························~
Bugünkü hovo

...

Kandilli rasatanesinin tclefonu bozuk olduğu için
bugün

malumat

alınama-

ı

'

PAZAR

!-J
E

Telefon:
YAZl İŞLERİ

202

ts. ,J

'MART

İDARE İŞLERİ

i 19 29
_•.,,...~....... "........... L_____.;,
nııştır.

et nücü Yı1

iB.3872

;\~ t.ıf22

.

AKŞAMLARI NEŞROLUNUR

***

......

Nusnası

* **

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

her yerde' (5) kuruş

Bütün Avrupada dehşetli soğuklar . var: Romanya ile Bulgarist_a n
arasındaki - Tuna .nehri üzerinden serbestçe gidip · geliniyor~ En .
; soğu~- ye~ .-~Yil:~-a . olup . hararet imdilik ( - ~~- ) ~~ye düş~rrıüştür.
ffükumefe bir feklif(e buliınlılacak MÜNDERİCAT
Başımızda f elakef -dolaşıyor
Hava .
a - nci sahifemizde:
ım11 ~r ~
Ih>1llZ nçin
G rünüşe göre
böyle devam :
~------------~3 - ncii sahifemizde:
Haliçte
büyük inş~ah
İstanbUI ile Üsküdar
edecek
Askeri
bahriye fabrikaları
arasının donmasından
4 - ncü sahifemizde:
yapmıya talip
korkuluyor

ze

'fclgraf, Polis haberleri,
ve saırc

Günün tarihi, Kari ı-;i.Hnunu
Seyit .\li reı ;.
Sc r::;c riliğimin

-- -

'

o =~· ·
Haliç, İstanbul için bir servet menbaı olabilir
O'

1

~

\llıAvut
Patrikli".

Şirketin hissedarları arasında muhtelif milletlere mensup
sermayedarlar varılır.
Karadeniz ve Akdenizde bozulan vapurlardan kısmı azamı şimdi Maltada tamir edilmektedirler. Bu tesisat Haliçte yapılırsa oraya gitıniye hacet kalmıyacakhr. Vapurlann
hiç olmazsa bir kısmı da bu, rada tamir edilecektir.
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Millet mekteplerinde

.Uarnıarn: Marmara ve İs

•

iınöhonlor
Bu gün millet mekteplerinde ilk iki aylık tahsil müddeti nihayet bulmuştur
Eski harflerle okuyup yazma bilenlere mahsus olan
bıi devre müdavimlerinin imtihanları mektep muallimleri
ve maarif vekaletinden gönderilecek müfettişler hazır oldukları halde bugün yapılacaktır.

Rüzgar şimali
hava bulutlu ve

tanbulda poyrazlı
pacak, bulutlu ve
Cl"ktir.

fırtına
karlı

yageçe-

.\ılalar dcııiti:

Sahilde
rüzgar kuvvetli karayel, bulutlu ve yağışlı .
.\l,ılı•ııiz: Sahillerinde de
aynıdır.
ijıll'k i

Anadolu:

mütehavvvil ve cl<scriyetle sakin
rüzgar esecek, hava kısmen
bulutlu ve sisli olacaktır.
Maaş
!;arki l\ a ratlPııiz: KaraMemurinin mart maaşlarının
yel
fı rtınası yapacak, hava
tevziine bu sabah başlanmıştır .
bulutlu ve yağışlı olacaktır.
İdarei hususiye maaşları da
Limanda, bıı:lar ııra~111</a kal<ı.ı 11w111wlar11ı ııc .!İ!f<'<I
(larhi lüır<Ull'uiz: rüzgar
verilmektedir.
Dön akşamdan itibaren ha- nı"lızda ufaktefek kazahr da
şimali ve kuvvetli, hava bulutlu
fıf
hafi~yağmıya
başiiyan
kar
olmuştur.
ve yag"ışlı geçecektir.
Kodınlorın bolosu
'lkb
h
ld
d
Kısmet
vapuru
Bi;yükd
.~rede
ı
a ar ge i iye sevinen
llarHl'PI: asgari "-2.,dir.
Kadın birliği balosuna Vila1Stanbulluları
derin
bir
inkiKalender
önünde
iki
buz
parRüzgar
gece saniyede " 22 .~
yetçe müsaade edilmiştir.
sara uğrattı.
çası arasında kalmış, kurtulmetre süratle esmiştir. Bu
mıya çalışırken karaya düşgün sür'ati " 15 ., metredir.
Hele bu sabah yataklanndan kalkarak gözlerini açanmüş, tahlisine «Semper Pralüs» Avrupanın en soğuk şehri
laı, her tarafı hem beyaz
tahlisiyesi gamiştir.
olan Viyanada hararet "-12.,
Seyrı sefainin «Halep» vadir.
görilnte, hayret ve en d işe1eri
puru Anadolu hatlı s:::ferin - ı
Diğer tarahan aldığımız
büsbitün arttırmıştır.
den avdetinde iki buz parça~ı
malumata göre karın devam
ftasal l'HJIOl'll
arrsına girmiş, bir çok mi\~ - • etmesi muhtemel görülüyor.
Esasen dün gece askeri
k ü1at çekt.k
Aynı z~manda
fikrın· 1• beı ten sonra k url-ı ı ~
rasat merkezinin verdiği rapor,
muş, fakat yoluna devam edeyan eden Fatin efendi, haböyle bir vaziyet olacağını
miyerek yolcularını Haydar
valar böyle gittiği takdirde
daha eve! haber vermişti.
pa~ada bırakmıştır.
Üsküdarla İstanbul arasının
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sınlık l\ısıııınııı yıkıl nıası
ııa lmı·a veı·ıııi'.?.
Fakat ((!iı> hisseli hiı· lıi
nanııı <<:hı
kazmıılan
rası

hissesi aleyhine
hu hükmün ktehir <"dihui~. l\atlas-

lro malıkeıu<•sinin l<'~Pl,
kiilü iiz<>riııe ıucs't•h• ıa
zeJ<ııııııi~.
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Zira

«81> sahihe de

tlnnız:.

n

sıl

ba•bahsed!yorl.ar

göriilmiyc başlandı. Dün limanı istilil eden btiz -kitlel~rin- ;· ratavıa·yal.
gını
üzerine,
den sonra bugün baskın ve.
r ~n kar fırtınası vapur sefer· Drestende çı
kan
bir
Alman
•
.
ierilıi ırene felce uğrattı.
gazetesin
de
Saat ona kadar köprüden
•
eski mahalle
Kad.&<öy ve · Haydarpaşaya
r
tu lum hacı la biı vapur kalkt.
Öı'adan da intizamsız olarak ~ııı.dan bir taiki Vplpur geldi. Bu vaziyetin, 1 kımı gösteren
fırtin;i ve karın devam ettiği · bit resiln in tişar etmiştir.
m~ d ·tçe değişmesine imkan
görül emektedir.
Alman gazeteŞirket seferleri de ayni susi, resmin al retle intizamsız cereyan etmiş
tında «Etfaiye
tir. Anadolu hattına yapılan
geliyor! » serBilıııi yorlarsıı iif]reıı~i ıı/er; lJi :de,
seferler, bittabi kamilen tatil
lavhasile yaz elfaİ!fC /liiyll' rı:lı .m·
edilmi~tir.
dığı bir fıkra
l,ilnımı islila ı•ılen buzlar
da, omuzda taşınan, efradı
Dre~tendeki
Türk talebe
hızlı
koşan
bu
karı
kadim
birliği,
bu
nt.,
·iyatı tashih
'Evelki günden beri limanı
ıçın
mezkur gazel: tahrir
etfaiyenin bugünkü İstanbul
~ızı istila eden buzlardan bir
etfaiye teşkilatından bir grup
heyet:ne müracaat etmiş; derk111mı erimiş, bir kısmı suların
cedilen
resmin Berlindeki bir
olduğunu
yazmak gafletini .
ceryanına kapılarak Marına
fotoaraf bürosundan . göndegöstermekte ve Tatavlada 400
raya gitmiş, İstanbulda yalnız
rildiği
ve bugiinkü lstanbul
evin yanmasına ve binlerce
Sir cci sahili ile Boğaz içinin
Etfaiyesine
ait hakiki resimkişinin yersiz yurtsuz kalmabazı
sahillerinde kalmıştır.
br temin edilirse onlann da
sına sebep olmak üzere son
F ekat bunlar deniz seferleri
neşredileceği cevabını almış
için •ehlike teşkil etmemekdere.cede kifayetsiz diye tavtır. Birlik, bunun üzerine vutedftler.
sif ettiği İstanbul etfaiyesini kuu hali bildiren bir mektupla
Dün buzlar yüzünden !imaileri sürmektedir.
(,U abadi :ı üncü sahil'ede)
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Az tamahtan çok ziyan

'l•nin mektubu
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orta Anadoloda kuvvetli ve ya mutedil
poyraz esecek, hava ekseriyetle bulutlu ve kısmen
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. lstü.baratımıza nazaran mü~'.tıı bir ecnebi grupu büyük
~~ Set-nıaye ile hükumetimize
lltacaat
etmek üzeredir.
' Bu ~irket, Haliçte mu.ttaın inşaatı bahriye fab~~ları tesis etmek gayesini
~~ etmektedir. Hatta şir/lin Haliçte mevcut tesisatı
ili~ satın almak istediği söyle-

ı·asal
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uı•lirirıı il<' do!fru hir süz.

Aşık

oyunu!

Topanede leblebici Dadaylı
Osman, hamal Hasan ve kel
Ali odalarında bir « aşık »
kemiği ile kumar oynarlarken
aralarında kavga çıkmış bir
birinin boğazına sarılarak dövüşmiye başlamışlardır.
Kavga arasında Hasan

eline geçidiği demirden bir havan elile Osmanın başını yarmış, Alinin de dişlerini kır·
mıştır.
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3 Mart

Son Saat

Bııgiiıı ...
Meclisi umumii

~~'~v=v--.. itJO 1Sıhhat sütun;]

Kar

Telgraf
ah erleri

Amanullah haz- Bütün dünyada {:o. k ayıp
T fil' 'le kJş
vi/ayef içfimaa
retler ine deha- dehşetli soğuk \
----'
başlıyor
Uc
sarhoş
ka/etlere
başlandı
,
lar var
Yunanistan
ve
Vilayet umumi meclisi, bu
sahilPch•b mahal)
Berl:n, 28 - Efganistandaki
dın bir hadise
gün intihap devresinin ikinci
italyada da pek vaziyet
pek yakında tavazzüh
H

(Diriıwi

senesi faaliyetine

başlamak

-

müthiş!

tadır.

İçtima salonuna , riyaset
kürsüsüne karşı olmak üzere
ikişer kişilik masalar konulmuş, her masaya oturacak
azanın isimleri yazılı kartlar

Atina, 28- Tirhalada
kışın şiddetinden ve
açlıktan bir kişi ölmüştür. Korent kana-

iliıtiril~.

lından

İçtimaı vali vekili Muhittin

B.

ubur

kesiln1iştir.

küşat

edecek ve bir nutku
iftitahi irat eyliyecektir. Bu
nutku müteakıp ikinci reis
bütçe, sıhhiye, maarif, ziraat
ve sa:r encümenlere aza inti-

Girit denizlerinde tipi bir siklon halini alınıştır.

İtalyadan gelen ha-

habatı yapılacaktır.

Vilayet umumi meclisinin bu
devresin;:-, yeni aza olarak
merhum Kudusi B. in yerine Beyoğlundan Ahmet Halim B. ve
bir memuriyete tayin edilen
Naci B. in yerine de diğer
biri iştirak etmektedirler.
Kaza haline ifrağ edilen
Kartal, Silivri ve Beykozdan
intihap edilen yeni üç ay da
Vilfıyet
mecl'si umumisinin
bu devrei içtimaiyesine iştirak
ec'eceklerdir. Bu yeni azanın
( intıhap mazbataları, bugür.kü içtimada tastıkolunaeaktır.
Yapılan ve yapıla ..

berlere güre crada da
siddetli
kar fıı·tınalan
•
hüküın

sürnıektedir,

maktadır.

