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fganın

Moskova sefiri, asilerin Kabilde abluka edildiklerini resmen haber vermekte, yakın bir neticeyi tepşir etmektedir

~ı.ırn gazetelerinden cevap isteriz
ı vi

a~~l:"

Esnaf fiatları niçin

~ llıeselesi

,
~ adakin den
~ lde Atinada
t;aın ediyor!
Yunan~ haıa Ta-

\et,
\ıı

yangını

~ etrafında

1.:·•Yatta bu~ak Türk
de....·•. . t
~b <ctgımız s~ ııJ. Rumları

kıp et·tı

Geçen oüu

Bir kaç gün evelki nüsbalarımızdan birinde, «B.M.M.»
nin hizmet otomobilleri bakkındaki sarih kar;ınna, rağmen,
bu son karlı, fırtınalı günlerde
bunlardan birinin içinde mest,
mahmur fıkırdıyan; sinemaya
ve ya poker masalarına şitaP.
eden çiftler olduğu halde topallıyarak kayan yollarda yürümiye çalışan kitlenin arasından
eglenircesine geçtiği görüldügünü yazmış ve bunun tahtın
da ki (bile-i kanuniye) ye işa
ret etmiştik.
Memnuniyetle öğreniyoruz
ki, Vilayet, bu neşriyatımız!a
alakadar olmuş, tahkikata

Dün

yaznıılilık.
Havanın

kuş

bo-

blluıuuın esnafın isine
. va-

.

radı,

mahru-

li.al

fialları

başı

yarısına

balınde

kadar

yağmakta

virmiştir,

Bir sağanağı andıran yağ murun şiddetini duyanlar bu
sabah karların kaybolacağını
zannetmişlerse de bu zehap -

Em aDcl in

hütüıı lakyı
dalına

gece

devam eden kar, havada ani
olarak basıl olan tebeddül
üzerine, gece yarısını müteakip şiddetli bir yağmura çe-

zukluğu

l
ı unanlılann hezeyanlarına bir vesile teşkil

k. ·ti iyi
Gece bir
\./ l t _
sag.na ( ~

•o•
Yemiş-Eminönu yolunda
imiş! Bu yol temizlenme.li, ihtikara da meydan
"'erilmemeli ••••

~tfcıiyemizin Kum evleri- Vilayetin
llin yanmasını seyrettiai
haklı bir
\re bir şey yapmadıQı
hassasiyeti
doeru mudur?
~atavı a ya •.·

a

ün ka aha

e."

?itıı

arfınnış?

raj)-

uu•n yül\sel<li, hilhassa
t•rzak J'iıılla

larında aldandıklarını görmüş

lerdir. Bu da şimdiye kadar
_,_,minönü-Yemiş caddesinin bu günkü
~an derecei
eden Tatavla yangınından bir intiba
yağan karın ne derece fazla
hali berbat, fakat bu, ihtikara
rıııda bariz
' arını izhar ediyorlar ve
Şimdi size, yani belki de
olduğunu gösterir.
hiı· te rel'l'ü
vesile olmamalıdır
bul Rum gazeteleri de
içinizde bu yangından bizzat
Bundan dolayıdır ki termo<'H'h-P m abalarına yülde'aı·ılır, dP111i!;;ilil•,
metrede esaslı bir tenezzül
~ memnun olmuş bulunamüteessir bulunan ve yananErzak fiatlnrıııda !JÖl'Üdiklt>ri ıuaıııı "iıııdi yarı
basıl olmuş, havanın şiddeti
~ ıtr ki, en eve! kendilerinin ların büyük ekseriyeti Cemah•ıı lerpffii. maah•s(•f lıfılii.
sıın bil(' almıyorlar. Hüaıı vermesi lazım gelen
başlamıştır.
r:lmıştır.
tiiıı hunların schPhi ııedir,
ıh•\alll <'lııwkll'diı·, Esnaf
Yanlar karşısında -bir İstis- atinizden olan siz Rum gazeu tesir ile damlarda biriVali muavini Fazlı beyin de
lııı
h:ılıalılı!Ja
:-;1•bep
olaral\
biliyoı•
lllUSllllllZ'!
~ lakayt duruyorlar.
; !erin~ soruyoruz :
l~ıııiıı füıiinılı•n 1·(_·ıııi_«'
·I l'•t il. P- f'iutlarıııııı :ırllıijı~:uro. gazetelerind '1 soruyo- '
At;nalı ,gazetenin bı.ı i di-...ı ııı,-•---•
ııı ilı·rl siiı·ııwkıediı·.
J,;ulaı· iıııl hlal t•ıll'n <:addt·A.ti
ası, yani Türk etfaiyesinin
..
• nada çıkan « Proia »
ııiıı Jıoztıldıı!Ju...
l~sHSl'll
Uiin hir ıııulıarriı · iıııiz,
!etesı· 3 şubat tarihli nüs- yanan Rum evlerine yardım
dili'
YI'
!Ja~Tl
JllllUlazam
lıazı hakkallarlıı J,omı))tııda, Tatavla yangınında
etmediği hakkındaki iddiası
~ ııııı-:ılıır. Hal;kallaı· (Iİ~ıw ohııı hu <·ıultl(' lrnr al'Pli
'lıfıat!an evler Rumlara ait oldoğru mudur, değil midir?
ÜZl'J'İll<' lıiishiil fııı hl'l'lıal
laı· ki:
Elinizi kıılbinize basarak '
hir lıülP oiı·di. Arahaeılar
,1 u cihetle - Türk etfaiye <<- lüır ba'jladı(j ı !J üııhu
ead(J(' fız(•ı·iııılı• ıııü"
~ ateşe karşı seyirci kaldı- söyleyiniz.
ılt•n ililıaı·<•n ı•rzal, fi:ılla
li.i.ilı\llıı 11aldiyat y·apııııık- IJ
/'e yalnız tektük Türk
Eğer bu iddia doğru ise
rıııda
uüri.il<'ıı
t<•rpffü<'
taılıJ'laı·. Hıı viizdl'n ııaJ,. j lliiiiiı:. .s:ır'
·a· ~ yanarken gayrete gel - en eve! davacı biziz.
sPh<'p, nakli~<' fial !arının
liy<• J'iath;rı y iıl•sPltli. .\ ı·a~: yazdı, tabii bunu siz de
art ıııasıdıı·. l\ar ya!Jnıaılan
~Unüz.
Eğer doğru değilse bunu da 1 iı.u münasebetle bir mubarrin- ı
fı,•ıt·ıl.·ıı•ııı lıı'ı• t.•<•ı"ııı
,·ıı·,·ıl•,·ı1'\"l'I iki liraya mal ııak'
'
d _bir iddiadır, farzedelim
yazmak bizden
eve) sizin
mize verdiği malumat şudur: j IPlli!Jiıniz ~ t•ı:k•r iı;iıı sim- larıııı lıaı·ap <'I ııtPıııPI, iı:iıı ,
fıir iııli/ıa
09ru
da olabilir, yalan
vazifenizdir. Cevabınıza inti- Kanun binek, makam
<li düı·I liı•a Yt•ri~·oruz. Ayhu t•aılılt• Ül.PJ'İtlllt• ııal,li- 1!<en karlar erimeğe başlamış ve
._...
, (.llalı:ıdi ildıwi salıil'ı•(ll')
,,_ (Uah;uli
,
ııı · zamanda aı•alııwılar
if\iıwi s :ılıil'<•<IP)
( )!.ılıaıli il,lıı\'i salıii', .. lı• \
zar ediyoruz.
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~

Telgraf haberleri, Polis
haberleri, niçin ve saire.

3-üncü sahifemizde

~

vermiştik: ı müteveffa Emin
Şile kazası veznedarı Emin
işte pek hesaplı

Geçen gün haber

efendinin bu
hareket ettigını göster - ~ --;--...-...
_ ,
·
-~
mektedir.
Size de an- /~~\)\':;,,...ıııı:ı~iil

•

latalım:

Vilayete ge- ;:.
· -len ilk malumata göre, Emin
efendi sıhhatinden memnun
. değilmiş; vefatından bir kaç
gün' evci İs tan bula gelerek
kendisini muhtelif doktorlara
muayene. et~İrmlş; Şileye av cletijıde ·ya kasına yapışan bas-

l
t:

Günün iari!ıi, Kari sütunu, Seyit Ali Reis. Orta
oyunu.

4-ncü sahifemizde
Bir avuç kül,

5 - nci sahifemizde
Sinema sütunu, Dünya
(( 13» Ü hiç

1

Töyyare piyankosu ögleden
sonra
'fay~·<1rc

talığın

8

bir türlü kendisini bı ( )!abadi il,iıwi salıift•ılP )

JEıliır td!W.hl~~ ııı yıı ııldıı
Kumkapı İstasyon caddesindLki bir Kömürcü dükkanı
g<>ce cl:'.mında biriken karın
sık:efnc tehammül e<lemiycl •.... '••

1
y·••1 OH'•
1 ·•1 t" I, ,•
1., . . 0
~.

'

MinRiiy~t ll"e~ikim.&z
Milliyet refikimiz üç yaşını
ikmal etmiştir. Meslekte her
gün bir tekamüliine şahit olduğumuz arkadaşımızı tebrik
eJer, daha büyük muvaffakiyetler temenni ederiz.

Serseri .

piyankosunun yeni tertip birinci
keşidesinc bugün öğle
den sonra saat ikide
devanı edilecektir.
BüYiik ikraınivelerin
heınen hepsi bugüne
kaldığı cihetle, keşide
nin deYanıı dünkündeı;.
daha büuvük biı· ah\ka
daYet etnıektediı-.

~Iiisabakaınız~ ~(t)J:a
ı11iik<tfa1ları
Sinama müsabakamızın neticesini evelki günkü nüshamızda ilan etmiştik. _M~sabakamızın mukaf . tlarından 5 tanesini Melek, 5 tanesini
de Alhamra sinemasından almayı, bu
c;uretle karilerimize
m .vsimin en güzel
fı .. mlerini görmeleri

/ .
· Bır gecede ..
..
Uç yangın oldu,
bereket hafif
geçti

imkanını hazırlama
yı muvafık bulduk.
Mükafatlar perşem ·

be günü tevzi edilel~el<t .
Esnaf

fiatları

niçin

artırmış?
(B i r i ı wi saıı · rt'ı l Pıı

m a ha l)

yal yapmaınaklaılırhu-.
!Uz Przak flallaı·ıııa z a ııı
yaptık ama, hu lı iıi ııı J,i:-.ı•ıııiıe

rriı·ıııiyor.

('. iiııkü

dt' nakliye ım
rası n•ı•iyoruz, huna hal,J,allar rn• yapsııı'!
Haldmllarııı s ·iylı~ılildt•rı
o

nisıwlle

fJİlıi, Eıııinünü-\'emi) ı•aıl·

o<'si f'ilhaldlm ı;ok hPrhal
bit• lıaldeılir, lıu ı•addı• üz<' rinde nakliyat yapmak
ı;ol.: mfr:;ldl hiı· 'Pkıl alıııı,tır. l~almt insal' Pılibin
büt üıı bakkallar ela sal-

uü-

tıldaı·ı nu•nıılı !JÜUÜ
ııfııı l' alınıyol'laı· ya! Büyle :ı.ı!dml lar )·ok dPlfilsP•
ık, kı .~ını azamı ı-lleriudı•
lll<'n·ııt ıııalhıı·ı salıııakta
dıl'lar VP dahada Pflt•ı•in
ıh• ı•\ 'P k : • alııııs olıhıl.:ları
ııı.ı lla l'l salacaıi hiı· <:ok

hal.!

