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Yunanistan ve
Sırbistan
Atina 9- Sırp ve Yunan
mes'eleleri hakkında yapılmakta
olan büyük içtimalara bugün
de devam edilecektir.

dineceği.

maktadır.

Bir çok yerlerde
kar eritilerek su ihtiyacının
tehvinine çalışılmaktadır. Sakalar evlere ıu taşıyamamakta,
eski müşterilerine gün aşın
bir teneke suyu müşkülatla
verebilmektedirler • Bir çok
evlerde terkoı saatleri ve
borulan da patla1J11Şbr.

havanın

havalaemeline
kavutmak üzere iken bunun
uçup gittiğini gören nakam
ve münkesir hastalar gibi, bir
parça daha bedbinliğimizi ili""
brmaktadır. Soğuklar, eksilip
fazlalaşarak tehrin faaliyetine
ciddi surette tesir etmektedir.
Su buhranı
Buna ili'l"eten de şehirde
kuvvetle hissedilen bir su
buhranı
mPvcuttur. Terkos
muslukları,
umumi çeşme )er bir çok yerlerde donmuş
tur. Kar albnda kalan kuyulardan su çekmek kabil olma-

İllallah bu kurtlardan
Şehre

civar olan köyler ve
sur harici mahaller bili. k1Jrt..
lann sık, sık ziyaretine maruzdur. Kenar yerlerle kırlar
da yiyecek bulamıyan bu yır
bcı hayvanlar Köylerle .Şehir
civannı adeta muhasaa-a albna
almışlardır.

Mezarlara taarruz t

Topkapı mezarlıklannda kurtlar alh tane ölü yemişlerdir.
Şehrin muhtelif yerlerinden
gömtilmek üzere
Topkapı

mezarlıklarına götürülen « 6 I'

cenaze karın fazlalığından me-zar açmak kabil olamadığı
için gömftlememiş, Tabutlar
kar yıgınlan albnda bırakıl
mış, ertesi iibı ölüler gömülmek lizere mezarlığa gidildiği
zaman cenazelerin kurtlar tatafından kar albndan çıkan~
larak parçalandıkları görülmfittllr.
( .!Uabadi ikinc i sahifede )

Bu resimdeki kadını tanır mısınız?

Hayvanlar

Salon salon gezerek...

İnsanlar gi-

kaybetttai seveilisini ara- bi artık koyan eenç nihayet ona nuşacak-

günlerd~!~~!a~ R~!!~er,

son
ve musiki salonlarına temiz
giyinmiş bir genç girip çıkmakta ve gird iği yerde gözüne kestirdiği kimselere bir
resim göstererek:
- Bunu tanıyor musunuz?
Diye sormaktadır.

böyle birisini tanımadıklarını söyledik )eri zaman, biçare genç meyus
bir halde salonu terkedip
başka bir yere gitmektedir.
Bu zavallının hemen her
rast geldiğine göstererek ta('.\lahıuli ikinc i sahifede)

Rasa fane

,\li.ı saha kanıızilll

Sabahki ra- ı nli k·a fa t ları
Sinama müsabakaporunda
neticesini e•,·elnüshamız
neler bildi- : kida günkü
ilan
Müriyor?
sabakamızın müka1
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mızın

etmiştik.
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açacağı funitleri, fena
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e~deı:mek için aşağıdaki

Ugiin, yeni tertip ettiği plan
111
~ lıtihince, ( 6 ) nci tertip pi~~OSUnu keşide etmiye baş
~dı. Bugün ve yarın akşama
\ d:U: devam edecek olan bu
~ettibın son keşidesi (11) haraııda hitam bulacakbr.
ltı Bu tertibin evelkilerden farllı~ şeklin daha sade olması,
diilcafat adedinin dolgunluğu
Ur. Anlaşılan, (6) ncı tertibin
ftltlindeki bu cazibe dola r"l'ledir ki, havanın muhali ~liııe
rağmen ,
bugün ,
~t .d
Şı e salonunda bir haylı
~tra.kh insan toplamış, aşa-

• Dolar

SoAuk
dün _(~ ş_), _bugün (-8)
.
Rasatane_fena haber veriyor: Kar
bir kaç gün devam edecektir.
.

Siz de bunların· arasında mısınız?
l'aİihinizi öğrenmek ve merakınızı
b l'ayYare piyanko müdiriyeti,

lıviçrc 2.5~

Kar geceli gunduzlu gene devam etti.

1

Bu karda kışta ikramiye kazananlar
hakikaten talihli insanlardır

1ncliz ~·8~, l'r.1.ok

J202

Avrupada yeni bir grip salgını başgöstermiştir.
şehirde ( 1000) hasta vardır..

,

Bugünkü borsa
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!Jt'C(' r üz jjaı· ~i ıual·

dün

c1 ı•n nnıtaYassıl kııy,·ct·

li olaı·Hk cs ıni ~ lir. Dünkü lıaraı•pt (·ri), hu sa·
halı (·8) dir. Düıı sahalı·
taıı hu sabaha kadar
yaıJım Jmrın ıuıktarı ( 1:>)
sanlimrlir.
Hu y cc<• rüzyür ı;i·
ıııald<'n PSl'l't'l;, kaı· ya·
(jacal,tıı·.
lla nmın bu
ıı i'ın lı•rdl' diizl'I ın<'si Y<'
karın <lııı · ııwsı ihtimali
<;ol, azdıı·.h.arııı bir ime:
IJÜll <lalıa d(WHlll <'lJn<'Sİ
\ 'C hu SUl'<'ll<' ~idd<'linl
ka vhct w<•-.i nı ıılılc m e l·
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BİR TAYYARE KAZASI

Villa couplay 10 [A.A.] Tayyereci yüzbaşı Moriso düş
müş ve kömür haline ge lmiştir.

İstikraz mes'elesi
Ankara, 11 [H.M.] -

Ajans
telgrafının bildirdiği vechile
henüz maliyeye istıkraz teklifi
yapılmamı stı r.

f atlarından 5 tanesini Melek, 5 tanesini
de Alhamra sinemasından almayı, bu
suretle karilerin·ıize
mevsimin en güzel
fil!mlerini görmeleri
imkanını hazırlama
yı muvafık bulduk.
Mükafatlar perşem

lar mı?

Hayvanlar insan dilinden
anlar mı, anlamaz mı?
Avrupalı ve Amerikalı ilim
adamları, büyük profesörler
bu mesele ile uzun zamanlar•
danberi meşgul olmuşlar ve
hali da meşğul olmaktadırlar.
Son günlerde elimize geçen ·
bir ilmi eser, bu mesele
hakkmdaki şayanı hayret me'sainin ve elde edilen çok
müspet neticenin tafsilatı ile
doludur.
Bu izahata göre, Amerikanın en meşh ur bir ruhiyat pro·
fesörü, günün birinde • kendi
kôpeğine

İngilizce öğretmek

merakına düşmüş, işini,

gücü•
nü bırakmış ve senelerce uğ•
raştıktan sonra köpek efen·
diye (!) tamam «2000» kelim"
belletmiye muvaffak olmuştur.
Y almz şunu ilave edelim ki
bu meşhur köpek, öğrendiği
kelimeleri telaffuz edememekU
sadece bu kelimelerle tertip
olunan cümleleri mükemmel
surette anlamakta ve terbiyeli
(~Jabadi ikinci sahifede)

be günü tevzi edilecektir.

Ticaret kongre·
si ve müracatlar
Ticaret odası kongresi için
muhtelif teşekkü llerin kendilerine ait mfü..-· •+la rı başla
mıştır.
Bu ~ ·ı
' •n olarak
yeni teşe kkü i <-~
,;ıparatif!erin de sermaye ve saire
hakkında müracaatlan vardır.
Bunlar ruznameye alınmakta·

Telgraf haberleri, Polis
haberleri, niçin ve saire.

3-üncü sahifemizde
Günün tarihi, Kari sütunu, Seyit Ali Reis.

4-ncü sahifemizde
Pir avuç kül,

Serseri .

- nci sahifemizde
nema sütunu, Dünya
~. saat « 13» ü hiç
çalar 'mı?

