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Kuşlar

Kendi müessesesinin İş
so ra Cemiyet yardım !erinden haberdar olliavanın eittikçe şiddetini hafiflet- ediy:::n;~~k ta mak şehir halkının hem
•
ft'--,
hakkı hem vazifesidiı·.
mesı ihtimali kuvvetlidir
lstanbul Himayei hayvanat cemiyeti,
şehrin k a rl a
mestur köşele
rinde aç kalan
hayvanlara
yardım etmekte ve onlan mümkün mertebe
beslemektedir.
Ezcümle yiyecek bulamıyan
küçük kuşlara yiyecek vermek
için cemiyet fevkalade çalış

Si

maktadır.

Şelırimizin
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~ 1111 ıreceye kadar mütemadi:: cle•am etmiş, gece bir
f aı. durmuş, fakat sabahleın t.ıuar başlamıştır.

§~ hr şehir dahilindeki

ve
le mülhakat arasındaki
~İiıı.llı:alatı ib~al etmemiş, fah t ~ demır yollarının mül~t seferlerinden mada bü·
~
~akalatı inkıtaa uğra-
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~ra saplanan
l ren! er

~~~ de yazdığımız veçhile
~~
gün Sirkeciden ba-

ç et

eden

posta
treni
ı;~a, Çerkesköyünden
~a hareket eden posta

ııı a n:.aradan

karlar allmda aldtf/t

üıre

Çerkesköyünden iki makine tahrik edilmiş, bunlar da
Sinekli ile Kabakça arasında
karlara saplanmıştır.
Bu esnada Çerkesköyünden
hareket eden iki makinenin
yolları açacağı zannedilerek
Sirkeciden tahrik edilen marşandiz de Hadımköyle Çatalca
arasında karlara saplanmış ve
bütün yollar kapalı kalmıştır.
Be vaziyet karşısında kumpanya sirkeciden iki kar temizleme makinesi tahrik etmiş, bunlar da elli dördüncü
kilometrede kara saplanmış
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es111istir.
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d11ı ele gönderildi
Kumpanya bugün Sirkeci-

treni de Alpulluda kalmış,
bunun üzerine yolları açmak
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Santur beyin söylediği veçbile, küçük kuşlar zürraın bir
nevi yardımcısıdır. Hatta geçenlerde Amerikada yapılan
bir istatistikte Amerikanın
haşerat yüzünden senede 400
milyon dolar zarar ettiği tes·
pit edilmiş ve haşeratı imha
eden küçük kuşlara kış aylannda bakılması kararlaştınl
mıştır.

Dfı n ya ~iiunu,

Uç

aylık maaşlar

ne zaman?

Üç aylık maaşlann tediyesi
hususu maliye vekaletinden
istizan edilmiştir. Bu maaşla
l~ lc1ıvvet
] rın bayrama kadar verileceği
~de e İstinat
' zanneedilmektedir.
"'ıı r~.. iddia- Tekrar polis ıııııdııriyeline lalısis edileci'l.:
Bütün
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ikmal
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k ed ilmemiş hır
. tev"1ı. ~
e ırmış
ve nı"hayet
nın tevsi
maaş tevziatına. başlanacaktır.
l~etlı;r vasıtarile binayı liyetten ibaret olduğunu itiraf

llıııiı

caktır.»

e oldu?
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Dün, Himayei hayvanat cemiyeti baytarı Mustafa Santur
bey, bu hususta bir muharririmize şunları söylemiştir:
«- Bu sene İstanbulda kı
şın fazla olması, hayvanatın
yiyecek bulamamasına sebep
olmuştur. Cemiyetimiz, bilbass•a ldtçük kuşlara elinden geldiği kadar muavenet etmekte ve onlann aç kalmamasına
çalışmaktadır .
Çünkü küçük kuşların ziraate çok faydalan vardır.
Bir serçe kuşunun ziraate
musallat olan haşerelerden senede 2400 tanesini imha ettiği sabittir. Biz, elimizden geldiği kadar bu hayvanlara yardım ediyoruz. Ancak balkın
da ekmek kınntısı ve saire
gibi kuşların yiyebileceği meva dı, onların bulabilecekleri
yer.lere birakmaları, bizim
mesaimizi
kuvvetlendirecek
ve bu zavallıları açlıktan ölmek tehlikesinden kurtara-

olmuş,

binaya
~-·eıı.,, IQ )"ıra sarf etmesıne
•
11
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Bu itiraf üzerine mes'ele
k a1mamış ve ,'b•maya ı•d arei
hususiye tasarruf tıderek varidatını cibayete başlamıstır.
Polis müdürlüğü münasip
bir bina aramakta iken eski
müdüriyet dairesinin bu suretle idarei hususiye emrine
geçtiğini anlayınca müdüriyet
devairinin tekrar mezkür hana
nakline teşebbüse karar ver·
miştir.

H a b er ald ığımıza nazaran
bu teşebbüs tasvip edilecektir.

İki fidanlık daha
Bu sene biri Silivride, diğeri Şilede olnıak üzere iki nünıune
fidanlığı tesis edilecektir.

Komisyonda

maaş

Muhtelit mübadele komisyonu ve müstahdeminine, tahsisat geldiği cibetile, dün
maaşlan da peşinen tesviye
edilmişt ir.

Aceba 250 lira,Y.ı kuşlar mı alıp
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Erkanı

Emanet gazetecilere

Son günlerde, şehremaneti
dair, sebep ve hikmetini bir türlü anlıyamadığımız
bir karar verildi: Erkam Emanet gazetecilerle konuşmaktan
menedildiler.
istenilen izahab yalnız şeh
remini verecek, kendilerini biz
akşam gazetecileri için makamlarında
bulmak imkanı
olmadığına göre «Son Saat»
karileri şehir işleri hakkında
haber alamıyacaklar...
Böyle bir tedbir alınmasına
lüzum var mıdır?
Bu suale cevap bulmak için
düşünenler her halde çok
müşkülat çekeceklerdir. Binaenaleyh evelce de verilen ve
kabiliyeti tatbikiyesi görülmi işlerine

!havadis vermekten menedildi/er

yen bu yeni kararın ref'ini
bekliyebiliriz. Kendi müesse ·
sesinin işlerinden haberdar
olmak şehir halkının hem
hakkı hem vazifesidir.

~·
wıt
Böyle
ziyet
da
hiç

Şehremini

Muhittin B. gazeistetecil ere
dikleri izahatı verecektir.

bir vakarşısın-

kalırsak
şaşmıya-

cağız.

Gazetecilerle doktorlar

A n

ş

mn\ay ri

Almanyada iki taraf şid·
detli PlÜnakaşaya girişti.
Necati beyin
vefatı üzerine
yapılan

neşriyat

bazı

dok -

torlarımızı kız
dırdı.

Gazete-

cilere
karşı
duyduktan bu
infialin hala
devam ettiği
söyleniyor.
Son zamanda Almanyada
da gazeteci lerle doktorlar
•
arasından geç. 1111111 11 ııı cclisiıııle !'Ok /;aııga olııyorııııı ş
miş
gorunen
bir kara kedi , orada da buhalkın soğumasını intaç eder. ,
radakine benzer bir hadise
Halbuki bu müeas,_!ler
doğurdu - Vak' anın esası cidmanzarası gazetelerde tıısvir
den tuhaftır .
edilen bazı meb'usan meclisSon zamanlarda bazı komülerine benzemekten uzaktır
nist meb 'uslar yüzünden Allar.»
man meb'usan
meclisinde
Buna gazeteciler cevap .ermüessif bazı vak'alar olmuş,
miş ve şimdi iki tarafın arası
meclis salonu zaman zaman
o ·kad:ır açılmış ki bir daha
bir arbede sahnesi manzarası
banşmaları mümkün görülarzetmiştir.
müyormuş. Ne garip şey; deBundan bahseden bazı gasenize ki tıpkı biz de olduğu
zeteciler, burası adeta tımar
gibi.
haneyi andırıyordu tabirini
Ticaret odasında
kullaıımlşlar. Doktorlar da bu
Encümenlerde bulunan ratabire içerlemişler. Matbuata
porların tetkiki henüz ikmal
bir itirazname göndermişler.
edilmediğinden Ticaret odası
Dedikleri de şu:
kongresi bugün devam ede·
miyecektir. İçtima ancak Çar•
«Bu tarzda neşriyat yapşambaya kabil olacaktır.
tımarhanelere
karşı
mak

<

Son Saat
•

M.T'roçki

Kar...

[yi b'r şe)r ..

eze yan!

Telgr.af
aberler

• 1-: d
tre- Hava.nın eyilef· lsfanbula nasıl Rum gazetesi ,A; .
hakkında takiba- ftIDerıKa
getirildiğini
ni tercihlerine miY,e baflaması
Şehr.imizde altı
anlatıyor
muhtemel
ta başlandı
Y ni reisicumhur
çtJ.lışılıyor
M. Troçki, oehrimizden PaSabık patrikane hukuk müyangın oldu, hekabinesini teşkil
Beynelmilel yataklı vagonlar
priri Keşifoğiu tarafından
riate
jurnal rueteaine
şirketinin müdürü umumisi M.
si söndürüldü Marko
den yüzü mütecavil amele
netredilmekte olan, lzmirin
bir makale göndermiştir.
etti
yakında ıelırimize ge •
ile ikf lokomotif dalıa tahrik
· Troçld, malraleainde, fatan- istirdadını, beşeriyetin hali

24 saatte

Seyyahların

çıkan

Son yirmi dört saat zarfında
6 yangın olmuş, sirayetlerine
ydan Yerilmeden söndürülüştür.

1- Büyübdada Cabi maesinde Haydar beyin ocak
bacası tutuşmuştur.

Bakırköyünde istasyon
caddesinde Gülstim hanımın

2-

sobası tutuşmuştur.

3-

Marpuççularda Aron
ve 11ya efendilerin hırdavat
mağazasından yangın çıkmış,

hirdavat

eşyası

Kadıköyünde

lnöııü

miktar

bir

.

yanmıştır.

4 -

sokağında Rüştü beyin evinde
mangal devrilmiş, söndürülm üştür.

5 - Taksimde istiklal caddesinde Ferit bey apartıma nının bacası tutuşmuştur.

Kadıköyünde
ğirmeninde madam

6 -

ocak

Yelde Raşelin

bacası tutuşmuştur.

Hı sızlar
1

:i\ lasunı komştıla
rın ın başına iş
açmışlar!
Bir lmç gün evci, Taksim {}()IİS merkezinin iki
aydanberi hu·sızlık yapan
bir kunpanya yakaladığı

lecektir. M. Markoyu istikbal
için tirketin latanbul §t!besi
müdtırU Hüsnü Sadık bey bir
kaç güne kadar Nuaaybine
gidecektir. M. Marko İstanbul
için de mühim olan bir mes' eleyi takip etmektedir. Bu mesde, seyyah akınınını mecrasın
değiştirmek arzusundan ibarettir. Malum olduğu üzere
İstanbula gelen seyyahlar hemen umumiyetle deniz tarikini
tercih etmektedirl~r. Bu seyyahlann şöıne ::löfcr yolunu
tercih etmeler; t 'lllİn edilmiye
çalışılmaktadır.

Bunun · çiıı şirketin nıüdürü
itibaren İs~anbula
kadar tetkikata çıkmı~tır.
Seyyahların hara tarikini
ihtiyar etmeleri tahtı temine
alındığı
takdirde
bundan
memleketimiz de istifade edecektir. Zira bu takdirde seyyahlar
doğrudan
doğruya
vapurla gelip gitmiyecekler,
Anadolu hattı trenlerine binip
Mı.aıra gidecel.ler ve ücreti
seyahatin kısmı azamı bu
suretle memleketimizde kalaMısırdan

caktır.