ııl 'ardır.

hııııa

ra\)·
l'iatIJe-

h f lüıı lıal.l.:allar
la ı·ı a rll ırıııı,ıard:ı·.
lllPI.: ki nws'Ple sadı•ı•p
Yi·mi'::' ) ·0!11111111 lıozuk
ol ıııası dt•fıilılir. .\laman
ı;it'lıı·PnHınt'lİ
ha ldrnlları
kontrol
t'diıı
ihlilu\ra
lll«'ll

ııH•yclan Yl'ı·ııu•mek

nızi-

f Psile miikt•lfpl' oltlııfjıı uibi, ı~minünü- \'c•ıııi:;- yol ıı
ııu ıla

Jwıı

diıJc•ı·h•riıw

lı•ı•ci- ı

tı•ıııiı:h•uıelidiı-.

Hu

!>il) t>clt•,
fiat lal'I aı·llıı·an
bil' st>hPp , .., ya bahane
oı·tmlan kail.tıklan baska
•
~c· lı ri ııı izin eaıltle lt•r lıtden
ıh•
ı•ald ır.

biri

lPıııiıh•nıııi:;

ola-

rastik edilen
idam

13

Son Saat

Sahife 2

kararı

Bir katil ve şekavet mes'e·
lesinden Zonguldak ağırceza
mahkemesinde idamına karar
verilen Y akacıklı Kadiroğlu
AbMet hakkındaki karar Büy'.ik Millet meclisince tastik
eclilmiştir.

Dün gece üç

Dariilbedayide yeni bir eser
Dün gece Yakup Kadri beyin ( Saganak ) isimli piyesi oynandı

Londra, 10 - Rıgadan bilgöre Türkistandaki
Rus kuvvetleri Efgan hududunda tecemmü etmiştir; bu
kuvvetlere erzak ve cepane
dirildiğine

tür:

gönderilmiştir.

ı

- Salkım söğütte
tran1vay caddesinde
İsnıail ustanın dükkanında nıangal devrilmi ş, derhal söndürül-

Sovyetlerin
Efganistanda
Cumhuriyet ilinım istedikleri
söylenmektedir.

Efga~da

müştür.

2 -

dükkanından
ç ı knıı~tır.

yangın

~

- Bakırköyde Kartal tepede nıaliye tahsil şubesi memurlarından Asaf beyin 250
liraya sigortalı evinde
soba tutuşmuş, döşe
nıe

tahtası

kısmen

vannııştır.

Bunlar mı çaldı?
Küçükpazarda 13 numaralı
Aptülkerim
efendinin ardiy~sine
dün gece hırsız girmiş,
bir sandık kınJarak
içindeki ipekli eşya
çalınnııştır.

Şüphe

üzerine Rif at ve Tahir
isnıinde iki kişi yakalann11ştır,

Kudurmuş

mu acaba
l)olap derede Büyük
şehir
caddesinde (40)
nunıaralı
dükkanda
kaçak nıüskirat ta~ar
ri eden
ınenıurlara
dükkan sahibi Koço
karşı gelnıiş
ve menıurların ellerini ısır
mıştır. Koço derdest
edilnıiştir.

Şark demir yollarına bir ihtar
Enıanet, Şark denıir

yolları kunıpanyasına
katarları teshin etme-

diğinden dolayı
da bulunnıağa

ihtarkarar

vernıiştir.

Sa!/arıaklaıı

bir salıııe
Darülhedayi dün gece, Ya- 1 düne kadar gördüğümüz ıe·
kup Kadri beyin « Sağanak »
kayi ile karşılaşıyoruz.
İsmindeki dört perdelik piyeBazı l: ~if aksaklıklar istisna
edilirse, denilebilir ki, Sağanak
sinin umumi provasını yapfı.
Bu provada, muharririn dost·
mükemn: el bir eser olmuştur.
lan ve matbuat erkanı bulundu.
, Piyesin en ağır yükü Neyire
lf
hanıma tahmil edilmişti. Ba!}ta
« Sağanak » piyesinin mevEmin Beylig bey ve Şaziye
zuu bize biç te yabancı de·
hanim olduğu hal e san'atkarğildir. Kendi öz hayabmızın
larımız muvaffak . olmıya · çalış
bir nümunesi olarak kabul
tılar ve buna yaklaştılar.
·
edeceğimiz bu mevzuda, daha

Karı şimdi yağn1ur
(Birinci sahifed,•b

bir çok evler, hasıl olan akıntı
yüzünden barınılmaz bir hale
gelmiştir.

Su buhaanı devam
ediyor
Havanın ısınmasına, karların

ve buzların çözülmesine rağmen
T erkos musluklarında su bulmak kabil olamamıştır. Bunun
sebebi şehir haricindeki ana
borulardan birisinin patlama sı
olmuştur. Bu boru ancak kar·
lar tamamen eridikten sonra
tamir edilebilec ktir. Mamafi
şehirdeki çeşmelerden mebzulen su almak kabil olduğu için
buhran olmıyacaktır.
Kar dolayısıla zamlar
Havanın kırılmasına rağmen

kömüre

Hanınıfendi

cevap
istiyordu.
Hurren1,
buhranlı
bir kaç
tlakika
geçirdi ve
nihayet nıırıJdandı:
- 'fabii!
Neriman , takındığı
tavrı ciddiyete rağnıen
gülmekten meni nefsedemedi.
-Hayır efendi havır!
~deci i- siz, bcninı tanıdığ-1111 erkeklerin ilki
de,ğ°ilsiniz. _Njıpl;irn .~o

nu da olanııvacaksınız.

yaşar
bır kadınıın. Gençliğin

Ben zevk için
zail,

hayatın

da fani
olduğunu daima göz
önünde bulundururum.
Bu sebeple -durnıadan,
dinlenmeden- gülmek,
eğlennıek ve sevnıek
isterinı. Bugün sizinle,
yarın başkasile, öbürgun daha başkasile
sc,·ışırı nı.

Anladınız

inledi:

nıclulanc

kaikmış,

Kadri kaptan
tarafındane
bir ikincisi ve
adalar vapurunu hareketi takıp

onu

etmiştir.

Bu . müddet zarfında seferlerini yapılması için iki teşeb
büs yapılmış ve ancak (8,20)de
muntazam sefer tesisi kabil
olmuştur.

Donanlar .
kadar soğukların
şiddetinden bir çok insanların
donduğunu yazmışbk. Bugün·
de bunlara ..4;, zavallıyı ddha
ilave ediyoruz.
Y ağkapanında demirli olan
«Asya» vapuru ateçcilerinden
Rizeli S:ıbri ile Mehmet oğlu
İsmail, Edime kapıda Mehmet,
Kara gümrükte baltacı Ömer
isminde dört biçare donmuş
lardır.

Rami köyünde 2000 koyunu'l da donduğu söylenmektedir.

şömendöferlerinvaziyeti
Şark demir yollarında, Sirkeci - Y eşilköy trenleri teahhurle işlemektedirler.
Çekmece - Çerkesköy hattı
nın bugün tamamen açılmak
üzere olduğu temin edilmektedir. Bu takdirde Çerke~kö
yündeki trenler bu Akşam,
nihayet yann Sabah gelebile·
ceklerdir.

Anadol4 hattı

(8,20) de, Avni kaptan namındaki tecrübeli bir denizci·
nin teşebbüsü ile bir vapur

Anadolu hattında, Ankara
trenleri gidip gelmektedir.
Konya treni Afyona kadar

- Anladını.
- O halde sizin bana

daki nıaceralannızla
ahi.kadar olmam, olan1anı. Ancak kovnu•
ına ,,
!.'"in.lifriniz nıüddetçe başka bir kadına

kıskançlıktan

bahse
kalkışınaİıız
abestir. Sizden evel
her renkte, her boyda,
her meşrepte ve her
meslekte savısız
erkek•
ler tanıdını. Bundan
dolayı nasıl hakkı sualiniz, hakkı itabınız,
hakkı infialiniz yoksa
bugünkü c!:!:lencelerinıe de kat'iyyen ınü
<lahele edeınezsiniz. Niçin nıi
diyeceksiniz?
çünkü ben hürünı,
sahihiyiın.

~

tenıas etnıenize iğmaz
edenıcnı. l(endiıni

zii'dcı·iınizin

nıadığınız

bil

zanıanlar-

ser-

best ve sizi nıukayyet
tutuşunıa belki kızar
sınız. Lakin biraz düşünürseniz beni bu hususta da haklı g-örürsünüz. Beni nıadenıki
siz beslenıivorsunuz ve
bilakis sizi ben beslivonını. O halde haklanınızın nıüsavi, va-

Bc~ı de sizin heni t~nı-

olınasına

Gayn kanuni ve irticai
hareketlerinden dolayı hak·
lannda takibab kanuniye
yapılan Kadriye
hanıınla
arkadaJJlan hakkındaki tahkikabn hulasası günün tarihi
sütununda münderictir.
Aldığımız malümata naza·
ran tahkikat ile meşgul olan
Hikmet bey bu mesele etrafında bazı zevatın da ifadelerine müracaat ebniş ve
;; istiçvap ettikten sonra ser·
~ best bırakmıştır.
c;ı-.ııı:ııı.
ı;ı:;ı<mıııımıııııımıııuı:ıııııı11111ııuııııııım:....ııı.,....

Otomobilat

(Birinci salıifı>clen mahaat

Asiler kabilde
muhasara edildi
Moskova, 10 - Tas ajansı
Gulam Nabi hanın - Efganis·
tanın Moskova sefiri - asilerin
Kabilde muhasara altında
bulunduklarını beyan ettiğini
bildiriyor.

Baha Sakinin firari
muhtemel
Londra, 10 - Deyli telgraf
gazetesi, Efganistanda asilerin Kumandanı Baha Sakinin
Hindistana firar edeceğini tahmin ediyor. Bu gazeteye göre
Amanullah ha nçok bir kabile·
!erden ha!}ka Kabilde bulunan
bir çok nüfuzlu zevatın müzaheretini temin etmiştir.

ve

ınütekaiınk<l.n

tespit

Bunun haricinde resmi oto·
mobillerin kullanılmasına ce·
vaz yoktur .
İstanbuldaki hizmet otomo·
billerinin adedi pek mahduttur.
Tahkikat, tabii bunlardan han•
gisinin mahallinde istimal ec.il•
mediğini gösterecek; eğer Vi1.lyet devairi haricinde ise
keyfiyetten ait olduğu makaııı
haberdar enil.,cektir.

Şilede.<i ( 16 ) bin lira
(Birinci sahif"t>ıleıı mabat)
rakmadığından şikayet eder •
miş. Hasta veznedarın zimme·
tine geçirdiği paranın muhtelif
zamanlarda, azar azar alındı •
ğını müspit emarelere henü:ıi
tesadüf edilmiş değildir. En
kuvvetli ihtimal olarak, tahki·
katın inkişafına intizaren dü şünülen şudur:

Vemedar Emin efendi İstan·
buldan iadei afiyeti ihtimalinin
pek az olduğu kanaatile Şileye
dönmüş , kendisini tedavi ettirmek için çare aramıya koyul•
muştur. Bu esnada hatırına,
mesela İsviçreye giderek iyi
bir tedavi görürse ifakatyap
olacağı
ihtimali gelmiştir.
(16,000) küsur liranın veznedar
efendinin zimmetine geçişi,
işte bu sıraya tesadüf ediyor.
Fakat Emin efendi İsviçreye
tamam gideceği sırada ahirete
sefer etmiş, bu para heııı
kendisine yaramamış, hem de
devlet hazinesini mutazarrır

Londra, 10 - Lehistan hükümeti, Almanyadaki akalli yetler hakkındaki himayenin
takviyesini istemek üzere Cemiyeti akvama müracaat edeceğ:ni İngiliz ve diğer müttefik
devletlere bildirmiştir.
tiugtın ,

otomobilleriniıı

etmiştir.