·

;:,on Saat

•

Zümrüt küpeler
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Vckilimiz,
son
~eınanda bazı gazeteciler hakt~~a icrasın.:ı karar v;;rilen
ka •hat hakkında şayanı dik1ı.J . beyanatta bulunmuştur .
lıye vekil" iz diyor ki :
~- Yalan haberler yazmal dan aolayı ~azelcler hakhllı~a Ank ra Istanbul Cuın
latııiı et müddei umumilerimiz
bt ınd~n kanuni tak:batta
ij nulduğunu biliyorum. ŞüpYok ki mahkemelerimiz ka~nun hükmünu yerine getirei,,

bf ~ Benim fikrimce : Yalnız

t

ı·ııı IJl ~e değil, fakat muasır de~ p qO!\rasiye mensup bütün me-

İstanbul ikinci ceza mahke-

ı

mesinde doktor Mazhar Osman Beyin davacı mevkiinde
bulunduğu bir davanın rüyetine başlanmıştır.
Mazhar osman bey, kendisine Hüseyin Mazlum bey isminde bir zat tarafından satı
lan bir çift zümrüt küpenin,
bedeli olarak tediye ettiği
1500 liranın çok dununda
kıymeti
haiz bulunduğunu,
sonradan alakadarlara gösterip
anladığıJU ileri sürerek, alda tı!dığı iddiasile dava açmıştır.
Mahkemede Mazhar Osman
Bey, vekili müderris Cevdet
Ferit, Hüseyin Mazlum Bey
de vekili sabık mahkemei
asliye müddeiumumisi Esat
beyle birlikte hazır bulunmuş

mahl(limlcı ı·(liı biç<:t-

küpelerde olduğu gibi ortadan
kesilip ikiye bölünmüş olursa
o kadar etmiyeceğini söylemiş
1
bunlara kendisinin kat'i bir
kıymet tahmin edemiyeceğini
ilave etmiştir.
Mazlum beyin vekili, Serviyan efendinin evclce bu
küpelerin kıymetini yüksek
olarak tahmın ettiğini, · hatta
tekeffül edeceğini
bıldir
diğini kaydetmiş r
Serviyan
Efendi, bunların kendisine
~ gösterilip pösterilmediğini ha-

l

lardır.

iı'~i nıilletler de en çok
'At~ıtına•rı. old
tiın-ıı
.
'4llere ugrayan
«H"' .

Mazlum bey, davacıyı aldatsui
t
tiği iddiasını
kat'i surette
ıf.
urrıyc ,.
reddetmiş,
şahitler
dinlenmiş
~ne h il· O kadar ki, hürriyet
tir.
,___ur_. ~~~esin malı değil , fakat
Bunlardan kuyumcu Migirdıç
~lııı şahsi meşhudatıma güre
Serviyan efendi, etrafı firuze~ı: __çok defalar şantajcıların
lerle süslü zümıiit küpeleri
~e devlet otoritesine, vamahfazasında
tetkik etmiş,
lcr~lann düıiist menfaatyekpare · bir zümrütün, rengi
4.Jıilııe karşı . bir tahakküm si·
parlak ve koyu yeşil olduğu
il halinde kul anılma tadır.
e
takdirde
iki bin lira ve daha
11 yanlış telakki zaman
fazla edebileceğini , hatta bu ı
hakiki hürriyete nefes
1
rınayacak kndar tehıikcli
0
~lıııakta, demokrasileri bir
e~i hürriyet ilıthile tehdit
~ktedir. Bunun içindir ki,
~ ır milletlerden
bazıları
t~ tehlike önünde ya sola
Tayyare piyankosunun 6 ıncı
ııt ııağa doğru tedbirler
tertip i inci keşidesi bugün
~ilk_ mecburiyeti karşısında
saat «14» te Darülfünun kon- f!
dar ~ ~~dı_rlar.
ferans salonunda
icra edile.
ağtıf i,tiliurrıyetın bu kadar suı
cektir. Salon sobalarla teshin
ırsı~ ili tna.J edilmesine demokrasiedilmiştir .
an j)i ~ n .kendi müdafaa silahile
Cumartesi günü ikramiye- '
tiyere! 0~dı İntiharına göz yumması
!erin dağıtılmasına başlana- '
ve. dd lir kanaatindeyim.
şesııı 1 d ~nlnı matbuat hürriyetin- caktır.
ladıl~o' ~:ıı. anladığım mana, millet
verecek olan gazeteci vatan akaY1. 1 1nkt1abın büyük menfaatseııı eı;~ ·
daşlanmız ~emize çıksınlar.»
d- , ın etrafında
çalışmak,
*Har.Vekilimiz; Türk-Yunan
efenJ' ~st ve samimi tenkitlerde
müzakeratının ağır
cereyan
S"zi t~k ~~aktır. Şunu haber veetrafıuda beyanatta buetmesi
si~ e Ilı ilırını ki, hemen bütün
~ d •nı milletler bu hususu lunarak «müzakeratın ağır gitmesi mes'elenin mahiyetinden
ar ed tiııtdikleri gibi göremedikledir~en muztarip, müteessir- doğan bir zarurettir. Ameli
bir yoldan yüıiimeyi M. Venir.
ra. ~
0
zelostan beklemekte hata yokresııV lıttj kadarki bu fena istimal
tur» demektedir.
da be~ ı, Cesi hürriyet, demokrasibuÇ~ ııı'.utı
sırtında ezici bir yük ve
' lf Evelce haklarında men'i
1
.. :ı:ünde ~ etleri bozgun, bizar bira- ı muhaheme karan verilen kad. ~ t;ı~ bir müessese halin: almak- ' riye hanımla arkadaşları dün
._.1a:ğııP'
.ır.
tekrar tevkif edilmişlerdir.
• k~ıı.~ ılııkiJ.aplara çok pah:.ılı;a mal
Tahkikatın süratle neticelen·
mesi !:>eklenmektedir.
• ırııı ~~ıı' h..urrıyet
yo1un da kan! aa!j)ı ~td· dökenler bu hali gorself İrak komiseri sir Cil-rııı ~tdı, nakadar muztarip olurbert Kleyton dün ekspresle
go e'
ı.

::an

k] cll" 'T cıı·
Geçen gün saat «5» ile «6»
yani güpe gündüz
iki mahkum İzmir Hapsanesinin dıvarını delerek ve Memleket Hastanesinin önüne atlıyarak kaçmişlerdir. Kaçan·
lan.lan birisi « 43 » hırsı~:.k
vak'asının faili ve hırsızlıktan
«16» sene «11» aya mahkum
Afyonlu Mehmet, diğeri de
yine hırsızlıktan mabkum Kel
Maksuttur. Maksut «7» buçuk
seneye mahkumdur. Vak'a
şöyle olmuştur :
Mahkumlara her akşam Hapishane dahilindeki Bakkaldan
alış veriş için müsade verilir.
Bunlar ordan yiyeceklerini temin ederler. Afyonlu Mehmet
bir akşam Gardiyan Nuriden
F erhanenin anahtarını istiyor.
Nuri da ucunda iki anahtar
takılı bir halka uzatarak :
- İşte anahtar.
Diyor. Afyonlu Mehmet
anahtarları
aldıktan
sonra
Ft!rhaneyi açıyor. Diğer anahtarın
hangi kilidi açağını
merak ediyor. Bütün kapılan
yoklıyor. Elindeki anahtarın
arasında,

tırlıyamadığı cevabını vermiştir.
Vekil Esat bey, bu şahitle
oğlunun tahminleri arasında

fark mevcut olduğuna işaret
etmiş, diğer bir şahidin gelmediği anlaşılmıştır.

Mazhar

Osman

bey,

üç

şahit ismi daha vermiş, « Bun1 r, küpelerin kıymeti hakkında

fikir sahibidirler, hatta iyice
muayene etmek üzere taşı
açmak istemişler, ~una müsaade olunmamış~ır » demiştir.
Mazlum Beyin vekili, böyle
bir şey olmadığını, fakat. olmuş. olsa bile, taşın küpeqe~
çıkarılmasına

razı olmamanın

davaJ... alakası bulunama'yaca
ifade etmiştir. Şimdi ,yeniden göster:ıen şahitler nıalıkemeye çağırılacaktır.
ğını

dar.ıçaya çıkan kapıyı açtığını

Tayyare piyan- 1İzmirde fevki/af
kosu bugün
çekiliyor
yt1 aı1 a .

. K!J

.

f

8

eneıll

gul'!"

0

D··

tii ıınyanın en hür halkçı bir

turdu~ ~~~Uriyetini yaşatan Türki;e,

b'ıt Yeti kendine sıkılabilecek
den 1~· Ds'(1 ah olarak kullandıramaz.
1

ukİ~ ~%İlerim ki,

cümhuriyet mahbulıll . ~ si huzurunda hesaplarını

ayo~

gelmiştir.

lf Döyçe Or. bankın müdür
muavini Hayik Meçikyan bir
buçuk, vemedar Tiberyüs bir
bu?uk seneye mahkum edilmişler (54) bin liranın da tazminine karar verilmiştir.

~~Uır@~~

tal1111i- Izı11 iı·<I eki

~

1 h
1)Cl.l'Cl" •

ışaa

ecleııleı-•

·ma.,

görüyor. Arkadaşı Kel Maksudu çağırıyor. Beraber kiremetliğe
çıkıyorlar.
Oradan
memleket hastanesinin önüne
atlıyarak kaçİyorlar. Gardiyan
Nuri tevkif edilmiştir.
Hapishanede ani bir yoklama yapılmış ve 850 mahkumun üzerinde 130 bıçak bulunmuştur.

l1kemetle ~

Firarilerin emlaki

Bunların

İ:mir adli/ıı·si, La: ŞeuJ,t
Sıi tıııcneli Şaban, seyyar sa'f ıcı .lfıısll(fcı. Ucccp kaptafı
ve J\ıbrıslı Jlı111et isminde

ademi

iadesi lazım
e·eliyor

beş şalııs lıu/;/wıda takibatı
ku 1111 ııiyı•ye başlamıştır.

