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AKŞAMLARI NEŞROLUNUR

Nushası

***

her yerde (5) kuruş

Bava açıldı, fakat denizlerde fırtına devam etmektedir. Soğuklar
da bir müddet eksilmiyecektir - M.ardinde kaybolan (16) bin
liradan bir ( 500 ) .· lük sürülürken ele geçti.
Çuktır

çiıt

'

bostanın

Jıali

.

Dilenciler

Hindislanda

karışıklık

Kimsesiz ..

tÇt ıı.
Anlaşılmıyor ama yabancı eli mahsustur

ede

ve

Çocuklara bayramlık veriliyor
T opkapı fukara perver müessesesinde dün fakirç ocuklara elbise, ayakkabı, şapka
ve çorap tevzi edilmiştir. Mü·
essese her sene olduğu gibi
bu sene de civanndaki uıek tep idarelerine müracaat ederek giyindirmek üzere onar
Çocuk istemiştir.
Tepeden tırnağa giydirilen
yiiz çocuktan "72" si mektep
talebesidir . Yalnız " 22 .. inci
ilk mektepten " 20 .. talebe
giydirilmiştir. Bunlara verilen
elbise, mektepleri tarafından
kabul edilen elbise nümunesine göre yaptırılmıştır .
Müessese bayramın birinci
günü anasız, babasız çocuklara bayram şekeri de tevzi
edecektir.

Ajans tel· grafmrı llindislanın ba-

her

a1'

zı

ğııe

yerleı•in·

de

aya

(?icldetli

lrnrı~ıklıklar

iııcl

oldu{junu

ıuii·

~aca

bil"
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bildh'·

diler ve soo-

aıit

ı·a ı;u .,tular.
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nı\"tş

sönmü idi?
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Anlaşılamadı.
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4çılan her cuku,

•

>'lln başlarına
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MÜN DERİ CAT
. 2 - nci sahifemizde:
1

.

'J't l !!r.ır, Pı· l i~ l ıuhı·ı h:rı,

ülJ·

11ir Jı irıl r eisi sok akla n ıı lııh süylılyor
ı•eniyoruz ki hu kaı • ı t> tk· ı al e ylıdar o la n ınüslünıaıı
lıklarııı sebe.Ji c;ok nıüY<' nwc u sil e r, bu )' Üz<lcıı
ı l : u ılh.
lliııclbl:ıııın
hu Jıirhidt•l'irıe nirm 1::;, hir
hayli l•an düluırüşh'rcliı'.
!J İ.i n li ü ka nunları ihtiyaca
i ::- l <•rlıı hü~· ıc çok nıh l nı
ııııı ka hl'l e. ctıııckl e ı\ uzaklıı'.

Hunun

iı; in

hlr ::-cldaldıjJını !JÜl'c'n İ·
Jd tarafın reisleri, taraf,
taraf nutuklar siiyleıııiye
'l'
l'ikil'l<'ri yaltt>lırmıya

hir esas

l>aıntn yaıınıak Jılzım !JClllll!}, iııuilizler Jliıı<listnna

hir ııcy'<•l uönderııı i::-l<>r·

dikilecek

3 - ncii sahi/em izde:

dır.

Güıılııı t .ı rıhi,

Uu heyet orada l<>ll;ikal yapaeaı.:tır Ye )'aJııyoı·
da. j~t e hir kısmı hu hey·

Sı..:rıt

1'. ari

\Jı

~ütuuııu,

rr i~

4- ncii sahifemizde:
S(• r..;cr il ig iın i ıı

5 - nci sahifemizde:
Si rı ı.;ın;ı

sü tıı n u,

Sn3t < ı l

c: ahşmaklıu.lırlar. Hcsıni
ıııiz, büyük lıir ııı e yclan

da bir Hint reisinin hal·
im lrnr~ı nutuk söyl<'diiJi·
ni uüst<>ı·nıcktedir.

ha ıır.tlan,

Bi r a\ uc: liil . ' ic; in

uıbıl"

Di.in _ra ~iiıın u,

.Fatma

Çoc ııklara

Çakmakçılarda hazır
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Arpadan 42
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Hurmadan136 104
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elbiseci .,
birinci ;

Karabet Çirkinyanın
ticaret mabksmesince iflasına
karar verilmiştir. . ~ _ •
,
Bundan başka ayni_m~bke;., :
me Minerva hanında tacir. Pa- 1
panın da iflasına lca;a:r'
ver- .
.... - ~ - ~ •
iltj
miştir. Kefalet vermt~· Papa
mevkuftur.
~ •.J•
~,

Ala Evsaf Edna
Buğdaydan

('[/lise ı>ffilirl;en .

İki iflas kararı

Zekat ve Fitrenizi
Tayyare Cemiyetine
veriniz.

ü h iç f;a l.1r n ıı!

Bayram

t

içinde

yeçecek
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tıı f•J-t •\t"ı
. et YCI'•
' S(• 1)(' 1)1'
'
eıliı·
·
1 1·11111, •
~1·1 11111 w_ı l_ıu çııkıır kaza- .
'. ıı 1 "
onııııc ıı<·ı;nwı, i··

111 111 \ısıısi lcrtibalı hulu\ ·. 1
(( "I 1
.
" 1ıtı, '. ı •tır ft.•n<•rlPri >ı
l•,, 1 11 11>.tıı·

, . •... r.. .
j ~ıtı. \ ; ll<•ı·h~ı·

gayet hü1
' t~ı._ il llal,lau uürülebi•·ı,,
SIJI .· 1 1
..
ı lt<ı : \I <ı•ılir. lzı•rlı•·
~I'(
•lt• · ıı 1
.
lj ~ lliıl 4'. >a aı·a, olomobillı lli)..,l

8,1~

9,4.5,.
4, I

«·ı•klı•ri islil,aıııc--

«•ı·ı·ı·l'J

1
..
«1 1 "lk 1 . •' o un ıııuleı·
Ilı• ( )· .
•
ılı
ı ' ı::-arelı Yarit"

~''t
'''ılaıı
ı•,, , \J{\
"•llı.

-ce

soııra
·ı 1

~ '-'l'lıtı•a ' <:ı

her sir•

' hiı•a lmcaijı
lııı: dik_ hunlardan bir
lttltr. 1116k ınecbuı·iye-

~

vaz geçemiyen
öir arkadaş,
beni zorla Balatta sinemaya· ·
götürdü.
Çeşit,

,

çeşit,

renkli reklam·
!arla süslenen dar bir kapudan içeri girdik.
Beyaz perde üzerinde cereyan eden hadisatı, bu sinemada nasıl takip ediyorlar,
biliyor musunuz? Hayır değil

(

mi? Müsaadenizle size anla· .
tayım ...

**

On beşe olmaz mı? Ay·
di be; ver bir bilet.. Ayl
-

,

oanıre

z

13ir mes·; {~le

Mullva.zaya dahil emlak

w

Avrupa güzeli
I-lırsızlar da
nasıl elbise
Galiba bayram
giyecek?
hllZ!rlığı yaAvrupa güzellik müsaba-

kası bitti ve bir Macar doktorunun kızı olan Matmazel
( Simon Elizabet ) birinciliği
kazandı, memleketinin ismini
:ıa etti. Yakında , dünya güzel likmüsabakasına iştirak
etmek için Amerikanın Galveston şehrine gidecek, orada
bütün Avrupayı temsil edecek.
Matmazel Simonun bu müsabakada
giyeceği
elbise,
şimdi bir mes' ele olmuştur.
Bir çok Macar milliyetperverleri genç !azın bu mü bakaya siyah e'.b'se ile i irclc etmesin< tav_ ·y
c. <L~kt di 1 r
Zira harpt n onr tazyık
giı en, bir çok
devll!tlcrın
tehdidine ~ nyan Macaristan
namına filer, prot to edilmesini istiyorlar. Bazı arı ise Avrupayı tems' eden matn ı 1
Simonun Macarlık nam·nn 1- reket etmekte hakkı olr.:''\d
ğı k ...naatindcdirler E-ık 'il
bu mes'ele de n. ı
le · ecektir?
yö~tnr

s J " ••
- Abe kaçlı sli'er m $İze
olmaz.. Kurc uk fonçan bu
koca çal.yı buruy , ıı
girsin ibı:.d !la tarıı m 'an e 'cnmeğe değ:!.. Biz de
r 'çin
açtı te bu c nabdin be·.. r:ı!.
ir mu~evi çoc 'iu 1 d'lr•
manın Rumcl: i memuru arasında cer~y n ed ıı bu muhavere esn _ nd
açı"
göz
cocukbr r.ı urun bacaktan
::.raaından içeri sıvı~ıyorlardı.

*

Bu sinemanın belli başlı
mü ~crileri ~unlardı:
Kucaklarında küçük çocuklan ile gelen musevi kadınlar,
altmışlık ihtiyarlar.• Ustaların
dan izin alan helvacı çıraktan
ve nihayet hemen bcr cinsten
küçiı'r çap .mi r.
Fiıim,

!Vran ıu

Son Saat

*

cina bir temsildir.
"!\ e huri Sinabarla Yedi bela karşı karşıya!.,.
Birinci zil çaldı.. El, ayak,
sanda!ya, ıslık sadaları arasın·
da boğulan "kebap fı'itık, yok
mu sudan içeni,, sesleri kayboldu. Eski, kuyruklu bir piyano etrafı vclve~cy verdi ..
« Bravo, yaş
» s slcri
yükscld;.. S nr~ar pfrdc üze rinde ...
ıç..

Sinebar yalçın bir kayadan
rckibini yuvarlarken ihtıyar
bir kadın yanınC:aki kızına:
Aman kızım göziinü
yum. Merakım kalktı, s.nlr:c rim boşandı.. Acaba kul'lu!du
mu dersın?
:ıf.

Sinebar sevgilis;n· öperken,
iki küçük yaramaz:
- Dikiz et be Sinebar,
clikiz et.. Aynasız yakalar ha!.
- Aldırma imanım, haspi
geç..
Naralanm bastırdılar.
Sinebar büyük bir otomobilin penceresinden fakirlere
para dağıtıyordu, iki helvacı
çırağı:.

- Olen Hasan, bu herif
bu gadar parayı nirden buluye?.
- Ülen onlar Ameriken ..
Denizde kum onlarda para ..
- Dime be.. Bizim ustadan
da zengin mi acep?.
Mutaleasında bulunıyordu.

'f
Reklamlar gösterilirken, bir
müsevi kadını ile bir ihtiyar.
- Acaba doğru mu der·
siniz.. Bahsınıza « bir kere
tecrübe kAfidi!» diyor!. Müs~
vi kadını - İnanma be beybaba.. Bunlar yalandır yalan ..
Nereden biliyorsunuz
madam bunun yala<ı olduğu
nu? Baksanıza cesaretle ilan
ediyor..
- Kuzum beybaba.. Sen
bilmezsin bunları. Am ben
biliıim. Neden deme aldanı}'
sın .. Çünkü bu reklamı l i i ı;

dört

sirkat

rı

vak'ası

1 - Unkapanında Üskliplü
mahallesinde Ayşe hanımın
evine hırsız girmiş, bir hayli
eşya çalmıştır,
Sariklerden
Yusuf ile Adem yakalanmıştır.
2 - Beyoğlunda sakin Cem
mecmuası idare memuru Süreyya ve Celal beylerin paltogarson Ali

ir inde bir.i yakalanmıştır.
3 - Gedikpaşada çadırcı
A met ma alles"nde Katioa •
nın od~ ına Kirkor isminde
b·rL· ginni•, 90 lira ile bazı
eşya çalmıştır.
4 Kantarcılarda

cami
oc:l :ıs.nda ot· ran hafız Mustafa
efendinın oda arkadaşı Meh met, hafız efendiye ait iki
falvar ile l& lirl!yı çalmış, firar
etmiştir.