ParislO - Moskovadan bildirildiğine göre T roçki Mart
ortalarında Türkiyeye hareket
edecektir.
T roçki, ağlebi ihtimal Türkiyeden Almanyaya gidecektir.

aımakcaaır.

hizmet

kullanılacakları yerleri

Troçkinin seyahati

yolcu
hayet

1

mahn:::~acaat

Lehler-Almanlar

Şimdiye

işliyememişlerdir.

havatıının

1111?
1-hıı-renı,

yapılan

zam ipka
edilmiştir. Bu suretle kömür
resmen 9 kuruşa sablmaktadır, Odun fiyatları 8 liraya
çıkmıştır. T akse otomobillerine yeniden yüzde 50 zam
yapılmıştır.
Mamafi odunun
fiyatı 600-800 kuruş arasında
temevvüç etmektedir.
Akşamki tipi
Dün akşam saat beşten
sonra bastıran tipi liman münakalatına
bir baylı sekte
vermiş, (6,25) den (8,20) ye
kadar Seyrisefain vapurları

karşı
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ınabal)

takip eçl.ecek

Bazı qhasın

BİI' nağme
yaptıracakmış

vak'ası olmuş, sirayet
etmeden söndürülmüş

Tütün gümrügünde Lin1on iskelesi
caddesinde 54 nunıa
ra lı bakkal
Nikonun

fl!ll:Jt..~:rı D~
maluSovyetler Efgan
da cumhuriyet

yangın

Şubat

nı

yarın

Konya yolunun
açılması ümit ediliyor.
Haydarpaşa - Pendik trenleri tek hattan gidip gelmektedirler.

Denizde
Denizlerden ehemiyetli bir
kaza haber alınmamıştır. Kös·
tencede karaya eturan İtalya
bandıralı Albanya vapuru kur-

etmiştir.

Şimdilik bu mes' ele hakkında

tarılmıştır.

mevcut malumat bundan iba •
rettir.

Anadolu kavağında Rüsumat idaresinin bir motörü
delinerek batmış, mürettebatı
jandarmalar tarafından kurta-

~~~~~~~~--~.

Emdende resmt
kabul

rılmıştır.

Kayıp düşen~er
Havanın yum uşamasm dan
dolayı ortalık su İçindedir.
Yürürken kazaya uğramamak
için son derece dikkat etmek

Limanımızda bulunan Eııı·
den kruvazöründe bugün bir
resmi kabul yapılacak ve gC"'
mı, bazı davetli zevat ile
matbuat mümessilleri tarafın~
dan gezilecektir.
B1ndan başka, « Emden "
krovazöründeki ( 60) Bahriye
mektebi talebesi bugün HeYbeliadaya giderek, BahriY"
mektebimizi ziyaret edecekler
ve orada şereflerine bir çaY
ziyafeti verilecektir. Alı:şaJll
üzeri de « Mecidiye » kru~a·
zörümüzde bir ziyafet verile•
cektir . Bu ziyafete AlıııaJJ
Babriyelilerinden başka İstaJJ'
buldaki
ricali bükümetteıı
bazı zevat ta davet ediJırıİŞ'
!erdir.

lazımdır.

mi devoktur. Bi>yfe
•

•
ğil nıi?

- Susınayın Hurreın
bey ya evet, ya hayır,
deyiniz. Bahsın11zın esasında ittihat edeliın
ki diğer ınülahazala
rınııda söyliye hilcyinı.
Zavallı delikanlı elin1
bir hayret içinde idi.
Fuhşunu,gurur ile itiraf eden ve kendisine
açıkça dev · u ~luk tahnıil etınek istiven ~u
güzel kadının çenesinin
pcrvas!:dıi!ı:ıa hayran
olup k<Jını:;tı.
(Mabadi var)

Bir göl dondu

_
1
Bursa, 11 (A.A.)- Apll.
yont gölü 15 santim

ğinde

donmuştur.

deriıJ~:
Göld~l;

Halil her adasına araba ı
ve yaya olarak gidilmektedir·
.Şehir dahilinde bir kadtll
çocuğıyle donmuştur. K ar
·ıha'
soğuk devam etmekte ıniı
kata vesaiti nakliye ~i'1cıııe·
mektedir.
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Sahife ;)

Nillef meclisi
Bir mektup
~<ısır lJey-

]( aı·d eşiı{'e
ne )razı111~?

•

iktisat en••

cumen

•

lerıe meş-

nıa,rınu11ur1a

·

Büyük Millet meclisi İktisat
ll::elle, demir çubiıklan yekanu i harekata
ltşehhüs etmekle maznunen encümeni eünde mevcut me- rinden anamadan bq on daa böylece uğr.aştı, nihayet
iıaldarmı:1a icra edilen tkhki- sai! üzerinde büyük bir faali- 1, ki
parmaklığın önüne yorlcat neticesinde verilen men'i yetle ç:ılışmaktadır. Encümen demir
gun
bir
halde yığıldı. Hiç bir
aza5lnd:ın İstanbul meb 'usu ve
llıtılıakeme kararı »akzedilen
fCY y pamamışb. Hırsından
~e- Yeniden tahtı tevkife alman 1 sabık İstanbul Ticaret odası 1 ağlıyacak gibi oluyordu . Ôlü:reısı
Kavalilı
H üs e y in
~~~ye Hanını ve arkadqları
lerin, ağlıyan, feryat eden
B.
bir
muharririmize
şu izaha"'llliittan menedilm.işlerdir.
1
1 esirelerin arasında, bir yığm
h' lCariye H. Ankarada iken 1 b vermiştir.
taş kütlesi altında ve aciz bir
Elyevm
Medisin
11..-tisat
kıraderi Nasır B. tar.ıfındaıı ı
haJde bulunduğunu düşünıniyor
encümeni elinde ölçüler, kamendi.ine gönderilen ve muhPalayı kurtaramadığma yanıkaldınp etrafına
ltyjYatı itibarile tahkikatuı biyo ve nukut, harici ticaret yordu. B:1~ını
-.
dairesi, Gümrük kanun ve nillıerkezi sikletini teşkil eyliyen
bakındığı zaman sevinçle titk
zaumamcleri
vardır.
Bunlar
llıiİpbem ve şayanı dikkat
redi. Dem;r parmaklıkl 1 apı.ı:~p, şimdiye kadar neşre yakında meclisin hey' eti umu- mıı iri anahtarı tepesinde asılı
miyesine verilecektir.
'
duruyordu. Sevindi , fakat
""111.emişti.
Bunlardan ticareti hariciye
anahtarın olduğu yere yetişeh Bu mektubun metni bu sadairesi hakkında İktisat vekabilmek için en aşağı Kellenin
alı gazetelere aksetmiştir.
letfoin bir teklifi vardır. Bu
kendi
boyundan dört misil
d Mektubun başlıca parçasın
müzakerat
ceteklif
tlzerinde
dııha uzun olması lazımdı.
a Nasır B. diyor ki :
Etrafı araştırdı, oraya yetişereyan
ediyor.
Gümrük
tariSenin birdenbire kimsenin
bilecek ne bir merdiven, ne de
felerine gelince , bunlar üç
~Uvafakatini alınıy:ı lüzum
dir ııopa vardı. Tekrar partanedir.
tornıeden kalkıp gic!iverişine
makltğm soğuk
deınirlerine
Biri lstanbul Ticaret odası
~ıının sıkıldığıuı sı.>ylemiye
yllzllııO
dayayıp
içeriye
baktı.
tarafından, il.incfsi İstanbulda
~ et yok. Pek ala bilirsin ki
Bağlı kadınlar yan bayğm hir
tar vereceğin şeylerde muRüsı..:natta bir kom" yon, ücünhalde inildiyorlar, onu gör~ak olmak içi:ı ben de clısü d~ Ankara Ali gümrük müyor!a.rdı.
. lınden geleui yapmıya haPala Htıseyin,
gözlerini
komisyonu tarafından ihzar
L:1ın· Lakin sen gibi deli tayummuş, heyecarıla arkadaşıedilmiştir. Bunlar üze rinde
~Uı ol~amıya gayret edenın gelip kendisini kurlarınaçal
onu.»
··ııı. Ne ıse olan oldu. Arzun
smı bekliyordu.
t rine gel i. Ben dün aksam
Kelle Bekiriu birden hire
ı:kııpresiı:.
ahaur
kaldığı
~ uzadıya düşünüp h;yalıııı tetkik edip kendi kendi- zaın:m zarfında hühtimetiıı gözleri parladı. Aklına Tosuncuk gdmişti. Anadan doğma
llıe ınulıakeme ettim.
gösterdiği teshilıita karşı mincambaz olan şebek yavrusu
Seni haklı görecek epeyce
nettar kaldığını, Ankaraya her
ikl saniyede bu anahtarı yere
~~talar buldum . Fazla üzlil· hangi bir vazife ile gitme}'ip indirebilirdi.
'
~9Üne ve çok sıkılıp bir kaç
Kelle Bekir hayvanı çıkarşahsi dostluk kazanmak için
~ uzaklaşmayı, kafanı dinlemak için elini cebine soktu,
giltiğini söylemiştir.
~etıi hoş görüyorum.
fakat sap5al'ı kesildi, maymun
Müşarünileyh tekrar buraya
, Yalmz sana söyliyeceklerime
yoktu!
gelerek İrııka deniz tarikile
iti kulak ver.
Kelle bekir hayvanı yukarıg.idecektir.
h.. ı\klına gelen deliFğe teşeb
da, mabedin sekiz on adam
bUs etme. Kendini düiünmekle
Bugün saat (13) te başve
yüksekliğindeki menfezinde bıl e~a~er babanı, ananı, kardeş
kilimiz tarafından Ankara.da
rakınış olduğunu habrladı.
Evladı gibi sevdiği maymud~~ de gözünün önünden,
kabul edilecektir.
.\Ufuııcelerinden tefrik etme .
nu kaybetmek canını sıkacak:ıf. Liselerde eski Yunanca
ıılıyormusun Kadriye? Maktı, fakat asıl işin mühim tarafı
ve Latince okutturulması ta~ıınm
ne
olduğunu
pek
iyi
Palayı ancak Tosuncuk knrJ
1
karrür e~tir .
ıık edersin 1»
tarabilirdi.
:ıf. Diyarbekir müddei umu~Nasır Bey bundan sonra
Tekrar mabede dönüp o
misi
Ziya
bey
Mardine,
Mar~ ~riye Hanınıa, zevci Faik
a:i;zından ateş fışkırtan sekiz
Yın kendisini teşyie şitap
kollu
heykelin yanından geç·
dininki Diyarhekire, Bitlisinki
~ediğine ve araları bozul- de Adanaya tayin edilmiş mek lazımdı.
Kelle bu cansız Allahın için~ 119una dair bazı maliımat
lerdir.
de rahip bulunmadığı zaman
ı;~terek mektubunu ~öyle bi:ıf. Memurin kanununun (4)"llıektedir:
kendisine bir şey yapamıyancü
maddesi
tadilab
meclisçe
t •Belki bu akşam Paşabah
cağını biliyordu, fakat rahip
. da - t kr
.r
kabul edilmiştir. Bu madde
~Ye giderim. _Ev iyice mahgenye nup e ar gız ıce yeı/ Ve kitli. işte bu kadar.
ecnebi kadınlarla evlenmiye
rine geçmiş, vazifesine başla~ iltgın olduğum için selam ·dairdir.
mışsa Kellenin başına gelecek
aztııiyorum.»
vardı.
.ıf. Esbak Amerika reisicümMam.ıfi çok düşünmeyi lü~ • lngiliz Irak fevkalade
hunı Rozveltin zevci şehrimize
zumsuz buldu. Bir kere Palayı
~llıiseri sir Kleyton dün Angelmiştir.
knrtamııf olsa o zaman artık
aya hareket etmiştir. MüTayin
edilen
Emanet
vaarkadaşile birlikte ölse gam
~ileyh beyanatta bulı:carakl
ridat
bütçe'i
geçen
senekinyemezdi.
~da on beş seııe asker!ik
- Pala ... Pala•.. Bana bak!.
~k~ni, orada paşalık ünva- ı den tam (23~,999) lira nokDiye haykırdı. Pala Hüseyin,
ıhraz ettiğini, Alpulluda ı sandır.
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nasıldır. Kemali hörnıetlc cevaplarını bekli ·orun1.?
Kadıköv: Necn1ettin
Halil.
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Hanımlara dair