Hükumetçe kabul ve vaktile
tebliğ edilmiş bir seyrüsefer
Bıııılıır. citeıle beride halkın
talimatnamesi vardı. Bu talisıi/;ıinetini ilılıil eden lıaber - '
matnameye nazaran firari adlı•r tasni ellilderinılı•n ılotayı
dedilmeleri lazım gelen bazı
İ:111ir polis nııiılıirlıiı/ıi taraeşhas, açtıklan ve ya açtırdık
jiııı/1111 ılerdesl edilmişler Ol'
ları davalar neticesinde metnııiddei ııııııımili[jc uerilmi~ •·
/erdir .• tym gıinıle de 11111/ıa rukaddile vaz'ı yededilmiş olan
kemeleriıw lıa§laıımıştır.
mallarının
istirdadı lehinde
Jla!ıkl'ıııede müddei ııııııınii
kararlar almışlardır.
tıırııfıııdaıı ce:ıı kanııııııııuıı
Temlik kanununurt 7 nci
u 101 ))İnci maddesine teıfi
maddesi sarih olmakla bera kıııı Lcc=iyeleri isleııileıı nırı:
her, iadeleri lehinde karar
ıııııılardaıı La:: Şeuki yedi ay
alınan metruk emlakin ademi
euel .lliılilliye giderek orada
« 1.iO ıı lik/ı'rıleıı Bıırlıaııiyeli iadesi kanunun ruhu ve makHalil İbrııhiıııle temas dli{jiııi sadi dahilinde bulunduğu hakl'C. salt1111atm iade edilereyini
kındıı bir kararı tefsiri alın
oııdaıı işittif7ini söylemiştir . .
mak üzere mes'elenin B. M.
.lfolıkeme,
asılsr:::,
irticai
M. ne
arzedildiğini
haber
lıabl'l·ler çıkaran bu wlaııı/a!..
aldık.
rw mcukııj(•n 11111/ıakemeleriııe
İskan U. M. Hacı Mehmet
karar Ul'I' mişl i r. .lleukııflarııı
B. bu tefsirin henüz meclisten
ııııılıakemclı•riııe bıı yıiıı dı• Puııı ı•ılilecı•klir.
Çıkmadığını söylemiştir.

3

EskidevirlentekiTürk korsanlarından

•

.. ba, 8()k ı11iil1iı11 ııi ıi<le ı1c<le11 f.<tı·l( v~ır?
/est l
ı IAZHAR OS~IAN ~E)' DİYOR I<i ...
r.

Sahife

Elleri kollan bafth, yarı baygın bir halde
ve kalın bir demir Parmi\kl~ğının arkASındi\
mahpus idi
. -132-,~luluıı•riri: .lptullalt Ziya
Buda heykelini konuşturan, ı
Kelle Bekir burada bir çok
heykelin ağzından ateş püskür- genç hintli kadının, kolların
ten mutlaka bu m"barek rahip
dan taş direklere bağlanmış
olmalı idi. Kelle acı acı güldü:
oldukları halde ıstırap ve eza
- Vay köpoğlu... Palanın
içinde ağlamakta olduklarını
başına çorap erdü , herifleri
gördü. Hayreti büsbütün arth.
aldattı, şimdi de biz karşılaş
Bu hint mabedinde gördüğü
ruıyalım!
şeylere bir türlü ak 1 erdireDiyerek sütunlardan birisimiyordu. Buda heykelinin aleş
nin arkasına çekildi, papası
püskürmesi, beyaz elbiseli ragözetlemiye başladı.
hibin heykeıi:ı içinden çıktı·
Rahibin Kellenin mevcudiğını görmüş olmasına rağmen
ha 1a Kellenin zihnini kurcayetinden haberdar olmadığı
layıp duruyordu.
anlaşılıyordu. Mamafi
rahip
Diğer taraftan bu taşların
biraz sonra bu tarafa gelecek,
üzerine uzaoıp yatan ölüler
Kelle ile karşılaşacaktı. Kelle
neydi? Bu kadınlar kimlerdi?
bunu düşünerek karanlık yolKelle Bekir yüzünü parmakda yürümiye başladı.
lıklara dayamış, içerisini sey Burası sıra sıra sütunların
redip buniarı duşünürken biruzayıp gittiği loş bir dehliz
den sevinçle haykırdı. Pala
idi. Kelle arkasından gelen
Hüseyin de elleri ayaklan
ayak seslerini takip cdiyorpu.
bağlı olduğu halde kaduılarm
Bir aralık önden de bir ayllk
arkasında
yerde yatıyordu.
sesi işiderek örperdi. Arkasın
Kelle Bekir:
dan rahip geldiğine nazaran
- Pala, Pala ... Buraya lıak!.
karşıdan da muhakkak başka
Diye haykırdı. Pala Hüseyin
birisi geliyordu. Kelle şimdi
güçlükle Laşını çevirebildi,
iki kişi arasında kalacak, yaka- Kelleyi görünce yüzünde mem.lanacaktı.
ııuniyet çizgileri belirdi, bir Etrafına bakındı, biraz ileşeyler mırıldandı. Fakat sesi
ride demir bir kapı gözüküo kadar halsiz ve mecalsizdi
yordu, atıldı, aralık duran
ki Kelle onuu ne söylediğini
anlıyamadı; mamafi sevincinkapıyı itip içeriye girdi, kapı
den olduğu yerde duramıyor
yı tekrar kapadı kulağını kadu. Ne olursa arkadaşını bu
pıya dayayıp dışarısını dinlekad;;r çabuk ve kolay buladi, ayak sesleri yaklaştı, önce
bileceğini ümit etmiyordu!
rahip, sonra da mükabil ta- Bu ne hal Pala?!..
raftan gelen adam geçti, sonra
Diye haykırdı; sonra ilave
ortalığı derin bir sessizlik kapetti:
ladı.
- Dur.. bele dur , seni
Kelle Bekir geniş bir nefes
şimdi gelip kurtaracağım! ..
aldı, ilk tehlikeyi atlamıştı.
Fakat Palayı kurtarmak
Bulunduğu yerin nasıl bir
iç:n aradakı demir parmakyer olduğunu anlamak için·
lığı aşmak lazımdı.
arkasına döndü, gayrı ihtiyari
Kelle· Bekir, demirlere asıl
kapıya doğru geriledi.
dı, sallandı, bükmek istedi,
Tepeden inen ince uzun
fakat kalın demirler yerlerinbir zıya huzmesi bu karanlık
den bile kıpırdamıyorlardı.
mahzeni aydınlatıyordu.
[ Mabadi var 1
Bu hafif aydınlığın içinde
• al) o, ~111 , tiyatro
odada ki taş $edirlerin üstünde bir çok ölülerin yatmakta
J)u r/i ı ı ali 11ıi nıusiki
oldüğu görülüyordu. Ölüler,
Ramazanda !:er akşam Veı;
boyunlarına kadar beyaz kenecilerdeki Salonunda terenfenlere sarılmışlar, taşların
nümsaz olacakhr.
üzerine arkası üstü uzatılmış
lardı . Odada insanı bunaltı
FERAH S~NEMADA
cak kadar ağır bir koku
Bu akşamdan itibaren
vardı.
muazzam program başlıyor.
Kelle Bekirin gözleri buradaki loşluğa yavaş yavaş alı
şıyordu. Etrafındakileri iyice
gördükten sonra dikkatini sa12 şubat salı
miasında teksif etti, yanın
akşamı
daki odadan bir takım boğuk
saat 21,30 da
feryatlar işitti, yaklaştı. Bir
SAGANAK
demir parmaklık bu iki odayı
birbirinden ayırıyor, loşluk
İçinde öteki höcerenin muhteviyatı vuzuh ile. görünüyordu.

I

. bV'

~payıfll'

nıektep
~L Şükrü

r,nda~
erlet"
i'
onu t

talebesinden

S. S. - Bu

hususta

nıüdafaai ınillive

sorıJio'

Gaip asker aileleri
t1: Bendeniz ilk ınek~
talebelerinden (H)
ı.: ışında yctiın bir ço-·
b~~t.rııı. Pederiın harit tı111un1ide Çanakkaba ·ı ·
~ltr 1• )Jnde kayboldu.
<tiı ;ğı~11c nazaran gaip
iı~tl\n
e erıne
bir nnktar
..
~ ' 1ıye
verileceği
1.'.vı
b
lt\L.. u
ahsolunuvor.
l)•ıa· k
•
ır i bunun ne d -

yp

n.·ccyc

kadar

doğru

olup olnıadığ'ı n1eçhu-

ve~

külctine ınürac<tat ediniz. Cevap helki uzffr
fakat sizi en iyi t~n
vir edecek nıakaın ancak orasıdır. ~Ianıa{ i
askerlik ~ubesi de bir
fikir verebilir.

lün1üzdür. 1\hıhterenı
gazetenizden bilhassa
rica ediyorunı. ı:v-er
bö Je birse\'
. - varsa ve
nereye nıüracaat etnıekDaktiloluk
li()-inı i~ap ediyorsa
Fransızca, İngilizc~
lütfen bu cihetin hil- Ye daktiJografiye aşi-:
diri1111c ini rica eyle- na bir nıatnıazel İş
.
nnı.
arl\or. Eh\'cn scraitle
•
Kari iniz ( ~2) nci ilk ça!İşır.