Safaşmışlar
Hask5yde sakin Zebra ha nım dün evine giderken kalafatçı Mehmet ve mehmet Ali
isminde iki ki inin tecavüzüne
maruz ka mıştır. Mütecavizler
y kalanın !ardır.

Para ve sopa
Tahtakalede sakin Ahmet
ile Necip bir para mes' elesinden kavga.etmişler, Ahmet
Necibi sopa ile fena halde
döğmüştür.

Bir

yangın

Pangaltıda oturan tacır Katipzade Sabri beyin evinden
dün gece yangın çıkmış, sirayet etmeden söndürülmüştür.
Bırakılan çocuk
Unkapanında Hayclarda imam Nusret efendinin evinin
kapısı önüne dün gece on
~ünlük bir kız çocuğu terke·
dilmiştir. Nevzat darülacezeye
gönderilmis, tariki hakkında
tahkikata başlanmıştır.
Birdenbire tıldü
Kasımpaşada Kulaksızda sa·
kin bahriye mütekaitlerinden
50 yaşında hacı İsmail efendi
dün gece evine giderken sokakta birdenbire yere düşmüş,
sekteikalpten ölmü tür.

mübadillerimize teffiz edilmek üzere Ziraat bankasına
devredilmekte olduğu yaz~lmış
tı. Bir akşam refikimiz, Istanbuldaki Yunanlı emlakine de
vaz'ıyet edileceğini yazmıştır.

Şişlide

oturan Belkis hanı
mın kızının vefatına sebebiyet
verdikleri iddia olunan doktor
Atıf, Kcran, ve zevci Cemal
bey!cr.c ebe Fatma hanımın
muhakcme"li ile Erenköyünde
kı; lisfsi talebesinden birini
öldüren Fikretin muhakemeleri bugün öyleden sonra ağır
cczı.
mahkemesinbe
rüyet
ed:lecektir.
babanın b:ıbasının babası

icat

etti..
- Ya!!..
Perde aralarında piyanu
« Ali baba » adlı oyun havasını çalıyor ve hemen bütün
sinema ehalisi : « Ali baba ,
Ali baba! » diye piyanu ile
birlikte tempo tutuyordu. Bu
gürültü arasında Müsevi kadınların
kucaklarındaki çocuklar uyanıyor ve bu sefer
bir ninni başlıyor :
Avrit.ıi. la peçedara .. .
Esta bebeka ninni ... .
Kirmozos, peyçoz lasalamora ..
Nost:a bebeka ninni ...

..

niyet göstermitir.
Bittabi, muavazaya dahil
olup anadoludaki Yunanlı arazisi de bu 500,000 İngiliz lirasını
aldıktan sonra hükümetimize intikal edecektir.
Yunanlılar, bu kadar müsait
olmasına ve evelce kabul etmelerine rağmenSOO,OOOliranın
tesviyesine yanaşmamakta ve
müsakkafata mukabil de ancak 100,000 lngiliz lirası vermeyi teklif etQIİŞ bulunmak-

Bizim tahkikatımıza nazaran
fstanbuldaki firari Yunanlı
emlakinden maada diğer Yunanlı emlakine vaz'ıyededil mesi mes'elesi, Ankara miıza
keratının vasıl olacağı neticeye göre teemmül edilecektir.
Gayri müb dillerimiz, İstan
tadırlar.
buldaki Yunanlı emlakine kiAtinadan gelen son telgrafmılen vaz'ıyet edilmesi, Yu lar, Yunan sefiri M. Papya
nanlılan derhal yola getireceği
M. Tatarakis yediye gönderilen
kanaatindedirler.
yeni talimatın da esas itibariyİstanbuldaki Yunan eml5. le eskisinden farksız olduğunu,
kinden istifade ettikleri tak hatta tarafeyn noktai nazar·
dirde gayri mübadillerimizi
1
lan bu defa da telif edilmezse
tatmin edeceği anlaşılmaktadır.
müzakeratm müsait bir zama·
Gayri mübadiller cemiyeti
ı
na talikini ileri süreceklerini
azasından bir zıı.t, Yunanistan·
bildirmektedir.
daki gayri mübadlllerimize ait
Gayrı mübadillerimiz, Yuarazi ve müsakkafatın takribi
nanlıların gene işi sürüncemeolarak kıymetlerini tespit edede
bırakmak istediklerini sararek hükümete ar:ıctmiştir.
haten gösteren bu telgraflara
Muınaileyhin tahminine göre,
bakarak fstanbuldak:i Yunan
Yunanistan muavazaya dahil
emlakine vaz'ıyet suretile muarazinin kıymeti 6,000,000 ve
kabele bilmisil mukarreratının
müsakkafatın kıymeti de 1
milyon 300,000 İngiliz lirasıdır. daha fazla beklemeden tatbikini
temenni etmektedirler.
Tereşşuh
eden malümata
17 ve ya 19 marta inikat
göre, hükümetimiz, Ankara
• müzakeratında müsekkafat için edecek kongrada da bu hususta teşebbüsat icrasına ka·
bir milyon ve muavazaya dahil
rar verileceğı muhakkaktır.
arazi için de 500000, İngiliz

!Bugünkü
· muhakemeler

*

er

lirası

olmuştur:

ları çalınmıştır.
Şüphe üzerine

nberleri

I Ja,Talaı~

Umumiyetle dii"
16
bin lira zelmek istidadını
Mukabele bilmisil yapıl Çalınan paranın
gösteriyor
m smı istiyorlar.
bir tanesi ele
Bugünden itibaren me~e"
ketimizde
bilhassa şehriınızd•
da istemek
s u r etile
Anadoludaki Yunan ~mla
havalar
düzelmiye
başianıışt•;·
. geçti
kinin, bono mukabilinde g;ıy•
azami fedakarlık ve hüsnü
Alakadarların verdiği mal.~·

pıyorlar
Dün,

Telgraf

.

.

13j r

Di"ışiin< ·e

F eriköyünde
bir kişi öldü,
iki kisi de

Emanette nizomname mı,• talimcttname mı•
yapmalı?
Enuu1et
nın devlet

rı1adıkları kar~

nndan
sonra bir kon15İ~ on
toplannıı~ ve Eınanct
nıcmurlarının
tabi
olacal·ları
kava idi
t<·spit ctnıişti. Bunlar
nizanınanıc nıi, yoksa
talinıatnarnc nıi olacaktır.

Dün Feriköyünde bir cina·
yet olmuş, bir Türk genci
ölmüş, iki kişi de yaralanmış·
tir.
Polis cinayet tafsilatını vermemiştir.

Bizim aldığımız malümata
nazaran F eriköyünde civelek
sokağında oturan bir kadın
Fcriköyünde börekçilik eden
Abdurrahm ..nı ve arkadaşla
rını evine alarak eğlenmeğe
başlamış, bu aralık civar delikanlılarından balıkçı İbrahim

c ıı-:; ne~
encunı:.-nıne Ycri!nx·k
üzeredir. Eccünıcn bu
hususta bir karar ittihaz edecektir. P'ro jc,
Bu proje

nızaınnaınc

olnıası

istenirse,
Ankara ya
gönderilerek
hey'eti
vckilcdcn gcçirikcck,
aksi takdii·de hclcdivc
nıeclisine
sevk olunacaktır.
~lanıafi

birinci şık
kın kespi kat'iyet ctnıc
si daha fazla nıuhte
nıcl hulunınaktadır.

Tekaüt

'
yaralandı

1

n1cn1Lırların1enıunı oi-

ı·a<·ı a

maaşları

başladı

Bugün üç aylık m "lckait,
Isfahan makamında bu nineytam ve eramil ma~larının
niyi de dinledikten sonra,
verilmesine başlanMıs r.
bana çatmclctan zevk alan
Osm.ın Cemal beye burasını
İngiliz scı·r..
tavsiye ederim. Gö~ husu'
İngiliz ı;cf:ri butr!'ı gcıır,sunda pek ç'k ist.fade ede· r izden mczur'yctle ı.
'c.l '•
ce:· mu ıı~·k lrl ...
ı. !. l :p
I l .e gid~ı:cktir.

. 1

ile :ırkad:ı;:ı Zekeriya ve Ramazan bu eğlencenin devamını menetmek istediklerinden
mczkür eve gidip gi!pegündüz bu rezalete tahammül edemi yeceklerini söylemişlerdir.
Bu müdahale içerdeki Abdürahman ile arkadaşlarının
canını sıkmış,
derhal dışan
fırlamışlar ve kavgaya başla
mışlardır.

Kavga pek kısa olmuş, bu arada Abdurrahman tabancasını
çekerek İbrahimi ·yere devir miş, sonra da sustalı çakı ile
Ramazanı ve balıkçı Zekeriyayı
yaralamıştır.

İbrahim

derhal ölmüştür.
Zekeriya ile Ramazan hasta·
neye kaldınlmışl:udır.
Katil Abdurrahman silah
sesine yetişen mahalle bekçısı

tarafından

yakalanmış

ve polise teslim edilmiştir.
Mes'eleye müddei umumilik
vaz'ıyet
etmiıjtir.
Hadiseyi
m:ıktul İbrahim taraftarlan
başka türLi ı;.nlatmakta, gürültüden komşuların, bilhassa
İbrahimin hasta olen k;ırısının
mütee s • o el :-•.ınu, ı.:nun için
~li .. t j y
1
t'c;ı t:dil(

l~

1,)

ÇI .tıgn.ı &Öyı
1

(

re

Mardın, 9 (H. M.). Geçenlerde muhasebe veznesinden kaybolan «16» bin liralık para mes'lesinden dolayı
veznedar Sabri efendinin tevkif edildiğini bildirmiştim.
Kaybolan paralardan üçüncü
seriye ait « 8370 l> numaralı
bir adet beş yüz liralık varakai naktiye belediye mültezimi
« Mehmet Nazo » tarafından
belediye veznesine teslim edilirken yakalanmıştır. Bu paranın mültezimin eline nasıl geçtiği tahkik edilmektedir.

Çekiree sürüleri
memleketimize
mi geliyor?
Mardin 9 (H.M) Sudan
çekirgeleri sürülerle Şarki
Erden mıntakasına girmiştir.
Bu çekirgelerin yumurtladık
ları söylenmektedir.
Çekirgeler sürü halinde Birüssebi civarından ve dahilinden geçerek şimali şarki istikametinde uçmaktadırlar.
Geçen sene memlekttlmize
gelmiş olan bu çekirgelerin
tekrar hududumuzu geçmelerinden korkulmaktadır.
Bu .felakete karşı tedabir
ittihazı imkanı da yoktur.
Çekirgeler gelirse, bu sene
iyi olan hububahmız harap
olacaktır.