Son zamanda Efgan tahtına
namzet olarak telakki edilen
Ali Mehmet han vaziyeti takdir
ederek Hindistana kaçmıştır.
Amerin kumandanı Habibullahın mevkii pek buhranlıdır.
Merkum, parası olmadığın
dan adamları tarafından terkedi'mektedir.
Nedamet eden Kabileler
Kral Amanullaha murahhaslar
göndererı:k af talep eylemiş
lerdir.

Kabildeki setaretle'°

~-ok yerlcrc!c
nıetrova kadar

kar bir
3-'..-.)

çıknıaktadır.

Bır

Londra, 28 - Kabil şeh rin"n ecnebi devletler sefar tleri tarafından tahliyesi, bu
sefaretler arasında ittihaz ec:!ilen m-; (erek bir kararla ol-

çok

n1Ünakalfıt

hatlarda
kcsiln1iştir.

duğu yazılmaktadır.

Tuna üzerinden
yürünülere
geçiliyor

K&bile hücum
Moskova, 1 (A.A)- Teremezden bildiril:yor:
Efgan
hu<!ut aşiretlerinden (kuhmandı) aşireti Amanullah hana
taraftar olduğunu ilan ederek
Dakkede meclisini içtimaa
davet eylemiştir. Mezkur mec·
lise Amanullah hana hazır
olmalarını temin için (Şinvari)
ve (Kugianı) aşiretlerinin mümessilleri de davet edilmiştir.
Kabil üzerine yürüyen Amanullah hanın kıtaatına mer·
kezi Efganıstan aşiretlerinden
( Kezare ) aşiret akası ile cenup hududundaki ( Kosta )
menatıkını işgal eden ( Vez.ir)
ve ( Herat ) kıtaab da iltihak
etmiştir . Kabilin cenubu şim
alinde Amanullah hana sadık
olan Efganlılarda Kabile doğ·
ru taarruza başlamışbr. Gazi
şehri Amanullah han tarafın
dan zabtedilm;ştir.

Sof,va, :_:,' -Gazeteler,
:; - G bin Ro111enin ve
3 - (i bin Bulgann, inciınat etıniş olan Tuna
nehrini buzlar üzerinden yürüyerek geçtiklerini vazn1aktadırlar.

işler
Vilayetin meclisi umumiye
arzettiği
izahnameye göre,
Vilayetimizde «348» resmi ve
«250» hususi mektep vardır.
Mevcut mekteplere 40 şube
ile 9 sınıf ilave edilecektir.
Son sene zarfında 6 yeni
mektep tesis edilmiştir.
Millet mekteplerine elyevm
104,458 kişi devam etmekte
olup İstanbulda 2,500 millet
mektebi mevcut bulunmak-

cak

Bulgar siyasetinin istikameti
degişti mi?
So~\a,
ı
,

tadır.

Bu sene «12» yolun tamiratı
ihale edilmiş, yol inşaatı için
Emanetle müştereken tecrübeler yapılmı:ttır.
Heybeli
sanatoryomunda
Vilayet hesabına «30» veremli
tedavi ettirilmiştir.
Ekalliyet mekteplerine yardım için bütçeye ( 7500 ) lira
konulmuştur. Bunun ( 3500 )
lirası Süreyya operetine verilecek, 5000 liranın bakiyesidir.
Vilayet daimi encümeni de
m tıılcanun::lsmi crti:o:nen v~
muhaı;ebe kalcmlerni t::huir
ederek bitirmcktediı.

Gizli rakı
fabrikasY.

ınüruru

edecektir.
Kral Amanullahın kuvyetleri her gün çoğalınakta, asilerin kuvveti ise her gün azal-

- Gazeteler,

-

Bulcar
.-.. siyaseti haricivesn11n
istikan1etini
,
tahvil tl.'ivrinc
dair
...
ecnebi nıeınlcketlerdc
ne!:'redilcn
habederi
tekzip ctıncktc.. .iı-.

kumet deeişi
yor mu?
....
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Sultan Seli.n<!e sak:n HasJn
efendinin evinde gizıi bir rakı
fabrikası tesis edilerek kaçak
rakı yapıldığı haber alınarak
dün ev aranmış, (150) kiloluk
büyük bir kazanla 600 kilo
cibre, 50 kilo kaçak rakı, anidol, rakı derecesi ve sa:re
buhmmuş ve müsadere edil-

.iI. t l.-.~~ll)~!
"~ • t t~1 [1

..

(... \"C~l

ı ;:,;ıcsİ ih~;ınıılini

~"':-

kaY-

tetınektt:< lir.

Londra, 1 (A.A) - Yakın
da yapılacak intihapat için
gösterilen liberal namzetlere
söyledığı b:r nutukla M. Lloyd
Georg liberal fıı kasının baş
lıca mcsa!!İ iç"n hazırlanmış
planları bu'.unduğunu, hemen
tatbiki mümkün o!an bu planların işsizlerin mıktannı bir
sene içind" tabii bir hale
indireceğini, mahalli vergileri
bir peni artnmadan milleti
daha zengin cdeceğilli temin

miştir.

Alnıan kahine i
Berlin, 1 ( A. A. ) - Hükumet hizipleri reisleri toplanmışlardır. Başvekil büyük bir
koalisyon teşkili hakkındaki
teşebbüslere
akim
kalınış
nazarile bakmak lazım gelmekte
olduğuı:u
beyan

eylemiştir.

Hatip sözüne devamla demiştir ki: İngilterenin hariçteki nüfuzu şimdiye kadar göetmiştir.
rülmemiş derecede dun bir
Mumaileyh müşavercleri hak- hale inmiştir.
kında
reisicümhur mareşal
Ben iktidar mevkiinde buHindenburga malumat verelunduğum zaman Fransa ile
cektir. Gazette de Voss kadostane münasebatm idamesibinenin bütçenin kabulüne ka- ne matuf bir usul takibi ledar iktidar mevkiinde kalhindeydim, fakat biz . bir
acağını yazmaktad ır.
Fransız eyaleti de!iliz, lngiltere imperatOf'luğu beşeriyete
.
Tevell(it
vaki olacak vasaymnnda kendi
lstanbul sanayi oırliği katibi
namma söz ıöylem 0 lidir.
umumisi •vukat Nazmi Nuri
~leksik; d; şeka,el
beyin dün gece bir oğlu olmuş
Meksik-0 l (A. A.) Resve adi "B~urt,. kmımuştm',
yavruyll uzun ve t.aliWi ·
m•
maliı
t<ı ftazımın iki
ömür diieriıı:..
1 Amerika:ı .'!';;el .n mühendis~ ni

ı

Trenlı>rin

vaziyeti

1

•
_
Zll

IJt·'·ı"
--·1=ı.\.
ı. ~ ... ıa~Jtc:

Haı·.

naz n i;t:

t t · ~ ... ı'-,.. •

;\J. f~o

liti->
Ro:-ııa
tariki!c
C"ne\Teve ha:-ekt't c•111İ~.:derdir.

muşlur.

.\ıı.ıclolu

haltıııcla
demir; yollarında

Anadolu
hiç bir arıza vukua gelmemiş
bütün seferler eski intizamını
muhafazd etmiştir.
Tc'lgı·aı'
Fırtına

bazı

yollaı

Anıerikada

arızalar

yapmıştır.

Tel-

sokakları doldurmasını beklemeden
amelesini belediye daireleri
emrine vermiş, temizliğe ba;lamıştır.
yonların

Vaşington,

1 (A. A.) Vazifesinden ayrılacak olan
bahriye nazırı (M. W ilbur) un
seyyar hakimlik memuriyeti
mühimmesine tayin edilmesi
muhtemeldir. M. Wilbur kabineye dahil olmadan evel Kaliforıı:iyada 25 sene hakimlik

bazı kam-

arkalarına

keciye gelmek üzere Ahırka
pıyı geçtikten bir az sonra
yolun kapa!ı olduğu işaretini
~örerek
duı-muş;
Sirkeciye
iJ,; ac.!ı;n m~safetle yclcu'.ııi"
bir saa• kacıa r bekleti:~'·,
işlerinden
güclu:nden ka!1 mcşlır.

Saai 3,14 le B~rkoyün<!en
hurd:E.t <0den doğru posta,
7,45 t:reni Sirkeci istasyonuna
Kumkapıda

etmişti.

Romen hariciye nazırı
Cenevre 1 (A.A.) - M. Titulesko Cenevreye gelmiştir.

Ameleye yol veriliyor
Atina, 1 (A.A) •. u.i . . uıl
madenleri müdürü ameleye
yol vermiye ve mani tedbir
ittihazına karar vermişti•.

başlamıştır.
Kumkapı istasyonu
odasına dolan halk :

-

memur '

insanız, kumpanya
işimizle, sıhhatimir.le ala-

«

Biz

bizim
kadar bile olmuyor. » Diye
haykınşıyordu .
Yenikapı-Kumkapı arasında

bekliyen tren yolcul.ırından
bir kısmı yürüyerek Kumkapı
istasyonunda doğru postaya
binmişlerdir.

Yolculardan bir çoğu da
trenden inerek işlerine yaya
gitmeyi tercih ettiler.
Bütün bu teehhiirfuı sebebi,
Sirl<eci istasyonunun burnu dibindeki makasl:ınn doıımasıdır.
Ancak bir s'!::ıt sonra makas
açılabilnı - 1 v.:: tr~ıı!er .;:rbeciye
l . .•

' t'

·fl'f:':·\•ı.m•.: ır.

muayenelerinde şar
hoş oldukları anlaşıldığı gibi
Nebahat· hanım alaimi cinnet
gösterdiğinden

alınmak

deye

tahtı müşahe

üzere hastaneye

•

iki tramvay
çarpıştılar
Beyoğlundan

Tl'ınLdik
Şehremaneti, karın

Diğer tara!tan

Bunların

ğönderil

graflar, teahhurla
mektedir.

giremediğinden

bir tayin

Dün gece Şehzadeba~nda
Millet tiyatrosunda bir hadise olmuştur. Bedia, Meliha,Nebahat isimlerinde tıç kadın
dün gece sarhoş
olduktan
ve yanlarında bir komisyoncu
olduğu halde Millet tiyatrosuna gidip bir loca işgal et-

sevkedilıniştir

hatlarında

telgraf

in~anlar
bir saat beklemiş, 8,30 posBogota, 1 (A. A.)- İçinde ' tası da arkadan yetişerek
infilak vukuu evelce haber
Kumkapı - Y enik:ıpı arasında
veril mi{' olan (Tritonia) vapuru
durmu~tur.
tayfasından
ikisinin yangın
Bu esnada bir taraftan ela
zuhur ettiği zaman diğer
üç kişiden mürekkep bir konarkadaşlarının karaya çıkarak
trol kafilesi, yolcuların paso hayatlarnıı
kurtarabilmeleri
!arını tetkik ediyordu. Yokuiçin hayatlarını feda etmiş
lar, trenlerin bekletilmesini,
olduklan bildirilmektedir.
bu kontrola atfederek şikayete