Ne oldu
( Hlrlnci

sahlföıl<•n

mabat)

Aldıjjımız ıııııllıınııla nazaran, Şt•fıı•Pırıininıh• trıını
vav teveldnır mahallinde

etmiştir. Bu amele ile makinelerin yollan açabileceği
zannedilmektedir. Sark demir
yollannın banliyö liattı muntazaman işlemektedir.
Anadolu hattında
Anadolu hathnda seferler
ve münakalit gayet munta zamdır. Banliyö hattının seferleri de muayyen zamanlarında
icra edilmektedir.
Linıanda ve açLk

denizlerde
Kar

limanımızda dün
intizamsızlıklara

sabah
bazı
sebep .
olmuş, fakat bilahare kar sükünet keııbettiiinden seferler
ve münakalat eıki intiz amını
bulmuştur.

Buz kitlelnri
Karadenizde hala buz kitleleri mevcuttur. "Kefken,,
adaaı civannda gayet kesif
bir halde bulunan buz adacıklannm boğaza girmesinden
korkulmaktadır.
Bu adacıklardan

birisinin
takriben «500» metro kutrunda olduğu bildirilmektedir.
Dün limanımızdan Marmaraya
doğru giden buz parçaları
Gelibolu, Çanakkale ve Bandırma önlerinde görülmüştür.
Karın Şf'hriıni:::df'ki

lesi ratz
şehrimizde yeniden bir
takım hasarat yapmış , harap
evlerden bir çoklannın damları çökmi.lştür.
Yedi kule surlarından bir

Kar

bula 12 Şubatta İliç vapurile
npurda kenclisile
ailesinden ve sovyet polislerinden batka kimse bulunmadığını ve karaya çıkınca Gazi
hazretlerine bir vize gönderdiğini yazmaktadır, Troçki, bu
arizesinde şu satırların bulunduğunu kaydediyor:
Memleketinizin topraklarına
serbest olarak değil, mecburiyetle geldiğini sureti ,kat'iyede beyan eylerim.
İnkılap, Sovye.t ve markslzim hakkında daima ayni
ettiğimi
fikirleri muhafaza
söylemeliyim. Siy~et eşhasın
ihtilaflarile alakadar değildir.
Rusyadan çıkarıldıktan sonra
elbet dilini bildiğim ve tanıdı
ğım bir memlekete gibneyi
tercih ederim.
Fakat sürülenlerin bu menafii, sürenlerce nadiren nazarı
dikkate alınır.»
T roçki bundan sonra 916
da Fransadan ve ispanyadan
da çıkarıldığını anlattİktan
sonra diyor ki:
« Rusyadan çıJ<arılmaklığım
bu işte son söz değildir. Hadisat az yahut çok seri bir
surette terakki edebilir. Ben
Marksın mektebinde Tarihe
getirildiğini,

bakmayı öğrendim.»

M. Troçki makalesine devamla
928 kanunusanisinde
nı, bu Iuım[ıanyamıı erenİmzcılık yapan Ali Hıza
15 nci Komrn·st kongresinde
radı meyanında iki liadın erı•ıl<li kfüıunusanide lo.;kısmı yıkılmış, Bozdoğan ke·
da bulunduğunu yazmış lanhul poslaıwsinc Arap- meri de inhidam tehlikesi gös- kendi aleyhine tedabir alın
kirc (JÜUderilnıck ÜZt'rC
ması için hükümete salahiyet
tık.
termiştir.
«2a0»
lira
tenli
elmiş,
verildiğini
bundan sonra ailePolis ikinci ~uhe mü'J'el~rr~(
lıatlrın11d11
maldmzıırııı almış, Araı>
sile birlikte sel basan, zelzedürlüğü bu kumpanyanın
·
l<'ıı·tına hasehilı~ kııhlo
kirdc
parayı ui'>ııclerdiği
ler eksik olmıy:m ve Moskoasıl ele başıJarı olan ve
ııun lH"ızuyu
ufjraııms•ıı
p•ı·c de bir mı•l•tup ya:r.avay:ı. 2,309 kilometre u:nk
bir aleti mahsusa ile ıiük
dan doluyı dün aJ,~anı
ı·••k:
bulunan Kazakistanın merkezi
lcf111ları lnrıwak hırsızlık
Atinıulan şehrimize hususi
((2;)()
lira
oi'ınd•~rdiııı.
Almata şehrine nefyedildiğini
yapan iki kişiyi daha yal<>lurar uchııenıişlir.
Hor
·laı·ınıa malısuıı ediRusyada 1928 senesinde mukalamıştır.
DalıUi lıallarııula da ;lilsniz» ıh•ıııi..;lir.
halcf!erin arttığını, ve 16 kaVadu ve ElPın isimlı•ri
Uir uıi..ıİtlel sonra Al'ap- ıııeıı hozuklul, \'ar<lır.
nunuevel 928 de her türlü
ni taşıyan bu iki ki)i Bey- 1.iı·dı•ıı !J<'kn ıuckl uııta,
Edinıede kıs
siyasi faalıyete nihayet vero!)lu, Galata, Emin üııu, oiimll'l'ildijji hildirilı•n ım
Edirne, 3 (A.A.)- TrakyaTaksim, Panjjallı nıerl•ez l'Hlllll alınıııa<lıjjı lıah<•ı· da iki günden beri kar fırtı mesi için bir ültimatom aldı
ğını yazmaktadır.
h•ri mıntakalarında tıım
naları hüküm
sürmektedir.
vPrilmistir.
•
Bu gün lstanbul ve Avrupa
T roçki bu,,un üzerine esl<iiki ay hırsızlık yaııını)lar
Hunun i'ızPrine Ali llıza
postaları gelmemiştir.
denberi takip ettiği prensip dır.
efı•ndi Arapkir ııosla ınü
lere sadık dduğu cevabını
Hu iki hırsızın Zt>mzeııı, diirüııe bir l<'loraf <;eke- Bir Rus donuyordu
Sül,ı·iYP
isnıin
ı
lı•
iki
imverdiğini
izah
etmektedir.
l'Pk t>linddd makbuz t.a•
.
Dün gece, Beyoğlunda pejdıııla ~,.,. ,,,.ı
P ~: · iBundan sonra kendisinin Rusı·ilı H' 1111ın;wa ·ıııı dn zilı
mürde kıyafetli " İvan » isminsimli il,i <•rkPk yataldaı·ı
yadan çıkarılmasına karar vel'P : lı•ı·('I\ lı,ı paı·aııııı ıll'
de bir Rusun içt'.~i isı;irto'lun
Ytu•dıı·.
Troçki ikinci bir yarilmistir.
tesirile
donmak
üzere
olc!uğu
dı•ıı
ıııi'ıı-: <•liiııih•vlıiıw
görülmü•, bir otomobil ile
YP ri lııı<'d iıJ ini s 111·1111İ ~ l ııı·.
Zabıta, en•let' I'\ İPı·in
zısı:ıda ır.iltcmmim m:ı.!frc-:ıt
nakledilmiştir
.
hastaneye
.
\raııl,ir
ıııiidi'ıı·ü
Yt•ı·ıli
den eşyayı ııu•sı•uka t;ıkaıı
vere:e~ni i:ı:ve ediyor.
(ji
l'l'Vapta
zikrt•ılilı•n
R
asal<""'"
i11
raporu
Cemile Vl' l"at ıııa hanım- 1
şimalen şiddetli esiyor. Hava
laı·ı yakalanıt~lı, u.ı J.aıl:ıı- 1 ıı2:i0ıı liranın ıwlıııeıliüi·
Askeri rasat merkezinin
ni süyl(•ıuistir.
bulutlu, karlı ve dumanlı.
Jaruı mcs'lccle hir hiisııii
Uu ·<·enıp .\li nıza.cf<'n radyo ile verdiği hava raforu
niyete kurbmı oldukları <liııin bir htida ile ı~ıan hüliisası:
anlaşılmıştır.
Orta Anadoluda: Rüzgar
hul posla mcrlwzinc müJ lırsızlaı·ın yatakların racaatını intıu: (!lıııi::, bu- şark ve şimal arasında mutedan Zemzem ismindeki rada ,·ııııılao telkıl.alla dil, hava ekseriyetle bututlu,
Bir kaç günlük yul<adıo, evinin zabıta taraııarmıııi .\rapldr posta
yagışlı, dumanlı.
nıuşaklıktan sonra hamerkezim•
nünd<•rildit)I
fından lahal'ri etlilecefilnl
T rakyada: Rüzgar şimalden
vanın tekrar boznıası
haber alır almaz Cemile anla~ıhuı~tıl'.
kuvYetli esiyor, hava ekserive Fatma hanımların Cl~İstanbul 1>0sta idaı·csi
gösteriyor ki, bu, yalyetle bulutlu ve yağı.fil.
keyfiyeti
tahkil;:e
başlamL5
lerlne gitmL5:
nız bize nıiinhasır kaMarmara ve 1stanbulda:
ve Araı,kirden lekı-ıır pa- Aman, kardan f"viın
Rüzgar şimalden kunetH esi·
lan bir hadise değildir.
ranın almıp alıuınadı{jııu
yıkılıyoı., eşyamı size OL'yor, hava ekseriyetle bulutlu,
sormuştur. Bakalım, Ali
Ayni hal, bütün Avrutireyim, demiş, onlar da
nıza efendinin «250» lira- karlı Ye dumanlı.
merlıameten
bu eşyayı sı nerede bulunacak"!
pada da vaki olmuş
Adalar
denizi
sahilinde:
Rüze tine kabul elmişh•r
tur. İngiltere, Alnıan
gar §İmalden mutedil ve ya
dir.
caddesinde Hacı İbrahim efenya, Fransa bu arada
kuvetli esiyor, hava ekseri Hırsızlıkla hiı; bir aladinin bakkal dükkanına hırsız
yetle buhıtlu ve yağmurlu.
zikredilebilir.
kaları olrnadı{jı anlaşılan
girmiş, dört çuval kahve çalAkdeniz sahillerinde: Rüz bu iki kadın ikaınetoıUıa mışbr. Şüphe üzerine ArapYalnız havası
ılık
gar şimalden mutedil esiyor,
rapLen sel'l>esl hırakılıııı.'j kirli Nuri yakalanmıştır.
olan menıleketler cehava ekseriyetle bulutlu ve
Iardır.
Bir kovga
nubi İtalya ve İspan
Dlyerleri lıakl•ında tahyağmurlu,
Kadıköyünde Moda caddeCenubu şarki Anadoluda:
yadır. Şimal m~mle
kikata devam edilmekte- sinde Hasan ağanın kahvedir.
şark
Ye
şimal
arasında
Rüzgar
sinde oturan koltukçu Celal
ketlerinden olan lsveç,
mutedil,
hava
kısmen
bulutlu
Şaban
arasında
kavga
ile
Bir kız gaip!
Norveç, Danin1arkada
çıkmış , kahvedeki sandalyeve yağışlıdır.
Beyoğlunda Aynalıçeşmede
so\ruklar
tahamınülün
lerle birbirlerini güzelce döğ·
,.,
Şarki Anadoluda: Rüzgar
ıakin terzi madam Rozanın
müşlerdir.
fevkine çıkmıştır. Hele
kızı •14» yaşında Marika üç
mütehavvil, hafif ve ya mutedil
Tutulanlar
gün evel valdesine darılarak
hava kismen bulutlu.
bazı nehirlerde, seyrü
Üsküdarda Atlama taşında
evinden çıkmıi bir daha avdet
Şarki Karadenizde: rüzgar
seferi tcnıin edebilmek
bakkal Savanın dükkanından
etmemiştir . Zabıtaca aranıl
şimalden mutedil ve ya kuviçin bir çok buz kıran
eşya çalan sabıkalı Kemal ile
maktadır.
vetli
esiyor.
hava
bulutlu,
kar
Sirkecide iki kişinin parasım
n1akinesi kullanılmak
Kahve hırsızı
Ye yağmur kanşık.
çalan Abraham derdest edil tadır.