Mamafi

burada

faaliyete
da iyidir.
beraber
çekirgelerin de Suriye hududundan içeri girmesi muhtemeldir.
İcap eden mahallere çinkolar tevzi edilmekte ve müca·
dele memurlan ayn ayrı mın
takalara gönderilmektedir.
Süriyeden gelen bu çekirge
tehlikesine karşı Türk ve
Irak Hudutlarını vikaye için
her iki hükümet müşterek
tedabir İttihaz edeceklerdir.
Bir İngiliz memuru İrak hükümeti namına Nusaybin ka sabasına gelmiştir. Tarafımız dan da Talat b~y bu işle
meşgul olacak ve lngiliz me murile temas ederek müşterek
tedabir ittihaz edeceklerdir.
başlamıştır. Havalar
Martın girmesi ile

Mardin vilayet meclisi
Mardin 8 (H.M.) - Umumi
vilayat meclisi açılmıştır. Fevkalade olan bu içtimada bütçe
işi halledilecektir.

Efganistanda
asileriıı tedibi
başlıyor
Londra, 7 -

Moskovadan
göre Kral Amanulla:• han askerleri Baha Sakinin askerlerine taaruz et-

bildirildiğine

mişlerdir.

Kabilin
"27,,
kilometre
mesafesinde iki taraf askerleri arasında şiddtli bir muharebe olmustur.

Belediye intihabatı ve gidemiyenler
Yeni belediye azası intihabatına bugün de devam edilmiştir.

ntihabat 10 güne kadar
hitam bulacak ve netice o
zaman anlaşılacaktır.
Memur olup ta vazifelerinin
başında bulunmak mecburiyetinde olanlann evlerine zarflar
içinde rey varakaları gönderilmektedir.
Müntahiplerin kamilen C.
H.f. namzetlerine rey verdikleri anlaşılmaktadır.

Vali beyin :-eyahati
vekili ve Şehremini
Mı.;hittin B. bugün Ankaraya
vasıl olmuştur. Muhittin B. bir
kaç gün Ankarada kalacak
ve oradan akrab~larından bazılarını ziyaret etmek üzere
aglebi ihtimal fzmire gidecek
bayramertes; avdet edecektir.
V. li muavini Fazlı B. Muhittin B. i. se~ahat: hususi mahiyett~ olduğunu söylcmistir.
Vali

mata nazaran eğer bir iki gııo
havalar bugünkü gibi devaııı
ederse artık kar yağıııası
beklenemez . Fakat havalat
birdenbire değiştiği takdirdı:
karın gene başlaması muhte""
meldir.
Havalar bugünkü gibi de:
vam ederse hararet geceleri
azalacak,
gündüzleri a~·
caktır.

Askeri rasat merkezipİJI
raporuna nazaran bu gece
asgari hararet "-5,, e diiŞ'
müş, bu ·sabah saat "9,, a
kadar nakıs bire yükse!ıni;ıotİr·
Trakya üzerinden orta AJılY
doluya kadar gelmiş buiunııJI
Avrupa yüksek tazyiki Kara·
deniz ve Adalar denizine doğ•
ru şüratle yayılmaktadır.

•(c

Karadenizdcki düşük tazyt
şarka, Anadoluya girmiş ~:A
lunan Akdeniz küçük tazy ....de Suriye ve İraka doğtd
ilerlemektedir.
.
·Hava bütün Türkiye dalı•'
tinde kısmen bulutlu ve ya•
ğışlı, kısmen açık, rjizgar ıı·
mumiyetle mutedil olacaktı'·
Denizlerimizde fırhna devaııı
edecek, sıcaklık azalacaktır.
Marmara ve lstanbulda: Sçma ekseriyetle açık, kısı:ı:ıell
bulutlu olacak, rüzgar mute•
havvil ve mutedil kuvvetle ese'
cektir.
Hn grcıık ve snğıık yer
Dün Avrupanın en soğıılc
yeri Moskovanın cenubu gat'
bisinde idi ve derece "-18de
göstermiş~i. En sıcak yerler ,
+ıs ile ispanya ve Gaskoll
ya körfezi sahilleridir.

Ekspresin vaziyeti

Dün sabah Hadıınköyle ı<a•
bakça arasında kara saplaoıP
kalan ekspresin bugün kurtıl'
. ·ıe
rılmas1Da ve bu gece ~ hr ııııı
gelmesine intizar olunmaktadır·
Avrupa ekspres.İ bu akşa."1
Sirkeciden hareket edecekbdr.
Trakya ve bilhassa Edirne e
havalar iki gündenberi soll
derece iyidir. Yalnız yerlerde
ve hat üzerinde kar vardır.

Buzlara sıkışan
vapurlar
Limanımızdan

kalkara1'

Rusya~ Nikolayef limanıP 11
giden Ingiliz bandıralı «Esek 5'

kif» vapuru Köstenceden ydirmi ınil açıkta buzlar arasıP a
mahsur kala!ak karaya. ~tur;)c
muş ise de ımdadına gıdılet
kurtarılmıştır.
.
Ayni zamanda bir İngifıı
vapuru da (Odesa) sahiliodde
buzlar arasında kalmış ise e
kurtarılmıştır.

M_a_t_b_a_a_c_ıl_ı_k_m_e_kt_c-;_bi

bugün

açılıyor

,

Matbaacılık mektebinin r~:e
mi küşadı bugün saat be~.
Devlet matbaasında yapıl~
caktır. Resmi küşatta bulu •
mak üzere bir çok zevat d•
vet edilmişlerdir.
ıı
Maarif vekaleti mektebe ~
bin lira tahsisat verıni~;a~
Avrupadan celbedilen ınıı ıı·
hassıslardan biri de bu ı;ııe
tebe memur edilecektir·

Hilöliahmerdc . ıi

Hilaliahmer cemiyeti heY ~
idaresi bugün bir içtiınıt. t
tederek Hilaliahmer vı1a,r:il
kongrsınin
içtima
gürıll
kararlaştıracaktır.

Bir

dişci

'

ne

?

yapıyormıtŞ·

,•

11
·
Sahte pasaport mes 'eleS'
~·riyctı
den dolayı polis nıil"k'l\lltıı
birinci subesinde tah ı
devam edihıcktcdir.
İŞ •
Bu gibi sahte pasaport liSçc
!erine vasıta olduğu Pj~ııı
istihbar dilen Taksiınd~ \.0 r1'
sokağıııda diş tabib: . içe\'ıılıa
efendi pol 'lCC tahtı ist
alının· r.

~i

fik,

~ile
Q.ıı

1
4111
liği

•v mart

·.
nı

GUNLJ.N
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. c aı11
Cezalarını femYiz mahkemesi

Yeni ceıniveti beledive azası intihabatına
başlandı. Yeni belediye
nıeclisinin ön1rü kısa
olacaga bcnzeınekte
dir.
Filhakika yeni
beledi veler
l·anunu,
«B. l\f 1\1.n nin bu devresinde kabul edilirse
intihabatın
veniden
yapıln1ası
ıcap ede cektir.
Yeni I·anun, hakkı
huzur nıes'elesine de
nihavet verece ·tir.
1\klıJ-ın,ız maltin1a a
göre, bel di;eler kanunu, bütün işi belediye azasından n1ürekkep bir encümene
vernıektedir. Bu encünıen, her belediye dairesi dahilinden seçilen
azadan birer kişi tefril· e( ilmel< suretile
tesekkül edecel~tir.
Bclcdivc azası, hakkı
huzar "yerine, ayda
cı ı~,o » ~er lira maaş

eınyiz

mahkemesi, Burda gayri kanuni hare~ ~. ~eşebbüs edenler hakkın
•~ ıdam kararını tasdik et•11•f
,. ı ..
l

•
iş bankası tarafından mü-

te·
Jerİ

.

ece
üş•

'

tir·

kerrer sigorta i.şile meş1:111 olınak üzere teşkil oluna~k şirketin tamamen milli
%ıaınıa karar verilmiştir. Bu
&ıır-u e sene d e uç
·· mı·ıyon l"ıra~·
ııı· ın harice gitmiyecği tah-

-

ııı olunmaktadır.

Vali vekili ve şehremini
Muhittin hey dün akşam
lltı karaya gitmiştir. Seyahati
lıı ~~ devam edecek olan
~Qhittın bey, hunu hususi oak icra ettiğini söylemiştir.
A lmanyada vefat eden
Iİ
muhtelit mübadele azal ~d~n jeneral dö Laranın ha~t·uıı tayin için Cemiyeti Ak~a bu günlerde müracaat
Oınesi muhtemeldir.
Askeri liseler dün Harbiye
~b mektebinde atletizm müb- akalan yapmışlardır. Har 1~e, Halıcıoğlu ve Kuleli tabt elerinin bir geçit resmile
lııaşlanan müsabakalara 800
lıı~tre koşusu ile iptidar edill\ıı

lştir.

a·. . ....

.

~ llUıcılıgı harbıyeden

.

Riza,
tf <:İliği Halıcıoğlundan Ziya
(ı tııdiler kazandılar. Zaman
.31) dakika idi.
l Yii!ı.sek atlama çok heyecan~ <>ld_n ve (1,65) atlıyarak
f <lrbiyeden Riza efendi birin~~ieldi. Halıcıoğlundan Tev- .
dij Harbiyeden Selman efenikinci ve üçüncülüğü ka""ldılar

1

.

O• 35 metre bayrak yanli ~da. Harbiye takımı birinci~ Ve Kuleli ikinciliği aldı.
d SOo metre koşuyu Kuleliktıı. Sadi efendi (5) dakikada
alandı.

~

ra1'
nınll

eJ<S'
yir·
ındıı
ııır

aere~

atmada Harbiyeden
(3)
efendi birinci geldi ve
b- adıın atlamada gene Har· ·
l)eden R'ıza e f en d"ı b"ınncıli~
' -1dı. 3 - 1000 bayrak ko~i ~ Harbiye takımı birin' "-llleli ikinci geldi.
Japonyanın Moskova ateşe
~ llavaJi M. Kiosabura inti-.
etmiştir.

[)un Karadenh;den lima- 1
qlt l tııınıza gelen ltalya ban- 1
· a 1 Maye gaz gemisi Rumeli
~ önüne geldiği zaman ·
k~hı esi bozulmuş, elektrik
~t <ı~ıınu yerinden oynatmış
~dtllıiri takılı kalmıştır. Va-

~ıı::~:.

kurtul

ına

.U~

Galatasaray ve Rokolej atletlerinin
"'ıı.kile yapılan Nihat spor
1lil'ılk koşusuna (64) sporcu
etıniş Galata aray ye:ıert

IA\flüa7@0

SilalıştırlarJJı J,.aı1 larıııdal

Jey değildi.
- / 5,)-Jfulıarriri:
Şive!, korsanların sualine:
hayır, biz daha hayat iksirinden içmedik; fakat içeceğiz!

Diye cevap verdi.
Kelle
Bekir sordu:
- Ya? .. Ne vakit?
- İ.!.tanbulda.
- ka.nbuldamı?
Korsanların hayreti gittikçe
artıyordu.