Fcdakür

cıkardılar.
,

Bu sefer başlıyan kar daha
ilk gününde Şark demir yolmişlerdir.
lan münakalabnı inkıtaa uğ
ratmıştır. Çerkesköyünden dün O sırada ince saz çalmakta imiş.
kalkan iki tren bir birini müBunu müteakıp hanende gazel
teakıp kara saplanmış, buraokumaya başlamış, sarhoş kadan hareket eden tren de bu
dınlar aşka gelerek : « aman
yüzden yol kapalı olduğu .. için
Allah! » diye feryadı vermişler
Kabakçada tevekkufe mecbur
ve bağırıp çağıtmağa başla
olmuştur.
,
mışlardır. Bunların sesleri et·
Çerkesköy ile Kabakça
raftakileri
rahatsız edecek ·
arasında kalan trenin kurtadereceye vardığından tiyatrılmasına çalışılırken buradan
ro
müdüriyeti
tarafından
hareket eden bir marşandiz
kendileri sükunete davet edilÇatalca ile Hadımköy arasın
mişlerse de dinlememişler ve
da kara saplanmış, münakalatı büsbütün durdurmuştur.
müdür Cemal beyi dövmişler
Bu sabah buradan yolu açdir. Nihayet polis davetine
mak üzere bir kar makinesi
mecburiyet hasıl olmuştur.
tahrik edilmiştir.
Bu sarhoş kadınlar memuriİniizamsızlık banliyö hattın
ni zabıtaya de hakarette buda da vardn·. Bu yüzden kısmı
lunduklarından karakola sevmalısusumuzda görü!eceği veckler;ne mecburiyet hasıl olhile müessif lıad:sele rde · olmuştur.

tahtadan
küreme aletleri konmuş, yolların bu suretle de temizlenmesine çalışılmaktııdır.
RumeH hailında
katletmiş olan haydutlardan
Bu sabah Sirkeci - Yeşilköy
onu federal kıtaatı ile 28/2 ' arasında işliyen tirenler intizade vukua gelen bir musademını kaybet~lerdir.
mede itlM edilmi~tir.
Bilhassa 7,45 FOslası, Sir-

İngiltcrede hüJ O "tl•·· .)
()~· ._ii ~~;.'ı<~IJ·l<ı

Bir kayıkçı da Beşiktaş
önünde
ayni
vaziyete
düçar
olmuş
seyrisefain
idaresinin gönderdiği romorkör tarafından kurtarılmışbr.
Buradan Marmaraya giden
buzlardan bir kısmı Mudanya
sahillerini istila etmiştir .

gelen 112 numaralı tramvay arabası Karaköyde hattan çıkmış ve Beyoğluna ğiden 40 numaralı
tramvay ile müsademe etmiş
tir. 112 numaralı tramvayın
önü harap olmuştur. Nüfosca
zayiat olmamıştır.

Para ve biçak
Unkapanında Siperaltı
ğında

soka-

3 numaralı evde oturan

Ali ile Hüseyin bir alacak
yüzünden
kavga
etmişler,
Hüseyin, Aliyi biçakla iki
yerinden yaralamıştır.

Çekmecedeki para
Unkapaıiında Yahya efen dinin fmrunda hamurkar Da daylı Hüseyin ile Araçlı İsmail
dün gece işleri bittikten sonra
çekmeceyi kırarak içinde bu lunan ~n altı t;rnyı çalarak
firar etmişleıdir.

Genç kızlar ne gibi
•. feylcre dikkat
etmelidirler?
Büluğ hadisesi uzviyette bir
çok sarsmblar, ehemmiyetli bir
takım rahatsızlıklar tevlit eder·
Büluğun uzviyette tevlit ettiği
sadmeleri mümkün mertebe
hafifçe atlatabilmek için bu
zamanlarda dikkat edilmesi
lazım gelen sıhhi bir takıJJl
tedbirler vardır; bunlan hatır•
!atmak isterim :
Bu zamanda görülen rahat•
sızlıklar umumiyetle uzviyette
vukubulan süratli neşvünema
neticesi
vücudün muhtdif
aksam ve cihazlarında vukua
gelen tahavvülatla alakadardır.

Kemiklerde görülen
rahatsızlıklar

Vüeudün kemikleri, yani iskelet, muntazam bir surette
teşekkül etmeyince pek meş
um anzalar çıkar.
Bacakları çarpık, cüce, kanbur bir kadın için hayat bir

lf

beş s
llıişti

~lı 2

ısbraptır.

Güzellikten sarfınazar, gebe
kalmak, çocuk doğurmak bu
gibi hallerde bir çok rahatsız
lık ve tehlikelere sebebiyet
verir:
Bilhassa bel kemiğindeki
fena teşekküller, ciğerlerin
layıkile nefes alıp vermesine
mani olur, verem eder.

Kemik

*

best

rahatsızlıkları

Genç kızlar, büluğ zamanında pek çabuk boy alırlar.
Bu zaman, bilhassa uzun kemikler süratle uzar; bu hal
bazen ekseriya kemiklerin uç·
larında, ayak ve bacaklarda,
bel kemiği boyunca ağrılar
duyulur.
Ayakta durmak, fazlaca
dolaşmak, uzun yolyürümek
gibi sebepler bu ağrılan art·
tmr. Bu ağrılar, istirahat
edince geçer. Bu ağnların
sebebi, büluğ zamanında ke miklerin fazla faaliyetinin bir
neticesinden başka bir şey

.lf.
lııekt

.lf.
t~lD
etıııi

•

der

değildir.

D. Zeki Cemal

Bu serit
nedir, bi,
liyor mıısunuz?

yan~ın ba~~.un;;1c1
Süleyman;yede El-:1aruf realıallt'sinde İbrahim beyin ha nesinin bacası tutuşarak yangın
çıkmış, sirayet etmeden sön diirülmiiştür.

Bir kaza
Dün, Beyoğ!unda İst:lılal
caddesinden geçmekte olan
Mecit ismindeki şahsa şo
för Bedrettinin idaresindeki
8354 numaralı otomobil çarFmış, Mecit ayağından
yaramıştır.

İki tevkif

Sarhoş

olduktan sonra sokak ortasında rasgele silah
alan manav Hayri ile Y enikapıda Mehmet ağanın evini iki
gecedir
taşlıyan
makasçı
Mehmet yakalanmışlardır.

Gelen seyyahlar
Dün limanımıza gelmesine
inti;ar edilen seyyah vapurlarından (Samariya) lransatlantiki (450) İngiliz, Franşız ve
Amerikalı
seyyahla akşam
üzeri limanımıza gelmi'} ve
demirlemiştir.

Bugün hava müsait olduğu
takdirde seyyahlar şehri gezeceklc rdir.

Genç bir amerikalı kıt
amerikan vapur kumanyalarıO
dan biri ile bir devri aleJ!l
seyahatine çıkmışbr. Anealc
garip bir merak saikası ile
bu seyahat için bir tek bilet
almamış, vapurun her uğl'I'
- li man ıçm
. .
ayrı
yacagı
ayrı
bilet kestirmiştir.
Bu suretle seyahatin sonun·
da genç kızın elinde birbirine
eklenip tomar haline gele~
biletin uzunluğu üç metreY1
geçmiştir ve bunun hatıra:'
olmak üzere devri alem yaptıJI
vapurun tahlisiye ,;ıimitleri~d;ll
biri ve üç metrelik bileti ~ e
ı·e,.,.,-.,; Pldırmıstır.

>
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Muvazenesini bozdu
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Seyit Ali re ıs
ı\skerler arasındaki

sevinçle

varalaııın ı~ı L

yeniçeriler

reısı ta111Yaral·

bağırıp çağırınıya ha!;>ladı

pi)lllJlf{OSU
•

•

•

ı\· ııı ,Tenı
•

t (\Sa 'T\rt1ı· laı.

Muhtelit mübadele komis-11.8-Jlıılıarriri: Jptullıılı Zi!fo \
~<>nunun bidayeti teşekkülünTayyare piyanko müdürlüğü,
Seyit Ali reisle arkadaşları
Fakat [ m bu s·rada S yit
! enberi bitaraf ba olarak buke•ideleri otomatik bir hale
Pala ile Kelleye kavuşmuş
Burhanın askerleri arasında 1
unan İspanyalı jeneral Dölaifrağ için tetkikata devam
bu:unan bir yeniçeri tanımış:
:a tahtı tedavide bulunduğu ' olmanın zevki içinde her şeyi
etmektedir.
unutmuşlardı.
- Seyit Ali reis!.
~lınanyada vefat etmiştir.
;itndiki hali ile piyankonun
Diye bağırmıştı. Bu ses or.-.Reis büyük bir neş'e duyud ~eneral Dölara komisyonda
küçük
h:ır.ım kızl::.r:ı çektirilyordu. Bu sevinç içinde Pala
daki bütGn yeniçenleri ga[eaıına bitaraflığını muhafaı:a
mesin:len başka imkan görülyana getirmiye kati geldi,
hlııı!ş, Türkler hı!kkıııda mu - Hüseyinle Kelle Bekire:
Hamburg pimemekkdir.
hep birden reisin dövüşmekte
- Ardımdan gelin! Dedi,
•/boet besliyen bir zat idi.
olduğu
gibi
yankosunda
karşılannda hala dövüş!llekte
olduğu yere koştular:
efatı mücibi teessür olmuştur.
numaraların
halkalara
geçi- Galata!ı Seyit Ali reis!..
k· liükumetimiz, İspanya hü- olan Seyit Burhanın askerlerilmesi de c!iişünülmilş, fakat
- Seyit Ali reis burada!
rine dogru gi<lip aralarına
t Uınetine bir telgraf çekerek
girdi.
Diye bagırışıp çığru;mıya ' bunların iyi karışmaması ve
eessürünü beyan etmiştir.
açılması muhtemel olcluğun
Buharalı askerler, iri kavukbaşlamışlardı.
lf. Tütün inhisar idaresi
dan bu şekil muvafık görülheybetli bir adamın a~a- Çabuk hana haber sa!m,
beş senede iki misli kar et- lu,
memiştir. Yapıian tetkikat ne!arına girdiğini görünce durbu kahramana dokunmayın,
llıiştir. Son senenin safi hası
ticesinde, r'ünyada
yalnız
dular.
cümlenizi yakarız bil:ahi ...
A!:lerikada
piyaııko
dolopla~lı 24 milyon lirayı bulmuştur
Diye bir ses yü!.seldi. Bu
Reis yüksek, vakur, mehip
reisi
ilk tanıyan yeniçeri idi.
rının otoınat:k oldui:.<u aclaşıl
b
Bağırsak ihracatı sersesile sordu:
Koşup reisi kolundan yakalamıştır.
tst bırakılmıştır.
- Seyit Burhan nerede?
mış, düşmesine mani olmuştu.
Mamafi Istanbulda da ileri- Ribata giren Mirzanın
d' ~ Et fiyatlan beş kuruş
Diğer yeniçeriler de atılıp
deki keşideleri otomatikleş
adamlarile cenktedir, ta işte
Uşecektir.
reisin etraf.nı sann:ıılar, kılıç
tin.:cek bir tarz bulunmuştur.
ileride görülüyor!
lf. Dün köprüde tramvay
larını siper etrniş!P.r e!ini ayaBu tarz şudur:
- Beni onun yanına götüğını öpüyorlardı.
leli kopmuş, uzun müddet tarün!
Hı..sus- surette yaptırılacak
Galatadaki konağı faHr
~ ile iştigal olunmuştur.
Bir kaç asker Seyil Ali reiolan şimş:r bilyeler üzerine
fukaraya, misafire,
askere
yüzden tramvaylar bir sin önüne düşüp köprüye doğ
1 dı;n 60 bine kadar numara
her gün açık olan merhametli,
ru götürdüler. Burası müthiş
lııUddet işliyememiştir.
hakkedilecek ve bu altmış
mert, cesur bir başbuğa böyle
bir
kargaşalık içinde idi.
bin
tane bilye dolaba atıla
l lf. Riyaseticumhur Başkatibi
memleketten uzak bir ciiyar<la
Herkes birbirine saldınyor,
caktır.
kavuşmak yeniçerileri bliyük
~\lfik bey Ankaradan şehri ·
dost
düşmanı, düşman do~tu
lııııe gelmiştir.
Bu şekilde bilyeler dolap
bir sevince salmıştı. Yeniçcritanımıyor, bir sürü azgın muler Kelle ile Palayı da reisin
dahilinne gayet koiay kanşa
lf. Dün konservatuvar binaharip rastgele
birbirlerine
işareti üzerine derhal omuzlacağı gibi dolzba ilave edilesında Halk birliği derneği
saldırıyorlardı. Dört beş Burına almışlar, hatır sorup göcek sustalı bir huniden dola~arı içtima etmişlerdir.
haralı asker burada birden:
nül alıyorlardı.
bın her devrinde bir tane
- Dur, dur!...
lf. Tütün fiyatları yüksel Bu sırada muharebe dur bilye
diişecektir
ve bu
Diye Seyit Ali reisin üstülııektedir.
muş, keyfiyet gidilip Seyit
bilyedeki numara, mokabil
ne saldırdı. Reis kendisini
Burhana haber verilmiş, han
lf. Avcılar içtimalannı baydolaptan aynı zamanda ve
toparlayıp
meramını
anlabizzat kcşup gelmiş, Seyit Ali
~anıın üçüncü gününe tehir
avnı krzda düşecek bilyenin
tmıya vakit bulmadan sersealmıya
çalışı
reisin
gönlünü
'lıııişlerdir.
üzerinde yazılı olan ikramiyeri bir ok koluna saplandı.
yor, afiv diliyordu.
yi kazanacaktır .
~İny~r Kanonika gönKelle ile Pala hemen palalan
Reis; Seyit Burhanın yüzene
Piyanko bu şekilde otoma. <lıgı hır mektupta , kendisıyırdılar. Bu sefer iki taraf
baktı. İri boyu geniş omuz8 •
tikleştiği
takcilrde tali kuşu
:0ın davet üzerine değil , ih- ta tanımadıklan bu yabancı larile heybetli bir cıvandı,
hanımların elinden kurtulacak
gözlerinde esalet ve şecaat
~Yarile geldiğini, Taksim abi- ları düşman sayıyorlardı.
ve makineye tevdi edilmiş
Reisle iki arkadaşı bir
kıvılcımları parlıyordu. Sey:t
b~~ taşlannın iyi olduğunu
olacaktır.
lahze içinde etraflarının sarıl
Ali reisin yarası pek hafifti,
dırıniştir .
Fakat çok muvafık olan bu
güldü:
dığını ,
okların , kurşunların
lf. Yenilen yağlar bozuk ve
Ehemmiyeti
yok,
delişekil, şimdilik tasavvur halin1
b~tıa olduğundan şehrimizde başlarının üstlerinde vızıldı kanlı!..
dedir.
yarak uçuştuğunu duydular .
Dedi. Seyit Burhan bu sı
~ Yağ fabrikası açılması
Seyit Ali reisin kolundan
rada ileride rıbatın içine tren
atgir olmuştur.
kırmızı bir kan lekesi gittikçe
Mirzanın adamlarının
kendi J Rıısyada
~
Beşiktaşlı sporcu gençler
büyüyerek akıyordu. Üç koraskerlerini kırmakta olduğunu
•U
buhranı
sanın da yüzleri, kolları kıp
dıt~ bir kır koşusu yapmışlargörüyordu, döndü.
kızıl kana boyanmıştı. BilhasGelen haberlere göre Mos- Kusura bakmayınız, sonnı,. 928 senesinde İstanbul sa Kelle Bekir pek mecalsız ra konuşuruz. Den cenge ka- kova ve Leningratta şiddetli
kalmışt. Nerede ise yere karışmak mecbu} iyetindeyim, a\ ltıaıu. iki milyon tonluk mubir ekmek buhranı baş göspaklanacaktı
,
gayn
ihtiyari
damlarım size refakat etsinler!
ltıele yapmıştır.
termiştir.
Hususi
fırınlara
olarak orada korkudan büzülDedi. Seyit Burhanın mab lf. Halk bilgileri derneği ' müş olan maymunu okşadı ,
bundan böyle un verilmiyeceiyeti erkiinından iki kişi reik11 hafta içinde Ankarada bir sonra Pala Hüseyine döndü : sin
ği bildirilmiştir. Martın on beyanında kaldılar ,
Seyit
011
ire aktedecektir.
Kısmet bu kadarmış,
şinden itibaren de yalnız koBurhan bir lahza içinde kalaı. Yann, güzel san'atlar Palacığım!.. -dedi- Reise ka- balığa kanşıp kayboldu.
münist partisine mensup olanlar
Qll't·.
vuşup beraber ölmek mukadllnde bir balo verilecektir.
[ Mabadi var]
fırınlardan vesika ile ekmek
. ...
'
d lf. Akçeşehir vapuru Mu- dermış
alabilecektir. Komünist fırka
Filhakika o aralık Seyit Ali
Hu ali)ıtlll iftar taııı
lıı'nyadan gelirken sakatlan- reisin de ayağı kaymış koca
sına mensup olmıyanlara baş
18 i 4 oeı;edir. imsaı,
'tıı.~' Yolcuları Nilüfer vapu- korsan yere kapaklanır gibi
larının çaresine bakmalan bilval<li İSO ;) i 2 !JC(,~Cdir.
tıa ııak) e d'l
. .
ı mıştir.
olmuştu.
dirilmiştir.
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Ççı sokaklarında