*

İşi

yapabiliriın. İaşe nıas

sını «!.,ı> kuruşa aldıl:

('fhilnKıny) va nuıra

rafı

ları

caat.
1

rıı 1

Galata,
'fopanede
Huri apartıınanında

*
İş istiyorum
Evclce ufak ınıkvas"
ta satıcılıl· yaptıın ve
bir ınüddet tüccar vanında

vardınıcılıkta

hulundunı.

Tahsiliın

iptidaidir. Esl·i ve yeni
vazılara ÜllTJaınen Y<lkıf ın1.

l'a:;ı-alı

olduğuından burada bana
yanlıın edebilecek ki~nscnı yoktur. İktida-

dahilinde her

ile bırlil te avda
asgari ((Jl')) liraya çalışabiliriın.

(ialata: )'ati-kapan
Atina kıraatanesi ıni.i
dürü vasıtasile
Hasan Fehıni

,,.

Bu da kasaplara dair
Galatada 11isardibi
sokağında oturan Hasan isinıli bir kariiıniz
'fopanedcki l·asaplardan şikayet etnıcktc
dir. Bu <triiınızın şi
ktıvctine nazaran Top-

ane

kas'•p an okl<a-

. aınan kf ğıdını
"120)) kurusa sattıl·ları
etle berab~r tartn1aJ·....
tadırlar. Bu ktığıtlar
en az ıı :ıu - .rn ı direın
gelnıl'ktedir.

!"' asaplanıı ince kağıt
kullanınası beledi ınu
karn.·r .ıt nıeyanında
dır.
1-Ialbul i zabitei
beledi e n1en1urlanıuıı
hu i)le nıc)gul oln1adıkları görüln1ektedir.
ı Tazarı dikkati celbederiz.

on Saat

Sahife 4

trAwçkUI

Muharrı'rı':

M.TiıRMArıJ

Seni de, babanı da bilirim 1
Bayraktarlığa gelince, bu l4kap ucıu;ladı, bir tanesini de ben yanımda gezdiriyorum, ~uracıkta

emir bekliyor,
•

anladın mı?

-72Tazının

ehemmiyeti
yoksa da sahibinin
hatırı vardır.
Bizi
saymasanız bile Pazvantoğluna riayet etmeliydiniz.Haydi bunu
da düşünemediniz, her
kuşun eti yenir mi,
burasını olsun mülahaza etmediniz mi?
Bayraktar, dayanamıyarak Mollanın

sc>-

zünü kesti:
- Dır dır söylenip
duruyorsun ya, ben bir
şey anlamıyorum. Sizi
tutmak istiyen kim?
- Uha! Gel şunu da
inkar et, benim adımın
Molla olmadığını söyle.
Kiminle konuşuyorsun
ağa, bende kül yutacak göz var mı?
- Sende o göz var
mı, yok mu, orasını bilmem ama, burada kül
y u t turmak
istiyen
kimse yok. Allah biliyor ki sözlerinden bir

Mollanın
yanındaki
adam ınüdahale etti :

- Yeğit yeğitin kıy
metini bilir, ikiniz de
anlı, şanlı yeğitlersiniz.

Aranızda gönül kırık
lığı olmasın. Boş lafı
koyun, maslahatı konuşun.

Bu muslihane tavassut üzerine Molla:
-LHaklısın l\1acar Ali
-dedi- sözü uzatıyoruz.
Bayraktar da tehevvürünü hazın ile aynı
teslimiyeti gösterdi ve
Molla, nüktedanlığı,
sitemkarlığı bırakarak
vaziyeti anlattı. Ufak

Aptillv~hap

ikkat edin!

Tasfiye edilmesi- Kömür çarpma
ni kimden biliyor vak'aları artıyor
'VeMletten aldı;Jı cet1apı
Şur4)11devleie

mflrttcaal

6lıımden mü.~14''4

edini&I

kurtuldulm-

Tasfiyeye tabi tutulan Vi 16.yel mektubt mümeyiıd. Aptülvehap B. Vilayete bir istida
ile müracaat ederek « muiantan cümlelerine raUmen tasfiye komisyonunun hakkındaki
kararının hllôfı kanun » olduğu beyanlle dosyasınırı vllıiyete gönderilmesini rica etmiştir. Aptülvehap B. istidasmda, bu kararın kendisine
husumeti olduğunu iddia et tiği mektupçu Hıidui beyiıı
eseri teşvikile verildiğini ileri
sürmüştür. Vilayet,
istidayı,
dosyaslle birlikte vekalete göndermiş, vekdleltenn, Şurayı
devlete müracaatla serbest
buluııduğunun mumaileyhe tefhimi şeklinde cevap gelmiştir.

Dün gece, Beşiktaşta
Ihlamurda bir hadise
olmuş, yedi kişi birden
kömür çarparak zehir-

*

Aptülvehap beyin mektubl
mümeylzliğinden evel bulun duğu işlerden mütevellit bazı
mes'eleler lıakkında men'i
muhakeme karan aldığı vi lıi yete bildirilmiştir.

lenmiştir.
Ih1aınurda

oturan
Hüseyin ağa isn1inde
birisi~ komşusu Hatçe
hanımı ailesile beraber
süt içnıek üzere evine
davet etn1iş, Hatçe
hanım da bu da~eti
kabul ederek Hüseyin
ağanın evine gitn1iştir,
Gerek Hatçe hanıın,
gerek Hücyin ağanın
zevcesi ve çocukları
bir müddet oturup
konuştuktan sonra göp.ülleri bulanmıya ve
tesemmüın alaınetleri

göstern1iye başlan1ış
bir müfreze ile tenezlardı r.
züh için Kadıköyüne
~mri · Bu esnada içlerinden
geldiklerini, Rusçuktan
EMiL VANİNGS
birisi zehirlendiklerini
müsellah ve kuvvetli
bir kafilenin gelmek
hissederek
' feryada
üzere
bulunduğunu
b~şlamı~
ve derhal
işitince mudafaa terkendisini sokağa attibatı aldıklarını söymıya muvaffak
olledi ve Bayraktarı
n1uştur.
dosta düşman muaıne
1Vaki olan fer~rat ve
lesi
yapmakla
ittiham
şey anlamıyorum.
istinıdada
konısular
•
ettikten
sonra
sözünü
-Yapma Bayraktar,
yetişn1iş,derhal
yoğurt
ile bitirdi:
bu ağzı Rusçukta kul- şu -cün1le
ve ilaç tedarik ederek
Biz açık gözlülük
lan. Arkana iki yüz ettik, baskından kenkqnıür çarpan bu yedi
kişi takıp ta gün batardimizi kurtardık ama
kisivi
. . kur.tarnııslanlır.
.
ken buraya niçin gel- size de hayrımız dodin?
kundu. Bize kemlik
- Gezmiye.
yapsaydınız, PazvantSen Silistre valisi mi- o~lunun gadabından
sin, [ 1] Rusçuk ayanı sizi kim kurtarırdı?
mısın?
Arkanda böBayraktar bu izahatı
lükler gezdirmek ne sükunetle dinledi, l\1olhaddin?
la susunca kaslarını
Mustafn bu a{S-ır ta'- çattı, ken1ali vel~ar ile:
-; Molla -dedi- yavuz
rize tahammül edemehırsız ev sahibini basdi:
bilerek tırır ·derler, ne kadar
- Sözünü
söyle - dedi - ben Mos- doğru şey? Vidin nerkof seferinde de bölük- de, Kadı köy nerde ?
Buraya boşuna geln1e.başıdım. Bu işin yadiniz. Yüreğinizin bobancısı değilim. Her
zuk olduK,ru apaçık gögördüğünü Molla İdris
rünüyor. Fakat PazÇarın ~averi
sanma. Bana bayrak- vantoğlu aklını başına
tar Jerler.
Mosioukine
alsın. Bizin1 ağanın
Molia müstehziyane hacılığı yok an1a, adı •
güldü:
İsn1aildir.
Kızı
Mabadi vıv
- Ben seni de, babafilimi ancak ÇiRA TA GAR~O gibi dehakar bir yıldız taranı da bilirim. Bayrakfından temstl edilebilirdi. Önümüzdeki Çarşamba ak~amı
Eski
yazılı
tarhğına gelince, bu
OPERA Sinemasında
defterler.
lakap ucuzladı. Bir
l\luhtelif resnıi n1Ütanesini de ben yanım
da gezdiriyorum, şu esseselere yapılan tebligat n1ucibince eski
racıkta emir bekliyor,
adına Rami bayrak- harflerle başhyan deftar .derler. B1;1 lakap terler atılmıvarak hisenindir, benimdir, di- mayei etfal ·ceın'iyeti
ye dalaşmazsanız ça- ne verilecektir.
~ıra yım da koklaşın!
Bir namzetlik
Birinci
Fırka
Kumandanı
Muhavere müşacere
Alaeddin paşanın kızı Nevzat
\'e müşatemeye · mün- hammla İzmir tüccarlarından
cer olmak üzere iken, Ali Ramiz beyin nişan mera·
Bu akşam Ramazan münasebetile
[1] Silistire eyaletinin o tarihte merkezi Rusçuk idi .
Molla o ıebeple bayraktan
istizah ediyor, V&li olmadığı

m söylüyor.