Kelle Bekir:
İstanbulda çeşit çeşit
tüccarlar vardır ama hayat satan kimseyi işitmediydik yahu .•
Dedi. Şive! kızdı, elini ma• saya vurdu:
- Böyle ikide bir sual sorup itiraz mı edeceksin, yoksa
dinliyecek misin?
Kelle Bekir, Portekizlinin
böyle kafatutmasıııa adeta kız
mış, azkalsın hemen oracıkta
kavga çıkaracakb, maceralannı buraya kadar öğrc.ndikten
sonra mabadini de merak eden
Pala Hüseyin Kellenin yüzüne
dik dik baktı. Kelle ınes'eleyi
alacaklardır.
anlıyarak sustu, Pah Hüseyin
Portekizli silahşura :
- Devam et çelebi !..
lazım!
Dedi. Şivel devaı:ı etti:
Bu sihirbaz ya~cağımız
Şark demir yolları şirketine
ahiren Şehremaneti tarafından
müşkül bir hizmet mukabilingeçen seneki tavsiyeye rağ de bizi zengin etmeyi ve haydt
men kar makinesi getirtmeiksirini vermeyi kabul etti .
diği için ihtarat yapıldığı yaBize ondört mck'\lp verdi.
zılmıştı.
Bunları gideceğimiz yerlerde
Son kar günlerinde, Sirkecisöylediği adamlara verip yol
Y eşilköy trenleri umumiyetle
harçlığımızı alıyoroz .. Nihayet
iyice işlemişlerdir. Hattın diİstanbula vardığımız zaman
ğer aksamı da sürale kardan
ondördüncü mektubu açacatemi.denmiştir.
ğız : Bize rehin verdiği şeyle
T ahkikatımıza göre, bu, şir
ketin ihtarat üzerine derhal
birlikte zarfın üstünde ısını
kar makinesi getirtmesi sureyazılı olan adama müracaat
tile değil; Anadolu hattı idaedceğiz, o adam bize hayat
resinin kar makinelerinden
iksirini verecek ...
üçünü muvakkaten Şark demir
Bu se~er Pala Hüseyin dayollan kumpanyasına vererek
yanamadı:
muavenette bulunması saye- Acayip ...
sinde temin edilmiştir.
Dedi; fakat sonra gene
Gelecek seneye kadar her
kendisini
zabtederek sustu .
halde kar makinesi getirtmesi
Şive! devam etti:
şirkete tebliğ ve tekit edil - Şimdiye kadar sihirbaz
ıuiştir.
ne söyledise hepsi oldu. Yoldincı sinif takımı yanşı kazalarda çok itibar gördük ...
narak kupayı almışbr.
Adeta el üzerinde gezdirildik.
fgan sefiri Gulam CeylaPara bol, rahat bol, Yalnız..
ni han kral Amanullah
Şive! birden sı.s·:u . Jirar
hazretlerinin daYeti üzerine dün arbk devam etmemesi için
Kandekara hareket etmiştir.
ayağına basmıştı.
ile L .1>imi olan zat,
Korsanlar işin asıl mühim
Ş vazifesine b~rken kaöğrenmemişlerdi.
cihetini
za kaymakamı Refik beyi
Sihirbazın silahşurlara tevdi
ziyaret etmemiş ; buhal Refik
ettiği vazife acaba ne idi?
beyin g"' cüne gitmiş. Bu ara
Kelle Bekir
elile Şivelin
bir bayram o uş, hakim bey
omuzuna vurdu:
şöyle bir ziyaret yapmış; yani
u um arasında bir ~ey, Refik
Taşıdığınız, İstanbula götürdüğünüz rehinenin ne olbey buınm üzerine İstanbul
duğunu söylemedin yahu!.. ..
vilayetine müracaat etmiş.

E

*

Ktıldırımlor

u fünundtı
i\J· serhat deriler

lq b~ at]ı Darülfünun-

bit ır genç gönderdigi
·~r 01ektupta hüku~~ 1~11 her sene binler. ır·
ıı "- a tahsisat itası
li~i ~·u~d_an celbetfıh.ı rof ~rier tara.""•ın
1) 1 <ltı
ver· ıınekte
l'<\ l serbest }·onfeilta bir il·i Alusc-

kızından

Yi
kinı

enin

nıada

devam et-

nıediö-inden
,..,

etn1ektcdir.
Fcntı *
re.kılar

Al

şaıııcı bir kariin1İz
zanıanlarda piya-

son
sa\a
•

çıkarılan rakıla-

rın fenalığından

bahsetn ede ve müskirat
inhisar idareinin na-

'~rar

daira
Galatada oturan İhsan atlı bir karii111iz
son yağan karlar dolayısı ile Eıninönü ve
Karaköv kaldırınılaı-ı
nın bozularak geçiln1ez bir şeki aldığın
dan şikayet etnıekte
<lir.

* dair.
Tramvaylara
c< Her sabah Yazifeın
icabı

Eıninönüne

ın-

onları yanımıza alamayız!

Pala Hüseyin de atıldı:
Öyleya... Bilmeliyiz !..
Yoksa yanımıza almayız!.
Şive! etrafına bakındı. Korsanların şimdi hiddetlenip tepelerine binmeleri ihtimal
dahilinde idi. Halbuki kendilerini pek te alakadar etmiyen
bir mes' ele için korsanlarla
yeniden arayı bozmak işlerine
gelmiyordu. Şive! yüzü sapsan bir halele, korll8Dlara yalclaştı:

Ne olduğunu söylersek
biı· daha bize bir şey sormıyacağınıza namusunuz üstüne
yemin eder misiniz?
Korsanlar, heyecanla:
- Peki, söz veriyoruz, söyleyin bakalım!
Dediler! Şivel tekrar etrafına bakındı. Pala ile Kelle de
-

yaklaştılar. Şive!:

- İstanbula bir tabut, bir
ölü götürüyoruz!
(Mabadi var)

eski rah
i ortadan kaldırıyor

mamış

Şikago

şehrinde

.lk'.;'allı

i nar. la ın

İntihabatta belediye
azaları

ötedcnbcri iki

1 ısını olduklarından
bu iki rakip kütle bir
birini nıal[lup etnıek
için ellerinden ne gelnıışse
Fırka

rey

yapnıışlardır.

reislerinden biri,

sandığının başına

yaklaştığı
takdirde
kafası parçalanacağı

na dair bir tehdit
mektubu almış
ve
korkusundan ailesi ile
birlikte Şikağoyu terketmiştir.

l~ey sandığı
ınıser

taf:rka

m",him bir kısmının
s;:ıorculanmıza tahsis edildiğini
yazmışbk.

Bundan fevkalade mütehassis olan fedt:rasyon teşekkür
lerini fırkaya bildirmiştir. Binada yarın duş salonlannın

bir ko-

ye ateş
acn1ıva hazır iki kuv.
vetli polis kıt'ası tarafından ancak nıuhafa
za edilebilıniştir.
Şikagoda o gün intihap ını, yoksa muharebe nıi oldu, bir çok
kimseler arada fark
n1itralyözlü

inşasına başlanacaLi:ır.
1111/kaıı

-

ftıl'lllllJl/Sl

Balkan kupası namile Balkan hükü:netlerine mensup
sporcu!ann iştirakile bir spor
turnuvası yapmak tasavvu
vardı. Buna Türk takımı da
davet
olunmuştu .
Ahiren
Yur.anlılann bir feragati mUnasebetile bu tasavvurla merkezi Avrupa kupası maçları
komitesinin meşgul olması
takarrür etmiştir.
Bu hususta alakadar mümessillerin iştirakile Bükr~
veya Sofyada bir içtima yapılacak ve turnuva esaslan
tespit olunacaktır.

kalmadıvını söylemiş

lerdir.

Nev York borsasında kumar
Fuhsla
mücadele
cinneti
,
lzmirde fuhş ve firengi
ile mücadele etmek üzere b:r
cemiyet teşekkül edecektir.
Cemiyetin nizamnamesi ikmal
edileceğindan, cemiyet bir ka~
güne kadar faaliyete başlıya

Geçen gün Nev York
şimdiye

olanların

zıncısı,

sekiborsa

Dün gece Beyoğlun
da bir Rus kadını sarhoş oldu!,ru halele, sı
nemaların önünde gelen, geçenlere taarruz
ederken zahltaca ya-

büvük
•
muamelesi yapılmıştır.
Bunun sebebi 4 martta mister Huverin
cünıhur riyaseti ına
kanıına oturn1ası hadisesi idi. O gün Nev
yorklu bir banker «31»
n1ilvar dolar kazanç

kalannuştır.

yapn11ştır.

vinı.
Fakat hen1en
İ.er sabah ta nıutla! a
ı..inıe geç kalıyorum.
Huna da sebep, sabahları sekizle on ara~ıı1da Taksinıden sonr.ı
boş tran1vay hu1an1aınaklığıın<lır.
Temin
ederim ki
tran1vav
şirketi, benim gibi sa.bahları saatlerce boş
tramvav b,.ldiYenlerin
hi. sivatına tercuınan
olan -5u nıektuhu naz.-ı
rı dikkata alır, sabah
servislerini belki hiraz

fırkası

Beyoğlundaki

binasının

kun1andasında

kadar

ınecburi,·ctind

Cümhuriyet Halk
rafından

dağa kaldırıln1ışlardır.

\·akli

Bir kadının
aleni tecavüzü

Dıış salonları yapılıyor

Rey vermeleri icap
eden pek çok kinıseler,
elleri ayakları bağla
narak intihap gunu

borsasında

!JPı,:edir. lm~ıı.:
is<' ~ Ü 4;) !JCt;t"lir.

Her seni: l-ayram günleri
futbol müsabakaları yap~ak
mutattır. Hele bu bayramda
b• na çok ihtiyaç vardır. Bu
müsabakalann tespit edildiğini
1 inci günü Beşikt!lŞ - Fener
m~hte. itinin Galatasarayla, 3
üncü günü de Galatasaray Be~il.taş muhtel!tirin Fenerbahçe ile karş~caklarını
yazmı!'ıtık. Çok mühim adde d itebilecek bir mahiy tte olan
bu maçlar, havalar tekrar bozarsa yapılac<>ğı çok ~ phelidir.
Temenni edelim ·i yağmur
ve kar tekerrür etmesin de
sab:rsızlılda
beki nen
bu
maçlar yapılabilsin.
Bir mııracı>al
Tamşuvar b:rincisi, Banatol
takımı namına evelce şehrimi
ze gelen Romen hakemi
tarafından
federasyona bir
mektup
gelmiştir.
Bımda
Banatol takımının şehrimizde
üç maç yapması teklif edilmektedir.

nııştır.

18 i 11

nıek

Yavaş, yavaş

•

geçen gu11
şin1diye kadar olup
biten belediye intihahatından en heyecanlı
Aptıtllalt Ziya
Ye en n1üthişi yapıl

Dedi. Şive! esrarengiz bir
tavurla
şehadet parmağım
ağzına götürdü:
- Orası bir sırdır, dedi
kimseye söyliyemeyiz! ..
- Acaip ... Sakın kıymetli
bir şey olmasın!
- Yok canım ...
- Bir at mı?
- Hayır!
- Bir fil yavrusu filan mı?
- Ne münasebet! ..
- Bir maymun?
- Ama tuhafsınız, yahu ..
Hiç insana böyle bir maymun
götürmesi için bu kadar para,
iksir filan verirler mi hiç?
Kelle Bekir kızdı:
- Ne Bilelim biz, be!..
Söyle de öğrenelim.. Nedir
bu ya? .. Hem biz bizimle beraber
seyahat edeceklerin
ne taşıdıklanm öğrenmeden

lhı

Faaliy

Yoksa muharebe mi, anlaşılaAnıerikanın

Hendus nehrinin altındaki sihirbtızm kendilerine tevdi ettiği bir tabuttan baş a bir

zan dikkatini celbbet- '
mel·tedir.

itt .. ı

i

eıığiz r<'lıiııe .

Kar ma inesi getirtmesi

),:r
tı

o

ları maaşa
bağlıyor.

lı1til1ap mı?

E~kidevirlerdel<iTürkkomnla.~

.ı

Yeni kanun aza-

lastik etti,

de·

Beleclive

T~rıl\I

•

1 sıkJa~tınr,

caktır.