ttı11 \·e

k Ye
g avn. T-ur·
d,. a ecnebi tahaasın"11 b.
<\it ır çok kin1selere
~\. oI~n t!ükkanlarda
l · bır sıfat ve salı."ıYer h .
:\ı . 1 aız olınıyarak
ı ..l b
~.. .
una ve vahın
<tı1h, d
.
'vtriJd· _aktilo dersleri
"'~
ıgı
göri.iln1ekte
J

u

n1ektedir .
İstanbul
n1aarif ve polis 111üdüriyetlerinin nazarı dikkatini celbetmenizi rica ederin1 efendim.
Bevazıtta Koska caddesinde ((8)) nu111arada
111ukın1
Salahattin

*
Zayi
Han1ili olduğuın tütün teskeresini zavi
ettinı;

ycnısını çıkar

;ılt bu~·alara devaın taca <',.ın1dan
, 11 1 erın l . . . d

t llt~ k

c {::>erısını e
ızları tc~kil
et•

hükn1ü

yoktur.
Y ddeğirnıen, Azizi 'e

sokak «U:..!ll No. hanede
ve Düz sokakta <<fi3,>
No. Dükkan sahibi
ınütekaidini adliveden
•
~l. Salih

*

Bir genç
isteniyor
Resim ve tabela iş!e
rile me~gul olan atelyen1de çalışn1ak üzere
( 12-1;;) yaşında bir
Türk çocuğuna ihtiyacım vardır. Çocuğun okur yazar ve ailesi bulunn1ası şarttır.
Hükun1et konağı civarında İlhanıi be\'
n1atbaasında
ressan.

.

f ehıni atelvesine
n1u•
racaat olun111ası.
•

iş

*

Şimdi

her olan biteni masum bir
muallimine atfediyor

Evelki gün bir muharririŞadan efendinin Servet B.
isminde bir muallimi vardır;
miz, miihim bir müessesenin
sinirleri zayif olan genç, kenmerkezinde şöyle bir manzara
iie karşılaşmıştır:
disile yakından uzaktan alaHenü:c:a "20., yaşlarında,
kası olan her şeyi Servet bey·
temiz kıyafetli bir genç, bu
den bilmektedir.
müessesenin heyeti idare riyaKar mı yağıyor? Servet bey
set odasına gi•mek için içeriSadan efendiyi üşütmek için
de içtima olduğunu söyliyen
kar yağmasına nasılsa sebep
kapıdaki iki hademeye ricaolmuştur. Sokakta birisi kenlarda bulunuyordu.
disine baktı mı?
Kadm!ar, İçerideki içtimaŞadan efendi
bu selamı
dan soma haber vereceklerini . Servet beyin kendisine versöyledikçe gencin rlcakar sedirdiğine kanidir.
si şiddetl"udi ve bir aralık
Servet beyin bu talebesi
i\ni bir hareketle iki kadini
üzerindeki müessiriyeti sebebi
binr tarafa iterek kabıya ahenüz meçhul olmakla bera•
lıldı. Etraftan yetiştiler, içeber Şadan efendi bu hususta
rde içtimada olanlar, ne olukendisine tevcih edilen sualyor diye kapı;·a çıktılar ve
lerin de, Servet bey tarafın
genç~ içeriye girdi, lakin girdan yaptırıldığı vehmindedir.
me sile çıkması bir oldu.
ettiği
z e vat
Müracaat
Cebinden bir kaç lira çıka
Şadatı efendiye ne istediğini
rarak: «Ben böyle muavenet,
sormakta, fakak esaslı bir
istemiyorum, diyerek merdice\•ap almamaktadırlar.
venlere attı.
Şadan efendi, ısear edilin·
Giderken söyleniyordu:
ce
nihayet derdini fırka idare
-., Benim maksadımı anhey' etine anlatacağını söylela~wayı~•m, Seovet bey:., yümi~tir. Şimdi, bu hey' etin içzündendir.» Bu gencin haretimaını
bekliyerek sokaklarda
kiitile alakadar olduk ve şu
dolaşmaktadır. Darülfünun dimaliirnatı aldık:
ğer bir fakültesini bitirmiş
Fen fak.ültesinin son sınfır
olan bu gencin böyle birdenna müdavim olan bu gencin
bire müvazensizlik göstermesi,
ismi Şadan efendidir. Pederi
bütün tanıdıklannı teessüre
merhum doktor miralayı F eybogmaktadır.
zi beydir.

Bir dava
Papanın alacakiıları davaya ha. zır/anıyorlar
İtalya hükümeti ile anlaşan

Almanlar
T atavla yangı
nından nasıl

bahsediyorlar?
(liiri!'ni

saiıi 'p

lt>n mahal)

papalık makamı,

nihayet bir
kırallık oldu. Şimdi kendine
mahsus jandarması, posta pulları velhasıl kırallığın icap ettirdigi bir çok şeylere sahip
olacak. Bu arada belki hoşu
na gitmiyecek bir şey daha
var: O da senelerdenberi şu
raya, buraya yaptığı borcları
vermek .
Papalığın bu borcları takriben (60) milyon kadardır ve
esham ve tahvil halinde bir
çok hıristiyan ailelerin ellerinde bulunuyor.
.
Papalık makamı, ltalya hükumetinin varını yoğunu elinden aldığını söyliyerek şim
diye kadar bu borçları vermek istememiştir. Şimdi İtal
ya ile anlaştı. Eline «2» milyar para geçecek. Eğer bu parayı alır almaz eski borçlarını
vermezse bu aileler mahkemeye müracaat edecekler.
Verilen haberlere göre bu
mahkeme «Lahi» adalet divanı olacaktır.

• Şehreminimiz Muhittin beye
müracaat etmiştir. Etfaiye•
mLa a i t mu h telif resimlerle Tatavla yangını hakkında bir yazı Drestendeki
Türk talebe birliğine gönderilecek ve Alman gazatesinin
hilafı hakikat neşriyatını tashih etmesi temi edilecektir,
Bu mes'elede şayanı dikkat
olan diğer bir nokta da Almanlann da Tatavla yangını
ile
alakadar olmalan ve
etfaiye diye eski mahalle tulumbacılarının resmini koyarak
binnetice bizi tenkide kalkış
malarıdır.

İstaııbulda

pek çok feci
oldu, bu yüzden
binlerce Türk zarar gördü
fakat Avrupalıların bunlarla
alakadar olduğunu işitmedik.
Tatavla bizzat Rumların
yüzünden yanınca iş degişti.
Fesuphanallah\
yangınlar

Seyahat işleri Katiplik anyo~uır
32ü doğuınlu ve orta
ve bir tavzih. n1ektep n1ezunuvun1.