' karii oldugun1 Son Sa~ tlir zan:anlar, bazı 1 atte n1emlekete getiı:i~ıı11fendilerin, ıneın- . rilen şo onlara dair Bir rica :e temenni
."'\ete dehsctli surette ınilyoııJ,.ık b1r rakam
('sküdarda,
Tekke
llhaı edile~ lüks eşya- görerek tedehhüş et- kapısında, oturan su~-karşı şiddetli ·bir tinı. O zaınan bövle bir vari n1İralaylığından
lıca<lcle açınak ta- n1ücadele arzusu izhar n1ütel·a it << .ı\. Hasan »
~ V\'t1runda oklukları- eden
hanınıfendilcr, imzasıie bir kariiıniz,
1
t n1eınnunivetle ö•rşimdi, valnız so. ona gazeten1İze bir nıektup
Y~~ı11i~tik. Çiinkü, l~u taalluk ·eden b~ rak- gündernıi~tir. Hu zat,
~: dan harice akacak kanı kar~ısıı1da acaba kız nuıallim mektebi~~;~ınızın bir daha ne düşün 'iyorlar, bunu nin idare ve inzibatın
dan si ta -visle
bahset~ı~ 1 gelı11emek üzere anla ınak isterim.
~
~<\:ığı n1uhakkaktır.
·Yalnız şoson nıcs'ele tikten sonra veınek
huki, geçen gün, sinde İ!} hövle olursa ıncs'clesinin biraz da-

l

!erini güçtlikle çevirdi, Kellenin
hala demir parmaklığın arkasmda biçare bir vaziyette
durduğunu görünce yüzünü
b~ hirfeyler söyledi.
Fakat slWeri anlaşılmıyordu.
Kelle:
- Dur, ben şimdi gelece ğim; sen meraklanma! KurtulduDi;~tt~;ykmfı, tekrar ölülerln arasından ~eçerek bu kdranlık nıtubetlı mahzenin ka puımdan yavaşça çıktı.

t

1

i

Kelle,

meşru

Efganistan
ahvali
hakkında gelen nıahl
n1at henüz vaziyetin
1kafi derece tenevvür
, etmediğini göstern1ektedir. Kıvanun reısı
r Seha Saki, yeni para
bastırmı a ve bunlaruı tarihini
kameri
sene itibarile attırnıı
ya karar vern1i.~tir.
Bütün Hintliler, Baha
Saki hükiinıctinin İn
giltere tarafından ta...tik edilnıeınesini iste-

Geldiği yolda kimseler yoktu. Direklerin arkasına saldanarak mabede doğru ilerledi.
Giinq şimdi meııfezlerden içeriye girdiğinden her taraf
hafif bir duman tabakasile örtülü ve bulanık bir şekilde
gözüküyordu. Fakat o kocaman taştan Allah sekiz kolwıu
kaldırın , k ubbeye doğru
yiibeliyordn. Kelle, buraya
yaklaşmaktan çekinerek sütunların arkasınca durdu. etrafı
kolladı, direklerin are51Jldan
hurnwıu uza~ m e il f ez.eri
araştırdı, aşagı indiği de iği
buldu. Fakat Diı delikte şebek' ·
yavrusu deilil, bir sinek bile
görünmiyordu.
K Il B k"
e e e ır, maymunu cebinde beraber gclirdiğini, yukanda menfezde cebinden
çıkardığını, sonra aşağıya ioerken hayvanı pencerenm içiı:ıde \llluttuiıunu gayet iyi hatırlıyordu. Bu küçük maymun
nereye gidebilirdi?
Bir müddet durup düşün- )
dükt
ra " ne ol rr•a olsun!» diyerek elini aÇzına
göfürdü ve hafif bir ısfık çaldı.
ymon eğer buralarda ise
alışkın olduğu bu seı<İ işitir
işitmez derhal meydana çıkıp
gelirdi.
Keile mabedin içini göz!erile ara~rdı, birş~y göremedi. Bu sefer ccsaretlel'erek
daha kuvvetli bir ısiık çaldı.
Tekrar dikkatle baktı ve Budanın bağdaş kunmış muazzam
bacakıan üstünde küçük bir
karartının kımıldadığını, uzun
kuyruğunu bir kamçı gibi havada dönduren tosuncuğun
boncuk gibi gözlerini sesin
geldiği tarafa çevirdiğini gördü. Hayvan efendisinin sesini
tanımış, nerede olduğunu araştırıyordu.

ere

hükumet
yok mu?

,

bağlı bulunduğu yerden göz •

Gayrı

i

gore

Tosuncuk, efendisinin arkasından pencereden
içeriye girmiş, Buda heykelinin üstüns çıkmıştı.
-1 ,'JtJ-J/uluo·ril·i: A.JJ!ıtflalı Zi!/fl
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K<>lle Bekir

Efganda

ınektedirler.

Amanu!Jah hazretlerinin bir kaç haftadan
evel f{ttbil üzerine yürün1esi ihtiınali voktur.
İngiliz ıncnabii, Rusların Ef;;anistanda iğ
tişaş ,hazırlıkları yaptıklarına nazarı dikkati celbetnıektedirler.
Diğer taraftan İngiliz
hariciye nazırı, Efgan
vaziyetini şöy!e ifade
etnıiştir :
Efganistanın dahili
işlerine nıüdahcle et111 İş değil iz.
Bir n1erkezi hükiinıet
teessüs eder ehnez
i Efgan nıilletine karşı
olan
dosıluğun1uzu
derhal göstereceğiz.
Şu kadar
var ki
Amanullah Efgan tahtından feral:rat ettiğini
kafi surette bildirmiş
tir. Büyük bir ekserivetin kendisini kral
-tanımakta devam ettiğini gördüğünıüz ane
kadar kendisini meşn1
kral telakki edemiye-

büyük

bir

hazine

,..,

v •
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bulmuş kadar seviniyordu. Fakat Budaya görünmiye pek
cesaret edemediğinden hayvana uzaktan elini salladı. Hayvan zıplayıp yere atladı, efendisine doğru koştu.

•

gene buhran!
Son günlerde
yeniden külliyetli
buğday

limanını;za

geldiğinden

mıktarda

gene li-

manda mama darlığı başla
mıştır. Alakadarlar bu mavnasızlıktan
tikayete başla

İki ahpabın sarılıp öpüşme-

!eri görülecek bir şeydi.
[ Mahadi var )

mışlardır.

mrfında

bazen üç ta[ nesının arka arkıva
~unu kaydetnıektedir. ~ geJ<liği halde bir 'fo"ılkapı arabasının göri.in*
n1emesidir.
Topkapı tramvayları
1\caba bu kumpanya
·rramvav
. sırkctinin
.
1
) ' edikulc
hattındaki
Topkapı hattında kul~ön1endöfen~
rekabet
lanclıJ:,rı arabalar kafi
ederken hu kı~ gününmiktarda değildir.
de Topkapı ahalisini
\' azife doia nsile her hiçdü.._ünıncz ıni acaba?
ak.:anı geç vakit Sirl'opkapı , 'fa~nıek
keciden Topkapı tramteptc nlukiın
va ·ıııa binnıck mecbu"lustafa
ri vctin<levin1, tabiı beBir kurtun hücı mu
ni~u gibi "bir çok kimZeyti:ıburnu fabrikasında
seler ekseriva bir saat anhar
memuru Azmi bey isbcklemektetıir. ı 'azan minde bir zat vazifesinin başma gic!erken azgın bir .lrurdikkatinıi celheden bir
tun
hücumuna uğramış, (silah
şey var:ıa o da Yedi·
atarak ı·urtu kaçırmıya mukule traınvav araba- vaffak olmuş ve feci bir akı
larının az bir :1..aınan betten lrnrhılmuştur.
güzelleştirilı11esinin
savanı tenıcnni oldu-

ha

1

Her gün b.r
muliavere
Peşekar Vay efondim,
iki gözüm, canım ciğerim! bôy·
le bir havada. gece vakti :ıer·
den gelip nereye gidiyorsun?
Kavuklu - Sorma aziz:m,
sorma başıma gelenleri!
- Hayır ola, yoksa sizin
tarafa da kurtlar mı indi?
- Keşki bizim tarafa da
kun!ar inseydi de onlardan
bir ikisini yakalayıp derilerini
yüzsem ve bu derilerden . bizim hanımla büyük kıza bay·
ramlık birer manto yap.ı;aydım!
- Aman azizim, bu sözlerini Ahmet Haşim bey dostu·
muz duymasın; alimallah, sizin
hanımı da tefe koyar, çalar,
durur ha!
Amma yaptın yahu,
sebep?
- Amma yaptın var mı?
Geçen gün görmedin mi, arkalamıa
hayvan eostundan
kürk giyen hanımlarla nasıl
alay ediyordu.
Öyle ise.,. o gelsin de
alayı bizim hanımla etsin!
- Ederse ne olur?
- Nemi olur, cahalle de
nekadar kendi gibi eli bayraklı kadın varsa toplayıp gelir, onu babıali caddesinde
öyk bir kar topuna tutarlar ki
inan olsun bir daha kadınlara
dil uzatmak için onu yedi
cettine tövbe ettirir.
- Ya! demek sizin h;;mım
bu kadar yaman ha!
- Ne zannettin, ona atla,
sanla deli «Nezihe» demişler.
inanmazsan, git dı: bizim
semtteki kömürcüye sor, baki
Evelsi gün, küçük kızı kömür
almağa göııdern1iş, herif tutnııış.
okkasına tam on bir kunış
istemiş . Bunun üzerine bizimki gitmiş, gitmiş aına herif
daha uzal..'tan kendisini görür
görmez, korkudan bağırınıya

başlamış!

-

Ne diye

bağırmıya baş

lamış?

-

Ne diye olacak:
efendiler, beyler,

Hanımlar,

ağalar,

duydı.:k

duym'ldık

demeyin, bu dükkanda kömürün okkası yedi buçuk kurnş·
tur; haydi :ı.embilini, çuvalını
alan gelsin!
- Demek sizin hanım bu
kadar yaman ha?
- Ne söyliyorsun? ben bile
şimdi onun şerrinden kaçıp
sokağa fırladım.

Dün akşanıdan beri tutturmut ille bizi hamama gönder
diye...
Bu da olmaz hele biraz dasabredin dediğim için, az kalsın dayak yiyecektim. Bereket versin, Kara Davut muhar·
riri ve cesaretile maruf, Nizamettin Nazif oradan geçiyorIllUf. güriiltüyü duydu, g-eldi
beni kurtardı.
- A birader, sen de işi
neden bu raddeye getirdin de
onlan hemen göndermedin?
- Nasıl gönderera:m, sen
evelsi günkü gazeteleri okumadınmı ? Belediye memurları
iki gün eve!, hamamfan teftiş
etmişler, çoğunu lü:r.umundan
fazla sıcak ve miişterileri bunaltacak bir halde bulmuşlar.
- Ya? Belediye memurları
bu havada başka teftiş edecek ey bulamamışlar mı? Kömürcüler, Oduncular, Ekmekçiler, Bakkallar dururken. bu
havada Hamamları teftiş kimin aklına gelmişse doğrusu
pek hoş!... Ey birader, sen
şimdi böyle nereye gidiyorsun?
- Sıcak hamamlar, bu günlerde pek bunalbcı olduğu için,
yann bizim hanımları göndermek üzere ben de şimdi deniz hamamlarını teftişe gidiyorum.
- Aman ne söyliyor.mn?
- Ne zannettin ya, bu Iıavada sıcak bimaııılan benim
kaynanamda tefti eder. Marifet gidip Katane ile giksu
derelerini teftiş etmeli!