Garbi Karaden;zde: Ri:z..,.:r
Şehremininde Mevlevihane
mişlerdir.
.\

""

Avrupada
soguklar.

bedeviyete rücuu ve tarihiıı
en elim gthıü olarak gliateren
bir tefrika yazan Rumca
"Kronika" gazeteli hakkında
Mtıddei umumillkçe takibab
kanuniyeye başlaımıışbr.
Tefrikalar tercüme ettirilmektedir. Hronika gazetesi
hakkında, müddei umumiliğe
gazete göndermediği cihetle
aynca takibata da tevessül
edilmiştir.
Dün akşam;

henüz hüviyetleri meçhul bttlunan bir kaç
kişi Hronika gazetesinin ga latadaki idaresine
giderek
baş muharririni aramışlar, bulamayınca orada bulunan bir
mütercimden ve diğer bir
iki kişiden neşriyab vakıa
hakkında izahat istemişlerdir.
Hazır bulunanlar tarafından
ters ters cevaplar verilmesi
üzerine arada bir gürültü
olmuş,
bu esnada hurufat
kasalan devrilmiş, üç cam
kınlmışbr.
Zabıta tahkıkata

başlamış;

matbaadakiler ,
Hronikanın
muarizi
olan
Metaritmisis
gazetes_i mensupları tarafın
dan bu hadise ika edildiği
zannında
oldukları,
mamafi
şikayetleri bulunmadığım ifade
etmişlerdir.

Hronika müdürü keşişoğlu
da bir muharririmize şikaye
ti olmadığını söylemiştir. Zabıta, tahkikata devam etmektedir.
Vali B. bu hadise hakkında
demlştlrki:

« Polis hadiseyi haber alır

almaz derhal mahalli vak'aya
gitti. Fakat· matbaadan hiç
bir şikayetleri olmadığı cevabını verdiler. Tahkikat yapıl
maktadır.»

Bir mes'ele
1Defterdarlık Ermeni emlakinin
tahliyesini istiyor
Defterdarlık, hazine hesabina tasfiyeye tabi olduğunu
ileri sürerek muhacir iskan
edilmiş bulunan Ermeni emvali metrukesinin tahliyesi
taleb:nde bulunmuştur.
İskan idaresi, muhacirlerin
evrakı tasarrufiye göstererek
İ5kan edildikleri Ermeni emlaki metrukesini de teffevvuz
etmelerine kanunun müsaade
ettiği cevabını vermiştir.

Keyfiyet Maliy vekaletine
an:edilecektir.

Belediye intihabah çok yaklath
Yeni Cemiyeti belediye intihabab için usulen ittihazı
lazım gelen eşkal ve merasimi kanuniye müddetleri bu
akşam hitam bulmaktadır.
C. H. F. namizetlerinin
esamisi derdesti ilandır. Müntehipler, bugünlerde tespit ve
ilan edilecek günlerde reylerini istimal edeceklerdir.
Hakkı

Şinasi

paşa,

Salı

günü aııkaradan avdet edecektir. yeni İstanbul belediye
namzetleri arasmda Ankara
şehremaneti muavini mehmet
Ali bey de vardır.

Yunanistan ve
Bulf!arlstan
Sofya, 1 -

Yunan - Bul-

gaı· wüzakcratı etrarında

Cencvrede iki menılckel
hariciye nazırları arasın
da bazı mükalemeler olaealitır.

Vaşıngton, 2 (A.A.)-

Reisicumhur M. Hover
kabinesini atideki zevattan mürekkep olarak teşkil etmiştir.
M. StiQıson hariciye,
M. Androv Mo11on aliye, M. Ray Vilbur
Dahiliye, M. :Jamos
Good Harbiye, M. Villiam Mitchol Adliye,
M. Valter Brovvn posta ve telgraf, ~1. Charles Adams Bahriye, Af.
Janıes Davis mesai,
M. Arthur Hyde Zira·
at nazırı .
Ticaret nazaretine
: henüz kimse tayin edilmemiştir.

. Elgan<i:a
Ingiltere S<'fareti
taınamen tahliye. edi)ror
Berlin, 1 - Havanın bütiiı>
muhalefetine rağmen kral A·
manullah, Kabil üzerine yapı•
lacak taaruza hazırlanmakta
ve tayyarelerle Kabil şehiri
üzerinden beyannameler at•
brmaktadır.

. Meçhul kimseler dün akşa1!1
lngiliz sefarethanesine silah
atbklanndan
sefarethanepiO
tamamen tahliyesi takarrilt
etmiştir.

.. Rusyo
konkordotosu

Papalık

Berlin, 2 (A. A.) - Papıı•
lık makamı ile Rusya arasınd•
akdı mutasavver konkordato
layıhası Berlindeki papa veki•
)ine tevdi olunmuştur. Liyıb••
nın metini gizli tutulmaktadıt•

Portekiz ve Kello~
misakı
Vaşington, 2 ( A.A. ) _.
Portekiz sefiri hükumeti ınet•
buasının Kelloğ misakına it•
tirakini
bildiren
vesikııY'
hariciye nazaretine tevdi et•
miştir.

1'ı'irk- Bu/•rar nıisakı
t"

)

Başveki
Lıyapçef gazetecilere
beyanatta bulunara.1'
yaşanılan devrin bı~
misak ve itilaf devrı
olduğunu, Türk-Bul ..
gar misakının hazır
ve imzasının da der..
des bulunduğunu söf'

Sofya,

1 -

)emiştir.

Lehistanda cosustıı1'

Varşova , ( A.A. ) - Mate'
şal M. Pilsudski ayanda bıı~
biye bütçesinin müzaket:,.
esnasında yeni bütçede ıııe ~
leketin müdafaasına tah e'
edilen paranın S14 milyo~ ~e'
lotiden ibaret olduğunu so'f
miş ve demiştir ki:
,
-Bu günkü kambiyoyıı
zaran 1924 harbiye bütçesı ııı
milyon zeloti idi. İki ra~~t'
arasındaki fark harbiye ~ieı•
çesinin ne kadar tenicis
ğimizi gösterir.
dJ
bu miktardan bir kıs°Ja
srkiinı harbiyeye tahsis e ,ss'
miştir ki bu para bilh ,
ca
Lehistanda tevessu e den · il•'
susluk teşkilatına karŞı 1'1l

?'1

,

nılmaktadır.

•

M"art

-

Son Saat •

Sahife

3

Dil{l(at!

·\r ıJclızlaı-- ; Vilayet

.
lst nhula davet
e ildiler.
r

..
r

acıldı,

1
J

'fu··rk sefer ve seyahat
iltent~.si Hollivut artistler
~!niyet.'ıne b'ır mek tup gond
~~rerek sinema yıldızlarını
anbuia davet etmektedir.
\a.dlf. Eski evrakı nakdiyenin
1 ~dına memur maliye mütl\i•I . 'k l'
.
k
~ .., erı, ı ma ı mesaı etme
~eredirler. Sabık düyunu
''lluın.1
tdil •Ye zamanında imha
lı!ı ınıyerek t krar piyasaya
ltıi ~ıl'.11dk suretile yapılan
'la ıatırnal 600 bin kUsur lira
tak tespit edilmektedir.
''~ Millet mekteplerinde, iki
•
I{
devre müdavimlerinin
~ hanlarına dün gece baş let~IŞtır. Biı kısım mektep ta...~ de bu akşam imtihanlar
'l'llaeaktır.

dt lf.. 'fürk Tıp cemiyeti senei

~ ~Yesi, dıin gece Türkuvaz·
9

~ 5 kişilik bir ziyafet verirek t~ "t

d1·ı

·f

~'b~ D=~er~a r:~~ ır .

•

tı

-

mefsuh
~t şirketine kefil
olan
tiıı ~lj aleyhine hükfunebiıı Ş~ketten matbu olan 150
da lıranın tahsili için bir

~ :ıçnııştır.

diıı Yeni Sanayi ve Maa& bankası U. M. Sadettin
' Vazı'fesine

iiJI

başlamıştır.

ıqlf. 'ficaret ve Zahire Bor-

A·

~ınd.a. yerli

pı•

hL

ıçm

"'1111itır.

mahsulatın teş-

dün bir

müze a-

~ ~ Badema ki!.tibiadillere

~ter denı·1 mesı,· B., M. M . ce

~

atrür etmiştir.
~'!- Carbi Trakyadaki mal r na tasarruf edemiyen Türktak ~a~ müb:ıdillere yapıla •
~ evzıattan istifade etmez•lty~ayn mübadiller cemiyeti
hadi ~ dava açacaklarını
tnıışlerdir.

• lf. ViJ·ayet umumı• mecı·ısı·
.-·
,,.,, Vali beyin bir nutkile
"'tıı
•
14_
ış Gazi ve İsmet paşa
1
~öıı~na. tazimat telgraflan

~

eriJıniştir.

Muhtelit mübadele ko ~lııı onu, dünkü içtimaında
~illı ~Yada vefat eden İspan·
~aza jeneral Dölaranın
t taziyet telgrafı çekil ~~itı c ve masarifi tekfiniye ıtiıı . komisyonca tesviyesi
~ailesinin muvafakatini te~ili 'J}.e karar vermiştir. Jene~~0 laranın vefatı üzerine
~b d liüsnü B. tarafından
i~ ;ı tle komisyonuna AnkadCii.ı~~~ taziyet telgrafı gön-

'in

meclisi
neler

'yapıldı?

Edime 28 şubat (H.M.) Edime vilayet meclisi umumisi bugün vali Emin beyin
riyaseti altında açıldı. Küşat
merasiminde bilumum vilayet
erkanı ve kumandan hazır
bulunuyordu.
Vali beyin irat ettiği nutku
müteakıp ikinci reis ve katip
intihabı yapıldı. Bilahare bir
senelik faatiyet raporu okun•
du.
Bütçe mıktan "700000,, lira
olup bundan "600,000,, lirası
Maarit ve Nafiaya tahsis edilm· tir. Vilayette "152,, ilk
mektep açıldığı ve vaayet d;i:.
hilinde tahsil çağınıda"18,000,,
çocuk olup bund n "15000,,nini mekteplere müdavim ol·
duğu anlaşılmıştır. Vilayet dahilinde ilk mektep muallimlerinin mıktan "268,, olup bun·
dan "224,, ü muallim mektebi
mezunudur.
Bu sene Vilayet dahilinde
Edime - Babaeski tariki tamiratı mütemadiye ile muhafaza
edilebilmiştir. Edime- Mustafa
paşa , Lala paşa , Kara ağaç
şosaları hali mükemmeliyete
Uzun

köprü istasyonunda
geçip Gliboluya
giden yolun umumi tulü 120
ibaret
olup
, kilometreden
Saruz körfezi
kenarındaki
Adihan karyesi hududuna kadar olup vilayete ait bulunan
81 kilometroluk kısımda yapı
lan tamirat neticesinde mürur
ve ubura başlanılmıştır. Evelce
, .resmi küşadı yazılan Kestanbolu - Maden
şimendüferi
hali faaliyette olup nakliyat
ile
güzergahtaki
köyleri
ihya etmiştir.
Belediye hastanesi bu sene muhasebei hususiyeye devrolunacaktır.
Rontken cihazı
hali faaliyettedir. Keşan Uzun
köprü dispanserleri bir faaliyeti mütemadiye ile çaılşmak
tadır. Bu sene Edirne fidanlığına Çam tohumu Ekilmiştir.
Bu sene zarfında 146557
meyve fidanı ahaliye tevzi edilmiştir. Yetiştirilen fidanlann
mecmuu 425722 dir. Vilayetin
· san'atlar mektebi büyük bir
· faaliyet göstermektedir. Şehir
bandosu teessüs etmiştir.
Keşandan

Almanyanın

Brük·
sel sefiri , Belçikadan izahat
istedi.