Seyyah işlcrilc nıeşİstanbul ye Bursada ğuı' olan bazı ecnebi
olsun, ebelik, l'astaııe idarelerinin tesçil cdiln1eı11İş olduklarını bir
henı~ireliği, n1üessesatta nezarettçi, paket actntenin bevaııatına
•
atfen
yaznııştık.
Bu
baglayıcı gibi nisbeten
yorucu olınıyan işlere arada isıni zikredilen
talihiın. Arzu edenlerin
<tfhe Aınerican expre:s))
şu adrese bildirmelerikonıpani, bu beyanani rica evlerin1.
tın kendisine raci olaBüyül· çarşı, Kalpak- ınıyacağını, bu işe ne
çılar caddesi, ((;:![ J)) nuvenı başlan1ış, ne de
ınan11ı
ticarethanede
tesçil ınuan1elesinden
1\hn1et ~lacit bev vaçekinınen1iş olduğunu
sı tasıla kabile •
bildirnıektedir.
Fatnıa fs111et

istiyorum

*

1

*

Otel ve ya ticaretanelerden birinde kfı.tiplik
ve buna benzer bir iş
istivorunı. Arzu edcnleri;ı aşağıdaki adrese
bildirıneJerini rica cderın1.

Sirkeci, Hüda,endigar caddesi, Zevki
Seliın lokantası sahibi
Ö ner efendi vasıtasıla
:Hanefi

*
Muhabere
,,efa
n1ektebinden
İbrahiın Hakkı baye :
~lektubunuzu

13ir

sev

alclık.

anlaınadık.

rfekr;rı"nı rica ederiz.

(

<>anıte

3

4

~B-irAvuçktil
Muharrir(: ·M .TuR.illlli

··r ~ok

zekiydi

Yalan söylerken bile heı-kesin meşrebini
bilerek söyliyorf!u. Bu httl bayraktara
diişiince verdi

-91-

- Ne o -dedi- evleniyorum diye şu yaşta
utangaç ık nıı göstereceksin? Biz er kisiviz,
..
utannıayı
çocuklara
bırak.

Bayraktar gene sakit
~alınca ağa da latifeyi bıraktı:
- Artık iş başına
- dedi - sen evine git,
arkadaşlarını gör, çı
taklarını toplayıp her
kesten evel kaleye
gönder. Akşama gene
bura ya gel . Ben de
köylere adam uçurup
sipahilerimi, azapları
mi getirteyim.
Bayraktar, konaktan çıktığı vakit hakiki bir buhranı hissiyat
içinde idi. Kadıköy
macerası, bugün gördüğü şeylerin yanında

hiçti. Mollanın sözleri,
Pazvan o{S-lunun hükı'.'ımet kurmıya teşeb

va u ·durulan ve valinın

nıührü

İstanbula

altında

gönderilen

kağıttan

ne çıkacaktı?
Bayraktar, bu noktaları sık sık teemül
ederek çarşıya çıktı
ve ilk evel l(öse Ahmetle karşılaştı. Bu
zeki adam, kendisini
görür görmez hemen
koşmuş ve fısıldamıştı:
- Bütün Rusçuk seni söyliyor, her kesin
ağzında

adın

dolaşı

yor. Vidinlilere attığın
sopayı kasabalılar çok
beğenmiş!

Bayraktar,
bütün
idrakini gözlerine dikerek Kösenin yüzüne
baktı. Bu tüysüz herifin kendisile eğlenip
eğlenmediğini · anlamak istiyor ve hiddetini güç zabtediyordu.
Fakat Köse son derece
ciddi idi. Bayraktar
onun
ciddiyetinden
büsbütün
sıkılarak
sordu :
- Ey, sen de attığı

büsü filan bile sabahtan beri şahit oldu~
acibelere
nazaran
ehemnıitten ari kalı
yordu. A!!:anın validen mız sopayı beğendin
mahalle imanıına ka- miydi?
dar, yüzlerce adanıa
- Şimdi beğendim,
hazmettirdiği o büyük
hem de çok beğndim.
yalanı düşündükçe siBaşına
devlet kuşu
nirleniyor, ve bu çir- konuyor demek! İsnıa
kin işte kendisine yük- il ağa söyledivi yalanletilen murdar vazife la seni yükseltiyor,
son derece gücüne gi- kendisini
alçaltıyor.
diyordu. Arkadaşlari Senin bahtın açılırken
le karşılaşınca ne di- galiba onun da bası
yeceğini, onların ken- ' reti bağlanıyor.
disine ne nazarla ba(Mabadiavr)
kacaklarını

hatırına

bile getirmek, asabını
zirüzeber ediyordu.
iki nokta bilhassa
zihnini tırmalıyordu.
Pazvan oğlu, hakikaten Rusçuğa baskın
yapacak mıydı? ağanin
bu yoldaki kehaneti
ve binnefis kendinin
de tahmini doğru
miydi? sonra bilaper-

Amerikan donanması
gene
kuvve_tleniyor
Amerikan ayan meclisi uzun ve gürültülü müzakerelerden sonra 1929 senesinde inşası teklif edilen 15 tane onar bin tonilatoluk kruvazörden 5 tanesinin inşasına müsaade etmiştir. Verilen tahsisat 12.370.000 dolardır.

-133O derecede ki Neriman j Hurrem şu tehlikeli
bile aşıkının asude bir iştibahi defiçin :
yüz taşımadığını an- Beni kim öper.
lıyarak sordu :
efendin1?
- Ne o yavrum, yüŞu rekik
müdafaa
züne bakan şüpheye Neriınanın pek hoşuna
düşecek, kapı aralı
gitti, melih çehresinde
ğında sıkıştırılan genç
cazip bir ihmirar ile
~uklara
benziyor- ayak üstü duran de1isun, yoksa seni öpen ;kanlıyı san'atkar gömi var?
zile sövle
. . bir süzdü ve

'.E>a.tkaniar

•

Kam

Sırbistan

•
Bulgaristan ile

hudutları

arasııtda

muntazam bir vaziyet tesisetmek için dün "Prüt,, şehrinde
pir Bulgar-Sırp konferansı aktedilm4tir. Bu hususta sarfe<lilecek mesai üç manzara ile
tebarüz etmektedir:
Mali, askeri, inz;bati.
Mali kısım, hududun ikiye
ayırmış olduğu bazı köylerde
bu yüzden hadis olan müşkülatı bertaraf etmek, askeri
kısmı hudut hadiselerini menetmek, inzibati kısım da bir
taraftan öbür tarafa geçerek
orada melce bulan şekavet
erbabını iade etmek esaslarını ihtiva etmektedir.
«Prüt» konferansı bu esaslar dahilinde bir itilaf temin
ettiği takdirde bunun Sırbistan ile Bulgaristan arasında
daha umumi bir mukarenete
başlangıç teşkil edceği tahmin
edilmektedir.
'

Zekat ' e ~adakaı /
Fıtrınızı
Tayyare
cemiyetine veriniz
Havalarda Türk hakimiyetini temin eden tayyarelerimiz, tehlikeli zamanlarda
vatanı müdafaa edecek en
birinci kuvvettir. Zekat ve
sadakai fıtnnızı tayyare cemiyetine veriniz. Bu suretle hava kuvvetlerimizin çoğalmasına yardım etmiş ola- ı
caksınız ki bundan b~
v;.tani bir vazife olamaz. /

Bir lüzumu muhake
me karan
Vazifesini sui istimal etmekle maznun bulunan inebolu sabık jandarma bölük
kumandanı Cemil beyin memurin ' muhakemat encümenince lüzumu muhakemesine
karar verilmıştir .

latL elektrik.i •\ ' l

Tamiratı

Elektrik şirketinin
ala tı elcktrikiyenin
Küçük tamiratını

Meccaneıı
digerlerini
el eme~ini
•'.
almadan mal .
oldugu fiatla
icra ettiği hiç _'
kJmseyo ~eç •
'
hul değild' ·•
-

ani bir feveranı istı ·a
ile bağırdı:
.·
~- Kinı ıni öper, kinı
ıni öper? Ben öpeı-İtn,
ben öperin1.
Deli kız, artık tenezzühü filan unutınuştu.
Gezinti için ihtiınam
ile yaptığı tuvaleti
dağıtarak, acul hanı
lelerle soyunarak Hurremi bir "buse sağnağı
içinde bıraktı. Zavallı
katip, Ruın kızının tenine tıla ettiği yorğun
luğu gidern1eden hedef oldğu şu yeni ve
pek bi insaf hücun1w1

Ta iptidai ilevirlerde mübadele şeklinde başlıyan ticaret,
bugün biitün cihanın ruhu
mesabesinde ehemmiyet alm ;şt;r. Bu ehemmiyetin b~ıca
sebebi rekabet ve bunun
doğurduğu netice de reklamcılık olmuştur.

Bugün avrupada reklamcıbaşma bir san'at,
bir ilim şubesidir. Ticaretini
her nevi ile meşgul olan herkes alım satım pazannda muvaffak olmak için akıl ve haya!e
sığmaz icatlara
baş
vururlar.
Bu cümleden olarak Fransada bir bar sahibi, "salonun
ortasına köyiµ
kıyafetinde
makineli bir sun'i adam koy!ık başlı

muştur.

Bu yalanciktan adam bir
elindeki şişeden öbür elindeki
bardağa
içld boşaltıp
içerek
barın meşrubatının
nefasetini reklam etmektedir
ki bu da dükkanın az zaman·
da şöhret bulmasını temin
etmiştir.

l

riif.us

Siyasetinde Yunanlıların takip
ettigi yol
Atinadan yazılıyor: Geçen
gün gönderdiğim bir mektupta Yunan hükumetinin buradaki «40» bin ermeniyi Yunan·
lılaştırmak için takip ettiği
siyasetin ana hatlarını bildirmiştim. Böyle bir
yabancı
kitlesine alaka gösteren Yunan hükumetinin Rusyadan hicret etmek istiyen «200» bin
ruma yüz. vermek istememesinin sebebi nedir? Bu mektubumda işte bu ince noktayı anlatınıya çalışağım.

hükumeti bunların
müracaatını tam manasila redYunan

detmiş dağildir.

Fakat bu adamları nasıl
memnun edebileceğinde tereddüt etmektedir. Yunan
hükumeti, bu kadar zaman
Rusyada kalan ·bu Rumların
komunistlikle fazla ünsiyet
hasıl etmelerinden korkuyor.
Onun içindir ki bunlann vaziyeti hakkında tahkikat yaptırınıya karar vermiştir.
Harpte bir hayli eksilen
Yunan nüfusunun böyle büyük bir kitle ilavesile kuvvetlendirilmesi hükumetin de işi·
ne elveriyor. Yalnız, kaş yapayım derken göz çıkarmak
tan ve nüfusu kuvvetlendireyim derken büsbütün za'afa
uğratmaktan çekiniyor. Eğer
yapılan tahkikat iyi netice
verirse bu Rumlar Makedonyaya yerleştirileceklerdir .

öni.in<le -.do. ya tutula n "ak.sağanlar gihisendeledi, sığınacak
yer, bir noktai iltica
aradı:

- Araba hazır, gezmiyecek misiniz?
Diyerek Nerinıaı itidale davet etn1ek istedi. Lakin bütün bu
nıesai, o azgın savleti
tevkif etnıedi, edemedi.
Sokak kapısında bekliyen araba atlarının
sabırsızlanark sık sık

izhar ettikleri keskin
nan:leri dinliye dinliye
güz,.:] kızın enırine

3 Mar

So ·ser)Il&lmlı

Görülüyor ki de- Yerinde yapılır HATIRALARI
ğişmiyor. Hep o sa insana servet
Baş d()ı1diire11
kazandırır
Balkanlar
Sofya 28 -

Mart

al

1

Havadaki tozdan bile istifadeye kalkan Anıerika~
lılar hiç bu b 'nlerce
hayvanın kanını boşa
.akıtırlar mı?
-206 - Jfııluıl'riı·i: ldl'is ıJlııhtefi
((:ı» ııuuıarada ne Yar·?
(;ok !JCllİ':) "'' uzun lıir
hauuar uilıi oldu(jrınu süyBundan l'\'l'I yalakhll'l1
toplanan 'c uü.ndc biW
lı•tli(jiıu hu ( 2 ) nıımaı·alı
h•ı · ce adl'tli hüvlc<·c tok'
;\IPzhaha daiı•t•sinin i!i.i u<'ıında Coiri ~)

'n ( <:ıkı':i )a
mahsus olmak üzPrc karşılıkh bir ı;ok kaıı lar nır.
Hu ka1nlardan lwr hirinin öniiııdf', {JPll<' yazdı
(jıııı Y<'t;hile eli tokmaklı
lıirt'r sı(jır cellii.dı ıııevcul.