Son

simi

Cuma günü Alaeddin
paşanın Selimiyedeki evinde
bir çok muhterem zevat huzurile icra edilmiştir.
Tarafeyne saadet telllenni
ederiz.

Bu itin iç yüzü neydi

Ihlamurda yedi ki#

MELEK SİNEMASINDA
Bu aryete numaraları ve Qozef Vagner) in pandemin baletleri başlayor; Programda: DOROTI Gl;ı tarafından
MADAM DÔ POMPADUR

Salon old~ sıcaktı, vıicudum biraz evelki kaJl,,,aı
~un tesiri altında bulunuyordu. Ni tyei
beş daJci/ca tamam oldu•..

-187 -Mulıal'l·iri: lılris Jfz4fıtefi.

iskemleden enip etrafı- ild numaralı kaıııyı :ıÇ•
ma daha alacaklı bit· natını açar aı:ınaz da (J:l~·ı·ı
zar dolaştırdım.
ihtiyari Imııının e~i(Jiıı<Je
Evvela. buraya girdiğ~m _dura kaldım.
kapıya işaret koydum.
Neden mi?
Çünkü uene oradan çıTıı,ı.:ı bir nu ıuaralı ~n·
kacağıw izahnamede yıtzılı
lon ylbi olan hu iki nıı
ldi. Ve gene çünkü bu bir nıaralı salonda I.ılri t•rkl.J;
nnınarah salona bunun difyerl di~i iki müşteri
(Jibi dalıa beş kapı aı;ıh- yan yana bir kanap • ör
yordu.
tünde, bir birleı·inı sr
Böyleceı;ıkacn(iım kapıkulmuşlar,: kaııillan glreO
nın yerini hatırladıktan
bana bakıyorlardı.
sonra sarı boyalı, cameHunlar da kimdi? Düşü'
kı\nlı dolabın kapısını aç- düğüu saçma şeye ba~
tım. Daracık raflar aı·asın-· Kim olacak tabii müşı.ert>
da ince slğara kd{jılları Koca hamamı tek başı.
gibi kı\ğıllııra sarılmış bana vermediler ya ...
lıeyaz lıııvhılar vardı.
Kılık ve kıyafetimin bt'
Dolabın içinde şöyle bir
çlmsizli(fl ne bakmada"'
ilan okudum.
bir balo salonuna arkaJll'
(Her müşteri ancak bir da smokin ve ya fraJdB
haYIU alalıillr ..)
giriyormuş gibi llerledlıJI
!Uz de .)Ju tahriri emre salonun orlasma kadııl'
itaat edeı·<'k yalınız bir gel~ikten sonra ayıp oJıJlll"
havlu aldım. sın ·diye başımla hafif Jılt
Hu lıaYhıyu oıııuzlarıma ı·everans yaptım. Erke~
attı{Jıııı zaman ancak diz aynı ~ekilde seliimıroı al
kapaklarııntlaıı bir lmrış
,,,
dı. Fakat kadın, de{tll f"'
yukarısını ürtüyortlu. Yarinden kımıldanmak, biq
ni biziıiı <:ı11laklığııııız gene çı 1 ,ıaldıktı.
azasını bile oynatmiıdt.Jlll
:uamarı nıademki yalıBu bir nezaketsizlik
nızdım, kimden utanacakdiyeceksiniz?
tını. İsll'rse hh.~ olmasın..
Ben de e"Vvela öyle zaır'
netmiştim.
Dolalım ı;eknıesinden de
f.

ııent> aynı sıırette küi:Jıda

sarılı kiiçük bir yüz havJusu ahlııu.
1jiıı111i yapacak iş bııra
ıla lwş dakika lıckh•nH•k
ve sonra a ( ~) numaralı
salona !J<'Çlll<'kti.
İsk<'lıılı• h•r den
birine

otıu·dunı. Dii~ünüyordum,
ıwaha hu hamamın uühck
la· · ı. kurııaları lıanuı ca-

ııi:ı l ", lıurıui

salonda?
.\<'alıa kı'se sahıııı süre<'<'k cinsi l:Hifve ya sakill<•r

lt('l'Nh•'!

Yoksa ArıH'rikarlaki bu
Tiil'I• lıanıamnıın d<'ll:ik!arı duv:wlardakl izalına
nıclı•r mi'!
İ"
Yiizüııü
bi·
Uu isin
•
y
•
razılan ö{Jrı•ııeceklim.

1ji1111lilik heş dakikalık
hiı· sahu· Hlzımdr.
Salon hani oldukça sı
<"ali:lı fökal Yücııhüm bir
az e~·elki sıcal•, kaynar
dıı~ıın tesiri altında Inı
sı<'aldıklan fazla nıüle<'s
sir ılt•!)ihli. Halla lel'lemiyorıhıııı hile.
. ilrnyt>l I.ıeş dakika taıuanı oldu.
Yı~ hPn !Ji"ırece(jin1 yeni
manzaranııı ııı<'ı·akı i<'inde

Bir neşriyat
davası
İhrahjnı Müteferrika 111crhuınun ilk defa
'fürkiyedc n1atbaa tesisinden,
geçenlerde
hahsedeq.
((1\kdeniz»
gazetesi, i\rap harflerilc bir de fetva sureti
ne~retn1j~ti.

ı\lu<ldeiµınuınilik

n1akan11, kanun hilttf ına
ola,rak Arap harflerile
fetva neşreden m~zkur
gazete aleyhine kannni takibata başlaınış
tır. l\1üd<lei umumilik
gazete n1es'ul müdürünün Türk ceza kanununun «236» ıncı maddesiyf e tecziyesini istemiştir.

l~albuki kazın ayağı

ö'

le değilmiş. Bunu evV'e
Jıatuııcağızın ihmalkı'lr V'W'
ziyelinden, sonra erke~IJJ
verdijjl izahattan anladııJI>
Kadın şöyle bir tahıııi'
nen otuz, otuz beşlik val
dı.

Yanında ki erli.ek de

be'
nim gibi omuzlarına 8'
dece bir havlu alnuştı.
Bu havlunun ne kad~
kısa olduğunu anlatuıır

tını. Ayakla iken diz kar9"
ğıodan bir karış yukafdJ
olan havlu oturulunca gi)'
bek hizasını geçmlyordıl'
Bu vaziyete bir de sıcııl"
lıktan bütün azanın ge1"
şemesini müleakıp ( JJ6
olur;;a olsun) der gibi ill'
malkı\r lıaraket etmek JlB'
dını,t.afsilatını zıılt gördil'
ğüm bir libası t.abil ııe

I·'

"'~!~;(!~ında ki ııa"t"

tamaınen arkasına dilf
müstü.
.d
Oİdukça iyi mubafııv
<'dilmiş bir göğüsün ııı;,
şekkülıltı, sıcaijın to\'ll

elliği gevşekliğe raötıı 11~

dim dik bir movcudl)'Puöst<'riyordu..
. (,'Uabadl var)

Kararı işitince
olmuş

t

Balçovada
l\furll
ağanın evinden ~
e~ya ile ailesinin saJr
dığındaki ziynet alttıf'
larını çalan &<'lhıl'~Jı
hırsızlardan Serve.t ır
ıninde biri üç ~~
ağır hapse mahktı
olmuştur.
·
Temyiz mahkerrt~
bu hükn1ü tasdik etfl'
ve keyfiyet hapis9~
de bulunan Ser"~,
tefhim edilmiştir. ÇlııJ1
tan beri hasta o gmahkum hükmün ~
dik edildiğini işitl ~(
bütün bütün fenal~,.,.
rak derhal ölmüştıt

t

Sahife
' hAI*

1

..

ppımıumnıımu
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Şelıirlerin

·fesisi

Başka ye

lerde nasıl
olunuyor?

tes~it
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ıoı
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taın manzarasını alır. Bu metasiın,

bi~

ekseriya tesisin yüzüncü
•enesiode yapılır. Resmimiz
~lianover» için yapılan mera•iınde .ıski kıyafetlerle dolafan bir kadın kafilesini gösteriyor.