Muallim cetveli
V aleti seferde askerlikleriııiu
tecili icap eden lise ve muallim mektepleri ile bu derecedeki mektep muallimlerinden
ihtiyat zabiti veya memuru
bulunanlann cetvelleri yapıla
rak Maarif eminliklerinden
vekalete gönderilecektir.

sabahları

s:nemalardtı

~o<•ukta

bekliyenlerin
sirketten
temennisi
Şimdilik budur,
Kasınıpaşa:

nıenni edcrinı.

*

Son iki gün

~lurat

zarfında

karilcrinıizllen

Etenı

Emanetten*
bir temenni
Şehremaneti
geçen
sene kar n1akineleri
celbine karar vermış
ti. Halbuki getinnedi.
Hiç oln1azsa gelecek
sene ıçın bu İşe hazır
lannıa'iını teklif ve tel(adiköv :

yazılar

n1ız

ı

aldığı

n1ektuplardan

üçünde, sineınalardaki
yeni yazıların ol·unn11yacak derecede f cna ve harflere okunına isareti
ko • ·nıadık•
larından Türkçe ile
Fransızcanın kanşma
sından

şikayet

ediln1ekteı\ir. Nazan dikkati n'lbederiz.

(

1 () Mart

SahifP ·!

~~~:=.:;~~~~~~~;;=~~~=··~--=-=-=-=-~~==:=:~=-=:::~;;.::;;;;;:::;::~~=r.~~
Sıı ıenıa 't: tı ·atr )J~ r
Serser)ll&lmln
kul

t
Muharrir(: M

])(fnt!ta!i11ıi 11111sifJ
INCESAZ hey'eti
Ramazanda her akşam Veznecilerdeki salonunda terennümsaz olacaktır.

.TuR.N~

~~tz s1ısıı1uşttı

L

Vortley cıınbaz hey' eti
varyete - vahşi hayvan O}'\lıı,ı.lı!criJ
~ineınada: DUŞEZ BUFALO

-!JS-

- Ç;l.k n,

çinge ler;
defol 111 oru ı u ar! 'ropunu1..u
azana l oysanı, be in1 'o ıanıın
•
hir tın aJı ç knıaz.
lJtanın
an < l au·nız ıı
dive
o-ezi. )'er ""viiz-n e .._...,
yorsu uz. Çıl 11, gözüm görro in.
Kızlar, birbirini çiğ
niyerd< odadan ~avuş
makta i tical gö::ıt rir1·cn ar,.a ·orkunç bir
f cveranı gadap içinde
arkalanndan tabak,
kadeh, şişe fırlatıyor
ve bin türlü küfür
savuruvordu.
Artık
saz da susınuştu.
Tersenkli oğlunun
sesi, yorgun hanende
ve sazendeleri de hevli cana düşürerek susturn1uş ye kızların firar şeklinde çıkışı onları da kaçırn1ıştı.
Koca köşkte yalnız
a!l·anın ateşin ahı, o
}aıuk enini inliyordu.
Baska nıeclislerde böyle terslik ve tereslik
yapan sarhoşları küçük bir tekdir ile iskat
etmeyi, terbiye dairesine sokn1ayı pek ala
beceren, palasının ucu
ile her •verde intizan1
tesis edebilen Bayraktar, bu azgın betn1estin karşısında ağız
açan1ıyordu. Ayni zamanda vaziyet, biraz
hazin görünüyordu. İs
mail ağa, sade bir
sarhoş,
ne yaptığını
bilmiyen bir "külhani
değil, yaralı bir derdin1ende 'benziyordu. Bir
biri ardınca ağzından
çıkan
ahlar, uflar,
herifin cidden nnısta
rip olduğunu İspat
ediyordu. Bayraktar
bu sebeple hem mütehayyir, hem n1üteessirdi. Koca bir eyaleti
parmağının
ucu ile

saat 21,30 da

ON İK ı'
Ko .ıt
5 perde
Şebpirden tercüme eden

M.

daha yuYarladı ve an·ızın ~yala kalkar.ak
bıçağını çekti:
- l(escce!rin1, orospu
çocurrunu J·eseceği:ıı,
ciğerini elin1le çıkara cağın1, nleze yapacav
l
g ım, {anını avuç avuç
içeceğin1, evet, İçece-

na
P. Z

çıkıyordu. Ağa, tatsız-

olduğunu

bilıniyorsa

da betmest adan1ıı1
elindeki biçalda savlete kalkişn1ası halinde
kendisinin nıuhatara
~a düşeceği aşikar idi.
Avan daınatlığı, tıyan
lıfr hulya. ile geviş getirirken candan cüda
düşn1ek
hiç te ı!;iıne
gelnıiyordu. Binaenaleyh, gözünü dört açınıya,

aklını

toplaınıya

başına

çalıştı.

E-

linde silah, abuk sabuk
sövlenen
sarhosun
. en
uf ak ha rekctini gözden
kaçırn1an1ıya itin·a ederek sessiz bir vaz'ı
tahaffuz, vaz'ı nlüdaf aa aldı.
Mabadi var

1

günü akşam Sirkeci rıhtı;modan hareketle doğıu (Zon~
guldak, İnebolu, Gercze,
Samsun, Ünye, Fatsa Ordu,
Giresun, Tirebolu, Görele,
V,ıkfıkebir Tırabzon]a gidecektir. Tafsilat için Si:kecide Mesadet hanı ittisalinde
yelkenci
hanında
kain
acentesine müracaat. Tel
istanbul 1515

G 'bolu ] y

Salı

uğra yaı:

·

.

~ ~ ~~ı

Galı:ta nhtımuı

dan hareketle İzmir, AnAlaiye, Mer<"..Jne g'dc-cek ve den·; te Taşucu,
Anamor , Alf:iye , Antalya,
İzmire uğrayarak gelecektir.

İL:

İL.\N

11 Mart Pazartesi Trabzon birinci

postası yapılmı

yacaktır.

Galata köprü
·merkez acentesi.
~)')(")
....,.,,
)_,

başıııda
Beyoğlu

Me~'adet hanı altınde

usada

dabe acentes·

<>7 '()

ıp

dl•fjil ~-a • o !JÜıw

kadar ispirlohı lu"ıruru ıh•
nll n ll<'"'ne nedir, nasıl

olur,
ta ı,ı
lıir

hiloıiyordunı.
ıllalild Pliııdc

i~ c

'akl•üçük

ile geldi...

ı.anıı:

-

nöıı ark:ı.nı ..

Dcıli

ve şi~ nin kaııaijı
ııı açtı, o zam, n lnı c
ı het i :icın ne beı·hat bir
' okusu ol,dui:jnn anladım.
Canımın iı;i Iıit.~ üşeıııııo·

dc•n ve tU- inmeden <'lini
J.:ıifııı·uya
l>eli. lıulıvaraı·
.
nıi bastıra haslıra adam
akıllı u nırJ,en hen içinı
dı •n dii.:;üııüyordum.
- Del'iıııc kadar nül'uz
eden hu liOl\uyıı hen naÖyle ya, randcnınıa oı~
dccı•k

ve

hamamcı

uii.zeli

ile de tl(~niz Iıanıuııılarını
ziyaret cılcceklil..
Tnlıii soyunacali.lık .

O

zaııınıı

. .

hu

llİS

koku

oı·tava <·ıkacaklı ..

- )fatihi, dedim.
- A canını..
_:__ Hu ihl<: çok fena ko·

·.

Sa

ı ık

Satılık

arladı:

-Senden hesap soran
var nu? Ne alırsan al,
istersen hepsini götür.
Ne beceriksiz adaınsın
be?
Hurrcın, gülünç bir

-

onu no l'.
1
malilı. \',ıkıa J;:okıı e !.I
imci· r kcsliin dt>!fibl' dC
uenl' hiı· az ' rdı.
llcııı~ıı ) , l · ıaıı fıtJ<~
dıuı, l•olonya J:;ı• lııiıı . ~
rısıııı
1 '1 ı ıı düke r
IH•Iimi ivicc uval.ıılıııJ·
Yalınız lıÔliıni de Jil, ııfı'
tün vücııılımııı ıla....
it

·a. ıl uiyini:oruııı, lı

uöroıü~ oL ıuz hayı·cl ~
derdiniz,
ıc haJ,tıtJl"'
On il.ive virnıi var ..
Derlİal odadan ıli!;;;:ıl'I"'
··ıll
ifa .. odanın avluya JJa l"
1
pcııcerl''-inin
{)<'l'lll'"İ 11
·örlıııı•vi dl'
uıııılnıadı• 11 •
Anahl;U' bir tane ve 1ıeı 1 '
~
«le olılııijunılan ~ayl'f b~~
yokken .:Halild g('(eeı
olursa kapıyı vııracal•···
SPs alaıııayııwa h<'ııi uyıı'

yor zanneılPel•k ...
Böyle a:;na fi:;;ne daltı:t'

Zonguldaktatı

l{anıazan

veda

ankaz

.
.

iJllıi

üzerime t>{jihli.
llh; le çapl.ın olnııyaıı
nı iişllk lıir cıla ile iki yaııa{Jııııdan
i"ıpl ü.
Sonra

n1ı.isan1ereleri

kdmürler

.

.

ıııa

doi:jru eiJdi:
- Sun de heni öp lıa
,nyım, dedi.
ö ıtüm ... Ye ... Gitti.
Olı!..
e hay l; ~ıılnız
,aluıi~ ıın.
m -· det
ıell i ıir
• tur

espaye genç, r ım tinden çıkan be~ uş
l·ızının
bu p. r- lar gencin hemen 'aıuna
<larıln1ayın. İşte gidi~ g rmesi halin e, bir koşarak fı ılda ı :
- Nigiır hanınıa .ne
yoru 11.
Ve çantayı ön·ün evcl kendis" e ihta ettiği beşi biryerde di ·eceô-im?
kaparken, ınahza Nerialtını geri alaca 'hn- hiç!
n1anın enırine ,ittiba
- Hiç ·7
<lan korkuyordu. Bie.<liyorınnş gibi, üç-beş
raz parasını sızdırnıak
- Öyle ya hiç. Kimaltın daha aldı, ınu
istediği Lalinurun da, . ,e işitmenıek şartile
hibbesinin elini, ağzını elinde para görmesini bir seltım söyle, yeter.
ve sonra da, nıini mi- muvafık bulnıuvor<lu.
- Oln1az ki be,fendi.
ni ayaklarını öperek Binaenaleyh, "bank- Ni!!ar hanın1a " kat'i
odadan çıktı. eşiğin notları ve altınları bir şey söylenıeli. Buüstünde ilk düşündüğü n1ünasip bir yerine nu ben .de istiyorum.
şey, elindeki paraları
yerleştirerek
aşağıya
Burada sevişmemizin
kimseye, Lalin_u r ile indi. İptida karşılaştı iınkanı yok.
marikaya gösterme- ğı kadın, Marikaydı.
Hurrem, bu ısrarı
ınek noktası idi. Haris
Zeki kız, gece hizn1e- def için kelime ararile:
- Peki pcl-i ~ de i ~

ücu ile bile bakınıya
tenezzül etınedi ve aşı
kını tatlı bir sesle az-

!iiadını k;il'uru l•ol.11,.11 f;:I ı

,

r

VORTL

gözünün

rak iı;iııi J,ol;l:u,ım. ;\lıılİı

ya da suı·erinı'!
- l'ı.:nıası <;ok siircr mi"!
·stanbul vilayeti aJftsrdarıııı- ı !arı
cıkarılan
- Yol<, bir saat hih•
s ·irnıez, nc<lcn sordun"!
- ııa~uııa afırı verdi de.
Geçen subatın başırı~
Zanıllı ıUal ildi, lH'ın aldan nih~ vetinc kadı:ı'
•
o)l
dalıvorııı
lıcuı
de
acıvorF eriköyünde ikinci kısım Şişli Kağıtane sokağında N 33 45 1
. '
Zonguldaktan
«
3
dum ..
798,50 metro murabbaında muhammen bedeli 8760 lira, bevapurla « G0,000 » küsıl~
)lasaj i~ini hil irdiklcn
deli 8 senede verilecektir, müzayede pazarlıkla 23 mart 1929
-·.-,il
ve dNii{ji yihi kolonyalaton nıaden könıtl•
da deherdarlıkta yapılacaktır.
<lıli.laıı sonra yoruanı il•i
nakledilıniş
buoıı 11
. .e
tarafından sılw~lırdı.
«
7 •.:-ıoo » tonu
lzı11ır
- Hö'. lece a!isanıa imPire)·e