Hayvanlar Lokmaldanılıktan sonra bu hir çok
J,a1Hlardaıı,' vagoncuklar
üzı•riııde h:eri sevkedilir.
Jlt•r üç daldkada ıı·cı·
ka1udan giren hlr vauon
cansız bir sı(jır gövd<•si
t:t~ıı~.

ınaklaıuııı

lı ıl~Tı n larııı

kaıılarının ne oldu(juuıı ,
neı·eye !Jilti(jini söyl,yc•

yim.
\nıeril · alılaı·ın

pratik

iıısaular

nak:uııır

ollluklıU'I

ınalüın. llaYadakl lozııu·•
dan hile istifade etuıel<
isterlerken hu tonlarca
l•anın akıp uitmesine, 1ıe•
der olmasına c>lbetle !il
razı olmazlar.
Yalaklara akan lıülüll
kanlar, hususi boru teı·•
tibalları ile ınezbabanıll tski
:-ırka k~smında Ye tnm iW ~da
ıınıııaralı daire sırasınd8
ınd

ller kapının, kendi lıi
zasmtla olan ı;ıkma kapı geniş lıir ıueydana akıldır·
Bu mevdan Jurk san•
sına kadar olan uzun bir
1
im
deriıillginde allı çl•
mahalli mahsusu mevcutnH•ntoln
hüvük
tur.
.
. bfr havut
halinlledir.
''auonların uelirdi(ii sı
. ı\lalümdur · ki kan deni•
ğırlar {}<'He - o
,·auoıllar
len
nesne sıcak iken sultl
üst ünde ılo\jruca (yalak)
Jıa idedir.
ba~larıııa nötürüliirler.
J<'aJ,al bir az havaya ve
Gene sinı shah ıuesin
sof)u{ja
maruz kaldı IJJI
elbise li kasa ı ,Iai·, ellerinde hiı'<'r at'':)ltı u ~ unlufjuncla lıenu•n lmlıla':)tı'.
:\lcvdana dökülen kan•
iki tarafı k<>skin biı;aklarla
lar hİ.ısusi memurlar tıı•
1ol, ıiıa l. lanmış hayvan !ara
raf'ııulan hususi alellerle
valdasırlar. Hovunlarııula
sarkan d<>riyi kPstiklen havuza yayıldıktan pcl<
az sonra pıhlılaşırlar.
sınıra hu bir :ır~ınlık ' iki
nu pıhtılaşan kan tıp1'1
yüzlü, ucu sivri biçağı Jnıı·uıııuş çamur gibidir·
haynının houazından ta
t:fak lıiı' tazyik ile un tı•
eiuerlPrine kadar sokarlar, ufak olur. Bir iki saııt
safja sola kınrırlar.
cvPI hayvanın damarlıu·ııJ'
Bil;ak yaradan ı;ılmr da dolaşan kan şimdi toı
çılonaz
kıp
J;.ıı·nıızı bir
haline uelıniştir.
J,an boşanıı·. Uu kan, etBu kan tozunu çuvalltt'
faiyc hortumundan su ra koyup ol<ka okka sa•
tarlar kime mi satarlar?
fışkırır
oibi f'ı~l,ıraı·ak
(_:iftcilere...
do()ru yala(ja akar.
N'eye mi yarar?
Sı!)ıl'ları
tokmakla ülKandan ;Ua, kan tozun•
düı·nıck ,.e ya serscnılet
dan
mükemmel gübre
ınck hayvaııın hülün kanını
olu vorınuş...
damarlarından ci(jcr, kal•
(!Uabadl var)
bine «;ekmek için imiş.
Bu mahallerde hu suradyo, sine, tiyatro
retle toplannıı;:; olan kanDarüttalirni musiki
da !JÜrdü(jüniiz uilıi oluk
oluk yalaldara akar.
İNCESAZ hey'eti
E\'Y<'ltı tokmak yemek,
Ramazanda her akşam Veı·
sııııra da uzun biçak sapnecilerdeki salonunda teren·
lanmak sureli ile hayattan
nümsaz olacaktır.
çıkaıı hayvanın vücudun-

.

.

da, elinde

.

arlık

bir dam-

la hile kan kalmaını~lır.
Diitiin bıı aıueliyat hep
vauoıı üslii.ndc yapılır.
İ;:; bili i nıi nıoon, bu sefı•r

yalınız cansız

kamsız lıaıııul<>si
numaralı

•

ıy

b·1

~ Yer

<llun
~ltıııış:

~
~Od

l> a

r,

te ı

~ıııı
~

~ili! 1
~ •

~·

1

~~l>t

FERAH SiNEMADA

Vortley canbaz hey' eti
varyete - saz
Sinemada: Acemi pehlivaP

defli!,

ile (

a)

daireye se,·ke-

dilir.
Hüyll•ce Ye mütemadiyen <ı2» numaralı dairenin IJİrmc ''«' ~ıkına kapıları arasmda vauonlar,
lol•ınaklar, hi<:aklar hiç
d ıırnıadaıı islt•r. .

.

raıno du.
Gözlerinde
l·on ş ı Nigar hanınıın,

o şiş n1an dulun hayali
titriye titriye Nerinıa
nın ağuşunda iradesini
eritti.
Güneş batarken, hanıınef endi
Lalinura
emir veriyordu:
- Gezmekten vaz
geçtiın. Canını içnıek
ve eğlenn1ek istiyor.
Sen de gel, biraz çıl
gınlaşalım.
Hurrenı, n1ecnun ve
pür ihtiras kadın mefhunıunu o gece anladı.
Neriınanın, yarattığı

sahneler, <lclikanlı0 11~
. et;I
tasavvur edenııyec ~
kadar çirkin ve hic~b'
avcrdi. Hurren1 içİJl•
hayasızlığın vasi nıil_~. .
yasta tecellisi gibi g~
rünen o uryan terc•1
nümler, o çırılçıplı:ıt'
rakıslar ' o acip bale
. ~...
ler «Ballet», haddı. ı;1 ...
tında marazi bir ış .j

hanın hoşnut edi101.~...
1

için gayri ihtiyari C"
tiyar olunmuş hafve
ketler, ihtilaçlar•. ·di·
belki teşennüçler ~
Mabadi ~
ttı

t

3

Mart

~~

llnyada olup
biten vakalar

Saat on üçü hiç çalar

Pı,.eııses

M. Miyet

<x.rthın kadın
;

gösterdiği

(lra

rt

!

~1ra

iO-

ok'
rııı
oUı
~·c

..

lilll

el''

111

~ ~ki

11'
ndll

lıltf·

ao•
çl•

vot
('lli•

ulll

kan•
ta•
erle

peli

J>rense:r

J/art

peri ve çocuk masal'llıda old ugu
kad ar avam
ında da:
Bir Fenses gibi süslüll>teas kadar şık.
abiri hala yaşamaktadır.
~alkın ve bilhassa kadmlakendilerini moda iptilasına
~tarak süse düştüklerini
lıu yüzden i.srafatta buııldannı gören İsveç prcntrinden prens Oskarın kızı
1
'1lses Martlı bizzat bir
)~da ate}yesi açmıştır.
re~ses halka hitaben:
' Bir prenses gibi süslen-

tıpkl ~ve
idil"
ll'

saıı 1

arıll'
ı

giyinmek istersCJlİz
b· atelyeme geliniz.
~}erek rekJ.amlar yapmıştır.
l. ~n hücumu o dereceyi
"lllııı ki prensesın
. t erzı'ha~ıış
· e elb'ıse dikt.ırmek b.ır

to
!lıt"' 0da olmuştu.
sa• İ'renses Marth hakikaten
lar'l tt ıevki ve zekası ile İsveç
1

~ıılanna masrafsız

fakat
~ 1 elbiseler diktirerek,
~a. bizzat dikerek kadmlan
lıij atı, Avrupa modalarını
Pten uzak bırakmıştır.

Yelken

ıs iki

r:;:

Deniz kadar
4Qrada da ise
,

A
•ti

Mösyö Miyete bu garip ta·
biatli ve « u ğursuz. kayaclaki
kör» i• ·, i altmda aadan
meczup haldunda tafsilat verilirken o adamın yanında
yaşadığı zannedilen ve <<Gülen
hayvan» tesmiye olunan tuhaf
bir mahluktan da basolunmuştu. Bu hayvawn geceleri
ateşler saçan gözlerile ötede
beride dolaştığım görenler
çe1ktur ve bu itibarla metruk kalede ya.şıyan münzevi
ve merdümgriz amanın böyle
aslı, nesli belirsiz bir şeytanin
bir hayvanla b'r!ikte yaşamaonun safı.dil balıkçılar nezdinde bir sihirbaz suretinde
telakki edilmesine sebep olmuştur.

~i İr Ftan.sız

genci, bisikl l
artbrmak içi.ıı. ga·

e;;.L_ -

~~ill ıs~li bir usule te~
et~ ve bisikletinin
11

~ilt ~. ttsi~e göriUdüğü veç-

y lkır

Yelken açmıştır.
e
e
. k
~L -·«nı ullanmanın butün

~.~i
pek \ a0tt
L"
..
•
"'V .,
ruaganı:ı
e..,ıı.
1
1
tijı" • Yanlardan temin sub~ '.~re et111ektir.
~,lltıde giden otomobiller
lllıııa ita ha. ıb ~ ae
sın, değil mi?

başlaru:

Sizi buraya çağırmaktan
maksadım size mühim bir sı~
tevdi etmek içindir. Size bir
vak'a masala, romana benziyen bir vak'a hikaye edeceğim. Bu hikayeyi bana el'an
berhayat bulunan, fakat ismini
mektum tutacağımı bir dostum anlatmıştı ...
Bu mukaddeme karşısında
mösyö Miyet omuzlarını kaldırd•. Hiç şüphe yoktu ki
«Uğursuz kayawn» kör adamı
çenesi düşük ve bunak bir
ihtiyardan başka bir şey de-

miyet vermediği, en parlak izdivaç tekliflerini
dahi reddettiği söylenir.
Bir Amerikan gazetecisi
ahiren bu şayanı dikkat mev·
zu üzerinde san'atkarla bir
mülakat yapmıya muvaffak

Benim yüzüme bakıyordu.
Nillayet söze başladı:
Çocuğum, hayatından.
takip ettiğin yoldan meın
nun musun?
- Evet! Cevabım verdim.