.-

J\. a.ı ·ırııstız

Sahife
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Muharriri: lM.1URNAN

Bir had~ b
diye doktora

~nanın akıllı oğlu

QUmemft7
Kar afeti

Sensin_ galiba, dedi; yolua biz;i de köye sokup
Köseye yoldiış mı yapacaksın?

-78-

-•smdı\,

bu,..
•

.J~r:r-ıet

den klSfede bacakta &enle$
bir haylı olduğu aulafdı1or.
Bu afete bir yanacak ta - ban gftmlftl.r.
Söleymanlyede DarllHaa6
ismi verilen ukl bir medresede otuaran fakir 't'e killlMlls
bir kadının kızı « 9 » )'Rf!Ma
Asiye geçen cumarteııl (8) iDcl
mektebe jitmif, mna!l!mlerf
hava soğuk olduğundan Me
avdetinf bildimıİflerdlr.
Zavallı kızcağız evine d6 nerken karların altında kü~. ölmek üzere iken mektepliler tarafından kurtanl-

sahlpleri w zenırl.n tn-

sanlarm

Sizin ağa da İsmail diyelin1 de falı kapatalın1,
Köse gelince,
atlıların sillesini ıyı
bilir[ ı 1- Bize gelince : nası] olsa anlaşacağı
mızı düşünüp size yeKadıköv bizin1 malieğlenti
kanen1izdir,
mek hazırlattım. Buyerimizdir, sanki evi- yurun köye gidelim.
mii.dir. İstediğimiz za- delikanlılara da pilav
man geliriz. ~lurat gönderelim. Karınla
ettiğimiz kadar kalı-· rını doyurup burada
nz, dilediğimiz vakit gecelesinler. Biz erkendöneriz. Buna kimse den vola revan oluruz. ~la edlldiğine göre, tedaSiz ~afanıza bakarsı- visi için Beyazıt belediyesine
karışamaz. Yalnız sı
müracaat edflmiş
ise de,
laluma yemin ederim: nız.
Süleymaniyenin Knçtık pazıir
sizin buraya geldiğini
Bayraktar hafif bir belediyesine merbut olduğu
zi \>ilmiyorduın. Bil- tebessümle:
ve oraya müracaat IUZumu bildirilmiştir.
Knçllkpazar beledi- Ananın akıllı oğlu
seydim Köseyi, Boşna
ye tabibi ise gene vaki iddiaya
valiba sensin- dedi-bi- göre
ğı köye gönderip eliçagnlmasına rağmen kllnıze düşürür miydin1?
zi de köye sokup Kö- çük hastayı tedaviye gftmemif
Biraz daha geç gelir, seye yoldaş mı yapa- ve neticede balalamıyan zavallı Asiye dün ölüp gitmiştir.
sizi kıskıvrak yakalar- caksın?
Eğer belediyenin ve doktoA1olla, kenıali müsadım. Artık olan oldu.
runun ba hastalık karşısında
raatle:
Şimdi yapılacak tek
kalıp küçilk hastaya
- Haşa, haşa - dedi - lakayt
bir İş var : siz yerinibakmadıkları doğru ise, bu
ze, biz yerimize. Paz- ben kancık değilim. bir faciadır ve ıehremanetinin
vantoalu rusçuğa gel- Mademki içine şüphe tahkikat icra etmesi lizımdır.
Belediye diyor ki
mek istiyorsa selam düştü, Bizden de dört
arkadaş
gönderelim,
Mamafi Beyazıt daisöylevin, ordusunu alıp
sizin elinizde rehin ol- rei belediyesi müdürü
buyursun.,
sun. Biz baş başa hal- Kadri bey bu hadise
Aiolla İdris, kendi
leşelin1, açık yürekle
hakkında ka t'i surette
kuvvetinin Bayraktar
konuşalım. Şu karşı
ademi malumat beyan
takımile boy ölçüşe
laşmamızdan belki bir
etmektedir.
miyeceğin i bildiğinden
hayır doğar.
elindeki rehinelere güMollanın teklifi cihet
Mübadele komiveniyordu. Ancak Rus- cihet Bayraktarın işine
syonunda maaş
çuğun yakın, Vidinin geliyordu. Bunların
meselesi
uzak olduğunu da göz maksatlarını inceden
Muhtelit bübadele
önünden ayırn1ıyordu. inceye anlamak, köyTersenkli oğlu şuma- deki temaslarını ve o komisyonu mensuplaceradan haber alırsa temasın tesirini bizzat r1J1ın Şubat maaşları
ok yılanı gibi başları- görmek, kuvvelerinin nın tesviyesi için muktezi tahsisat hükun1ena süzülür, rehineleri mahiyetini tetkik etde feda ederek kendile- nıek için bundan ala timiz tarafından ziraat bankası vasıtasile
rını imha edebilirdi. fırsat olanlazdı. Şayet
Halbuki buraya harp Vidinliler, Kadıköylü gönderilıniştir. Henüz
Kanunusani nıaaşla
için değil, istikşaf ve ler üzerinde ifsatkar
köylüleri Pazvantoğ- bir tesir ika etmis ise rının tesviyesine muklu _le~ine in1~~e için ge!- . halü kal ile, mün~sip tazi tahsisat Atinadan
mıştı. Tesaduf, bu anı reftar ile o "tesiri izale gönderil n1en1işti r.
ve m:ıhrem hareketi edebiln1ek için de köye
Kastamonide
dalı~ ılk hatve~.e Ru~- gitınek lazın1dı. Daha
çu~lulara
munk_eşıf sonra yeğitlik, kaba- kızıl mücadelesi
Kastanıoni ve havaedıp bırakmıştı. Bına- da vılık
düsn1andan
enaleyh, işi _sarpa ~r- ko~km~mayı · amırdi. lisinde zuhur eden kızıl
önüne
dırmadan dıl kuvvetıle O, hiç bir zan1an ve hastalığının
yakayı sıyırmak
la- hiç bir vaziyette cebak- geçınek üzere yapı lan
aşıdan
ivi
neticeler
zımdı. Bayraktar saf neti kabul eden1ezdi.
•
alınınış
ve hastalık
bir adamdı. Onu kanMabadi var
dırn1ak kolaydı.

hatta onune biraz
yem serpip Ter;enkli
oğlu aleyhine çevır
n1ek bile ınün1kün<lü.
Eğer buna n1uvaffak
olursa kaleyi içinden
alnuş,

Pazvantoğluna

en büyük bir hizn1ette
bulunınuş olacaktı.

Bu

mülahaza ile Bavraktara iltifata girişti:
() ·!evse kusur bizde
[1] Evelce
vanoğlu

taarruz
olmuştu.

söylemiştik.

kasabasına

Lofça
etmiş

Paz-

ve münhezim

Lofçayı

lıüdafaa

eden oranın ayanı Hacı İsma
il ağa idi. Bayraktar, nükteperdazlık edip
o maceraya
telmiWe bulunuyor.

Hazırlanan
hazı1·lanana!
İngiliz

donann1a::-.ı,

Mtfselsel bir nwnaro resmi geçidini andırıf0
Pillutl bım4 rfBJlel efmiyen çiftler de vardı·

bathca

etmiştir.

iolerlnt

teşkil

Epey ıaman-

anbert u~a,ılan bu
yolda, ahiren büyük
bir

ınuyaffaldyet

göe-

terilmiş vo elektrik ziyası altında gayet el)'fes çilekler yetiştirilmiştir.
·
Fakat bt.J ıolda sarf
edilen elektrık o kadar
fazla olmuştur ki bir
tanesi takriben (t25)
franga, 'yani bizim paTA. ile
( tooo) kuruışa
kadar bir şey. Eh, cid..
den işe yarar bir muvaffakiyet.

DÜZTABAN ile BASDIBACAK
Yann

akşam

,

MELEK
(mARlYA JAKOBINt) 't'e
UAN ANCtLO) tarafından

Vera Mirçeva
nam muazzam filimin iraesine başlanıyor. Namusunu
vikaye zımnında aşıkım katleden bir kadının bizzat zev
ci tarafından muhakeme ve
tecziyesi safahabnı musavver
gayet hissi ve müessir ve son
derece zengin ve lüks bir filim.

=-

Her akşam fevkalılde varyete numaralan . Fi~·atlar<la zammlyat yoktur,

'

radyo, sine, tiyatro
Darı'ittalioti 11zıısiki

Ramazanda her akşam Veznecilerdeki Salonunda terennümsaz olacakbr.

FERAH SiNEMADA
Bu akşamdan itibaren
muazzam program başlıyor.
NAŞİT Bey temsilleri
Şehzadebaşı

MİLLET tiyatrosunda
PEÇELİ KADIN

Komedi 4 perde
Hafız Hüseyin bey ince saz
hey'eti tarafından konser

saat 21,30 da

SAGANAK

'
Piyes 4 perde
1111
Muharriri:
YakupKadri
bey
11111111
Ramazanda umuma mahsus
olmak üzere her gece temsil
vardır.

azalnııştır.

İw

Topanedeki eşya

ıımıııııı ııı

oralı deiflldt.
Bunlar ne kadar dş geniş
mezhepli adamlardı ya•

lıyordum.

ını?

- Cenneti cehennemi
bilmiyorum.
Buraya daha yeni geldim.
- Demek çok lıastası

:ffıııııınul

il!Matbuat balosu

- '\e nıüııasehel, tw•p
gihiyhn.
l\i
_ O halde ne diye buraya ueldiııiz?
- \· ıkaumak, tenıizlen
mek için.
il <'rif yiizüme öyle lıİI'
hayret hakı!}ı ile baktı ki
ne yalan siiyllyeyim bir
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rının

n1uessescsı-

f ort

-

1

\J

Ialnız bazı
fennin en son teken1- ne icarı üzerine bu
müllerini göz önünde ~ntr~poı~rdaki eşyayi
Türk ve ecnebi
tıcarıyenın
yakında
Kututarak on sisteın üç
kibar aileler
kruvazör inşa ettir- ruçe~n1e antrepolarıınektedir ki
hunlar, na nakline başlanacak
tır.
asrın en n1üken1n1el
..
.
'
.
, w•n , ": .
,
ta
· '
·
11
·
harp vasıtaları ad<ledilnıektedirler.
Her ~ ~;~:ın ALHA1}1RA Sinemasında ~J
biri (32) bir çeyrek ınil
(PRENS YUSUPOF) un (RASPOTİN) i nasıl katlettiğini
süratinde bulnan bu
gayet açık bir surette tasvir ve ifade eyliyecek olan
"'
geıni ler (90) biner bey( Raspotin) in ıtluaşıkaları
gir kuYve tinde, sekizer
muaızam ve hakiki Rus filiminde gidip görünüz.
adet(:2u,.-,) milin1etrelik
Filimin iraesi esnasında Kitara ile Rus şarkıları teganni
toplarla (4) adet tayedilecektir. Yarın akşr.mdan itibaren Ramazan münaseyare 1.opuna maliktirb("tile prc..,.ı·~m~ ;ı~vetf . <KARAGÖZ)
' ,, ..
ler.
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Kocasının yuıund8
yabancı yörünoe il
dol}ruldu. Don, sı}11
olan havluyu alıp d•
setri avreL edecek ııN
ne gezer. Evet vllkıB dun
luyu aldı. Fakat bu ıı: dığı
ya tesettür yazlfe i hir
terleri kurnlıyacıık İcat
'
vazifesi gördürdü.
!•sın
Tamamen ldubali ~
ketlerle hem ,sil
hem de bu silinme
keti lle Qıı>lak voc

aynı.

nız?