ı. ıııl

Giydiğiniz

bit

t;.e~
ı al

ye'

tan merasimle tes'it olunur.
Kafile, kafile kadınlar, erkekler ~ehrin tesis olunduğu
seneye, dPvre ait kıyafetlerle
sok;;klarda dola~ır, gülüşüp
o;naşıdar.

panama/ar

Su güzel yazlık şapka
öf'
el~

lar nerede

yapılıyo

dııl
ır

a::;;
gli'
rtfll'
cllli'

ge1''
( 116

•

jlı'

JiO'
dÔ'
ııe

a"ltl
diif

Panama Ş" pkalarının
garbmda ve
Felemenge ait bulunan « Kitakao» adasında bu manzarala ra sı k sı k tesa d üf o1un-

yapıldıkları

yerlerde
Daha kar gözlerimizin önünde, ama bir buçuk ay sonra
bahar ve onu takiben de yaz
' gelecek ve hasır şapkalar, paltıuştur.
namalar, ortaya çıkacak!
Kaç aydır şapkacı dükkanBunlar kuruyup beyazlan!arının camekanlarından bile
ltıası için güneş altında bahkalkan panamalar, resmimizde
Çelere böyle sıralanırmış..
~öriilüyor.
Hindistanın

Oyun

başlMın

!

Fedakar bir memur

l>iye sinemada Y eşilköylüler bu
ayak vurmak memurun taltifini istiyorlar
curummu ..

.. ..

,.,

Emanet hey'eti fenniye müCuma gecesi, Beyoğ:u sinedürü Ziya B. Yeşilköy zabıtai
llıalarından birinde muayyen
11
belediye muavini Hüsnü efenakit geldiği halde filmin gösdinin
terfi ve taltifi için Emater·ı
'ab 1•tniye başlanmamasından
net makamına müracaatta buırsızlanan temaşagerler, ayak lunmuş, ayrıca yeşilköy halkı
~lırarak vaktin gelip geçtiğine da bir mazbata ile aynı şeyi
aret etmişlerdir.
istemişlerdir. Bu müracaattlara
d" Buna kızan sinema mGstah- sebep şudur:
'rıılerinden biri, « Gürültü,
Bu fedakiı memur 2 şubat
h.ıni!.ta ediyorlar! " Diye cumartesi gecesi Y eşilköy
ı:ot· 8
civarıda kar altında kalan
ın · • çağırmış,
gelen
tirenin
imdadına gitmiş, yat eıııur vaziyeti tetkik etmiş,
nındaki nezafeti fenniye ame"eıııaşagerlerden izahat almış
lesi ile bir çok kişinin hayae alelusul programın vakıt
tını kurtarmış,
e r t esi gün
:çkeden tatbikine davetten
vazi'fosi
o 1m adı ğı
halde
dı _ş a ortada bir şey olmabili )stisna her eve uğrayarak
llı~ını anlamış, kanuni takibatı bütün köy halkının ihtiyaçlad lıstelziın bir hadise karşısın rını te 1Ilİn etmiş , fakirlere
ın~ .bulunmadığından, çekil- ekmem .bulmuş , hatta bu
1.tır.
arada donıı:ıak tehlikesile karşılaştığı
eınaşageran
tarafından eylemiştfr.halde işine devam
"tar aynı tarz da progr:ımııı
hlc
Ziya beyin ~manet meka'İıı~t ~çÇmt.clen göst·~rilme - mına bu şekilde müracaatta
~"Urıe ıs~ar edilince. nihayet bulunması , bunlara bizzat

f

4:•:

ba~. aıntştır.

şahit olmasındandır.

.

. .l\M~

yarayı dfitündii ve
anncıinin kuf~anmaınan için « gece

sa11 a1 '-C:ll' ~11'1111
en fazla i"ızeıı iş

Qcç vakte kadar denizdeydik» dcdi-48- Nakili: A. Cemalettin

Ceee yansı kücük çıplak
bir odada ihtiyar bir kadın
eski bir kanapeye yaslanır gibi
gömülmüş uyuyor. Ortadaki
ihtiyar kadının birini beklerken uyuya kalmış olduğunu
gösteriyor bu ihtiyar kadın
bir anadır; Roberin anası •••
Ve oğlunu geç vakte kadar
beklemiş, sonra işte koltuğun
da uyuya kalmış ....
Duvarlarda Na p o iyonun,
Versay sarayının, Mösyö Puvankarenin resimleri asılıydı. Sobanın üstünde, duvara asılı duran
saat henüz on ikiyi çalmıştı ki
odanın kapısı birdenbire açı
larak içeriye Rober bitkin ve
perişan bir halde girdi. Yüzünde boydan boya mos mor
bir çizği vardı. Tali'siz delikanlı bir müddet sessiz seda1
sız uyuyan annesine baktı ve
gözlerinden akan bir damla

o\J, . -(,jll~~w.
, ·ı~~~.~l~~

uınema

Sonra, yüzündeki

yaş

ı.

_---;_

'

*

Şe:1:rlerin kliiuluşunu teı.'it eden kadınlar
t Şehir, baştan başa donanır,
Avrupada eski şehirlerin
ııer taraf bir karnaval ve baytesisinin yıl dönümleri mutan-

·-.

Bıçare ıçını çekıyordu ~ ·

Rober yavaş yavq doğruldu
ve kemali müşkülatla ayağa
kalkarak ve yerdeki piçağııu
alarak cebine koydu, sonra
uzakla.şan ve gecenin zulmeti
içinde ıilik bir gölge halini
almış olan çifte doğru yumruğunu uzatarak homurdandıı
- Alacağımı: olsun! Ben de
sizin hakkınızdan gelmezsem
bana Rober demesinler.

JJJ!
J<)B

_ _ __

--=-- - - - - - - -

lqtı.

bi'"

• _,

l_saat o~ ü~O. hiç ~ar mı11

Roberin ıözlerini açtığ1D1
görllnce Nele:
- Haydi artık (idelim!
Diye mınldandı. Ve kolunda
yeni ifıkı sesııiı:, sedaaıı: uı:ak

;ıJJi

--

5 -

1

Nedir bilir
'

Çok dalgın ve dlftınceli dunıyorsua. Derdini ıılSyleıaiyen
dermanmı bulamu derler.
- Bir teJin yok.. biraı:
canım sıkıldı da .•
Badehu Rober odadaki dolaba d~nı ilerledi ve dolaptan bir hokka, bir kalem ve
bir tabaka kağıt ve zarf
aldıktan sonra masanın başına
geçti. İhtiyar nine sordu:
- Bir ıey mi yuacakam?
- Beni dinle ana! Ben kat'i
bir karar verdim: Ben namuslu
bir çocuğum. Bizim patron
son zamanlarda beni hiçte
namuskir
olmıyan
işlerde
istihdama başladı. Bu böyle
devam edemez . Geçen gün
Brükselli bir matmazele tesadüf ettim, bu hanım kız bana
ihtiyacı olduğu bazı evrak ve
vesaikin bulunmasına yardım
edecek olursam bana payitahtta kazançlı bir iş bulacağını vadetti.
- Ne matmazeli ? Ne ev-

.. .

·ı

llllSllllZ.

rakı?.

- Bu hususta ben de fazla
bir şey bilmiyorum. Şimdi
teklifini kabul ettiğimi bu
matınazele bir mektupla bildireceğim.

-

Demek benden

caksın?
- Canım

biç

bir

ayrıla

evlat

anasından aynlır mı?

Brüksele gidince tabii seni de beraber götüreceğim
sonra da ...
Rober bir müddet içini çekerek sustu. Şimdi ihtiyar kadın bili hareket durup ve
oğlunun dudaklarından dökülecek kelimelere intizaren sa-