:ıf Akvam meclisinin önümfizdeki içtimaında ruzname·
nin en mühim maddesi ekalliyetler meselesidir. Çemberlayin le Biriyan Cincvreye git·
mek üzere yola çıkıyorlar.
:ıf İdman cemiyetleri ittifakı sabık umumi katibi Kenan Ef. bir buçuk·sene hapse
ve ihtilas ettiği 10,000 lirayı

ı,."'<lll4tır.

~ Aınıanyada

muhalifler
~ ~ bir koalisyon teş
dtttı- in daki teklifini redtııı.ıı.f den başvekilin istifası
"it trct görülmektedir.
~tıı ~!yanın şimalinde zuhur
'
ddet!i bir kasırgada
0
ı,. : lları harap olmuştur.
11
~cl;ı ran:sa ile Belçika ara' , aktedacn hafi ittifak

ödemeğe mahkfı

Kelle Bekir eski düşm4nını k
4rasında f!Örünce palasını

o!Muştur.

labalığ

sıyırıp

arkasına düşmüştü

-11.?-Jfilfuu·l'iri: Aptullalı Ziya
Pala ile Kellenin yaralan '
tırnar edilince sancılan kısmen
hafiflemişti. Seyit Ali reis
kendisini çardak altında bek!iyen korsanlan alıp köprüyü
geçirmek istedi.
Cenkeden askerlerin arasından geçerek köprünün üzerine g idiler.
Askerler kendi hallennde
giden ve yanlarında Seyit
Burhanın maiyeti erkil.nıu an
iki ki~i de bulunan bu adamlara dokunmak istemiyorlardı.
Reisin çardağın altından
alıp beraberinde karşıya geçirmekte olduğu korsan.ar da
kılıçlarını
çekmiyeceklerdi.
F akat köprünün başında ne
olur ne olmaz diye etrafını
kollıyarak yürüyen Kelle Bekir birden bire tavşan giirmüş tazı gibi fırladı.
- Bre tut, kaçırma!.. Diye
bağırarak

Buharalı

ifrağ edilmiştir.

hakkında,

~t.ı<.:a celı<·ııııe111iı1 )~oltıııu boyladı

palasını

askerlerin

sıymp

arasına

daldı.

Havada bir şimşek gibi çakan bu çelik panltısı, bu nara
bu koşuşma, askerleri birbirine kattı. Bir an içinde kılıcını
81yıran, yayını kuran, tüfeğini
patlatan hatsiz hesapsız idi.
Kelle Buharalı askerlerin
arasında Şücaı görmüş, ne
zamandır kaybettiği diişrnanı·
nın kendisine yaptığı oyunu
unutamadığındam yap.tiğı ha reketin fenalığını diişünm:ye rek ileriye atılmıştı.
Şüca evelce Seyit Ali reisi
görmüş, ilk oku 0 atmıştı.

F aket
bütün
karışıklığa
rağmen yeniçeriler m~ydana
çıkınca reisi öldiirmiye imkan bulamamıştı. O zama ndan beri müteyakkız, kalabalığın arasında fırsat gözet liyordu.
Kellenin kendisini tanıdığını
anlayınca kaçmak için harekete geçti. Fakat köprünün
başına kavuşmadan Kelle ardından yetişip palasını sol
omuzunun üstüne bütün şiddetile indirdi.
Şüca bir kere irgildi, olduğu yerde döndü , arka arka
gidip köprünün tahtadan parmaklığına dayandı . Belinden
yatağanını
syırmaık
istedi .
Fakat Kelle Bekir buna mey·
dan verm den atıldı, palasile
Şücaın buğazım yırttı, dirseğile omuzunu kaktı ve bağırdı :
- Eşe dosta selam söyle,
Şövalyenin hatınru sormayı da
unutma! ..
Bu ani darbelerle sendeliyen Şücaın kamına da bir

tekme

vurup

suya yuvarla-

mışh.
Parmaklıktan eğilip
baktı. Şüca koca bir kurşun
kitlesi halinde suya düşmüştü.
Şi:Caın kanlarile kıp kınmzı

kesilen sular köpürüyordu .
Şüca bu sürat
ve şiddetle ve bir daha çıkmamak·
üzere suyun dibine gitmişti.
Sular bir müddet daha
köpürdükten sonra duruldu,
durgunlaştı. Şimdi nehirin sathında yalnıL birkaç hava kabarcığı gözüküyordu.
Kelle işini bitirmiş bir ada:n huzur ve sükünile geri
döndü. Fakat arkasına döu·
mesiie birlikte yüzüniin fırhnaya uğ-ramış bir deniz gibi
karışması da bir oldu.
Aı·kadaşları Buhara asker!erile birbirlerine girmişlerdi.
Aynı zamanda
ke:ıdisini elinde kanlı palasile köprünün
üstünde gelmekte olduğunu
görenler Kellenin üzerine de
hücum etmişlerdi, her dakika
etrafında çelik parıltılarının,
okların
dolaştığını görüyor,
kafasına, arkasına, omuzuna
kargılar, sopalar mütemadiyen
in'p kalkıyordu. Başının içinde
yüzlerce davul çalınıyormuş
gibi beyni zonkluyor, uğulduyordu~

Nihayet askerlere güçlükle
clerdaulatabilen S2yit Burhanın
maiyet erkanı, korsanların daha fazla ezilmesine mani oldular.
Pala Hüseyin ile Kelle Bekir ağır surette yaralanmışlardı.

Yaralar timar edildi. Reis
korsanlan toplayıp köprüyü
geçirdi. Bir avluya doldular.
Reis, Kelle Bekire yaklaştı:
_ Ne oldun, birdenbire ne
gördün?. -dedi- bak, hayatın
· d'ı•..
te hl''lı<.eye gır
Kellenin yüzü gülüyordu.
_ H;ç .bir şey olmadı, re;s!.
-dedi- herifi nihayet haklad ım ..
Sey;t Ali reisin gözleri bulandı:

- H angı'her ifi?...
Kellenin gözlerinin içi gülüyordu:
..
ı ...
N asırül'mu-lk-un
- Şuca.
pehlivanı!.. Gebertip suya fır
lattım ...
Kelle sustu. Seyit Ali reis
yalnız:

- İyi ettin!..
Diyerek arkasına döndü.
( Mabadi var )
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kariim;zi haklı bulmakla be raber telgrafaneyi de ittiham
edemedik. Sebebi i anlatalım:
Kariimiz:n yazısı, aceıri yazısıdır. Bir a7. dı!&:atli davranılınca oKunmuyor değil.
Faka~ llazı ı la yanlışlan
oldu~·lından telgraf çekildiği
sırada
belki bir yanlışlık
yapılmasından
çekinilir . Bu
itibarla iki tarafta da hak
vardır. Şu halde, yeni yazıyı
çok güzel yazdığını gördüğümüz bu l<ari bir az da
imlaya çalışll"sa mes' e'e kal-

aır

4
~ li l:ıird~ ~ürkçükapıda Ali
,.}oıı,. b· arıimiz Anadoluhi-

•rtl
~ C;ıj tae graf göndermek
,,, a~~-t a
telgrafancsine
"'lı
""el·
Jor
d·ıye ınış.
Q
. Telgraf , okun-

.,ı

~_zat, ıa~e "dilmiş.
'~- , b Yenı harflerle bizzat

Ilı~ gö~e:el.grafı

tan dık•'~t·1 . ş·ltnd'~.
onlar oku1
1\i d
bunun bir
~ 0 e b'
-,! r:
ıze göndererek
lı~~ «'( a
S rııı~t~ılan şey müşkilat
.
n ba~ka __,. ?
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17

""'11r.

bu hadisede

1

mıyacalctır.

Haydarpaşa, Yeldeğirıneni
sokağında 54 Nu ..

Fethi

*

Yenisini kazdırdığım miihrüm'e verilmiş es1<i vadeli ve
vadesiz hiç bir senedim olmadığını ve farzı muhat olarak
hamil olup ta on gün zarfın::la
mevkii icraya konulmıyan senedata sahte nazarile bakıla
cağını beyan eylerim.
Çenberlitaşta Mollafenari mahallesinde Nuruosmaniye caddesinde 46 numaralı evd::
Fatma Zehra

Ay .. yıldızlı
posta pulları
geçmiyor
ftosta ve telgraf müdüriyeti
umumiyesi, İstanbul postane sine gönderdiği bir tebliğte
ay -yıldızlı posta pullarının 1
Mart 929 tarihinden itibaren
tedavülden kaldmldığını bildirmiştir. Bu tebliğ İstanbuldaki
memurlara ancak 28 Şubat
1929 tarihinde vasıl olmuş,
gazetelerle de ilan edilme •
miştir.

Eşhas

ve müessesd elin bir çok ay yıldızlı pul
olduğu ve bı:nlar mezkur pullann tedavülden kaldırıldığını
bilmedikleri için dün posta
kişelerinde hayli münakaşalar
olruUlltur. Bu pullarla mektup
kabul etmemekte olan memur·
!ar nihayet keyfiyeti başmü
dürlüğe bildirr işler,
tedbir
ittihazını
talep etmişlerdir.
Başmüdürlük keyfiyeti telgrafla umumi müdürlükten sorde

muştur.

San' atlar
akademisinde
Bugün güzel san'atlar
akadenıisinin 17 inci
devri senevii teessüsüne nıüsadiftir, bu münasebetle akşanı saat
virınibir<le akademide
bir nıüsanıere verilecektir. Talebenin bu
nıüsanıeresine bazı zevat davet edilnıiştir.

Dempseyi kaçır
mak istediler.
Sabık

c.lünva
boks
•

şampiyonu Deı11pseye,

g çcn gün bir tecavüz
yapılnıış,

boksör yatak
odasında iken üzerine
bir el silah atılnıış ve
isabet ettiriln1en1işti.
hakkında
fikri sorulan denıpsey,"
hadise hakkında fikri

Bu

nıes'ele

sorulunca deıniştir ki:
((Bu, bir rahibin İşidir.
zannederseın, yakında

yapacağını
nıani

dağa

boks ınaçına
olnıak için beni
kaldırnıak iste-

diler.»

n11yacağının

bildiril-

Tütün varidah
rf ütün inhisar idaresinin geçen seneki varidatı << 24,uuo,cuo » liradır. Bu nııktar evelki
senenın varidatından
<l ~ » milyon lira fazla-

nıcsini

rica ederinı.
'ralebeden : ı lehn1et
S. S. - Şin1llilik bu
d{'rsler progran1a dahildir. )'eni bir kararla ·azivet de~isirsc o
ol

1,, ,

•

ba~ka.

*
Muhabere
Nusrat Zühtü

imzasi.ıe
zatın

mek·
matbaa-

MahkUın
Beyoğlunda

Peşekar

ı

Hani geçen gün
bizim kayın valdenin rahatsızlığından behsederken gayri
tabii aşklar diye bana bir
kaç misal göstermiş ve daha
bunlar hiç demiştin. Ne olur,
şu gayri tabii aşklardan bana
bir kaç nümune daha göstersene!.
- Ne yapacaksın bunlan ,
yoksa bu yaştan sonra tıp fa•
kültesinde Raşit Tahsin beye
asistan mı olacaksın?
-Yok azizim, bizim mahallenin ahalisine geceleri mahalle
kahvesinde bazı sinir ve ruh
ha.;talıklarma dair konferans
vereceğim! Malum a, halkın
ço~'ll hi!.la beden hastalıkla
rından başkasına metelik ver·
miyor.
,
Gayri tabii aşklara tutulanlann hemen hepsi birer sinir
ve ruh hastasıdır. Şimdi al
sana bunlardan bir kaç ni!mune daha! Mesala muallim Naci
merhumun şu beytine bak:
« Olkadar çaktım ki tersa

oldu

lokantacı

Yunan tabasından Tanaş, hanesinde mükerreren kaçak rakı
kazanı yakalandığınd:m (1500)
lira cezayi nakdiye ve iki ay
hapse ikinci ceza mahkemesince mahkiım edilmiştir.

