleket
ler için: Senelik 3000, altı 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur 

Şaban 29 1347 

S t 1 k Talcvi"ı a 1 1 ev Çiüneş 7.081Akşam17,29 
Yeşil köyde Şevketiye bulvarı 47 No 384 hıssede 181, ~dl ~~;~~ ~ 1~;~~ 

50 hissesi muhammen bedeli 3545 lira peşin para ile müzayede. l •ıiiiimiı.mii.İıılııiıııııııı.•ıİlll-
lZ şubat 929 defterdarlıkta yapılacaktır. Mes'ul mifdür: SelimJl4ijıp 
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