·-i~r gün gelen yüzlerce mektubu okumak ve cevap yazmak..
morarmış yanaklarından
süzüldü; sonra annesinin alnı
~ ıama san'atkiırlarını en fazla Ylldıran iştir.
na hafif bir buse kondurdu.
Fakat buna rağmen hiç birisi tarafından ihmal edilmez. Bir
Bu hafif evlat busesi altında
bırsızlanıyordu:
çoklan cepleriaceil. para sırfederek mektup okumak için me ihtiyar kadın gözlerini açtı -ve
- Peki sonra da? ....
mur tuta~!.ır, ıı ı! ı:n ku!:anır!•r. Hatta içler;nde memurlarının
oğlunu görünce:
- Sonra da ama ben Ne adedini be~"· cnu. ibl~ğ etti1<.leri halde gene hepsine cevap
- Sen misin Rober, dedi,
leden ayrılıyorum.
vermekte mi;~kii'fita t·ğ 1yacak kadar çok mektup alanlar vardır.
seni pek merak ettim. Nere- Ne oldu da nışanlından
lerde kaldın ay ogul? Gece
Geçenlerde (Klara Bov) un haftada (35000) mektup aldığını
ayrılıyorsun?
yarılarına kadar nerelerde
yazmıştık.
- Ayrılıyorum işte ...
idin?
Bu mektup!~rda n:!ler yazı!ıdır ve sinema san'atkarları neİhtiyar ana sanki asumana
Biçare aşık derin derin içiden bu işler:e meşgul obıak mecburiyetini hissederler.
teşekkür
etmek istiyormuş
ni çekti, sonra yüzündeki yaMektupların ekserisb'.!e kadın ve ya erkek san'atkirlardan
gibi kollarını havaya kaldırdı
rayı da düşünüp valdesinin
ve:
imzalı fotoğraHarı isten·r.
kuşkulanmaması için:
- Tanrıya bin defa şükür
İkir.t: sualin cevabmn g~lince, en çok mekhıp alan san'atka- Gece geç vakte kadar
ler olsun! Dedi, Neleden ay denizdeydik, dedi; denizde
rın ba k t~rafmddn en faz':ı sevildiği kanaati bunun hemen
iken bir yelken yekesi rüzgarıldığına iyi ediyorsun, çünkü
heme:ı y<l?,<tne amildir.
nn şiddetinen yüzüme çarptı.
Reshnlerm:z. yukarda ( Zu Karol)u masasının üzerinde dubu kız senin başına bir feli- ı
Denizden geldikten sonra da
ket getirebilirdi.
ran y::ı.:erce fotogra•ı imz::!ark"!n, aşağıda da (Klara Bov)11
biraz ısınmak için arkadaş
«Mabadi var»
kendisin<! gönderilen mckhıplar arasında gösteriyor.
larla şöyle bir kaç kadeh
içtik. ..
J"";t~;}Jhn '~b;;:·;~·mı J
İhtiyar kadın kalktı ve üzeTürk maarif cemiyeti ta: : 1
rinde bir ibriğin kaynamakta \
i rafından 1928-1929 senesı a
.
olduğu ateşi eşerek:
"'
için
neşrolunmuş
kıymetli
~
1
- Zavallı yavrum, diye mı
j bir cep takvimini ve faide- ~.
rıldandı, bu soğukta o kalın
ip yüzüne çarptığı zaman kim l li malumatı havi bir muhta- ~
f radır. Herkesin işine yarar ~
bilir nekadar canın acımıştır?
! Tavsiye ederiL.
~
- Eh ne yaparsın anne? ,;fu1 .ııııtııruıı!ıı:ıı.ı ıı.nıuıtf161M!ıtı.ııırtıııtlliııtı111PH1tt1.1ıımtf\li•İJIJtfınıJlllllt1ıı~.
Gemici değilmiyiz? Başa geDoktor tevzi Ann1et
len çekilir ....
Firengi, belsoğukluğu, cilt
İhtiyar kadın kahve değir
prostas, zah tenasül ve kamenini almış oğluna kahve
dın hastalıklarını en son upişirmiye hazırlanıyordu .
az bir zamanda musullerle
Delikanlı böyle geç vakit ana1?Sl! şeraitle tedavi eder.
sını rahatsız etmiş olmaktan
Adres: Babıalı, cagaloğlu
mahçup:
yokuşu kpşe başı numara 43
Anne, diyordu, vakit
Telefon: İstanbul 3899
çok geçikmiş.. ben kahve falan istemem. Haydi sen yat ta
rahatına bak!
Kadın hastallklrı
- Yok oğul, yok.. yorgun
hekimi: Daktcr
· değilim.. Ve ihtiyar ana titrek
1 ellerile oğluna kahve hazırlar
ken Rober bir köşeye çekilHer türlü kadın rahatsız
miş derin ve muzlim düşünce
lıklarını ciddi surette tedalerine dalmıştı.
varn (Fred Niblo) (Jan Kravfort) ve (Nils
vi
e''er. Şehz:ıdebaşında Fı:.v
İhtiyar ana evladının bu
Aster) ile bi•'ikte yen· bir f:lim yapmaktadır.
z''"~ r•J·\esi 17 num::·::. Çar·
dü3ünceli halini farkederdc
t;":nı., ,,.:inl•ri fukaray;ı paResmimiz mevzuu b;r Fral"sıZ roı:ı.anından alınan bu erin
sordu:
r<'sız h k1l1r.
.
- Oğul sende bir hal var!
:nsı! ç'!kildigin; gösterT.ektcc' i•
0

Yeni filimler

CEMAL ZEKİ

~··

Telefon:

SALI

12

on

ŞUBAT

1929
v iı a vet i cı nva l i ı net ru

N.

ın ü

\:C

N.

sokağı

mahallesi

nevı

tarafından

luğa] uğrayacaktır.
Gelibolu için yalnız
alınır. Yük alınmaz.

1 inci

nushası
Nushası

Tevzi mahalli;

(3)

Cagaloğlunda

Birinci c ü z ü

kuruştur
Devlet matbaası

satış

16 büyük sahife

•

.,
..k ..
LI o r ::-k.ı Romıs

yeri

edilnıiş ~ .ooo .uoo liradır

lTnıunıi ~lüdürlük

:llüsail

Adana
Trabzon

Zoııuuldak

llalikcsil'

Kays('l'İ

(1 İt'('SOll

!\IPt'sİıı

.\)vahi.:

mu;uııı•hil, ı.uıııhilı'alıw, J,asalaı·

,.,
umumı
~

Beş şubat

929 tarihinde icra edileceği evelce ilan edilmiş
olan ahşap travers münakasasının görülen lüzum üzerine bu
ayın on üçüncü çarşamba günü saat on dört buçuğa kadıır
tehir edildiği ilan olunur.

TÜCCAR ve BANKA Memuru
olmak icin
'
Beyoğlunda Kabristan sokağında Amerikan sefarethaneyanuıda, Amerikan lisan ve ticaret dersanesine müra-

si
caat. Program meccanen verilir. Müdürü:

(300)

((

(100)

((

(700)

((

((

(700)

((

((

Ağop

Pakraduni.

Evkaf Müdüriyetinden:
Nuruosmaniye Camii hariminde kain Çini fabrikasının icra
kılınan münakasasından telllif edilen fiatlar haddi layık görülmediğiııde11 pazarlıkla ihalesi takarrür eylemiş olmakla talip
olanlann yevmi ihale olan 13-2-929 Çarşamba günü idare enc&meatiıe müracaatları .

başında
Beyoğlu

~362

Mes'adet hanı albnda dairei mahsusada şube acentesi
İstanbul 2 740

Yelkenci
(200)