dar
yal, ve uyu, hiç bir ' « 1000 ıı tonu
Beykozda Tokat köşkü yakınında Avcular köşkü denilen
sevin
. !.almaz. ak-;anı saat 1 sevkedilmiştir.
kısmın metruk dıvarlarile Has ahır bahçesinde metnık dıvar
yedide !Jl'llC hana {J<llirsin,
Ankazı, hedmiye masarifi müşteriye ait olmak şartile, muhadedi,
tuvaletini yaptı.
mmen bedeli 230 lira, müzayede 10 mart 1929 da DeherdarHasla hir <;ocufja yapı
lıkta yapılacaktır.
pıt
lan niivazi!;kür uıuaıuclc

Bu aksan1dan
itibaren
•

kızı,

l;alılll''':

}Ol"!J:llllll l!Cllllll

larında insanın aklına ıı~
ı.ııdar
da çok kurnazlıl>l 11
lnıyor.
geliyor!..
,
- Üyle ama aurıya biı·c
PatYoılan cıklıııı. ıuntl1
birdir.
de l'H~l O<'lll;l'lllek için 1'f'
- Sonra ü. ·tüne kolonim sokaliları tercih cilt"'
ya da sürsen olmaz ıııı'f
rek 2:J ııuıYls ıııcydaıı• 11~
- :\için!
doliru <lolu· diz{jin ko:ıııı 1'
- I\okıısu !Jilsin diye ..
va haslmlım.
- Jlerali. ı•I me, bir az
•
•
(:\lahaıli nır)
soııı·a !ıiı: hir kol•u lrnl-

.c•ııdi ;anaj)ıııı dudakları

Paşa

ıla 'J('l'İ
'Jl'lir
din•rf'f\
~N• I
•
•
•
takla he!..lcdiııı. soııt•

ıııı kalmadı mı

uıaz, ıu:ur. Jlaırıafi ı,olon

ŞEHZADEBAŞINDA

-J,'J9-

8

-213-Jlı4hal'riri: idris Jfu/ıte/i

sıl çıh racafjım'!

1r

Yüz seksen metro mik'abı
ınuhteiif
cins ve ebatta
kereste , yüz adet p:lraşol
nıünnkasa ile alınacaktır .
Kat'i ıbılesi 25 Mart 929
tarihinde icra kılınac~ğından
taliplerin o gün saat 15 te
levazım m;idürlüğüne müracaatları.
'

Doktor feyzi .Ahn1et

Firengi, belsoğuk!uğu, cilt
prostas, zafı tenasül ve kadın hastalıklarını en son usullerle az bir zamanda mut!Sl! şeraitle tedavi eder.
Adres: Babıalı, cagaloğlu
yokuşu kö e başı numara 43
Telefon: İstanbul 3899

12 de

lıtlya,

=========~

telaş

l\lahaza
keıniğe
atılan aç bir kedi hır
sile dört- beş banknot,
sekiz - on tane de altın
aldı
ve bir kısn1ının
istirdat edile bilmesi
endişesi, içinde titrediği halde elini Nerin1ana uzatarak:
- Bu kadar aldın1
-dedi- çok ınu?

Sakız, Çıı.nakk:ı.le,

e(li

arkaı11»·

Şişeyi actı,
o zaman işin
.,
berbatlığını anladım ..
A)

( ÇANAKKALE ) vapuru
10 Mart Pazar !Oda Galnt?.
nhtımınd:ın har '·etle [ bn:r,
Küllfik , Bodrum , Rados ,
Fe biye, Finike, Antalya) ya
gidecek ve don4te mezkiır
iskelele le birlikte (An ~ il ,

Kal 'lln,

«Dön

(KONYA) v.ıpuru l'.2 Mart

VAl~lJI>l./\~I
Karadeniz postası
vapuru
O U 10 Mart

artık çığırından

sta>ı

• rs n sert

•

Bayraktar, oturduğu
yerde hafifçe sarardı.
tehlikeli bir halalınıştı. «Orospu çocut•unun» kin1

Şükrü

encı

ğinı!

lığı arttırn1ış,

i

GECE

düşündü. Üç-beş k;.ıdeh

İş,

( GELİBOLU ) vapunı 9
Mart Cumartesi 17 da idare
iıhtımından hareketle (Gelibolu, Lapseki, Çanakkale,
İmroz, Bozcaada]ya gidecek
ve [ Çanakkale , Lapse}(i ,
Gelibolu] ya uğrayıtt"ak Gelecektir.

Aa.ya

i'- are eden bu .öhr«>tli
.. ah i - t t;n kıvrın1 l'ıvr n1 l·n-rann1~ · na için
çın . -~ı. Ol u.
' 't:r.senl li oğlu, da)·ak
) iyen devlEr gibi uzun
uzun bö>ürdükt
n so,..,
nr su~tu, bir ınüddet

1

/i

HATJRAL~

FE. AH SiNE ADA

~"'C!ca kPşkte yalnız aganın
ahı inliyordu ..

';!

ve

mu

z.n1• ........ -

Aziz AvratJ1
efendi firar
etti?

infisah eden süt şirketi ııı:
dürü olup epey açığı çılı: ,
Aziz A vraın efendi lıala pıe~
danda foktur. Bu zatın Ro&
'Veya Kıbnsa iirar ettiği t~(,
aları mevcuttur. Aziz efeıı~w
nin firarına meydan verev'·,
ında tahkikat yapı
'lı't
dır. Lüzum görülürse taki
ta yapıla

l:tır.

. ~ ..1. .
ken Lalinurun sesı ı,
tildi :
-'
- Beyfendi! Bu )~
·· z !azla gene ne );
um; ~ orsunuz?
.
-· ıç.
bıJ'
yse burun o"1
runa koldaşıyorstl
demek!
Nef
- Yok canım.
Jtl
9
koklaşalım. Kah"

- o_,

'

ti•"

ısmarlıyordum

- Kahvaltının tıı pi'
sını da galiba bıt"'("'
kızın yiızf

sunu7'ı
~

•

•' rJ

.... 0 \f(J

•'.ıu11Au-

diııı
bir

ki..
dev
tap
Q

ler
Ut(

likı

bir

ha

il!
da·
~

t
;ı

10 Mart

1

~

Son :Saat
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DUNYADA OLUP BiTEN
7
\ AKALARDAN İNTİBALAR
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Saat on üçü hiç çalar mı?

·

Fırtınanıri şiddeti

Sahte kör ilerledi

efi
yıı.,

oıJI" 1
111'<1'
ıal•'

ı ' ·•iti
'

·ıtla'
il . ,I'

('re>
tiılıl'

ııfı'
ııit

('! e'
JJJl ••'

:tfl··'
ııl•illl

('Sİlll

ıd11 11 "
hl'll'

h· Bu seneki fırhna Aırcrikanın Kolor da şehrinde yolda giden

ır otomobili kapınca ku tüyü gibi kaldırıp ·;e bir evin duvarı
listunden aşırıp bahçenin ortasına fırlatmış. Bu haberi okuduklaıı ve bu vak'anın fotografını gördükten sonra siz de bizim
~lldişemize hal :verir ve günün birinde fırtınaların mesela HimabYa dağlarını Afrika sahrasına çevirdi~ini duyarsanız hiç te
ayr l etmezsin· z.
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likŞ:!l'diye kadar yapılan
, ekı oyun ve cambazlıklann
11
orkuncu bu olsa gerek.
k ~esme dikkatle bakın. K9s
ı~~la tekerleğin içinde his kt~ke dönen bu adamın hayatı
ad erleği elinde tutan diğer
la aının yapacağı ufak bir haPamuk ipliği ile bağlı
Bıl mi?
y~ ıı. eğlence yeni yetişen t:ıy
lilt ~~le~in başlıca zevkaldık

d:;.

ıı.,,

ır idmandır.

Buzlar iistünde hususi ve
tekerlekli ayak kapları veya
(ski) denilen vasıtalarla kaymak
hemen bütün dünyada kabul
ediımiş bir spor şeklidir. Fakat el üstiinde kızak kaymak
şimdiye kadar göriilmemiştir.
(Hilda Rükker) isminde bir
kadın ayağı ile olduğu kadar
elleri iistünde de mükemmelen kızak gibi kaya bileceğini
İspat etmektedir.

Dizel motörü müba-

~aasi:
1 .~ütün inhisarı umumi müdür~günden:

lıınir fabrikası
tb•

için 175 ita 200 beygirlik bir dizel motörü
.
ıı. 2 ır alternatör alınacaktır. İtaya talıp olanlar 25 mart 929
b, "rtesj günU saat 10,30 za kadar tekliflerini Galatada müİir~ilat komisyonuna tevdi etmeleri ve fazla izahat için idare
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Mektep inşaatı
A..rYonk
· t'ın d en:
D·
ara b.ısar maarı'f mu"d"urıye
~•ıı •nar kazasında inşa olunacak beş dersaneli mektep binası
· . Tal'ıp1erın
. proıe
. ve
t\'r alı
k zarf usulile münakasaya verı·ı mıştır.
1
il\ ~· f~nniyeyi görmek üzere Afyonkarahisar vilayeti encü1 daıınfsine mil acaatları ilan olunur

Beyoğlu istiklal
l:add~si 365
liusu

Kroşe

Öjen amca kemali istirahatle kanapeye kurulduktan sonra derin bir ;c ohl » çekmişti.
Zavallı mösyö Kroşe Asyalı
gardiyanının artık manyatizmesinden kurtulmuş olmasını
büyük bir memnuniyetle hissediyordu.Bu itibarla kanapeye kurulmuş istirahat ediyordu.
Öjen amca uzun müddet
yalnız kalmadı, bir müddet
sonra kapı açılarak ihtiyar bir
adam içeriye girdi ve Ôjen
amca bu adamı derhal tanıdı:
Bu . « uğursuz kayadaki ~Ö;" »
idi. ihtiyar alil doğruca Ç~en
amcaya doğru ilerledi ve 01en
amcanın kanapede doğrulma
sına elile bir işaret yaparak
mani oldu. Öjen amca herifin
kendisine yaklaştığını görünce
kemali sükunetle:
- Beyhude zahmet etmişsi
niz, dedi, böyle tebdili kıya
fete lüzumsuz külfetlere ne
hacet? Siyah gözlüklerinizi,
takma sakalınızı çıkarınız da
öyle görüşelim F rauz Keller
efendi.
Sahte kör Öjen amcanın bu
süküneti karşısınde biraz şaşa
ladı, lakin o da soğuk kanlılık
ve metaneti elden bırakmıya
rak:
d'
- Peki, öyle olsun! de ı
ve siyah gözlüklerile takma
sakalını çıkarıp bir masanın
üstüne fırlattı.
Öjen amca dudaklarında
tebessümler uçuşarak:
- Bravo, dedi, ben konuştuğum

atı
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M.

fak at
mani oldu•..

Karşılaşacağıııız aşl{ l1ika)'el0ri
pcl<: çol{ttır.

-78- Nakili: A. Cenıalettiu

llııyor.

lıl'ıı

(•[ll~· ··

bıraktı

Masallarda
~eriz.. Öyle
kiır rüzgar esti
" Dağlan lf,~
devirdi.. Ova
••...,·,;-,,
taııtı. Evleri
~Çurdu... Derr. Eski efsa·
~elerde işit ~le ri miz den
bır çoğunun
, altikat oldu - tır.:!~r '-··L.'.gu bu asırda
dağ deviren
fırhnaları da
R~re c ğimiz
IUpl ::ıniz kal

Bir sinema yıldızınııı
mazisini araştıı·ırsaı1ız

.Ojen amcaya yaklaştı,

Brı sene masallardaki vak'aları
bile geri

;::,abife ö

adamın

-

Zannetmem azizim.

Şu halde siz o şeyin nerede bulunmakta olduğunu

-

dışarıya çıktı.

Frauz Keller içkiden birer
miktar kadehlere boşalttı ve
kadehlerden birini eline alıp:
- Şerefinize! dedi, Fakat
Öjen amca elindeki kadehi
muhatabına uzatıp
nın

kadehini kendi eline

Amerikanın

dı:

- Artık ciddi görüşelim!
dedi.
görüşelim azizim; ama
her şeyden evel. ..
- Bana bir sual soracaksınız değil mi?
- Evet.
- Sorunuz bakalım! İşime
gelmezse cevap veremem.
- Madam Elzi Meryadek
buradadır değil mi?
- Evet!
- O halde iyi keşfetmisim.
Zavallı kadını buraya niçin
getirdiniz?
- Siz bana bir sual soracağınızı söylemiştiniz. Halbuki
bununla bana ikinci suali de
serdetmiş oluyorsunuz.
Bununla beraber bu suali nizi de cevapsız bırakmak
istemem: Madam Meryadeki
buraya, almış olduğum emri
infaz etmiş olmak için getirdim ve ben aldığım evamire
ı tıat etmeyi bilen bir adamım.
(Mabadı var)

Öjen amcanın çehresi cidve her kelimeyi tartarak :
- Hele durunuz bakalım ,
diye cevap verdi , henüz zafferden bahsetmiye hakkınız
yok .. Zafer demek istenilen
şeyi elde etmek demektir ;
halbuki sizler arzu ettiğiniz
şeyi henüz elde edemediniz ki
bana zaferden bahsedesiniz ...
Öjen amcanın şu cevabı pek
yerinde idi ve bu sözlerindeki
acılığı F rauz Keller de layı
kile anlamış olmalı ki hemen,
hemen bila ihtiyar yumruklarını sıkarak :
- Aramakta olduğum şeyi
diye gürledi, elbette buladileşti

cağım.
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Hanımlarımızın

l IBayraınlık

rah~tsiılıklarından

kendinizi vikaye lcin

YALDA
PASTİLl.ERİ
ısılmaı cdlolı

BUtun eczane '"·~ ecza
devoları acla
•atılır.

1

elbiselerini

Mevsimin sonu münasebetile her nevi kadın elbisesi
hazır olarak ehven fiatla
satılır. Ismarlamaları pek
miisait şeraitle kabul ve
süratle teslim edilir. Adres:
Beyoğlu Alhamra sineması
civarında Panaiya han birinci kai birinci numara.
MADAM LİBOR. Telefon

1

viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakık ıdrar
tahlili 165 kuruştur.
Bahçekapıda Salih Necati ecıs
1 yagı zanesinde taz: bD:inc~ ?1~rina
balık yağının kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Ma~uşıyetı~ ıspat
edene bin lira var.
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Üsküdarhlara müjde ~k~u~a~:: ~ı:~

Hususi dersler
Ç'l"C'

meşhur

Bahçekapıda Salih Necati. eczanesinde
ettiriniz. Reçetelerinız t~ze _edel•ı aç1arlnlZI ihzar

11-~· numara: 2209

!ngilizce ve Fr
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sinema yıldızlarından ( Vircinia Brad •
ford ) ( Moşen Pikçür ) isimli sinema mecmuasına ( Hayatım
daki aşk hikayeleri ) atlı bir makale yazmıştır.
Çok şayanı dikkat bulduğumuz bu yazının bazı parçalarını
iktibas ediyoruz. Vircinia Bradford diyor ki:
« Her kadının bir aşk hayatı, sevdidiği erkekler, bunların
hatıraları vardır. Benim aşklarım, .. Size bunları anlatacağım:
Sinemacılığa intisap etmeme sebep olan (Cems Kruz) dur.
(Alis Dey) ile birlikte onun açtığı imtihana girdi~ veinuva:fak olduk. O Hollivutta bana karşı alaka gösteren ılk erkektı.
Benim için nihayetsiz diyebileceğim bir ~efkat besliyord~.
Bir gün onun karısı ( Margaret Svon J dan ayrılmak u:ı:ere
bulunduğunu heber aldım. Hayatımı birleştirecek kadar onu
sevdiğimi hissediyordum Bana o zaman kendisi ile evlenip
evlenmiyeceğimi sorsa idi hiç tereddütsüz (Pekit..) derdim.
Fakat o ( Betti Kompson) ile evlendi ve o zaman anladım
ki bana karşı yalnız bir arkadaşlık hissi ile merbuttu.
İşlerim fena gidiyordu. Bu sıralarda (Gece kulübü) atlı bir
filim yaparken (Raymun Grifit) ile tanıştım.
İkimiz de birbirimize karşı alaka duyduk. Tuhaf bir adamdı.
Hayata liarşı hoş görülmiyecek telakkileri vardı. Onu değişti·
receğini düşündüm. Fal..at iş hayatı ve .tesadüfler bizi ayırdı.
Bir gece bir yemek esnasında tiyatro muhrriri ( Meks Marsin )e rasgeldim. Hoşuna gitmiştim. Bana bir çok iyilikler yaptı. Faka bir hamiye karşı beslenen hissin her zaman aşk
olamıyacağını unutuyordu.
Belki bir müddet sonra onu sevebilecektim. Beklemedi (Nivyork )a gitti. Sonra onu bir başkası ile birlikte görmüşler.
Bundan sonra (Frank Maryon) u tamdım (Sayfiye Doktoru)
isimli bir oyun oynuyorduk. Yedi ay onunla ne samimi, ne saf
bir arkadaş hayatı geçirdik.
Bu sıralarda (Vilma Banki) ve (Ronald Kolman) ile birlikt.a
(İki Aşık) altı filimde oynamak teklifine maruz. k_al.dım. (Hollı·
vut ) a hareket ettim. Sinema payıtahtında kendısını sevmekten
korktuğum iki erkek vardı: (Con Cilbert) ve (Ronald Kolman)
(Con Cilbert) ile birlikte çalışmadım.
(Ronald Kolmana) gelince korktuğuma fazlası ile ugradım.
Onunla uzun müddet arkadaşlık ettik.
Bir yıl başı gecesi beni sevdiğini söyledi. Kollarını~ ~rasın~
aldı ve öptü Mümaneat etmedim Onun tarafından opulmemı
istiyordum. Ayni gece şimdiki kocama, (Sedrik Bel&<!ç)e ras•
geldim.
Onunla tanıştım. Bu benim en büyük aşkım oldu. Bu aş~
bilahere tesadüfen karşılaştığım (Çarli Çaplin) i sevmeme manı
oldu. (Sedrik Belfreç) le evlendik. İşte sonuncu ve ebedi aikım.

yok.
Katil mahsus bu ;c şimdi lik » kelimesinde biraz dur muş, icabında Öjen amca için
korkacak, hayatı için endişe
edeceği zamanın da hulül edeceğini ihsas etmek istemişti.
Likörler içildikten sonra
Frauz Keller iskemlesini Ôjen
amcanın kanapesine yaklaştır

şım.

ismini ta~ıyao tutıılar
derununda talep eıliolı

aldı

şimdilik korkmıya, hayatınız
iç.in endişe etmenize lüzum

kon~rken

VALDA

muhatabı

ve.
- Haydi buyurunuz! şimdi
içebiliriz! dedi.
Öjen amcanın bu kadeh
( \'irciniycı lfrııclforcl) kodeğiştirme ameliyesini dikkat
cası Sedrik JJe/ji"l'l: ( al!la )
ve merakla takip etmiş olan
ve srvdiği aı/ıımlar ( safjılıııı
Frauz Keller gülerek sordu:
itibaren) : ( llay11ıo11ıl (;rif- Sizi zehirliyeceğimizden · fit), ( Frmık .llııryoıı). (Romi korkuyorsunuz?
nalı/ J\ol11ıaıı). ( Ct'ıııs Krıı:)
Evladım fazla ihtiyat
( Pavl Ko/ıncr), (ÇıırliÇııplin)
göz çıkarmaz derler ...
- Hayır muhterem mösyö

gözlerini görmek isterim.
İsminin Frouz Keller oldu·
O-Unu ögrenmiş olduğunuz adam
Öjen amcanın nim müstehziyane bir eda ile sarfetmiş ol·
duğu bu sözlere şöyle muka·
bele etti.
- Meryadekin
odasında
size zaferin ergeç bana teveccüh edeceğini söylemiştim.
Görüyorsunuz ya! Aldanmamı

SOGUGUN
RÜTUBETIN
VE TOZUN

( Vircinia Bradford )
maceralarını anlahyor

biliyorsunuz demek?
- Biliyorum.
Bu sarih cevap karşısında
Frauz Keller bir mllddet düşündü sonra. kapının yanında
durmakta olan Hintliyi elile
çağırarak emretti:
'
- B.ıze l"k"'
ı or k eti" r .....
Biraz sonra hintli elinde
bir tepsi üzerinde bir şişe
ve iki kadeh getirdi ve tepsiyi masanın üzerine bırakarak
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şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğ~, lastik sonda, de-

ı zc~ rıuallimı.

rece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile kreın, diş ~cunu, podra,
kolony , esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokagı~da Y~~ı ıtrıat v~ le.\ a ıını tıbbi e ma • azasında ucuzca tedarık edilir.
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Telefon:

PAZAR
•

10

1

MART

is.
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Emniyet sandıöı mudürlüöünden:
iğnesi

~--1202

iDARE İŞLERİ

1929

Muamele N.
168799 Bir altın kol saati
168964 « çift roza küpe
182920 « roza ay bir pırlanta

YAZI İŞLERi

İsmi
·Mehmet Nizamettie
Hayriye
tektaş kravat
Mehmet Sabri
Zeliha Safinaz

B.
H.
B.
H.

189064 « roza iğne
((
((
((
189103 İki roza yüzük
169947 Bir çift roza küpe
Zeliha H.
230 İki çift roza küpe bir albn saat bir
altın kordon 14,5 dirhem
Hayriye H.
3053 Bir altın hurda saat
Münire H.
3692 << roza dal iğne bir roza menekşe iğne
bir çift küpe altı
Adviye Rabia H.
3875 « roza menekşe iğne
Fatma Nimet H.
3918 (< roza tektaş yüzük
Faize Sadık H.
i914 « çift pırlanta tektaş yüzük bir pırlanta
margiz yüzük bir altın bilezik
Arara Ef.
5971 Bir çift roza hurda küpe üstü bir altın
yüzük 140 dirhem gümüş
Madam Makrina
6019 Bir çift roza küpe iki roza yüzük
Cemile H.
752S Bir roza yüzük bir gümüş tabaka bir
gümüş kupa
İmadettin B.
7983 Bir altın köstek 16 dirhem
Fuat Nuri B.
8103 Bir altın saat bir altın kordon 10 dirhem Fatma H.
8403 Bir pırlanta margiz yüzük
Sait B.