. ııon1111uıioıııı ımı

işiterek gözlerini açtı

bir ahenk vermtye
yordu. Salonun bll
yavaş yavaş beni de
letmiye başlamıştı.
sımsıkı sarıldığını t
altında Adeta pışm1Y1

Duvardaki i,zahname:
- Burada da beş dakl·
~a kaldıktan sonra (3) nuınaraya geçiniz...
Diyor. Halbuki gördü·
ğüm karı kocanın burada
beş dakikayı çoktan geçirdikleri belli. Belki izabnameyi okumadılar diye
tenvir etmek istedim:
- lUösyö, dedim buı·a
da beş dakika kaldıktan
sonra (3) numaralı salona
gireceksiniz.
- Evet, dedi. İzahna
rot•de öyle yazılı. I?akat
hamamın
doktoru bize
yalınız iki numaraya kadar müsade etti. Burada
yarını saallir duruyoruz,
haha bir saatimiz var.
Ben rolllallznıadan, karım da ralıim hastalığın
dan mustaribiz. On beş
gün, yevmiye biı'eı· buçuk
saat burada ter dökınek
llizım iınlş. Bir lıafladu•
muntazaman devam ediyoruz. İkimizde doj'jrusu
faJdeslni gördük. Size
doktor kaç numaraya 1,a.
dar müsade etli?
- Allı numaraya.
Herif yözleı·lni açtı.
Gayrı ihtiyari bağırdı:
- ~ehenneme kadar-

az

utandım.

izahat n•rdi:
- Buraya hep hastalar
gelir. Uuı·. sı tmnlzlenme
haıııaını ıl<·ıııI, tedavi yeridir.
laslalı{jına
göre
doktor 1eıla" i t-ılllec<•kleri
vücutlarının

lalıamlllül

derecesine nazaran salon
numaralarıııı bHdı ri ı·. An·
taşılıyor Jd ısiz saıl<
nt<'rak i<~in ııuldfııiz.
- ; . ·f'l. Bir az doı ıııe
ralunı ı ' ı aı ınin it;iıı.

Biz

f,oıııı~uı·J><·n

lıal un

••

kl~l uyanını~, sesleri

rabbU..
HerltQl o(ilu keman sfio.
ktuıel ve seldnelleı
- Afedersiniz mösyö,
dedi. Sıcak karının başına
vurdu. bir az fenalaştı da
ondan böyle dw·uyor..
Bunu •öyllyen karının
kocası sıyrılmı~ olan havluylı. hatununun görülmesl pek te do(tru olmıyan
mahallerini örtmek zah..
metinde bulunmuyordu.
Şöyle bir etrafıma göz
gezdirdim.
Burasının hararet derecesl her halde birinci satondan fazla idi.
Tertibat hemen hemen

yazılı.

Sinemasında

ıwıımıııııııııı-

Yanmdalq erkak biç de

Girdlj'jiın kapının tam
karşısında bh• kapı daha·
var.
tzerinile ( 3 ) numara·

DON Ki. OT

Bu gece

-188-Nuharriri: idris J/ııh

oted'enberf

1

terlemiş azalarına

Yanımdaki erkeiJi
karısı gibi bilatc~
Adeta arkasından p:ı
çıkarır gibi havlusu

lıp kurulanmıya bı:t:
ğını görünce beııiuı ı
ma pazarındaki aceı.ıt
verişim miden1i bot
Elimin bir hareı.r
ben de havlumu fo
tim ve kurulanmıyıı
ladım. Baktım kad
na dikkatli nazil
sanki alacak imiş {il
deta süzerek bal.:ıl
herlf~te karısının htJ
hedeflerini çakaral•
eder gibi bir vazıye1
yordu; hemaıı:
- Deş dakika d
beş dakika kaldım ~
denizle (3) numara1'1
diyoı·um diyerek
doğru yürüdüm.
Kaduıcajfızın:

-

Nasıl'! Üç ııuroll

mı? Dlye salıverclii}I

ku ile

Jmrışık

dasına

cevap

hayr
,·eı·JJ.1

kapıyı açtım.

(l\lahadi

Karikatür j
zünden çık
dava
Bir

ınsanın

hilafına

karikıt

yapılabilir

mi, y9
maz mı? Geçen g'
Fransız mahke
de bövle bir lt
rü'yet ediln1işti.
Hiç bir kanund~
olmıyan bu mes'e
aslı şudur:

Bir karikatürist•
denberi her sene
ruf zevatın karik~
lerini yapar ve t'
edermiş. Bir biti
bu sene kendi kıl.
türünün teşhir ed1
mesini istemiş,
dinlememiş,
bW
da va etmiş ve hıt~
zanmış,
fakat
frank yani beş, oı
ruşluk tazminat
rak.

=-Saat on üçü hiç çalar mı.

DÜ1 ry Al)A OLUP BİTEN
VAKALARDAN İNTİBALAR

!1aymun

lisanı

••

Oğı·eı1mel{ l{olaylaştı.
Bir llıgat kitabı
da n~~ı·ettiler
Ne zannettiniz ya? ...

~~nya ve bu dünyanın yaşa~gıınız

bugünkü devri öyle
devir ki her hangi bir
tcat, keşif ve ya buluş karıısında :
- Acaba olur mu?
Diye sormak saçma oluyor.
Çı;nku bütiin saçma sapan
dediğmiz şeyler birer vakıa ,
birer hakikat şeklinde karşımıza

e:oi
cal>

~

?1r

o

İhtiyarlık

por yap-

Otuz sene eve! amerikalı •

ı\frika

ormanlarında

•
mıya manı

eğildir

Anneııinin

bu sevinmeııine
cevaben Rober boğuk bir
ııesle dedi ki :
- Bende aynı fikirdeyim
anne. V c artık kağıt üzerinde
koşan kalemin
cızırtısından
başka bir ~~y iııitilınez oldu.
Rolıer mektubunu bitirince
kemali memnuniyetle içini çe~
kerek:
- Oh!
diye mınldandı,
hamtiolsun artık kın-tuldum.

-

•.
t

!,

ihtiyar aktörü

xıx

-

Bana bak Jülyet
Emriniz madam.

İlacımı yatağımın baıı
>ııcundaki masaya koydunya?

- evet madam.
- Teııekkür ederim Jiilye~.
Haydi artık sende git yat
krrım.

- Allah rahatlık versin
madam.
Jülyet odadan çıkh. Şezlon
gun üzerinde bitabane yat makta olan Mac!am Meryadek
baygm gibi bila hareket uzanmış yahyordu. Hizmetçi kız
çıkınca Elzi dirseği üzerinde
doğrularak kaşlannı çattı ve
sonra tekrar şezlonga uzana rak uyuklamıya başladı
Elzi bir müddet uyuduktan
sonra odada yabancı bir mevcudiyetin bulunduğunu hissetmiş gibi gözlerini açtı, ayak
ucunda ayakta durmakta olan
bir adam siikütu dindarane
içinde kendisini taabbütkiirane
temaşa ediyordu. Genç kadın
karşısında bu hayaleti görünce
tebessüm etti; lakin biraz sonra
aklını başına toplayıp somur tarak:
- Maks, dedi, bu yaptığı nız ş ey iyi d c.ğil. Beni müte vali b!r surette takip etmekle
rahahmı selbetmiş oluyorsunuz.
Delikanlının dudakları titredi,
fakat cevap vermedi. Genç
kadın devam ediyordu :
- Bakınız n~kadar bitkin
ve nakadar yorgunum . Ben
size ne yaptım ki beni mütemadiyen iz'aç ediyorsunuz?
Delikanlı şimdi sap san
kesilmiş hüngür, hüngür ağla
yordu.
Elzi Meryadek tatlılıkla :
- Aglıyor musunuz? -dediHalbuki ben arhk aglıyamı
yorumda. Şimdi en büyük
arzum bir an eve! ölüp şu
hayattan kurtulmatır. Bu temenni karşısında Maks titredi
ve hıçkınklarla boğulan bir
sesle :
- Ne sayıklıyorsunuz Elzi?
dedi. Elzi neden ölecekmiş
siniz? Siz ki temamile bigünahsınız. Zevcinizin sağlığında
okadar ıstırap çekmiş olduğunuz elvermiyormuş gibi , onun ölümünden sonra da el' an
elem çekiyorsunuz. Bakınız
ben bile ölüm istemiyorum .
Ben lıi dünyamın en harap, en
meyus ve en bahtsız bir ada-

r.orç Favset 50 senedenberi sinema
ve tiyatroda
r

herkes batta belki siz bile en
menfu"• en kanlı bir fi'lin
çalışmaktad•r
faili olarak tanıyor. Bütlin
aleme karşı bigünah olduiumu ispat etmek için çok pek
çok uğraşmiya, dic'.i:amiye ihtiyacım var bina.?naleyh size
yalvarınm Elizi; bu çetin vazifemi ifa için bana yardım
etmcliainiz. Çünkii.. sizi seviyorum Elzi...
- Maksi ..
- Of! Bunu size itirafa
mecburdum Elzi sizi büiün
kuvvetimle sevdiğ im içindir ki
bu kadar müşkülat karşısında
fütur getirmeden didinebi!iyorum. Bir çok defalar intihan düşündüm; lakin s:zin
dünyada yalnız ka!acağ:mzı
kimsesiz,
müdafaasız insan
denilen zalimler içinde bulunacağınızı göz önüne geti~ince
intihardan vaz geçtim. Şimdi
ki artık zevcenizin vefatı
dolayısile serbe~t bulunuyorsunuz; size a.şkı!llı açıktan
açığa itiraf edebilirim.
- Maks Al.iah ~kına olsun.
- Hayır, hayır... Size serbe.:;tainiz diyorum, beni sevmekte, bana kar~ı aşkınız: itirafta temamen serbest•lniz.
Şimdi mesele katili
bulup
meydana çıkarmakta ve benim
ellerimin zevcinizin k2.nına bulaşmamış olduğunu ispat edebilmektedir. Ondan sonra arbk mes'ut olmamıza hiç bir
hail kalmıyor demektir. Çünki!
sizin de dünyada bir saadet
Hı•lld ismini bilmezs n 'z fakat onu tanıdı{jınız muhakkınız var; siz ki şimdiye •
lıakkııktır: Cor<: t'avsl'l ... Daima ikinci clt>rcce roller
kadar çok ıztırap çetiniz.
oynamasına ra!jıuı•n nazarı dikkati C<'lbC'tler.
Beni dinleyiniz Maksi
Girıııedi!ji filim, üzerin<' almadığı i'j yok uibidir.
Ben sizin bigünah olduğunuza
istaııbullulaı; kcndbiııi son dafa olaı•ali. (Opera) sltemamen eminim; sonra bana
karşı perverde eimekte oldu- n<'nıasıııda !JP<:cıı YC l•'red ~il>lonun esl'ri olan «düşmanı
filiıııiıul<' IJi'ırıııii:;h•ı-, mnvaffakly<'lini her zamanki
ğunuz saf ve lekesiz :ı ~ kı da
uihi aıı.ı,ıaıııı'jlnrdır ..
biliyorum. buna mukabil bec:orı:, Favs<'l .\ııwl'ilmnııı ı•n ihliynr al.türüdür. Bu
nim de sizi sevmekte olduğu
uiin
j 1 ya,1111la hııhınnıaı.ıa, o.;:ılıneye inlisaı) edeli 50
mu gizlemiye lil zum gSm:iyos<'ll" olııı.tıd.ı lır. C:ıwı: f<';nsct ilk filimini hundan t4
rum. Fakat miişterek ve miistakbel saadetiı:1iz namına i!ı
st•ıw "'"' yapıııı:-tır.
O z:ı:ııaııdaıılıPı·i siıwıu:U'ılıl,; yaıımal>la, ıııaJıaza, bu,
tiyatkar olunuz Maks! biitiin
kuvvetinizle de bigünah oldusahıwıl<• ,;:ılı:-ııı:ısıııa ıl:ı mani olınaıııakladır. Corç Fağunuzu ispat ediniz.
vsı•li hu ilıtiyarlı!jın:l:ı hıı kadar ı;alı'jlıran para hırsı
Bu sözler karşısında delide(jilılir.
Kı•ııılisiıw soı·.ırs:ıııız ıı CIC'celeyiıı tiyatroda Şekisp\kanlının yüzü güldü, bütün çehresine derin bir saadet tatlı
rin hiı· ı•sı•ı·iııi oynaılıli.tan soıwa ertesi sarnıh sludyolığı çöktü.
,ı:ı bir Hws jPıwrali olmak bu suretle kcnbi çehremi
( Mabadi var J
n• kı•nıli lıiiviyl•tiıııi ıa~ıınali ho~ıınıa iJİdiyoı•I •. » der •