((

((

((

((

VAPURLARI
Karadeniz

postası

Anadolu

(100) kuruştan
(450) kuruşa kadar

1 3aş~t

Çarşamba

Sirkeci rıhtı
mından hareketle doğru [Zonispirtolu içkiler inhiguldak , İnebolu, Samsun ,
"daresı" Galata .~ıhtımın~a Kefı:li zade ha~ı alOrdu,
Tırabzon, Sürmene,
bnda kuatş etmış oldugu satış magazaOf ve Rize ] ye gidecektir.
h :ıhi sk:'lr·1 1 s ıda (Yerli ve Avrupa) içkilerini yukarıdaki fiyatlarla satmağa
Tafsilat
için Sirkecide Mesbaşlamıştır.
adet hanı ittisalinde yelkenci
TAYYARE CEMİYETiNDEN:
Toptan alanlara(' " 10 ) yüzde on tenzilat yapıl:r.
/ hanında kain acentesine
-ı
500,000 tane aza taah'1üt
müracaat. Tel İstanbul 1S15
1
1
verekası ve ( 50) tanede müira
1 1 iiiiilJiio. ·çc v.
1
fettişlik talimatnamesi bastı
' borçaldığı '. ki yüz liraya mu Tarihi tesisi: 1906
1 ..;;011 Saoti11 ilrin tar~/("~'
rılacakbr, talip olacakların pey
kabil
ipotek
İrae eylediği UuMüessisleri:
Dresdner
bank
Kunış
akçeleri ile beraber Şubatın
kapanı Yavuz ersinan mahalle
A. Şafhavenşer bank Feon ikinci Salı ğünü saat oıt
6ıncı sahifede santimi
25
Ayazına caddesinde cedit ; ;
rayn, Nasiyonal bank für
Sinci
«
«
50
beşte piyanko müdürlüğünde
No. odaları müştemil dükkanın
Döyçlan:f.
4üncü
«
«
80
müteşekkil mübayiat komisyorubu hissesi kırk beş gün
Merkezi : Berlin; şube3üncü
«
«
120
nuna müracaatları.
müddctle bilmüzayede iki yüz
!eri: Hamburg, İstanbul
2nci
«
«
200
Piyanko müdüriyeti binası
linci
«
«
400
lira bedelle talibi uhtesinde
«Galata ve İstanbul >>,
nın alt k~tında yaptırılacak
ise de bedeli müzayede haddi
İzmir.
olan takriben 1500 kilo demir
relgraf: İstanbul Saat
layıkında olmadığından bir ay
Gaalata kısmı telefon:
dolaplann beher kilosu imal
müddetle temdidi müzayedeye
Beyoğlu:
İlan muhteviyabna dikkat
ve yerine konulmak dahil olkarar verilmiştir. Hududu:
,Junmakla beraber bu husustı
1 s 1
247, 243, 684, 685
.
duğu halde yirmi beş kuruşta
mes'uliyet kabul edilmez.
Tevhi d e H a· 1smai, Ü eyman,
·
talibi uhdesindedir. Tenzil etbey, tarik ile ve Hasan Ef. '
lstanbul kısmı telefon :
Gazetemizde intişar eden
mek isteyenlerin Şubatın on
ve sairenin emlakile mahtut
İstanbul 2842, 2843 ·
bütün yazıların hakkı
ikinci Salı günü saat on beşte
otuz altı arşın terbiindedir.
Deposu : İstanbul Tütün
mahfuzdur.
mübayiat komisyonuna müraMüştemilatı zemini beton tahta
gümrüğü· Telefon: '
Abone sartJarı
caatları ilan olunur. •
kepenkli ocaklı kahve dükkanı
İstanbul 3227.
Vilayetler için; Senelik 1700
Bilumnm banka muaarkadan kapı ile fevkanisindeki
altı aylık 900, üç aylık SOO
odalara çıkılır iki kısımdan
kuruştur. Ecnebi memleket•
ler için: Senelik 3000, attı
ibaret olup sağ tarafı zemin
aylık 1600, üç aylık
Ahınet Burhaneddin
katıla üç katta iki oda iki
900 kuruştur
yenler kıymeti muhammeneCerrahpaşa hastanesi
sofa sol taraftaki kısım iki
Ramazan 1 1347
den hisseye musip yüzde onu
operatörü
katta!\ ibaret bi.ri büyük asma
nisbetinde
pey
akçesini
ve
Muayenhane: Beyoğlu, Rus
iki odadan
ibaret
ahşap
11.ık<•i nı
928 - 8421 dosya No mustassefarethanesi ka;şısında 348
mühtacı tamirdir dain kirahiben
müzayede şubesine
Ç>üneş 6,59 Akşam 17,~
numaral Suriye çarşısı aparcıdır tamamı bin altı yüz liraÖğle 1;2,28 Yatsı 19,
gelmeleri ve 16 mart 929
tımanı 8 numarada. Telefon:
dır mezkur hisseye fazla beikindi 1S,18 İmsak 5, 20
tarihinde saat on beşe kadar
Beyoğlu 161S.
ı delle talip olanlar ve daha
son müzayedesi icra kılınaca
ziyade malumat almak isteğı ilan olunur.
Mes'ul mıidür: SelimRağıP

~~:!~~

J·:dr<•ııı il

demir

..

((

Perşenbe pestası : İstan
buldan hareketle Tekirdağ,
Şarköy, Karabigaya gidecek
ve Erdek, Marmara Tekirdağa uğrayarak gelecektir.

Galata köprü
merkez acentesi.

günü

sarı l

yolları
müdürlüğünden:
Devlet

((

(400)

İsp:r (o ve

şubeleri:
İstanhtİI

..

(600)

1

Ankara
nur.sa
İznı i ı·
Samsun

(üzümden mamul)

Şarap- ..
(7s)
"
(3oo)
a v r u p a konyakiarı - Şişesi

l'ÜRKİYE İŞ BANKASI

:\.nlrnra

kiloluk

Şişesi (150) kuruştan (SSO) kuruşa kadar

Votka-

Sermayesi: tediye

çıktı.

(3S) kuruşa satılan ~fak şişeleri vardır.
Muhtelif markalı olup Avrupa mamulabdır.

' v·

1

Pazartesi postası: İstanbul
dan hareketle Tekirdağ ,
Marmara, Erdek, Karabigaya
gidecek ve Şarköy Mürefte,
T ekirdağa uğrayarak gelecektir.

ıo kuruştur.

Konyak-şişesi(150) kuruş

postalarımız için
Perşembe günün-

Cumartesi Çarşamba postalan : İstanbuldan hareket
Tekirdağ, Mürefte, Karabil!aya uğrayarak gelecektit.

id~rcl inhisariye mamulatından:
Yarım

po,;tası

den itibaren tatbik edilecek
seyrüsefer programı

HAKİKAT

şampanya"

1

14 Şubat

Büyük roman
Müellifi:
Mütercimi:
Reşat Nuri
Emil Zola
Her hafta bir cüz çıkacaktır.

ve eski belsoğukluğunu esaslı
tedavi eder. Bahekapı, Şe
kercı Hacı Bkir karşısındaki
aprtımanda 2 den 9 . Sğa kadar.

çıktı

ı<arabiga

DEVLET MATBAASI müdürlüğünden:

..

surat

yolcu

'Mahmut Şevket paşa) vapuru
12 Şubat Salı 12 de Galata
nhbmından hareketle İzmir,
Antalya , Alfilye , Mersine
gidecek ve dönüşte Taşucu,
Anamor , Aliiye , Antalya,
İzmire uğrayarak gelecek tir.

Ve Bag mahalli: Osküdarda Hace Hasna hatun mahallesinde
kuzguncuk caddesinde atik 27 cedit U No. etrafı duvarla muhat ve üç masura tatlı suyu muhtevi Dağ mahallile 7 oda, 2
salon ve bahçe derununda birinci katta 2 oda ile 1 arabalık
ve fevkinde 7 oda ve müştemilatı saireli köşk bedeli defaten
verilmek şartile ve kapalı zarf usulile satılıktır. Talipler 1350
lira teminat makbuzlarile teklifnameleri 19 Şubat 1929 tarihine kadar lstanbul defterdarlığında müteşekkil komisyona
verecekdir. (390)

Emraı:ı cildiye, Frengi, yeni

bugün

Mersın

Satı~kköşk

Dt>l\.'J'Oll

neşredilir

po~ıa>ı

17 de Sirkeci rıhbmın
dan hareketle [Gelibolu, Çanakkale, Küçük kuyu, Edremit, Burhaniye, Ayvalığ J a
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte [ Altuno-

İZZET KAMiL 1

pazartesi günleri

surat

Salı

"'

Haftalık resimli halk mecmuası
M3 3rif vekaleti talim ve terbiye dairesi

ı,,

.

(MERSİN] vapuru 12 Şubat

•

HALK

3872

Ayva.ı~

ıcan

mildürlüğünden

~dt: ':';,

·eyri.sefain

lira
Beyoğlu
Meşrutiyet
bahçe ve mektep 7-55 aparbmanm daire 1 66 şehri
«
«345«
«
Süruri Mehmet efendi Emin camii
i
«
«
«
«
~<
4 4S
((
«
«S45«
«
«
«
((
((
«
«
«
«636«
«
«
«
«bodrumu75 «
((
((
«
« tahtında 7,SO «
dükkan
B.Jada evsafı muharrer emlakin 14-2-929 tarihine müsadif perşembe günü saat lS te
pazarlık suretile ihaleleri mukarrerdir. Taliplerin emvali metruke icar komisyonuna
müracaat eylemeleri.
Semti
Mahallesi
Sokağı
N. Nevi
İcar
Şehri
lira
Karabaş
vapur iskelesi 39
arsa
2
«
Balat
Karagümrük Atik Ali paşa
Kilise
S
dükkan
21
«
Tahtakale
Rüstem paşa
Tahtakale
90-92 ma oda dükiin 12
«
Emin önü Şeh Mehmet Geylani İzmir
10 kagir dükkan 60
«
Nizam
23
hane
10
«
Büyük ada
Elvan zade
Demir kapu
11
apartman dal lS
«
Sirkeci
Balada evsafı muharrer emlakin 13-2-929 tarihine müsadif çarşamba günü saat lSte
talik suretile müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin emvali metruke icra komisyonuna
mürac.:ıt eylemeleri .
Devlet matbaasi

i .

icarı

nevı

l202

İDARE İŞLERİ

ü tiv

~~~~-=-~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~

.Semtı

is .

llil

muhammeni icarı sabıkı
lira
lira
Beyoğlu
Feriköy
bilezikçi
i~
kagir hane
S40 senevi
Şevketiye
lstanbul
66
hane
2S şehri
Yeşiıköy
Tarabya
Ko5tas oğlu }~
«
72 senevi
Boğuiçi
((
«
Yeni mahalle pazarbaşı
~,',
«
100
tuğlacı başı
Bağdat caddesifl,
ma bahçe köşk 4S şehri
33 şehri«
Cafer ağa
badem alb
4
aparbman daire 4
Beyoğlu
Hüseyin ağa Küçük dıvarcı 1
hane
17 ,SO şehri
Baıada evsafı muharrer emlakin icara rapt edilmek üzere 13 - 2-929 tarihine müsadif
çarşamba günü saat 15 te ihaleleri mukarrerdir. Taliplerin emvali metruke komisyonuna
mür~"'lat eylemeleri.
sokağı

mahallesi

r

YAZI iŞLERi

Operatör

'

-

s!~i~es~~e~en

-

-

15anı(

lı

akşam