Bir tashih ve itizar
1 mart tarihli nüshamızda
« Marmoroş Blank » bankasından .,20» bin lira ihtilas
edildiği
yazılmıştı .
İhtilii:>
« İyonyan bank » a aittir. İti-

-

zadeganın aşkına»

«Berke döndüm neşri envar
eyledim meyhanede!»

İşte sana,

miikemmel bir

gayri tabii aşkın apaşikar
terennümü, anladı11 ya ?
- Ha! Şu mes'ele!
- Evet o mes'ele! Sonra
başta m~hur Nedim olmak
üzere bir çok eski şairlerin
şiirleri de hep bu çerçe-ıeye
daLildiı·. Bunun aksine gelince: Hani eskiden sizin mahallede oturan bir deli Hürmüz
vardı, hatır larsm ya!
- Evet evet, hahr!adım,
hatta o
zamanlar
bizim
mahallede şöyle bir de türküsünü çıkarmışlardı:
Deli Hürmüzün atkısı
Baştan ınmez çatkısı

Gene yoldan çıkarmış
Bir kaç hamarat kızı
- Hah, işte tamam kendisi!
İşte bu deli Hürmüz de o
zaıaan tam manasile bir gayri
tabii aşk tellalından başka
biı şey değildi . En sonunda
da bilirsin ki, kendisini sabık
yalı hamamının

rıhtımından

nize

Arapça ve Acemce i.lır. ~lanıafi geçen
Bu sene liselerde seneki sigaraların iyi
.\rapça ve 1\ccnıc ' olnıadılrı <iÖ ·leni,or.
ııunıaralaı-ının
iınti
lıanlara te'siri olup ol-

Her gün
muhavere

atıp

ğuldu

debo-

.-::::;~:"'I

idi.
Acaba

hala aramızda bu deli Hürmüz
gibi kadınlar var mı dersin?
- Varsa da pek azdır.
Zaman onlann çanlarına ot
tıkadı ve git gide daha da
tıkıyacaktır. Dikkat et azizim
bak erkek olsun, kadın olsun,
kim ki, tabiiliğe harşı sinirleniyor, kim ki tabiı halk.-,
yani bizi yaratan tabiatın
emrettiği şeylere karşı giü
aşikar kafa tutmıya kalkıyor,
bunların pek çoğu anormal,
yani l:>ir takım gayri tabii
hislerin, zebunlarıdırlar.
- Anlaşıldı.
- Anlaşıldı ama baha bitmedi. Gayri tabii a.o:;ka dair
daha çok nümunelcr var. Fakat sütunumuz müsait olmadığı için şimdilik bu kadarla
kalsın,
Ramazan bitmeden
bu bahsi bir daha görüşürüz 1
- Öyle ise ben gidiyorum,
sen hoşça kal !
- Sen de hcdirelleze kadar
güneş yüzü görme de loşça kal!
- Aman azizim, o ne bidm dua?
- Ona kömürcü duası der-

(

•
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~--BfrAvuçkUI
Muharrir(: iM.Tu~

çırmamak için de daima

önae 'bulun.

-92~ıacer· ıun
Kösenin
ağzında aldığı bu te'vil, Bavraktarı dü .. ündürdü. Ortaya atı1an

yalan yuzünden kasaba halkının kendisini
takdir etınesini pek te
müsteba gorn1edi ve
içinde garit> bir sevinç
duydu. '.Aceba Kösenin
dediği gibi bahtı açılıyor mıydı? ~lahaza
tavrını bözmadı. Kespi emniyet için, kanatini takvi)'e için Köseyi isticvaba girişti :
- Ya Pehlivan ne
diyor, Hacı Ali ne
söyliyor, Boşnak ne
yumurtlıyor,

ardım

dan gülüyorlar mi?
- Hepsi
memnun,
belki benden daha
fazla memnun!
- Bu yalanın neresi
hoşlarına gidiyor?
- Senin yükselişin,
onları da yükseltiyor,
bu az şey mi?
- Ya çocuklar?
- Onlar sokak sokak dolaşıyorlar, soranlara
yaptığınız
kanlı kavgayı anlatıp

duruyorlar. Her biri
bir kale almış gibi
kabarıyor ve ikram
göruyor!
Bayraktar, şu noktayı da İsmail ağanın
isabetli surette tahmin
ettiğini gördü.
Koca
herif,
bütün halkı

bir yılan gibi benin1
için1i ısırıyor.
Fakat, ağanın hatırı
için, maslahatın bozulmanıası için susuyorun1. Kasabalı işin
aslını anlarsa, elbet
yüziiınüze tükürür, onu da unutn1uvorun1.
Köse, Bayraktarın
omuzunu okşadı:
- Boş yere üzülüyorsun -dedi- yalanı söyliyen utansın. Sen gözünü aç ta fırsatı kaçırma.

-Ne yapayım dersin?
-Daima önde bulun.
Yarin Pazvan oğlu ile
çarpışacaksak ağadan

daha

atılgan

ol. Kasabalı her yerde seni
görsün , her zaman
senin ismini duysun.
- Ağa kumandayı
bana verdi. O da senin
gibi mi düşünüyor?
Köse, yüzünü ekşitti,
hızlı hızlı başını kaşıdı:

Mabadi vor

Halkın hiddeti
şiddetli oluyur
Fransanın

Kon1el
kasabasında geçengün
çok feci bir hadise
olmuştur. Vak'a şudur:
Bu kasabada, bundan
iki sene evel iki kişi
öldürülmüş.
Bunlara
ait tahkikat uzun sürmeşreplerile
tanıyor
tnüş
ve geçen gün,
ve ona göre yalan '
birdenbire galeyana
söyliyor, emirler verigelen halk, tahkikat
yor, dolaplar çevirihakin1i ile
müddei
yordu. Bayraktar, bir
umuını n1uavınııu vamüddet
bıyıklarını
kalanıış,
sille tokat
çiğniye çiğniye düşün
vilayet merkezine kadükten ve:
- Acip şey, acıp şey! dar çırıl çıplak götürDiyerek mırıldandik müş, adliyeye verıniş
tan sonra Köseye yü- ve katılleri işte bunlar
meydana çıkarn1ıyor
reğini açtı :
- Vallahi - dedi - diye bağırışmıya baş
üzülüyorum. Ağanın lamışlar. Hadise, çok
söylediği yalan kara
fena tesir yapmıştır.

1

l 1" eııtl

ı İtLliJuat

20 bin lira
degerinde
bir bacak

etmiş.

şu

olmuş

ki

kadıncağız ince bacak sahibi

olacak yerde bacaklanndan
birini kaybetmiş ve dokto~
aleyhine 50 bin liralık bir
ziyan davası a mış. Dava, bu
mahkemede görülmüş ve«20»
bin lira zarara hllkmedilmiş.
Bu işin garip oktası şudur ki, mahkeme ayni zamanda ameliyatın fen dairesinde
yapıldığını da tasdik etmekten
çekinmemiştir.

EVLİN
HORT , İVAN
PETROVİÇ ANYES PE-

TERSEN in muazzam bir
surP.tte temsil ettikleri pek
mükemmel ve muhteşem
bir dramı musavver

Masum kurbanlar
filmi
MAJİK

1 nu

yakında

SİNEMASINDA

yo, sine, tiyatro

]Jarüttalinıi ınıısiki
İNCESAZ hey'eti
Ramazanda her akşam Veznecilerdeki salonunda terennümsaz olacaktır.

SÜREYYA OPERETİ temsilleri CEMAL SAHİR Beyle
Bu akşam Üsküdar İnŞirah
tiyatrosunda birinci defa
olarak
GÖZ YAŞLARIM
Facia 3 perde
ŞEHREMANETi BU AKŞAM

~~
lı ı
11111111
Müsahipı:ade

Serser)ll &lmlr_ı

Sermayenin esiri HATIRALARI
olursa tehlike
var mıdır?
. burada, Arjaniind•
(ielipie

saat fl,30 da

AYNAROZ

KAUISI
Komedi
6 tablo
Muharriri:
Celııl bey

Bütün allnyada yeni bir
hllrrlyet havası esmeye baş
lıyor. Bir tarafta gazeteler,
diğer tarafta büyük sermayedz.rlar , ciddi bir cidale giriş
m · bulunuyorlar.
Bu mücadelenin cereyan
ettiği memleketlerden biri ae
Fıansaciır. Fransada, meşhur
lavantacı Koti
bir gazete
çıkarmış ve buna " Halkın
dostu ,, ismini vermiştir. Bu
gazete, <liğerlennde yıırı yarıya az bır ücretle sıltılıyor.
Diğer gaze eler bunu mes'
ele yapmış ar~ Diyorlar ki:
«- Kotinin gazetesi bize,
namuslu bir rakahet yapmıyor.
Bu adamın gazetesi her gün
açık veriyor
ve bu açığı
Koti kapatıyor. Maksadı bizi
iflas ettirmek, sonra vaziyete
hakim olmaktır. Bu tehlikeli
bir yoldur.
Para matbuata hakim olduğu gün Fikir serbestisi kalmaz. Yann bir kaç milyon
bir araya gelir, beş on gazete
çıkarır, halkın efkarinı istedikleri yola sevkederler.»
İşte bu "1ilyonlarladır ki,
Fransız gazeteleri birliği, hükümete
müracaatle dürüst
olmıyan bu rakabet mes'elesinin hallini istemişlerdir. Fikir
serbestisi, ticaret serbestisile
karşı kaşıya. Güzel bir hürriyet mücadelesi vesselam..

1

işie

görmelidir.
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(3) num11rah yer :uezPay y(•rleı·inin J,::ıpı'ı·ırı •·"il hiıı

bahanın (kafa kesme) nıa-

ününde ayrı ayrı otoıııO' "'neai
hallidir.
billeı· durur.
ı ltıdi .
·ıı l:
tıurada,
!JPlle ,·auon
Her oloıuohil bir cı ~ v
üs1üııde olmak üzPrP (2)
et nakle'.lcr.
L. da
111 1
nuıııarada kanı akıtılmış
tiofüı· elindeki liste ıP ~eıı
olan -tıaynmııı kellesi güv- cilıiııce ıuesefft yüz ıal•~. ~
tl~iıulen ayı·ılır ve va- cii'fcri ciğeı· pay malıtı 1 ~ \ip ·
gonl:ı.r «i» nımarara sev· deıı aldığı gibi <1oür11~ \iıii, en
kı•ılllir.
ueııe elindeki lbt de il" \ Ilı
u J,ı., ilı iş haJnr yüz- resi yazılı kas,q)lara 1"' ~arı
!erce l•a. \) <:ıı·akllı.11. a- ğıtınıya gider.
ut,
~ası
rafından derhal soyulup ayak °\·e diğer ı) ~ Ilı ç0
ı;eııuollere a. ılır.
için de hep ayni s l
~P
Jlezbaha da ınunlazam
ve ayrı a~·rı tevzia ~l',ıf ' nı
bir «iş böl ·iınü» teşkiltltı
hr.