mayDwıyııııııı eıı yaşlı sporcu~llnların dili hakkında tetki.il.ta çıkıyor. Maksat insanlann ' lan kimlerıliı"I Fakat, sporcıılııktarı mıitek11il de,i'Jil, halen
l~lk devirlerde konuştuklan
her
lıarıgi lıir ııııisabakaya
laanı anlamak.. Çünkü bu
iştiruk l'dı•bileıı eıı yaşlı spor~İınin kanaatine göre insancıılıırl
il.rın ecdadi maymunlardır. Ve
Birisi misler Fov/cr Diksoıı
?1aYmunlann dili öğrenilirse
ilk insanlann konuştuklan !illan da keşfedilmış olacak, ..
i, y9 Camer uzun zamanlar uğ eng taşıyor ve nihayet bir kitap
hkefl lleşrediyor. Fakat otuz sene
r tııı ~\>el ya insanların bu günden
t aha akıllı olmaları ve yahut
şti.
a daha idraksiz bulunmaları
undıı tİİ~ünden bu alime kimse
mes'el tıfat etmiyor. Hatta zavallı
•carner» le alay bile ediliyor.
I Fakat bazı sivri akıllı alimürist• er bu ip ucunu yakaladıktan
sene ~ııta hiç dururlar mı? Derhal
ari\;9 leil.Ça)ar sıvanıyor ve her mil mıyım 1
tteıı yüksek ilim adamlan
- Maks size yalvarınm ..
ller Dür disk ularkeıı
ve t ~Cak odalarındaki masalarını
- Hayır Elzi, hayır. Şayet
r biti ~trkederek Afrika ormanlanna isnıiııde bir İngilizdir. Elyövın
<< 7i. » yaşıııda olaıı bıı adam sizede kalbimi dökemiyecek
tdi ktJ q)1Yorlar.
.tj ~ lluııJarın arasmda en mef - doğıışwıurı yıl dönümünde · olursam öyle hissediyorum ki
çıldıracağım. Mücadele kudreır ec.ı bUrları Fransız alimlerinden lam bir millik mesajeyi dıır
iş,
lııt~ l<.aimet ve Y a1 darülfünunu ıııadcm koşarak lwlelıııiştir. timi kaybedeceğim. Bu öyle
menhus bir sır ki beni boğacak.
Jjİ~ llttıderrislerlnden
Amerikalı Lôkiıı iş /ııı kadarla kalmıyor:
<<
77
ıı
yıışıııdalci
bu
adam,
ve
bunu artık yalnız başına
~
ofesör (Yerkes) tiE.
bıı
koşııdaıı
bir
gıiıı
evel
de
omuzlarında taşıyacağım. Sizi
~e h9 ~ ~rofesör «Yerkes» 1923 se......
evfrıımişlir... Ve Jıaya gelip rahatsız etmemin sebeakat lııesknden berı tetkikat yap- iwd11 ilk def11 olal'lılcl
bide bu müşkül dakikalarımda
beş o~ ~tadır.
D(ıJcri bir Alnwııdır: Her
. 't li / 11di eli ile yakaladığı bi- Dör, « ;)U ı> yaşında. Ru sizden kuvvet ve cesart almak
iın~
llııı ışt, diğeri erkek iki may- ııaşlı ı;porcıı da Kolonya id - içindir.
- Maks! ..
ıt,111\tı evinde bir kafese koyİ11cı11 §<'nlikl<'l"iııde disk al Çok rica ederim ı::1~ ·,
1~1 \"e senelerce bu maymun
mııkfll ıiçıi11cıilü?fıi ka::wı sözümü kesmey:ıı·z füıg .. ı '. _ı
ıı karşısına geçerek her çı1111.~lır.

a

cebeli

-49- Nakili: A. Cemalettin

Derya ve ııık cebeli

Ölülerle konuştuğunu, öte
~ünyanın beyaz kefenli sakinl"İnin fotoğraf.anın bile çı
karttıklarını iddia eden insan~ın yanında maymunlarla kollııştuğunu ileri süren ve hatta
rdıklan sesi gramofona ,
kei)i b11 hususta bir de lügat kitabı
Yazan akıllı hiç te insanı hay- pit ettirerek bu sesler üzerinde
ıate~
rete düşürmez.
uğraşmış ve böylece maksada
Buğün, bir çok yerlerde
vasıl olar.:.k :
b11lunan asan atika ve insan
- l\1aymuncayı öğrendim ..
tııkazı ile iptidai insanlann
Diye ortaya atılmıştır. Pro)tkilleri, kullandıklan eşya ve
fesör , bu iddiasuiı bir çok
alimler huzurunda ispat ta ethatta yazılanna vanncıya kadar her şeyleri malüm olmuştur. ıniştir. Nasıl mı?
Gramofonunu almış, hayvaFakat bu yaşamış ve yazı
nat bahçesindeki maymunlann
Yatmış insanlar acaba birbirkafesinin
öniine d . kmiş ve:
~ri ile nasıl konuşurlar, nasıl
İşte
selam böyle verirır
lisanla ifadei meram
mıyıı
ler..
ederlerdi?
Diyerek maymunca selam
kadı
işte butün gayretlere rai'tsesi
veren pliikı gramofona
oaıll llıen bu cihet meçhul kalını
koyunca bütün maymunlar
ış 1
hep beraber aynı sesi tekrarakı) r-~or...,...,;;;;""'""___....__"'!!
lıyarak mukabil selamı vermişler. Diğer sesler hakkında
da aynı şekilde netice alınmış.
Bu profesör
bununla da
'kalmamış, bulduğu «32» kelimeden
bir de maymunca
lügat neşretmiştir.
llmln, muhayyelenin ve yahut ta şarlatanlığın bu derece
cür'etinc hayret etmek doğru
su elde değildir ..

(C:arııer) isminde bir alim,

Işık

" ' " ' ' 1

Genç kadın odada yabancı bir mevcudiyetin bulun doğunu hissetti ve glJzlerini açlıflı zaman...

·

'Pansızın çıkıveriyor.

verıı

Derya ve

~,,..,..J.ID _:.~-~.Amerikanın en

Ah bu kadınlar
ah!
iııyiliıleriıı ıııurııf />ir ka-

duı lcıyyarecisi ıııırı!• · . i.mıi
ı< Jlel »lir. Geçeıılerdı· Jııyil
leredeıı /ıcwıılunııruk de[jmc
erlcef}i11 göslereıııiyece[ji bir
cesaret ibra:: ederek la tenııbi
Afrilwyrı gidip gelmiştir.
Şimdi /ııı Jwclm. fayyarecililc yıl:ıindeıı l•ocıısıııclaıı ayrılııuıkilıdır. Ledi « Het ıı
lcocas111ııı rı:a.~ı /ıil<ifııuı Amerikcıycı gitmiş, korıısı da ya::elelerde bir il<iıı ııeşrederck
lwnsıııuı Ameri kcıdcı yapaca1)1 borrları lanıııııyacafiıııı
pildirıııiş. Karısı clıı lwıw cevap olcır11k lıcııı .4ıııaika
labiiyetiııe yeçıııiye lcşcbbıis
elmiş, lıeııı ı/e lıir taltik <lavası
açmış; şiıııdi si:: !Jelin de
kadmlarııı erkek işine karış
ıııalarııuı larcıftar olıın. Netice nasıl kendini yösleriyor.
Alı l>ıı /;ıu/ınlıır. alı!

Kadın hastalıkln

hekimi: Doktor

CEMAL ZEKİ
Her tiirlü kadın rahatsız
lıl:larım ciddi surette teda.. · ,..de-. Şehz:ıdebaşında F ev-: .,~ nddesi 17numara. Çar'4 ' '' r ":l:ı!eri fukaraya pa-

f·l . . ,., • l

... ı,.. lı:-.

GP<:ı·nlı•rılı• ılost laı·ı (;urı: Fın•sı•lt• siııemacıhkla t4
üıwfı ~<·nPıısini iılrak Plli(ji iı;in hüyük hir ziyafet
\' l 'rlll İ" Jı 'l'I Jİ 1'.

namzetlerin~
İstanbul Aksaray askerlik
şubesinden :
İsimleri zirde muharrer zabit namzedi efendilerin berayi
sevk (24) saat zarfında şubeye
müracaatları .
Hamparsum oğlu Maksut ,
Haci Ahmet oğlu Mehmet Kemal, Mehmet Cemal oğlu Hüseyin Avni, Seyfullah oğlu İs
mail Hakkı, Şükrü oğlu Mehmet Cemil, Avadis oğlu Tarodis, Mehmet Ali paşa cğlu
Hafız Celal, Yusuf cğ'.u Süleyman, İsmail Hakkı oğlu Mustafa Hayri, Nuri oğlu Asaf
Nuri, Hüseyin Tahsin cğlu
Mehmet Ruhi, Mustafa oğlu
Şükrü Mehmet, Hasan oğlu
Süleyman Sırrı, Haci Mehmet
oğlu Apdülmecit, Ali Riza oğ
lu Mehmet Şükrü, Cemal oğlu
Ali Ferruh, Mustafa oğlu Mehmet Feyzi, Hazim oğlu Mehmet Halit, Hasan oğlu Sadet·
tin, Mehmet çavuş oğlu Mehmet Ltltfü, Mehmet Cemal oğ·
lu Seydi, Mehmet Hilmi oğlu
Hilmi, Mustafa Amir oğlu İs
mail Hakkı, Neşet oğlu Şev
ket, Kamil oğlu Ahmet Necmettin , Ahmet Emin oğlu
Emin efendiler.

la Jit

cumhuriyet
Şapka mağazasında

Altın

medalya

Parisin konfor modem serğisi Galatada Voyvoda cadde•
sindeki Cumhuriyet Şapka
mağazasını takdiren albn me•
dalya ile biiyük bir takdir•
name göndermiştir. Sebebi:
Mezkür mağazanın tertibatı
dahiliyesinin fevkalade intizamla cereyan etmekte olması
başta «Habig» firması <>lmak
üzere Avrupanın en büyük
ve namdar fabrikalanndan
hususi suTette getirilmiş en
şık ve
modern şapkaların
mezkür
mağazada
daima
m~vrut bulundurulmasındandır.

Operatör
Ahnıet

Burhaneddin

Cerrahpaşa

hastaneai
operatörü
Muayenhane: Beyoğlu, Rus
sefarethanesi karşısında 348
numara! Suriye çarşısı apartımanı 8 numarada. Telefon:
Bevoqlu 1615.

.ı..

Telefon:

ÇARŞAMBA

1!3

İs.

ŞUBAT

•

1202

~u

,.,
Po

İDARE İŞLERİ

1929

İs.

'

DEVLET MATBAASI

e

n1:vı

ıcen

"

3872
nıükenı

En
ınel

tanı

ve

ayarlı saattır
Dakika şaş

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

teıni

n1az,
natlı

ve ehven fiat!a sa-

çıktı.

Birinci cüzü

iht

DOK.SA.