12029 Bir çift pırlanta kol düğnıesi
Riza B.
13414 4580 dirhem gümüş
Güzide H.
13>74 Bir pırlant çıplak taş bir pırlantalı çanta
bir çift pırlantalı kol düğnıesi bir pırlanta
ay iğne
Güzide H.
14330 Bir roza ay i~e bir çift roza küpe
Hanife H.
14411 Bir çift pırlanta küpe
Ahsen Kemal B.
Hanife H.
14485 Bir çift roza küpe
14511 Bir altın saat
Mustafa Nihat B.
14740 Bir elmaslı saat
Mehmet S. B
14852 bir albn saat dört alhn bilezik 19,S
dirhem
Seniye
H
Hatice
H
14967 bir çift roza küpe altı
15196 bir altın hurda kol saatı bir elmaslı Terendil H.
bilezik saatı üç altı bilezik 22 dirhem Huriye
H
15122 bir roza dal iğne bir roza tektaş yüzük
bir pırlantalı yüzük bir çift roza küpe
bir altın köstek bir altın yüzük 98 dirH
hem gümüş
.
Huriye
152~7
bir çift pırlantalı küpe bir altın saat maa
kordon 22 dirhem
Ahmet T. B
15~! bir çift roza küpe altın bir roza kuş iğne M. İhsan H
15444
« pırlanta gül yüzük
Atifet H
Ayşe H
15454 « çift roza küpe
15670
« çift roza küpe
Seyfettin B
15764 Bir çif roza el küpe
Nigar
h.
15917 Sekiz pırlanta çıplak taş bir roza taş bir
((
yakut inci
Seniye
15940 Bir elmaslı bilezik saatı iki çif roza kol
düğnıesi bir altın madalyon bir çif altın
küpe 745 dirhem gümöş
Zehra
h.
16 1 Bir roza şal iğnesi bir bilezik bir çif
çark iğne üç yüzük bir kolye bir pırlantalı iğne maa kaplama kolye bir altın
kapağı kırık saat bir altın kordon 19,5
dirhem
Hasan Tahsin B.
1(ı070 Bir çif roza gül küpe
Emine
H.
Fitnet
«
16135 Bir roza dal iğne
Müjgan H.
16176 ., roza yüzük
16!24 İki roza yüzük bir gümüş pasta takımı Hatiçe
H.
16!61 2000 dirhem gümüş
Aliye Fahire H.
16372 Bir roza ağraf
Mehmet Sadi B.
1643.S
« 'roza iğne
1smail Şemsettin B.
16610
« çifit roza küpe bir roza yüzük.
Emine Faika H.
16'66 « pırlantalı yüzük bir çift altın bilezik
}6,5 dirhem
Osman Nuri B.
31394
iki elmaslı yakutlu yüzük bir elmaslı kor
?on bir brol
M. Malavo3
iki altın bilezik
Fatma H.
2930
İki
rumeli
tahvili
İsmail
Zühtü B.
16936
Bir istikrazı dahili tahvili
Ali Hami «
6920
İki
yüzlük
Anadolu
obligasyonu
Fatma
Feyziye H.
1363
Altı Rumeli tahvili
Emine Seniha «
1518
Bir Rumeli tahvili
Eda «
1739
1776
Bir yüzlük deyunu mu vahide tahvili
Faize «
1862
Altı Rumeli tahvili
Havva Ülviye «
67()4
Bir istikrazı dahili tahvili
Ali Hami B.
1217
Dokuz rumeli tahvili
Esma Münevver H.
831 Bir rumeli tahvili
1-fatiçe Şemsi Nur »
Altı rumeli tahvili
M. Salum
13~4
«
«
«
Ahmet Ziyaettin B.
1352
1867 Beş rumeli tahvili
Nebahat
Mes'ut H.
Aliye Peri1374 İki rumeli tahvili
han
H.
1900 Bir rumeli tahvili
Seher
H.
((
((
1916 Üç
B.
Nuri
((
«
193, Bir
Mehmet
Ali
B.
20{)1 On dokuz Rumeli tahvili
Abdülka
dir
B.
Yukarda isimleri muharrer zevat mücevherat ve tahvilat mukabilinde emniyet sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği vadesinde tediye etmemelerine mebni hini istikrazda tayin olunan ikametgahlarına ihbarname gönderilmiş isede bulunamadıklarından ,
tarihi ilindan itibaren mücevherat medyunlarının 91 gün tahvilat medyunlarının da bir hafta z.:ırfında tediyei deyn veya
tecdidi muamele eylemedikleri takdirde merhunatı mezkürenin
bilmlizayede satılacağı ilan olunur.
- -ı

Halk musiki hey'eti

İPEKLİLER ·D airesinde
Gayet

ehven

fiyatları..

şayam

istifade

Gülistan

fırsatlar

Krepdöşin

İyi cins w

Krepdöşin

t:n

re11klrrdc

müntelıap

nıetro~u

325

((

cins

iyi

450
Krep birman Gfüıdu~e~;ıs :rı ;çin 495
• • f Gece
ı·o,,lan için ,.e sou ınoda 290
K rep JOTJe
renklen r , .. kıaın fi) atı ıncıo •.u

((

ın ett·o su

1

«

.

••r
roplar için son moda
425
azu
'
.:afen Gün~iiz mp~arr için ,;yalı 550
Krep Su.
a<tarlık için 250
Tual dö sua ÇJmaşır
l{'"
Tuöl dö suö Ali)r lnarkacin< ( rORll Ren) 335
için
400
Töftölar
Şik

'

HİLALi AHMER Gazetesine

((•

l'l'1ıktc ınelrosu

ve

İLAN vermek isteyenlere

((

ınctrm;u

Püıit

Ramazan bayramında intişar edecek olan dört nüs·
ha Hila.Iiahmer gazetesine ilan vermek arzusunda bu·.
lunan müessesat ve ticarethanelerin İstanbulda Babıaii
caddesinde Kahraman zade Hanında ilanat acentası·
na müracaat etmeleri. Son sahifede santimetrasu 30
ve sondan evelki sahifede 40 kuruştur.
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Doktor Artin ·Horhoroni

350 Kş.
650 ((

Ye ya

Parkında

Taksimde fiyat garaji karşısında bu kerre bayramın bi·
rinci gününden itibaren her akşam «Küçük çiftlik parkın·
da» icai ahenk eden halk musiki hey' eti Keşlek ve Gaz·
lek gazino ve parkında icrai ahenk edeceği muhtereoı
müşterilerimize arz olunur.
Cuma ~nleri matine 3 te.

Gut.el rc11klrrdc rckhiın 1..:n
i•ra11 ınctrosu
4'ifVV'

Krepdöşin

3872

Bel soğukluğu, idrar darlığı, prostat, mesane hastalıkları, bel
gevşekliği ile frengiyi en son usul ve ağrısız şırıngalarla
kat'ı tedavi eder. Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında mektep
sokak No 35. Telefon: Beyoğlu 3152

c
d

Bayram münasebetile müstesna
fiyatlarla büyük hediyeler meşheri

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

Beyoğlunda:

satıp

az

kazanmaktır

KARL.MAN
- -· :

~

mağaza

ları

·:

' '"''

ı-

DEM RAKISI
Halis ü-züm ve anasondan mamul leziz
ve sıhhi rakıdır.
Tecrübe eden bir daha ay·
rılamaz.

Fabrikası

İstanbul

Galata Arkadi sokağı 35No.

İstanbul viİayeti

................................................................
sokağı

mahallesi
Yeni mahalle

alik pazarbaşı
cedit mektep

N.

84-86

kıyın eti

nevı

maklup
cedit 1

lira
4000
muhammen'
7600 mefsuh
bede)i ihalesi

ma dükkan
hane

Müştemilatı:
Altı

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

mahallesi
okçu Musa

sokağı

N.

nevi

hissesi

ve caddesi ve şişhane atik 70-72 Cazoplo namile .'.
karakolu ve tramvay cedit 82
maruf ma dükkan
aparhman kagirdir
güzergahmda

muhammenesi
lira
20,000 sekiz
taksitte

On daireden ibaret olup 1, 2, ve uçuncü daireleri üçer oda birer mutbak ve birer
haladan dördüncü dairesi dört oda bir mutbak bir haladan 5, 6, 7, 8 ve dokuzuncu daireleri beşer oda birer mutbak birer haladan ve zemin katı odunluk ve çamaşırlık ve alektrik ve terkos suyu tertıbat ve tesisatını havi olup tahtında birde bakkal dükkanı vardır.
Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek şartıle balada evsafı muharrer ma ·
dükkan kagir apartımanın hazinaye ait nısıf hissesi 20,000 lira bedeli muhammen ile ve
kapalı zarf usulile mülkiyeti müzayedeye vaz olunmuştur. Teklif zarfları 28-3-929 tarihine
müsadif perşembe günü saat 15 te kiişat, hazineden alınacak emre göre muamele ifası
mukarrer bulunduğundan taliplerin yüzde yedibuçuk hesabile 1500 lira teminat akçelerini malsandİğına teslim ed.:ırek emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri.

.Devlet
demir yolları ve, limanları
..
"

••

umumımu

ürlüğünden:

Bayram

yaklaşıyor
kürk
mantoları yüzde
30 tenzilat ile
mağazamız da
' satılmaktadır:
8 ay vade
' ile kefaletsiz
olarak veriliyor. Mahmut
paşade kürkçü
Han BEYKO
T. İst. 1685

~on

Müştemilatı:

1\

Hanım efendiler'
büyük bir fırsat

.'

Samsun, Sivas hattı üzerind kain Musaköy İstasyonundan hattı mezkürun Kayseri, Siyas
hattı ile mültekası olan Kalın İstasyonuna kadar olan takriben 80 kilometroluk bir kısmın
in~aatı 18 mart 1J29 tarihine rnüsadif pazartesi gününe kadar münakasaya vazedilmiştir. Talipler mezkür günde saat on dört buçuğa kadar Devlet demir yollan yazı işleri müdürlüğünce
kabul edilecektir. Bu münakasaya ait şartname ve saireyi arzu edenler yüz lira bedel mukabilinde Ankara Devlet demir yoJlatı e limanları maliye ve muhasebe işleri dairesinden terarik
edebilirler.
·
.,

Sooti11 ild11 tari/i•s 1
K~rıış

6ıncı

sahifede santimi

Sinci
4üncü
3üncü
' 2nci
linci
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Telgraf: lstan.bul Saa

t

İlan muhteviyatı~a dikka!t

~lunmakla

beraber bu husu
mes'uliyet kabul edilıneZ·

Gazetemizde intişar edell
bütiin yazıların hakkı
mahfuzdur,
Ramazan 27 1347
'l'akl'ioı

11

Çiüneş 6,24 Akşaot ıs, '31
Öğle 12,25 Yatsı 194•45

ikindi 15,40

imsak

Mes'ul müdiir: Selim
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