\ıh
~·ardır. Herkesin yapaHer nakliye oınoı# ı .:
l'a{jı İ:i ayrıdu'. «3» numa- nin içinde bir «lıil ı.ill ~
rada kelle kesildi{ji gibi vaı·dır. asaplar i ard ~
«·i» numarada da ayaklar alırlar ve aldık! ı"Ina at \. Cok
koparılır, l(:i>> numarada
ir bir makbuz verirtel'·t ı..·.
derisi yüzülür. «6» numaJ~t paralarını ise o Oel ~Ye
rada yalınız işkeıube ve
nün akşa~ına ,-e nibtıl ~ ~·
lıa{jırsakları, <(7» numara- -. yirmi dürt saate wı.ıl ~~n
da ci\jer, kalp Ye böbrekbizzat mezbalıa itlarcslıı' · ttııı
leri alınır, ve sonra tak- götürp veru1lye. mecb~ ~t- b
sinıat daircleriıuı gelir.
durlar. Aksi takdirde r ~ııı
Bu laRsimat daiı·elerl
sevkiyatı o kasap için Jitı# L.:
kısiın lusıuu.lır.
silfr. Borcunu sonrıı.d "'1arı
ı.- fi' ~ahi 1ayvan eyer ArJanlln
verse bile ceza olma.. "ti' ~-.ı
dahilindeki
lrnsaplarda zere on gün et go
fi
satılacak ise ayrı ve yaderihnez.
(/
lıut hariç ıncmlekellere
Sabahları erkenden ıı,
sevkedilecekse ayrı daire- enos Ayres sokaklaı•Jllıf
lere sevkedilir.
vızıı· vızır işllyen ınet il
İhracat Jçin hiç parçaha olonıolJllİerinln Içiı•f,
Ianıazlar.
Kafasız,
ve
ayakhangi cins et oldu{ju d~
Bugün temaşa edilmesi
lazım gelen filim
sız, içi temizlenmiş bir !arından da anlaşılır. Ç~
Sinemasında halde doğruca rıhtıma kli bunların üstünde ~
yanaşmış olan et nakliye
lam olsun diye ihtiva
MARİA KORDA nın
vapurlarının
buzlu
ambartikleri et cinslerinin
muazzam bir surette temsil
larına naklederler.
simleı•i vardır.
,
ettiği
Ej}er şehir Imsaplarına
ıuesela yanınızdan
-.-!'" .ıa 11tııı.lıkt
tevzi edilecek ise o zanıan geçen bir kamyonun I
tıpkı
lmfa, ayak, bağırsak
tüsündeki yağlı boyn
KADIN
cilfer odalarından geçtiği yaınlmış kocaman ve ".J
filimidit. Her akşam gayet
iiızı!llli:ca:iilı:lllİ?pmlillİry•e•tellllİıp roıııi:giıırmamımcı.mi oibi gene ayrı salonlardan Jı, ~aijlı but parçası, '.11
111
ueçer ve her ueçtiği yerkamyonda but buJuflV
•••••••••••••••••••••••••••• de de vücut parı:alarından ğunu derhal anlatır. rl
birini bırakır.
(:\labadi '7
~leselıl sağ, sol, ün, uı·
lm
butlar, filetoluk_ biftek,
Mümessili ·
kalnırga, gerdan, ve sair
JORJ
BANKROFT
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. l\lsıınlar hep ayrı ayrı kasından:
nıalıaller de kesilip çenMartın 21 inci perşe~
uellere takılır.
günü saat on dörtte hisS~
Höyle bir biri sıra di- ran hey' eti umumi!'esi S~&
zihniş olan mezbaha pay
adiye ve fevkaladede ye JI
yerlerinin orta kısmında ğerini müteakiben içtiın~ eef
SİNEMASINDA
satış ılairesi vardır.
Yıldızların en dilberi
ceğinden asgari elli bt~,1
)(asaplar
{JCrPk
hizzal,
malik hissedaranın müza.k~ r
BİLLİ DOVın
gerek
olacaklarıınıkları
iştirak etmek üzere ye~
temsili muazzamı

MELEK

h,.

a

İstanbul ba

•...

UAL

Sevda

Pazarı

filmi emsalsiz muvaffakiyetler azı:nmaktaclır.

lıildirirlı•r.
Jleselıi:

timadan bir hafta eve! ba
müracaatla duhuliye vııt9
ahıalan ilan olunur. Ruııı
müzakerat:

- Şu lmdar ldlo saij
ve ön hut, şu lmdar ari·abııl, şu mıkt:ı.r fileto ve
1 - 1928 scne5İ he5'
bifteklik. .;ot kadar fili\ıı raporlannın tetkik ve t~}.
nesne, bu kadar ciğer, ve meclisi idarenin te~flY~
ve saire.
2 - meclisi idareniJI ~
Salış dairesinde bu sididen intihabı ve hakkl h
ııarişler lhplanır.
!Uc7.lıalı
ııı
ot oınohil

ordusu h

·cı·ete

~em )1
mı ıUiy~ tinc.cn l olayı av
. ardan
beri ıştırap çel·cn -

gl•ç

F.

eden l~alınur idi. Her sin! » filan derken o,
türlü tel nine, talin1e anut bir belahetle mü.
rağ1nen Hurrenı, hiç
temadiven :
ebeveynine
scq1erei l)ir ro ü nisnü ifa
- Yapamaın, yapaaşkını takdiın edişini
edcn1iyordu. Ne dan ı n1an1, rica ederim,
-134safha safha ye her beceriyor, ne söz söy- beni bırakın.
Neriman, kendi ter- tahamn1ül edecek in- türlü incelikler·ıe gös- 1iyebiliyor, ne de liizuDiye tepiniyor, köşetipgerdesi olan sahne- san bulmak hemen he- tern1esi, karnını ya.-- ınunda çalc\ki gösteri-· den köşeve kaçıyordu.
lerin yalnız rejisörü men müteassir gibiydi. tıklarla şişirerek g~ıi- yordu. Nerin1an :
Neriman, acizden do(( Regisseur » değil , Bir kızın aşk namı al- şi, lohusa döşeğinde
«D: ının elini avucu- ğan bu çekingenliği
muhtelif rol dahi der- tında komşusile seviş- bangır bangır bağır- na .,öyle alacaksın be- daima bir tükrükle
uhte eden faal bir ak- miye başlaması, müs- nıası Hurremin gözle- denin yukarı kısınını cezalanöırır ve erkek
. ge- tacelen han1il kalarak rine bir ınanda bakı'.'.• t sagu kolunla söle
sara- rolünüB Lalinura
verirtörü idi. O nun b ır
·
f
f
nakşediyor, delikanlıyı caksın;
kucaklan1a di.
ir
onogra ın
·
be oynuna çıkışı vardı arkadaşları arasında
bütün
medeni
alemğ
f
h'
öyle
bir
hayret
içinde
yok, sade ve hafif harharalı
yardımile
ki
- ma rurü nıü te ır - bırakıyordu.
bir sarılış! Ayavını oynanan polkaların,
de 0 rolü yapacak ak- aş yirmesi, nihayet Bütün bu oyunlarda, bövle atacaksın, da- mazürkaların, valsle""""---~"-.D:.~~:ıı":;-:!;!.,,-.;se~v~r~
e ~...c..,,o...:k:.:.l;;.;.a;.;;r.;.11;.:;.::ınoı.a.~kü1a;.::z:ı:.ıii:.....:.:b::i;r::..;;;,;;.:,h;:.;a~n.'..iı~ııl.:1f~:W.:.Y:l.t.:.:..:'j'~r~d~t'LJ.'t.11::,ı;:.:1i.ı_:so~··':_:'l:c....::ç2:eivLirb.iecek-•· .. rin
her biri bi!tikçe
ü za ı enıııı.

fcf
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Mezbaha de

Paris birinci hukuk mıl.lı
kemesi geçen gün çok mühim
bir karar vermiştir. Bu karar
şudur: Madam «Logen» isminde bir kadının bacakları çok
şişmanmış. Bir cerraha miiracaat etmiş, Muayyen bir para
mukabilinde doktor kadının
bacaklarını inceltm yi taahhllt
Fakat netice

1•

':!!!

1

.a ""'

lannın tayini, mürakiP. t,.,

Sermayenin bır

3tezyidi.

'N

rinıan,

aşıkına

döner :
- Nasıl çifte
benziyor nıu?
derdi.
Jel
(\Gebe» piyesin .f?'f
Hurrem, ayni ih~t '.ti
ayni n1ahçubiyetı r,1

terin.~e Nerima~ F~I

- Oküz - dedı ~ :d
dini mi inkar ed•fı~
sun? yoksa başın• tt~
ettirip Yarını. 59~.,ır
beri inek rrıı -~·tti'jf
Bari otur da Lt\ 1
seyret!
(Mab
e
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DÜNYADA OLUP

BİTEN

Saat on üçü hiç çalar

VAKAL~RDANİNTİBALAR

Mecruh nefes

Efganla Hindistan arasında
böyle · insalar da varmış
!!"--·-~-------~
t~ ~stau
liindistan

Ve IJldfJ.

Bıı sır11tla tla

blrld
dinliyordu.

1kf seyyah ve genç 'kadın
gfbılerce

uğr.ışarak kaplanın
pençelerinden kurtarmış oldukları zavallıyı ölümden tahlise çahşhlarsa da zavallı
hintlı gün geçtikçe fenalaşı·

?ir

ı ~. eaı vardır.

cuı· ~di • kuş )
verilen

yor, kuvv'!tten düşllyonlu. Nihayet lllümün adl!lll akıllı

al•lıa ~en hemen

takarıiibünü hissetmiş olmalı

• 1111r

~ dağlarda

ki bir

tıJJİlr Ilı İptidaasyanın
., •t·;
i, en
rıı ı "'lit
, pıl• ~ ı ~n vahşi
~an yaşar,

ı adeta

r:.ıı
~

"· çok. ırka

*

~p ınsan·
ınakedon
1

_"'iJl '

ı;

4

halindedır
d'!'ğlara

~."7" gıremez.

1
a ~ ~ Çok vahŞi- _,,,..__
, . Medeni• ..____________
al' ' ,"IQJcü sakineı·~
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0 1,ı ~1)'e,

lıi!~ıı!

adam .nıya hiç niyetleri yoktur.
~iirlerini çapulculuk, eşkıyalık:La geçirirler. Boş kaldıkları
• . ise resimde gördllğünüz gt"bi kafalarında sepetler ve
el'lııde kaval, eylenirler. Efganista.nda isyan eden (Saka oğlu)
~ hu vahşilerle Amanullah ban hazretlerinin aleyhine
pllıektedir.
'41akat bu sepet kafalı heriflerin ellerindeki kavallarile

1 *

]\at ~ı
•eS ıl"
cJ.ıt el
e Jl
Io Jııı'
r~

ii' ~ arı yanlacağı ıamın artık yaklaşmı.şhr. Güneş balçıkla
al> "ıı' ı.~llıadığı gibi medeniyet nuruna karşı sepet ve kaval
gıı

"ti durulmaz.
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y8.nŞl8.rında

~:~ Bazı

manzaralara
d oyum o muyor
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seyyahlan yata-
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Avrupada,
hassa İngil
tercde
tazı
meraklıları ta·
rafından her
sene mütead dit tazı yarış·
lan tertip o •
lunur. Bu yanşlar Fransa·
da da icra e·
dilirdi. Fakat
Fransa hükiı •
meti bu sene
(Sporun yalnız
insanların sıh·

y

~~ anş~ girecek bir tazı ve garip süvarisi
bati için ) ol ~ deri sürerek tazı yarışlarını menetır.:. r.
, . mukabil İngilizler bu y~ışlara daha tazla ehemmiyet

t~iıııllJler ve hatta tazılara bir de süvari bulmuşlar. Bu süvariler
de gördüğünüz gibi terbiye edilmiş küçük maymunlardır.

l'esmn va ıtanızı tezyit için

Elektrik

sobası

K U JJ L :\ N I N I Z

aldı

dı14rditn

-67- Nakili: A. Cemalettin
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1 ı: 1 rJ -:llıda kocaıııtı" 'ı!
dağ
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- Sizler, dedi, bana karşı
çok müşfik davrandınız. Ben
artık ölümün yaklaşbğını ve
son dakikalarımı yaşamakta
oldnğ\.mu hissediyorum. Ar·
kamda bana ağlıyacak ne
hısım ne akraba hiç bir kimse
bırakmıyorum. Üzerimde çok
kıymettar bir hazine var ve
ben bu hazineyi s'..:lere hediye
edeceğim ..