Büyük roman

lira
11
Selami Ali efendi Papas
ev
144 senevi
«
Balkapanı hanı üst kat 34
96
oda
Rüstem paşa
«
«
«
«
«
«
«
35
48
«
«
«
«
«
«
«
36
72
«
120
dükkan
Karabaş
vapur iskelesi
,;~
«
Fener
Tevkii Cafer
cerah
3
hane
204
((
«
Atik Mustafapaşa atar
13
Ayvansaray
60
«
Kadıköy
Zühtü paşa
Reşadiye
31-1
«
120
«
«
96
«
«
Osman ağa
Nazhet efendi
49
«
144
Balada evsafı muharrer emlakin 13-2-929 tarihine müsadif çars~mba günü saat 15 te
temdiden müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin emvaii metn.ke icar komisyonuna
'llÜracaat Pv1emeleri.

"

müdürlüğünden:

HAKİKAT

11..:.'tru,.:e nu ü· 'veti

11 v :ı.

::.ok.:yı

ma.aıaııt!sı

"

YAZI İŞLERİ

•

16 büyük sahife ıo kuruştur.

tıln1aktadır.
Jlaşlıc.1 sanı dükkdnlaımdaıı

·roptan

n

ararınıı.

san~.

Ulkaı•do f,evi Ye IJiradcri
İstanbul,

Havuzlu han 9-14
Her cins saat deposu.

Veresıye
HaftaM<
) -1 <
a

1'-

J(IJŞ

..

)

~ l"J~

1i

... - Çok zaif, kansız ve i~tihasızdırlar.
Doktor Ne için bir şişe olsun PERTEV ŞURUBU

yoııarı
müdürlüğünden:

umumi

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 kad~r
tehir cd:ldiği ilan olunur.

l~ÜRKİYE İŞ Ilı\
s~' rn ı.l ·esi:

-

(A

'K, Si

.

tediye
- c<lil111is .'ı.\Jt. U.

U' ı liradır

Unuııni .ı\lüdürli.ik

· Ankara
şubeleri:
.'\ ıı l,a!'a

.\dana

.\yvaltk

j..,:anhul

Traıızoıı

Zoııuıılılal,

na li l.l•siı·

lhıı·sa

l\.ay-.ı·ı·i

izıniı·

(j İt'l'SOll

Sa11t'illll

fülrl•ınit

l'Hüsail

ıııuaıııclitl, kuııılıaralilı',

:HPt"<İıı

l.a ... :tlaı·

Devlet matbaasi müdürlüğünden

HALK
Haftalık

resimli halk

mecmuası

Maarif vekaleti talim ve terb!yz dairesi
tarafından pazartesi günl~ri neşredilir

1 inci

nushası
Nushası

bugün

çıktı

(3) kuruştur

Tevzi mahalli; Cagaloğlunda Devlet matbaası satış yeri

---

-- ----·-· · --

Evkaf müdüriyetinden:

Şehzade levazım ambarile Üsküdarda Ahmediye imaretinde

mevcut müstamel yün ve ot minder, yastık, zeytin yağı fıçısı
koltuk, sandalye, kerevet, seyyar mutbak arabaları, dökme
soba, hurda demir, hurda bakır ve buna mümasil hurda eşya
ayrı ayrı aleni müzayedeye vazedilerek şubatın
yirminci
çarşamba günü saat on beşte ihalesi icra edilecektir.
Tal ip olanların şeraiti anlamak üzere levazım idaresine ve,
eşyayı görmek için de her gün öyleye kadar mezkür ambar
memurluklarına müracaatları.

Satılık vapur
Haliçte aya kapı önünde demirli, rüsumat muhafazasına ait
3 N. muhammen bedeli 13,960 lira, müzayede kapalı zarf
usulile 20 şubat 1929 tarihinde defterdarlıkta yapılacaktır (334)

Satılık vapur .
Haliçte aya kapı önüude demirli, rüsumat muhafaza idare·
sine ait 1 No. Muhammen bedeli 10,400 lira, müzayede kapalı
zarf usulile 20 şubat 1929 tarihinde defterdarlıkta yapılacaktır.

LE

Ayva 1~ Surat
[MERSİN} vapuru

Yaz! makinesi
(Adler) in ufki hurufat tipi
imtiyazı münhasıran Adler
yazı makinesine mahsus bir
hususiyettir.
Arzu olunduğu kadar çok
kopyclcr çıkarılabilir. İlelebet dayanır.
İlk yazı makinesi 1898
senesinde ADLER fabrikası
trarafından imal olanmuştur.
Bill:ün düny:ıda 360,000
makine satılmıştır.
Türkiye vekili umumiliği:
İstanbul, Galata Voyvoda
han No 7-2U, pasta kutusu:
Galata 447
Anadolu vilayatı için iyi
acentelikler ve seyyar memurlar aranıyor.

V0,1~31

1~ Şuha~

17 de Sirkeci rıhtı .ıı:ı
dan hareketle (Gelibo!u, Çanakkale, Küçük kuyu, Edrc~
mit, Burhaniye, Ayvalığ) a
gidecek ve dönüşte mezkür
iskelelerle birlikte [ Altunoluğa] uğrayacaktır.
1

.
.
'
TAYYARE CEMiYETiNDEN : '
500,000 tane aza taahhüt
verekası ve ( 50) tanede müfettişlik talimatnamesi bastı
rılacaktır, talip olacakların pey
akçeleri ile beraber Şubatın
on ikinci Salı ğünü saat on
beşte piyanko müdürlüğünde
müteşekkil mübayiat komisyonuna müracaatları.
Piyanko müdüriyeti binası
nın alt katında yaptırılacak
olan takriben 1500 kilo demir
dolapların beher kilosu imal
ve yerine konulmak dahil olduğu halde yirmi beş kuruşta
talibi uhdesindedir. Tenzil etmek isteyenlerin Şubatın on
ikinci Salı günü saat on beşte
mübayiat komisyonuna müracaatları ilan olunur .

Doktor Feyzi 1\hıııet 'ı

tek
lo Ji
lq,
!/lih·

111;~

Gelibolu için yalnız yolcu
alınır. Yük alınmaz.

lra~lOl Hıncı pOSia:>ı
(REŞİTP AŞA) vapuru 1-1
Şubat Perşembe a~ şamı Galata rıhtımından hareketle
[Zonguldak, İnebolu, Sinop,
Samsun, ::Z:ye, ~ -ıtsa , Ordu,
Giresun, Trabzon 1 iz:: ve
Hopa]ya gidecek ve dön~'"
pazar iskelesile ( Rize, Of ,
Sürmene, Trabzon, pulathane , Görele , Gireson , Orc'. u, Fats:ı, Sams:ın, Sinop
lncbo!u] ya uğrayacaktır.
Hareket günü yük kabul
olunmaz.
Karabiga pcstalarım•z için
1 J. .Şubat Pcrşembe gününden itibaren tatbik edilecek
seyrüsefer programı
Cumartesi Çarşamba postaları : İstanbuldan hareket
Tekirdağ, Mürefte, Karabi(l'aya uğrayarak gelecektir.
Pazartesi postası: İstanbul
dan hareketle Tekirdağ ,
Marmara, Erdek. Karabigaya
gidecek ve Şarköy Mürefte,
Tekirdağa uğrayarak gelecektir.
Perşenbe pestası : İstan

buldan hareketle Tekirdağ,
Şarköy, Karabigaya gidecek
ve Erdek, Marmara Tekirdağa u;'!rayarak gelecektir.

Firengi, belsoğuklugu, cilt
prostas, zafı tenasnl ve ka- 1 'İl
Galat:ı
köprü başında
dm hastalıklarını en son u- · l9
merkez
acentesi.
Beyoğlu
sullerle az bir zamanda ınu~;){):!
l?Slf şeraitle tedavi eder.
Mes' adet hanı altınde daAdres: Babıalı, c:ıgaloğ!u
irei r.ll'?.>u~:ıd:ı şube acentesi
yokuşu köşe batı numara 43
İscıı.'lbul • 4 f)
Telefon: İstanbul 389~
!
•.

c

..

~&-1!~------

Corı ı < 1 1~j~P.~

tf 3, (
Bayram günlen tekarrüp
etmezden eve) muameleni·
zin 24 saatta ikmali için bu
ilanı kesip Eminönü karakaş
hanı tahtında 15-16 numa·
raav müracaat ediniz.

postası

nadolu 1 :)aş~~t

Çarşamba

1

l ı D.>rçe U.
•

tialll{

-ı

Tarihi tesisi: 1906
Müessisleri: Dresdner bank
A. Şafhavenşer bank F e·
rayn, Nasiyonal bank für
Döyçland.
Merkezi : Berlin; şube
leri: Hamburg, İstanbul
«Galata ve İstanbul »,

akşam

Sirkeci rıhtı
mından hareketle doğru [Zonguldak , İnebolu , Samsun ,
Ordu, Tırabzon, Sürmene ,
Of ve Riz;! J ye gidecektir.
Tafsilat için Sirkecide Mesadet hanı ittisalinde yelkenci
hanında
kain acen~esine
müraı:aat. Tel istanbul 1515

İzmir.

Gaa!ata

kısmı

telefon:

Beyoğlu:

Alemdar zads
Biraderler ve
11ahdunılan vapurlar
Seri ve lüks Kar:ıdeniz postası
Yolculann her türlü istirahatlerini temin etmiş olan
Muhalefeti lıava hasebile '
hareketi teehhlir eden
J 111
vapuru 1;;

M!"I!.e t

Şubat

Çarşamba

günü akşam saat 17 de
Sirkeci rıhtımından sureti
kafiyede (Zonguldak, İne
bolu, Sinop, Samsun, Ordu,
Gireson , Trabzon , Rize,
At:na ve Hopa ) ya azimet
ve avdet edecektir.
B:letler vapurda da verilir.
Müracaat mahalli: İstanbul
Balık przarı Y eniticaret han
Telefon: İstanbul 1154

247, 243, 684, 685
İstanbul kısmı telefon :
İstanbul 2842, 2843 .
Deposu : İstanbul Tütün
gümrüğü. Telefon :
İstanbul 3227.
Biluınnm banka muamelatı icra
ve hususi
kas-:ı.lar icar olunur.

1-1

-

Srıati11 ilri11 trırZfi•sı

'011

Kuruş

6ıncı

sahifede santimi

Sinci
4Uncü
3üncü
2nci
linci

«

((

((

((

«

((

((

((

((

((

25
50
80
120
200
400

relgraf: İstanbul Saat
İlan muhteviyatına dikkat
1!unmakla b~raber bu husustı
mes'uliyet kabul edilmez.

Dokt.or A. Kutıel

Gazetemizde intişar eden
bütün yazıların hakkı
Elektrik makinelerile bel somahfozdur.
ğukluğu, idrar darlığı, pros- l----:\-:l-m..:.:::n:.:e=~:.:<:.:ı.-=t:-;l_a_r_ı_--ı
tat, ademi iktidar, ve belgev.,
00
şekliği serian ve cilt ile firenVilayetler için: Senelik 17
ğiyi ağrısız tedavi eder.
altı aylık 900, üç aylık soo
Karaköyde Börekçi
kuruştur. Ecnebi memleket·
fırını sırasında N. 34 .
!er için: Senelik 30\)0, alt'
aylık 1600, üç aylık
Operatör
900 kuruştur

1

HALİL SEZAİ
BASUR l'lEMELt-:l~İ

Fistül ve sıracaları ameliyath, ameliyatsız elektrikle tedavı ve bilcümle ameliyat icra
eder. öğleden sonra Divan
yolu Acı Hamam No 20

Ramazan 2 1347

7'rılıTiın

Güneş 6,58 Akşam 17,39
Öğle 12,28 Yatsı 19,1~
ikindi 15,19
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Karadeniz

Salı
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Üsküdardaki şüheda kabristanı etrafına duvar inşası ( 26-1929 ) tarihinden itibaren (23-2-929) tarihine müsadif Cumartesi
g[nü ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Talip olanların şartname ve şeraitini anlamak üzere
her gün saat ondörtten sonra İnşaat idaresine ve ihale günü de.
idare encümenine müraçaatları.
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