bu masalları işitince ı· Fakat mademki
ihtiyarı
Polis hafiyesi gülmekten, bu
zahmet edip buraya kadar
itikadı safdilanile
alay etgelmişti, ihtiyar kcrü sonuna
mekten men'i nefesedememiş
kadar dinliyecekti. Binaenti, ama «Uğursuz kayd ,. dealeyh roütcvekkilfuıe h;:şını öolu:ıuştur.
ti.'~~i!~~~l ş imi seviyorum.
nileıı kale yıkıntısında ha i~'
Mes'udwn.
nüne
eğerek
dinlemiye
hazır
(LiH
Damita)
katen
bir
adamın
yaş;;.
- Fakat bir gün
makta olduğu hakikatine 'e landı. İhtiyar alii hikayesine
nın naklettiği
gelecek
ki yorula·
şöyle deva:n etti:
boyun eğmek mecbwiyetındc
hatıralar aracaksın. Bir gün ge•
«Bundan oıı beş sene kakalmıştı. İşte l:ı itibarladır ki
smda- bilhassa
lecek çalışaınıya•
dar eve! biri, 47 diğeri 25
polis hafiyesi halk nazarında
sabık Alman ve·
calcsın.
yaşlarında iki adam İngiltere
nün büyücü, nim ~eczup ge·
lihatının oğ!u (Lo·
çinen bu körün davetine ica- Hindistanında bir tetkik seyauis F erdinand ) a
- Bir gun... Belki
fakat hugun" d~l
bet etmeki lüzumunu hissethatine çıkmış! ~rdı. Bwılann
ait olanı çok garip
~mişti. Mademk bu adam mevyanında çok güzel bir genç
ve merakaverdir.
Bu hayattan
cuttu ve kendisini çağırmıştı ,
kadın da vardı ki bu genç ka( Lili Damita ) dl·
aynlmak, bir aile yuvası kurmak
velev en küçük bir malümadın ihtiyar seyalıııı kw, gen· 1 yor ki :
istemiyor musun?
tıda ihmal etmemek isteyen bir
cinin de zevcesi idi. İki sene
- ( Louis Ferdinand) a Berlinde
Elbette evleneceksin.
zabita memuru sıfatile damüddetle seyyahlar Ganj ve
ispanya st'farethanesinde verilen
- Belki ...
ve~ vakıaya icabet edecekti .
İndüs
havalisllıde
gen.>
dolaş
ziyafette
rastgeldim.
Onun
babası
Hiç şüphe etmemelisin
lfte möayö Miyet böyle
tılar.
Bak şimdi beni dinle. Benim tanı·
Almanlann son veliahbdır. Şimdi
düşünerek rıhtımın ta en niSeyyahlar bir gece «Lahor»
gene
Crovn
Prince
ünvanını
taşıtlığım bir genç var. Güzel, zenhayetindeki gazinonun önüne
civarında
konaklamışlardı.
yıp taşımadıklarını daha doğrusu
gin, büyük bir ünvan sahibi. Se•
gelmişti. Sostene gelince ağzını
Birdenbire
canlılnq
feryatlaronlara ne denildiğini bilmiyorum.
ninle evlenmek istediğini anlar•
açmıya lüzum görmeden üstala
karışık
harr.an
ulumaları
· · :ın ne düşünürsün?
( Louis F erdinand ) gençtir, lı• ·· ,
~ınr takip ediyordu. Mösyö Miişittiler.
yet gazinonun biraz ilerisinde
19
yaşında.
Benden
eve!
kad:
9'j J)mııila (ıışıı!jcda) ,\lııw.
- lciıni kasdediyorsunuz?
Hiç şüphe yoktu ki bir kimbir fener kulesi vardı ve bu
veliıılılm:ıı ojlıı ( Losıis Fer- Oğlumu!
olarak yalnız annesini tanıd•se kaplan hücum ve taarruzı.:.
kulenin önünde ihtiyar bir
ğmı za.nnediyormn.
ıliım11l) ile l>erubu, ( <>ı·tmla,
- Bu benim için büyük bir
na uğramıştı. İki seyyah tüadam sırtını davara dayamış,
Ertesi
gün
beraber
yen:ıek
.<w;/do)
san'ıılkıirın
cişıklarmşenftir.
Müsaade buyurursanız
feklerini kaparak feryatların
yüzü gazup dalgalara müteGüzel bir çcx:nktu.
ı/1111 Porld,i: kralı (,Vanııtl) Parise düneyim ve düşünegelmekte olduğu cihete koş yedik.
veccih ayakta duruyor, sanki
Çok güzel
bakıyor ve çok
(~olıltı) İnyili:: hıralınııı o!]lıı
yim.
tular. Küçük bir ırmak yakı
birisini bekliyordu. İhtiyarın
tatlı
konuşuyordu.
Ondan
Prn s ( <:or!J'")
- Nasıl istersen.
nında bir
adam cesim bir
gözünde siyah gözlükler, sır
hoşladım.
Bil'
kaç
gün
sonra
Parise
döndüm.
j
Veliaht
ayağa
kalktı.
Yanıma geldi. Beni
kaplanın
pençeleri altında
tında da geniş bir
manto
didinip duruyordu. SeyyahlarPariste oturuyordum. BCI' !ine yl!lmz filim 1 alnımdan öperek:
vardı.
dan ihtiyarı Kaplana ah ş
yapmak için gider gelirdim.
- Allaha ısmarladık, kızım, dedi!
İhtiyar kendisine doğru yakHareketimden sonra prensin hastalandığını
etti.
Kaplana
mermi
isabet
laşan ayak seslerini işitince
duydum. Bu hastalık üç ay sürdü.
Parise döndüm. Ben
esleğim'.n aşıkı idiın
etmiş bıı!unmakla beraber hebaşım kaldıraralc
Biı: mijddet sonra tekrar Berline, yeni bir
Böyle bir tek ·5 kabul etmem sinemacılıktaa
men ölmedi ve ancak genç
Kimo? diye seslendi.
filim yapını- ya gittim. Onunla gene buluş tuk.
ayrılmamı icap ettirecekti. Bu sıralarda (Sam
seyyahın kurşunile cansız bir
Polis hafiyesi derhal cevap
Bir çok defalar beraber yemek yedik.
Goldvin) Amerikadan Parise gelmişti. Bana
verdi:
halde yere yıkıldı.
Prens
artık
iyileşmişti.
Yabancı değil,
davet
Kaplanın pençesinden kurBen Parise avdet edince 0 bir kere daha
Amerikaya gitmemi teklif etti. Kalkhm gel•
ettiğiniz adam!
tulmuş olan adam ise yerde
yatağa düştü.
dim.»
- Y alnl7. degilsiniz ya! •.
bihuş bir halde inildiyo:rdu .
Berlinde
bıı!unduğum
esnada
küçük
heml..ili Damitanın (Prens F erdinand) ile olan
- Refakatimdeki zat yaSeyyahlar mecruhu kendi çaşiresi her sabah evime gelir ve bana bir debancı değil; muavinim ...
macerasına dair söyledikleri burada bitiyor.
dırlarına
kadar naklettiler.
met çiçekle bir mektup getirirdi.
- Pakala, beni lütfen gaSan'atkar bundan sOID'a İngiliz kralının oğlu
Alman payıtahtma filim şir- ketlCl'i tarafın
Yerli bir adam olan mecruzinonun önündeki sıraya kadar
dan vaki olan teklif üzerine iki ay kadar sonra
(Corç) ve Portekiz kralı (Manuel) ile nasıl ta•
hun boynunda ve köğsünde
götürünüz....
gene gittim. Prens hala hasta idi. Bir gün venıştığını anlatmış, bonlan sevmediğini, her
Mösyö Miyet Amanın kolu- , çok der;n yaralar vardı. Mana girdi ve istenilen mahalle
mafi seyyahlar kendisini teda- ! liahttan, bilvasıta, Almanyaya bir daha gelikisine de birer dost, arkadaş nazarile baktıkadar götürdü. Kör adam
viye başladılar.
I memekliğim emrini aldım. Fakat tabii böyle
ğını ilave ebniştir.
( Mabadi var }
, J»r eınri dinliyemezdim.
oturduktan ve mösyö Miyet te
~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il

.

İlk defa dansı kim icat et-

~tiai

Ctmaluıiıı
karşısında ahzi mevki ettikten
sonra ihtiyar ima söze şöyle

ğildi.

Vakıa

edenler

v"

düşünerek·

B6ylece rıhtımın nihayetindeki gazinonun
önunft gclnUş{L Sos/en de •rkAAan
u.5'4tsını takip ediyordu.

İlk dansı icat

tj

mı?

-66- .Vakiti: ..:1.

iyi bir yol

1'

Sahife ;':>

Son Saat

Delilerin adedi Bu da hamallık .•_ . A S R 1 L i SA N LA R ~
rökoru
artıyor.
Son

zamanda
bir delilik

şiddetli

nihayet Almanlar lehine hallolunmuş ve ilk defa kadın
'Ve erkekten mürekkep çiftlerin Alu:ıan memleketlerinde
oynadıkları tespit olunmuştur.

ya, Fransa yüzde on nispetinde delilik vak'alarının artma-

Kastamoni ağır ceza mahkemesi reisi Osman Tevhit,
müddei umumi Sadık, ve mustantık Behçet beylerle İnebolu
hukuk hakimi Fethi, müddei
umumi İrfan ve Cide hakimi
Hüseyin Methi beyler vazifelerinde gösterdikleri gayretten
dolayı
Adliye Vekaletince
takd'""ır name ile taltif ediJıniş>
lerd•r.

salgını baş

göstermiştir. İngiltere, Alman-

Bahsedeceğimiz

AGIZ VE BOGAZitı

Bl.fIISSIHHASI İCİI

VALD

l)o!·tor Feyzi 1\hn1et

PASTİLLERİNİ
istimal ediniz

Bütün eczane Ye ecza
depolarında

VALDA
bııılnl taııyan
•enuıiade

kutular
talep ediolı

hamallık

arka hamallığı değil baş hamallığıdır. Londra sebze hali
hamallarından biri başı üstünde yirmi küfe biıden taşımak ı
suretile bu rökoru kırmıştır .
Bakalım bu yarış, sonunda
neye varacak?

sından şikayetçidirler.

satılır.

ERLİT_Z

Her şeyin rökoru olur da
hamallığın neden olmasın?

Avrupada

miştir? Uzun zamandanberi
münakaşası yapılan bu mes'ele

Takdir name alan
h&kimlerimiz

•

!'

Flr.ongi, belsoğukluğu, cilt
prostas, zafı tenasül ve kadın hastalıklarını en son uı::ullerle az bir zamanda mul!Sl! şeraitle tedavi eder.
Adres: Babıalı, cagaloğlu
yokuşu köşe başı numara 43
T • ,r ., İ~hn\ul 3899

Beyoğlu: İstiklal caddesi 356

HER LİSAN İCİN
HUSUSİ
•
VE UMUMİ DERSLER
1 den 11 Mart 1929 a kadar atideki lisanlarda yeni
kurslar açılıyor:

Türkçe, Fransızca, İn~ilizce, Almanca,
İtalyanca ve saire ve saire•...

rr<'crii h(' flt"r~İ nı<'ceancııdir.
Vil&yet meclisi umumisi azasını davet
Makamı

vilayetten:
Vilayet meclisi umumisinin 2 Mart 929 tarihine ınüsadif
Cumartesi günü saat on dörtte içtimaı takarrür etmiştir~
Azayi kiramın teşrifleri mercudur.

'

Telefon:

PAZAR

YAZI iŞLERi

3·
1929

•

iDARE- İŞLERİ

·OKSIME.NTOL (PBIODfNJ
Oı.aurlilı-9ofaz
hastalılılarınde. VELUT ·A SABUNU
________
_

· eyri sefain

DOKTORLARA SO.RUNIJZ

VERElfLİLERE, SfRACALILAlfA, UIYI~
VE KEHIK l AYIFt./Kl.AR/N"l, HA1"1L&
VE SÜT V/R~ll ICAOlltLARA, ÇOt:URtAIU/V BIİYÜ1"ESİNE, ICElllK lftlllKl.IK~
RiNA . HASTAllKDAll ICALl<ANJ.ARA.

!!AF TRll<Al.SIN

HOMPR İ ME,KA~E.TOZ VE GRANÜLE

.

Günde 3 adet ya/lot 3 l<asilt
'
ocul</ara n151F.

kıymet~
fi'Okağı

Baba Cafer A'ıi Çelebi
Hissenin

~.

çoban çeşmesi

Jııissesi

ıwei

atik 15-17 iki bap dülıkiin
cedit 15-21

beyanı:

.'

muhammenesi
lira
1500 peşinen

J

..,. ı

Mersın

dükkanın

.

Salış

iopia11 ve perakendedir.

1karaağaç

~

ı

müessesatı

ayın

35,000 liak·eşi(ft'(le :J,90() ııu

~iiyiik ikı·ainİ~re
1

dır.

·flu

· nıara

Kir-alık dükkan arsası

~

~

~

j;
l~

kaz~ınacal, tı r

e tmiştir.