Hakikaten son dakikalannı
ya,amakta bulunan mecruhun
ricası üzerine genç kadın
muhtazınn meşin kemerini ge·
tirdi ve mecruh kemeri söküp
içinden meşinden mamiıl kü •
çiik bir kese çıkardıktan son·
ra devam etti:
- Bu kesenin içinde, bana
Tibetli bir rahibin hediye et·
miş olduğu kıymettar bir şey
var. Fafak bu hazine benim
elline geçtikten sonra bir Av·
rupalı bunu benim elimden
alın:llı: için çok uğraşb. Kor kanın ki bu adam bu hazine·
nin sizin elinize geçtiğini ha·
ber alacak olursa sizin başı •
nıza da musallat olacaktır. Bu
adamdan sakınınız!...
Mecruh bu sözleri söyledikten sonra derin bir nefes
aldı ve teslimi ruhetti .
Tamam bu sırada çadınn
haricinde bir silah patlamış
ve yerli muhafızlardan birisi,
elinde henüz namlusundan
dumanlar çıkan bir tüfek bu·
lunduğu halde çadırdan içeriye girerek şu haberi getir·
mişti:

-

Bir

Avrupalı çadırın

ya-

nına sokulmuş

içeriyi dinleıor
du. Beni görünce kaçmak istedi, ben de ateş ettim ama
galiba isabet ettiremedim .
Bunun üzerine çadınn etra·
fındaki ormanlık arandı taran·
dı lakin onu bulmak kabil
olmadı. O gün ölü defnedildikten sonra ihtiyar seYY"ah
meşin keseyi genç
kadına
teslim etti ve:
- Bu hazinenin sende durması daha muvafık olur, dedi,
çünkü hiç bir kimse bu kadar
kıymetli bir şeyin bir kadına
emanet edilebileceğini tahmin
edemez ve bu itibarla kimse
senden şüphdenmez. ..
Ertesi günü seyyahlar yollarına devam ettiler ve bir
ay sonra Bengile civarmda
t<Cema» vadisine muvasalat
ediyorlardı.

Bir gün &ğliye doğru heJeti seferiyenin reisi olan ihtiyar seyyah çadırında öğle uy·
kusuna yatmıştı. İstimdat eden ses kızının sesi idi. İhti
yar seyyall derhal yerinden
fırladı ve damadının çadınna
girdi:
Genç kad111, ftç köşeli bir
kama kabzasına kadar götsüne saplı, yerde yabyordu.
Zavallı baba gözlerini yakan
bu müthiş manzara karşısında
şaşınp kalmış bir halde durur· .
ken soğuk, amirane bir ses:
- Eller yukanl Diye hay·

Hudut ve sevahil sihiyesinden: Yalnız İskenderiye lima·
nına mevzu muayenei bbbiye
baki kalmak üzere diğer Pire,
Portsait, Berut, Süveyş limanları muvaridatına mevzu mu·
ayenei tıbbiye kaldırılmıştır.
Ahıuct
Firengi, bels~ğukluğu, cilt
prostas, zafı tenasül ve kadın hastalıklannı en son usullerle az bir zamanda mul?Slf şeraitle tedavi eder.
Adres: Babıalı, ca.galoğlu
yokuşu köşe başı numara 43
T~lefon: fstan'.,ul 389SI

Doktor l•cyzj

Beyo~lu Metro Han- İstanbul
Ankara caddesi

Veresiye

d,

. • ti~ All

D

s·

----·

, -·

~ ;-__::_

-.aaaama şehirlerinin earip,
tuhaf, eölenceli
hadisecikleri

kırmıştı.

İhtiyar seyyah ancak o za·

man

katilin

kızımn

seyyar
saklan·
mış olc!uğunu ve kendi elemin·
den bilistifade tabancasım
kendisine tevcih eylediğini
farketti. Katil, rüvelveri ihtiyar seyyahın göğsüne mütevecih geriliyerck çadırdan çıktı
ve kaçb. İki çadıra civar bir
hendekte ihtiyar damadını
nim mürde bir halde buldu.
Delikanlı defi hacet ederken başına indirilmiş olan
ağır bir darbe ile kendinden
geçmişti. Katili bulmak husu·
sundaki bütün taharriyat semeresiz kaldı ve katil ancak
on sene sonra burada , BeJçikada teşhis edilebildi.
« Uğursuz kaya » nın nuru·
basardan
mahrum ihtiyarı
dt>riıı hir teessür içinde suskaryolasının arkasına

muştu.

Mösyö

Miyett bu hazin
dinlerken istemiyerek müteessir olmuştu. İhtiya·
rın sustuğunu görünce :
- Galiba , dedi , ihtiyar
seyyah sizdiniz ...
- Hayır. Size bu müthiş
vak'amn bir arkadaşımın başı·
na gelmiş olduğunu söyleme·
semüvişti

mişmiydim?

- Katilin on sene sonra
Belçikada teşhis edilmiş olduğunu söylemiştiniz. Herifi ar·
kadaşınız tevkif ettirmemiş mi?
- Hayır çünkü arada müruruzaman vardı.
- Ya!.. Peki arkadaşınızın
kızına teslim ettiği meşin ke·
sedeki kıymettar hazineyi katil elde etmiye muvaffak olmuş değil mi?
- Evet.
- Peki bu kadar kıymetli
ve ele geçirilmesi için insan
öldürülmekten çekinilmiyecek
derecede kıymetli olan bu hazine neden ibaretmiş.
- Arkadaşun bu hususta
izahat vermekten çekindi idi,
doğrusu ben de o kadar fazla israr etmedim.
- Şimdi gelelim kendi işi
mize.. Bu hikayeyi bana anlatmaktan maksadınız nedir?
- Maksadım şu ki arkadaşımın kızını öldüren katil ve
hırsızın ismi Meryadek tir de ..
( Mabadi var ]

Tibbt muayene

•

1\NE .

mı?

s

Sepet rafalılar
'

~on Saaı

Askerliğe

dair

Muayene olacaklar
Üsküdar

askerlik

(1) « Glorya Svanson » dehşetli bir tenis meraklısıdır. San•
atkfu' geçen yaz mevsiminde Amerikanın (Los Aııgelos) şehrin·
de yapılan müsabakalara iştirak etmiş ve ikinciliği kazanmıştır.
Resmimiz k~nc' iıini bu tatlı meşguliyeti esnasında gösteriyor.
«2» Hollivutta Çarli Çes altı veni bir komik türemiştir. Çarı.
Çes filimlerindeki orijinal buluşlan ile nazan dikkati celbet·
mektedir. Resimde kendisini yeni bir kurdelesinde kadın
kıyafeti ve banyo kosti:mj ile görüyorsunuz.
(3) M. G. M. studyolannda « Esrarengiz Ada » isimli yeni
bir filim çevirilmektedir. Uane Daly) isimli yeni bir yıldız bu
filimin en büyük rolünü deruhte etmiştir. Filiınde bir çok
sahneler deniz altında cereyan etmekte, gerçi bunlar için hileli
tertibat alınmışsa da san'atkular gene bir hayli zahmet çekmektedirler. Resmimiz ( Jane Daly ) e son sistem bir dalgıç
elbisesinin nasıl giydirildiğini göstermektedir .
(4) t< Doroti Gülliver » Hollivuttun yegane uzun saçlı kızıdır.
MU Doroti bir çıok filimlerde rol almasınama.ni olduğu halde
saçlarını kesmemiştir.

(5) lngilizler ( Kasırga ) ismile yeni bir filim çevirmek•
tedirler . Gördügünüz çocuklar bu filimde
oynamalan
ıçın
sı.'Yeti
mahsusada aranmış ve Londraya getirilmif
üç kız kardeşdirler.

Evkaf müdürlüöünden :
Ton

Cins
100
Kok kömürü
100
Krible maden kömürü
Guraba hastanesi kaloriferinde ihrak olunmak üzere lüzumu olan biilada muharrer iki cins kömür ayrı ayn olarak ale·
ni münakasaya vaz edilerek Martın on birinci Pazartesi günü
saat on beşte ihalesi icra edileceğinden talip olanların şeraiti
anlamak üzere her gün levaztm idarcsıne ve ihale günü de
idare encümenine müracaatları.

dairesi
reisliğinden: İhtiyat zabitlerinin icra edilmekte olan yoklamasında bütün sivil hekim,
yolları
limanları
eczaeı, kimyager, diş hekimi
ve baytarların da şubelere
müracaatla kaytlannı yenileme- Ümumi
Anadolu • Bağdat, Ankara - Kayseri ve Kütahya • Tavleri kanun iktizasındandır. Bu
şanlı
hatlarında ramazan bayramı münasebetile 8-9 mart 929
suretle şubelerde bu zevabn
nısfilleylinden itibaren 18 - 19 mart 929 tarihine kadar umurütpelerine ait cıalfımatta tes·
miyetle yüzde 30 ve yüzde kırk nispetinde tenzilatlı tarifeler
pit edilmiş olacantır. Tekaut
ve istifa suretile ordudan tatbik olunacakbr.
Bu bapta fazla maliımat almak arzu edildiği takdirde
ayrılanlar,
bu smıfr
'ıil
istasyonlanmıza müracaat ohmması riea ve ilin olun'l!!'.
değildirler.

Devlet demir
ve
idaresinden:

(

•

-

,_

•

PAZARTESi

1

on

MART
'

ı .c

1929

sokağı
.atik pazarbaşı

N.
84-86
cedit mektep ·

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

Fiatı

Keşicleler

~g

.11fl1lfKETİl1İZİN EN flliRUf DOKTORllfRINİN ~
~\

dır.

·darei inhisariye mamulatından:
Yanm kiloluk

Konyak-şişesi(1so) kuruş

<üzümden

mamuı)

(35) kuruşa sahlan ufak şişeleri vardır.
Muhtelif markalı olup Avrupa mamulatıdır.

Şişesi (150) kuruştan (550) kuruşa kadar

şampanya«

(600)

«

(700)

((

«

«

(400)

((

(700)

((

((

Viski Rom-

((

(300)

((

Votka -

..

(100)

((

(200)

• Şarap-

..

(75)

((

(300)

avrupa

konyakları

~

Kadıköyünd~

((

- Şişesi (100) kuruştan
(450) kuruşa kadar

r:ukarıdaki

fiyatlarla

satmağa

başl&ID!fbr.

· Toptan alanlara(• • 1O ) yüzde on tenzilat

muştur.

yapılır.

.

.

JSeyoğhı

1N.

'

İstiklal

caddesinde 336 numaralı ve
yerde şubesi olmayan maruf

.
.
AMiRALi

hiç bir

kundura mağazası

Bu kerre bayram münasebetile büyük bir istok celbeılerek gerek · yerli ve gerekse Avrupa erkek, kadın
ve bilhassa çocuk kunduraların , mü.şterini kiramına
ame kesbi şeref eyler.
---·
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Ucuz yotak sahibi olmak istermisiniz?
İstanbulda Çakmakçılarda Çeşme sokağındaki kuş tüyü fab-
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Elstanbul bankasıl ı

ı; Tarihi tesisi1911
; ~: Mahmutpaşada Abut efendi
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İstanbul

Bursa

İzmir

Adana
Trabzon
Jlalilwsi r
G ireson

(J. l::Sank

Tarihitesisi: 1906
Vlüessisleri: Dresdner bank
A. Şafhavenşer bank Ferayn, Nasiyonal bank für
Döyçland.