Siıtoriacılık piyasasında maruf bir sima
ilimadHll bihakkın kazanmış- olan Füsyotı

olan ve her kesin
D. Kurtelli ·efendinin
, akdemce bir çok şirketleri temsil etmiş bulunması müdüriyetini
İhTaz etmiş olduğu Ahen ve Munih şirketi için bir muvaffakiyeti tamme zimanıdır.
·
Aben ve Munih şirketi Kaliforniyada kaiıı San Fransiskoda
18 nisan 1906 tarihinde zuhur eden büyük- yangında 2000
harik:ı:edeye 3000000 dolar yani yedi milyon Türk lirası gibi
azim bir meblağı tediye etmiştir. Ahen ve munih şirketinin
kuvvei maliyesinin derecesini ispat eden bu bariz delil cihanşumul bir şöhret kazanmasını badi olmuştur.
Şirketin yeni miiclürü Mösyö Füsyon D. Kurtellinin, diğer
müdür mösyö Hans Vaydamanın iştirakile şirketin muamelatını
liiyıkile tevsi ederek Ahen ve Munihin şehrimizin en ileri gelen
~igorta müesseseleri meyanına girmeleri ve bütün cihanda
haiz olduğu müstesna mevkiini şehrimizdr. dahi ihraz etmesini
Galatada Kürkcüler
temin edeceklerine şüphe yoktur.
sokağı numara 21 telefon Beyoğlu 1378 - 1377 Ahen ve Munih hanının zemin katıııda (sabık Ayonyan bankası)

tarla

tesisit91 1;
Mahmntpaşada Abut efen:!. ~
Kuzkuncukta fettan -Oağı 2raziden bir kısmı, kirası 100 lira,
hanındadır, bilumum banka ~
icar müddeti üç senedir müzayede 10 mart 1929 defterdarlıkta ·
muanıelatile iştigal eder.
'
Vadesiz tevdiata senevi ~ yapılacaktır.
ı
"ı· G , altı aya ",g, bir seneye ". fi faiz vermektedir. ~

1
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Hasan paşa deresinde 62 N. üç kat müştemela
tile S odalı kagir ev bedeli 8 senede verilecektir, muhammen
bedeli 3063 lira, müzayede 10 mart 1929 da defterdarlıkta
yapılacaktır. (294)

Operatöt
Ahmet Burhaneddin

Satılık

Cerrahpaşa

hastanesi
operatörü
Muayenhane: Beyoğlu, Rus
sefarethanesi karşısında 348
nunıaral Suriye ç.arşısı apartımanı 8 numarada. Telefon:
ıeByoğlu 1615.
~!

CENAL ZEKi
Her türlü kadın rahatşız
lıklarını ciddi surette tedavi eder. Şehzadebaşında F~v
ziye caddesi 17 numara. Çarşamba günleri fukaraya parasız bakılır.

lngilizce ve Fronsızç
Dershanesi
Husu si dersler

Tepepaşı. Numara 51 Ha.
çopolu apartımanı. İngilizcıı
ve Fransızca muallimi.
~

6ıncı

Sinci
4üncü
3üncü
2nci
linci

sahifede santimi
«

((

«

((

«

((

«

((

«

«

25
50
80
120
200
400

relgraf: İstanbul Sa9t
İlan muhteviyatına dikkat

ılunmakla beraber bu husust

•

Beykozda Tokat köşkü arkasında beş dönüm, kirası 20 lira
müddeti icar üç senediri müzayede 10 Mart 1929 da defter-

hekimi: Doktor

Saatin ildn tarUl·!i
Kuruş

vapur

Kiralık tarla

gunu akşamı Sirkeci rıhtı·
ır ndan haraketle ( Zongul·
dak, İnebolu, Samsun, Ordu,
Gireson, Tırabzon, Sürmene
ve Rize) iskelelerine azimet
ve avdet edecektir.
Tafsilat için Sirkeci Mesadet hanı altında acentalı·
ğına müracaat .
Telefon: İstmbul 2134

"İo11

Kara deniz haricinde kelagra mevkinde magruk, 19500 lira
muhammen. bedelli, dobranik vapuru kapalı zarf usulile satı
lıkbr. Talipler 1462,S liralık teminat makbuzlarile teklifnamelerini 10 mart 1929 tarihin e kadar İstanbul defterdarlığında
müteşekkil komisyona vereceklerdir.

Kadın hastolıklrf

Mart

1

Beşiktaşta

I·

Ahen ve Munih harik ve sigortası kumpanyası:
,.
3(} se•edenberi Türkiyede faaliyette bulunarak, sonTatavla yangınında harikzede sigortalıların paralarını derhal tesviye etmesi e
dahi taabhüdatını her daim bila talül icra ve etmeği bir va - ı
zife ve bir şeref bildiğini ispat etmiş olan Ahen ve Munih
.ıigorta şirketinin Türkiye müdüriyetine müteveffa sigortacı
Dimitri Kurtelli efendinin mahdumu Füsyon D. Kurtelliyi tayin

va_Juru

üzerinde 22 dönüm kirası 150
lira, icar müddeti üç senedir. Müzayede 10 mart 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. (315)

Kiralık

zade

SAKARYA
3
PAZAR

tarla

Baltalimanında kanlı mandıra

i Tarihi

Mart

Biraderler vapurları
Karadeniz ınuntazan1
ve lüks postası

dahilinde seririyat hastanesi karşısında, muhemmen bedeli 48 lira, müzayede 10 Mart 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır .

Kiralık

3

PAZAR ·

Sadık

Topkapı sarayı

i lstanbul bankasıfE

i

ev

darlıkta yapılacakbr.
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2nci keşide 11.l\1aı·t1a

Hilal

akş amı Sirkeci rıhtmın·
hareketle [Ereğli, Zoıı·
guldak, İnebolu, Gerze, Saııı·
; sun, Ordu, Giresun, Tirebolu,
Görele, Vakfıkebir, Trabzoll•
iskelelerine azimet ve [Fatsa]
ya uğrayarak avdet edecektir·
Yük ve yolcu için Sirkecide
Yeni handa 1 numaralı acen·
t eslne müracaat.
Telefon: İstanbul 3105

deresinde 64 numaralı 3 kat 5 odalı
kagir, bedeli 8 senede verilecektir,
muhammen bedeli 2450 lira, müzayede 10 mart 1929 defter-

Elektrik makinelerile belsoğukluğu, idrar darlığı, prostat. ademi iktidar, ve belgevşekliği s~rian re elit ile fregiyi ağrısız tedavi eder.
Karaköyde Börek.
fınnııs rasında N. 34~i

POST ASI

daıi

Beşiktaşta hasıqı paşa
ve müştemilatı saircsile

Doktor A. Kutiel

11 indedir

KARA DENİZ
vapuru

vilayeti defterdarlığı ilanları

Satılık

Bayram günleri t ekarrlip
etmezden evel muameleni·
zin 24 saatta ikmali için b~
ilanı kesip Eminönü karakaş
hanı tahtında 15-16 numaraay müracaat ediniz.

Tayyare piyankosu
her

İstanbul

fsmarlama

1•

Mes'adet hanı altınde da·
i~ei mahsusada şube acentesi
Jstanbul 27-t.O

Günü

Ha -z ır

seseye terkedilmekte olduğundan bu suretle müesseseye malolan barsakların satışı 15 mart 929 tarihinden itibaren bir
sene müddetle ve şartnamesine tevfikan müzayedeye konulm u~tu,·. Teklif edilen fiatlar şayanı kabul görüldüğü takdirde
iha' enin 7 mart 929 perşembe günü on iki de icrası mukarrerdir. Taliplerin şarbıame için katibi umumiliğe müracaatları
lü:ı:umu ilan olunur

Keşide/er

şamba, göğüslük, şiringa lastiği, Cam iİrİnğa, lastik sonda, derece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra,
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir.

Cocukelbif

Karaağ aç mezbahasında zephedilecek hayv~'latın barsakları
esbab ı tarafından bilihtiyar zephiye ücretine mahsuben mües-

.

Üsküdarhlara müjde ~ı;~u~J:t'!i!ı': =~

K.aıak

atibi umumiliğinden
barsak ilanı

2 3() 2

Hal 's Bal k ya...,

--

~

başında
Beyoğlu

Galata köprü
merkez acentesi.

viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
tahlili 165 kuruştur.
'
Bahçekapıda Salih Necati ec1
1
gl zanesinde taze birinci morina
balık yağının kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Mağşuiiyetini ispat
edene bin lira var.
1

f aKsıtfe
7ı;_ Ku U§
Palto
K:"lstüm
Man to •Musamba
Pa ·de sü

İNG:iLİZ PAZARINI

yacaktır.

•lı aç1arlnlZI ihzar
Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde
ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-

Haftalık

f.tan"mlda Eminönünde köprü mevkiinde 13 numaralı
binanın birinci katında

ziyaret ediniz. Hazır ve ısmarlama her renkte empernıeablize gaberdin pardesülerle İngiliz biçim (Trinç-Kot)
!arın müntehap çeşitlerini bulacaksınız. İmaliyesi itinalıdır.

4 Mart Pazartesi Trab·
zon birinci postası yapılını·

Veresiye·

:•t. 30 kar etmek ister misiniz?

postası

.
iLAN

.

BAYRAl\I l\IUNi\SEBETILE

sürat

(KONYA) vapuru 5 Mart
Salı 12 de Galata rıhtımın·
dan hareketle İzmir, An·
talya, Aliiiye, Mersine gide·
cek ve dönüşte Taş ucu,
Anamor , Aliiiye , Antalya,
~zmire uğrayarak gelecektir.

bakkal gediğinden munkalip mahallinin 630 hissesi lira 1000
Mağaza
«
mağaza
«
«
«•
210
«
«
500
Bir senede merbut olan balada evsafı muharrer her iki dükkandaki 840 hissenin 20-3-929
tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te füruht edilmek müzayedesi mukarrerdir. Taliplerüı yüzde 7 ,50 lıesabile 112,50 lira pey akçelt:rini mal sandığına teslim ederek emvali
metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri.

Her iki

Antaııa po3ta>ı

( INEBOLU ) vapuru 3
Mart Pazar 10 da Galata
rıhtımından hareketle [İzmir,
Küllük , Bodrum , Rados •
Fethiye , Fin:ke , Antal Jya
gidecek ve dönüşte mezkür
iskelelerle birlikte (Da!y.ın,
Marmaris, Sakız, Çanakkale,
Gelibolu l ya uğra yacaktır.

İ stanbul vilayet i
mahallesi

3872

h.

.,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiılo

•

f202

h.

on

MART

darlıkta yapılacaktı.

•

Istanbul limanı sahili
sıhhiye merkezinden:

$i

mes'uliyet kabul edilmez.
Gazetemizde intişar edeıı
bütün yazıların hakkı
mahfuzdur.

1\bone sa rtları
Vilayetler için; Senelik 1100
altı aylık 900, üç aylık S00

kuruştur. Ecnebi memlekj~:
ler İÇİ!': Senelik 3000, a
aylık 1600, üç aylık
900 kuruştur

• Müdüriyeti umumiye miilhakatının· ihtiyacı için aleni münakasa
ile mevkii münakasaya vazedilen kırk iki kalem kırtasiyenin
Ramazan 20 1347
· .yevmi münakasası 17 Mart 929 tarihine müsadif Pazar günü
olarak tespit edilmiştir. Taliplerin mezkur kırtasiyeye ait şart 1 'ukı·i111
4
name ve nümunelerini görmek üzere her gün merkezimiz leva6,32
Akşam ıs.~0
Güneş
zım ~ubesine ve münakasaya iştirak etmek için de yevmi
12,26 Yatsı t9 •02
Oğle
mezkürda saat .14 te Galatada Kara Mustafapaşa sokağında
ikindi 15,36 imsak 5•
· k'in 'lOerkezimizde müteşekkil ihale komisyonuna müracaatları
ila olunur.
Mes'ul miidiir: .'"·'(··• "na~'"

••
ü

za)'ı

emm. • "
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