Merkezi : Berlin; şube>
leri: Hamburg, İstai:ıbul
«Galata ve İstanbul »,
Gaalata

kısmı

telefon:

Beyoğlu:

şubeleri:

247, 243, 684, 685

Zonuuldak

İstanbul kısmı telefon :
İstanbul 2842, 2843 .
Deposu : İstanbul Tütün

Kays<'d

gümrüğü

.\)\' alık

Jlersin
Samsun
Edı·emil
Müsait ıııuaıu(•hil, kunıbaı•alaı·, · J,a-;alar

3 numaralı tarla hududu:
Bir tarafı Seyit Ahmet deresi,
bir tarafı Ömer beyin bağı bir
tarafı rifat beyin bağı, tarafı
rabii tarikıam ile mahtuttur.
Mesahai sathiyesi 3 dönüm miktarındadır. Elyevm bir hamam
mahalli, bir mikdar temel taşı,
30 kadar eşcarı müsmire ve
gayri müsmire ve bir kuyusu
vardır. Kıymeti muhammenesi
tamam 2000 liradır.
62 numaralı bağ mahallinin
hududu: Bir tarafı Seyit Ahmet deresi, bir tarafı Ömer
beyin bağı, bir tarafı sahibi
senedin köşkü ve bahçesi,
bazen camcı mehmet efendi
köşkü bahçesile mahtuttur .
mesahai sathiyesi 10 dömüm
mikdarındadır. Kıymeti muhammenesi 2500 liradır.
1 numaralı rıhtım mahalli
hududu: Şarken tarik, garben
lebideryaya müttasıl olan Ali
paşa bahçesile şimalen tarik,
cenuben lebideryaya ve kıs
men Seyrisefain binasile mahtuttur. Mesahai sathiyesi 2200
zira miktarındadır. Kıymeti
muhamm İnesi 2500 liradır.
14 numaralı arsanın hududu:
İki tarafı tarik, bir tarafı arabacı piçi hane ve bahçesi,
b' tarafı madam Vradoviç
v Nikolı efendi hanesile

11

İzmir.

Ankara
Ankara

ıştigal

eder. §,
tevdiata senevi ~ 1
aya ""8 , bir sefaiz vermektedir. ~

111-- l)öyçe

İstanbul 3027.

il1

hanında?ı~, b~iı~um banka ; 'ı

~~ muanıelatile

rikauıa kofunuz yüzü ile yastık iki lira, yüzü ile şilte onbeş . •
liı:a, yorgan onbeş lira, kilo 125 kuruştan başlar. Tüylere
maıl.u kumaşlarımız ehven fiatlarla satılmaktadır. Telefon

Sernıavesi:

İbrahim ağa

mahallesinin koşu yolu caddesinde mükerrer 3 numaralı
mukaddema
köşk
elyevm
tarla ile Üsküdarda altunizade mahallesinin koşu yolu
caddesinde 68 numaralı bağ
mahallinin, cadde bostanında
sahrayı cedit sokağında 1 numaralı rıhbm mahalli ile Büyük adada nizam caddesinde
14 numaralı arsa' ile yine büyük adada fabrika sokağında
atik 24 cedit 60 numaralı bir
bap hanenin 24 de 21 hissesi Musin paşa ile Necibe ve
Aide hanımların borçlarından
dolayı 30 gün müddetle ihaleyi evveliye müzayedesine vazolunarak 3 numaralı tarla
yüz lira 68 numaralı bağ yüz
lira, 1 numaralı rıhtım mahalli
yüz lira, 14 numaralı arsa
yüz lira, 60 numaralı hane
yüz lira bedelle talibi uhdesinde olup ihaleyi katiyeleri
icra kılınmak üzere tekrar
15 gün müddetle ve yüzde
5 zamla müzayedeye yazolun-

resı tında küşat etmiş olduğu satış mağaza-

s nda (Yerli ve Avrupa) içkilerini

. Telefon :
İstanbul 3227.

Bilumnm banka mu:ı-·
melatı icra
ve hususi
kasalar icar olunu~ __• · j

11 indedir

3,900

Bu lceşidedc

İstanbul icra dairesinden:

fspirto ve ispirtolu içkiler inhi'da
• Galata rıhbmında Kefeli zade hanı al-

SSrl 1

ayın

luğa) uğrayacakbr.

Gelibolu için yalnız yolcu
alınır. Yük almmaz.

iLAN

ııu-

4 Mart Pazartesi - Trall"
· zon birinci postası yapılıııı·
yacakbr.

İLAN

((

((

her

•

ınara lcazanacaktır

Hasan Hüsnü paşa vakfının
icarei vahideli emliikiı;ıdetı
olan Büyükderede Büyükdere
caddesinde Paris oteli nall)ilıe
maruf 294 numaralı otel ve
tahbndaki lukanta ve mesdut
eczane birlikte kiraya verileceğinden
talip
olanların
1929 senesi marbn b~inci
salı günü
akşamına kadar
T atavlada Saffeti paşa ~par
tmanından mütevellisi Rİıştü
paşaya ve altıncı çarşanba
gunu dahi saat on dörtte
mülhak vakıflar müdürlüğüne
müracaat etmeleri ilan olunur.

No 79

Ayvalık sürat postası
[ MERSiN ] vapuru 5 Mart
Salı 17 de Sirkeci rıhtıııııll'
dan hareketle [Gelibolu, Ç•·
nakkale, Küçük kuyu, Edrt'
mit, Burhaniye, Ayvalığ J•
gidecek ve dönüşte mezkllt
iskelelerle birlikte [ AltuııO"

Büyüle ikramiye ·35,000 lia-

~

~ooooooa::ıooooo~ ~o..,

kabulüne başlandı
ile gönderilir.
"felgraf adresleri : İstanbul Baküs. Telefon
B. 2723 Mektup adresi Şişli kır sokak

50 kuruştur

2nci keşide 11 Maı~tta

o~

TliKDİRlf TİNfl NP.ZtfflR Olf1UŞTİR

po$lası
(KONYA) vapuru 5 Mart
Salı 12 de Galata rıhblJllll"
dan hareketle İzmir, p.o·
talya, Aliiye, Mersine gidecek ve dönüşte Taş ucu'
Anamor , Aliiye , AntalY~
İzmire uğrayarak gelecekti!·

Tayyare piyankosu

c;,/_

PERTEV SURUBU

Mersm sürat

'

l'V"l""-'<OOcıçtı<::OO:>OOOOOCOC<JOOOOCOOClCOOCOOCOOOOOOoocıooooooooooo ~@o~

siparişlerinin
Siparişler sıra

3872

matbaası müdürlüğünden:

· Nakili: Reşat Nuri
On birinci asırdan on b~inci asır sonuna kadar yetişen
Fransız şair, edip ve mütefekkirlerinin en müntahap eserlerinden alınmış parçaları ihtiva eder.

aGştemilAb:

Bayram

is ·

Antolojisi

nevi
Kıymeti
maklup ma. dükkan 4000
bedeli
cedit 1 hane
muhammenl
'7600 mefsuh
bedeli ihalesi

BAKÜS

1DARE iŞLERİ

Fransız edebiyatı

İstanbul vilayeti emvali nıetruke müdüriyeti ilanları
mahallesi
Yeni mahalle

ıs. ı 2a2

llil
Delet

Likör -

.

YAZI lŞLERI

4

t ' ~.

Telefon:

•

0

6 - 3 - 929 Kadınlara
7 - 3 - 929 Erkekler~
Türkiye seyrisefain id•·
resi mütekaidin ve eyta.Jlll
eramilinin kiinunsani 9']9
maaşları balada muharrer
R"iinlerde verilecektir.

ilan
Wl.üm ve fünuna müteallik
ciddi bir Leh mecmuası abone
ve ilan için mümessil arayor.
T ekiilifte bulunacak zat referansile Lehistan sefareti Ticaret mü.şavirliğine müracaat
edecektir.

Galata köprü başındı
merkez acentesi. Beyoğlu

2362

Mes'adet hanı altınde d•'.
irei mahsusada şube acenteSI
İstanbul 27 40

İZMİR VE PARİS SERGİ
LERİNDE BÜYÜK MÜKA-

FAT VE ALTIN MADALYA iHRAZ EDEN MARUF

15 Sene

·İDEAL

dakika şaşıııaS

SİNGEJ'

KONSERV ALARINl
Herkes, bilaistisna tercih eder. Meşhur doktor Zergerin
takip ettiği usul üzere sureti
imalleri, hali tabiilerinin muhafazasını temin eder.

temin•..

l

saatlerini kulla.,,
,.
Fenni gözlülclerin her ne" •
Deposu: İstanbnl köprü baŞ ıı,1'
(,R,\MATOPOIO BlR.\DERLl'.i'

ENFES! MÜl(Eı\1ı\1EL
SIHHİ!

1

Her bir tecrübesi büyük bir
muvaffakiyet, bir zafer! Umum bakkaliye mağazalarında bulunur.

mahduttur. Mesahai sathiyesi
tahminen 1365 arşındır. Kıy meti muhammenesi 3000 lira dır.

60 cedit numaralı hanenin
hududu: Bir tarafı Ayşe Gü zide hanımın köşkü ve bahçesi
bir tarafı Nurettin beyin ar sası, bir tarafı lebiderya, bir
tarafı tarik ile mahdut mesasathiyesi 526 zira terbiindedir.
Bina 160 arşın terbiinde olup
rııütebakisi bahçedir. Kapudan
girildikte bir toprak avlu, bir
sofa, bir aralık, bir hela, bir
mutbah zemini çimento ve
kısmen topraktır. Bir merdiven
altı, bir oda önünde harap
bir rıhtım mahalli. Birinci katta ahşap merdivenle yukarıya
çıkıldıkta bir sofa üzerinde '
oda ikinci katta bir tavan
arası ve bir oda olup Ali baba sakindir. Hane muhtacı
tamirdir. Bahçede bir kuyu
ve bir dut ağacı vardır. Kıy
meti muhammenesi 2000 lira dir. Talip olanların kıymeti
muhammenelerinin yüzde 10
nispetinde pey akçesini mustashiben 332 - 1520 numaralı
dosyasile 21 Mart 929 tarihinde ihalei katiye müzayedesi
icra kılınacağından saat 14ten
16 ya kadar İstanbul kra dairesi müzayede şubesine bizzat
ve ya bilvekiile müracaat eylemeleri ilan olunur.

enıw

.......

Operatör
Ahnıet Burhaneddirı
Cerrahpaşa

hastanesi
operatörü
Muayenhane: Beyoğlu, ~Uf
sefarethanesi karşısında 348
numara! Suriye çarşısı apat'
tımanı 8 numarada. Teleforı:
ıeByoğlu 1615.

'ion Sarı/İn

ild11 Lardi•S
Kur~

6ıncı

25
50
80

sahifede santimi

Sinci
4üncü
3üncü
2nci
linci

«
«

«

«

<<
<<

120

«
«

«
«

400

200

relgraf: İstanbul sı:ıı:ıt
İliin muhteviyatına dikkat
>lunmakla beraber bu busııf
mes'uliyet kabul edilnıeı·
Gazetemizde intişar ede"
bütün yazıların hakkı
mahfuzdur.

. Aboı~e şartl~rı

(J)

Vıliiyetler ıçin: Senelik 1~

alb aylık 900, üç aylık et·
kuruştur. Ecnebi menıJekaJtl
ler için: Senelik 3000,k .
aylık 1600, üç aylı
900 kuruştur
Ramazan 21 1347

Tak(•irn

6,32 Akşanı
Öğle 12,26 Yatsı
ikindi 15,37 imsak

Çüneş

o4

1~· .31
4:54

Me5'iıl 'iniidur: Sellrn P

,,,
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