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her yerde (5) kuruş

Ortaköy e büyük bir duvar yıkıldı ve tramvay sefer erini
• •
uğrattı; bu duvar yol ıçın bir tehlikedir.

inkıtaa

•

Bir inhidam ve bir tramvay kazası

MÜNDERİCAT

i te

ar 1'1 r11
dıvarı yıkıldı, tramvqy..lar aktarma yapıyor
Dün gece, Beşiktaş ile urla.köy arasında ve Çırağan
sarayının
ilerisindeki Çifte
8
ıtraylara ait büyük bir duvar
>'ıkılmıştır. Duvar gayet büyük~r. Yıkıldığı esnada nüfusça
1 _ır zayıat olmamış, fakat yı
jb tramvay yolunu kapamış
0
duğu için Aksaray-Orteköy
:: Bebek - Eminönü tramvay'<tl't geç vakte kadar işliye
lll~tir.

Ancak , aktarma suretile
llıiinakalat temin edi!ebilmekedir.
t 'framvay şirketi, münakalatı
eının için bütün amelesini

t

bu yıkıntıyı
mur etmiştir.

kaldırmağa

sahifemizdeı
Telgraf haberleri, Polio
haberleri, Niçin ve ıaire

2 - nd

S - ncıi :sahifemi:uleı
Günlln tarihi, Kari sütunu, Seyit
AJı reis
4 - ncü sahi/emizde:
haııralurı

5 - nci sahifemizdeı
Sineına

Duvarın yıkıldığı zamandan
beri çalışıldığı halde son daki-

kaya kadar tramvay yolunu
açmak ve aktarmasız münakalatı temin
etmek kabil
olmamıştır.

Saut

ı-ütıınu,
cı ı } » ti

Dünya şüunu,

hiç

~alar mı?

Emden kruvazörü bugün
saat dörtte limanımızdan hareket edecek ve Portsaide
gideceklir.
Emden şehrimizden hareket
ederken kendisine Ilahriyemiz
tarafından büyük bir teşyi
merasimi yapılacaktır.

Bu sabah, Fınd ıklıda da bir
kaza olmuş, bir tramvay arabasına asılanlardan üç kişi yol'
kenarın~a duran bir kamyona
çarparak yaralanmışlardır.
Cümlesi tahtı tedaviye alın
mıştır.

Viyanada kıs
kanc, kocaları nasıl tatmin ettiler

100 teneke
İspirto nasıl Bebeğe
çıktı ve

elek utyen kadın
lar için, teslim edersiniz
ki, yüksekçe bir yere
itiraf etme.
çıkmak cidden müskildir.
lizım;
ne del\leselil böyle bir kıyafet
takibat
tm;ıvan
. bir hanımın bir rece
Yap ur ıııerdi veninden c;ık yapılırsa yapıl
sın, ne kadar
ıııası, yi'ıksekçe bir set
üzerine
düşü
üst ünde durması, ondan
daha alçakça bir yerde lürse düşülsün,
hulunanlar için baylı ga- ithali memnu
bir şeyin inrip bir yaziyel doyurur.
sanlarda dol,tı:-;lra salonlarında, ağurduğu
kiir
yakkalıı ho)·ıyanların vaziyeti de hüyledir. işle ümidi, akla
gelmiyecek
Jıu yüzdt>n, Yiyanada bir
şeyler yaptırı
ı:ok t'rkt'lder, kısa elek
yor. İşte tütün,
uiy<•n zen·elerini ayakka·
sigara, ispirto,

et°ganisfanda hakiki vaziyet nedir Amerika sefiri
değişiyor mu?

©oll~fil\

w~Ik.

« Nevyork Taymis » gazetesinin neşriyatına gör~, Amerikan sinema idaresi umum müdürü M. « Mayer » e Türkiye
sefirliğini kabul edip edemiyccegi, yeni cümhur reisi
mösyö Huver tarafından tek f
edilmiştir. Bu zat evelce «Nevyork » ta tiyatro işlerile de
meşgul olmuştur.

Mösyö Huverin eski
samimi bir dostudur.
Meğer

t

1'ııriJıf

Emanııllalı lııı:rc//ı•ri, bilıilıire

islifalcınııı

biraderi

.., "11", hakiki
vaziyete dair
~•evsuk malümat yoktur.

1. ~iler,

yeri

Şehrimizdeki

kral Amanullah han

l!Qıvvetlerl tarafından yakında

ıılclıklıırı

Kabil

üzerine hücum vaki
olacağını haber aldıklarından

ıf

.

yağmalara
baş 1amışlardır,
«Kabil»den başka «Celalabat»
şehri de yağma edilmiştir.

t irli ir
Viyanada ihtikarla işte
böyle uğraşıyorlar.

bazı

çeşme

memurları, çeşmelerden balık
çıkmasını gayet tabii görmek-

tedir.
Bunlara nazaran, çeşmelere
demir borularla nakledilmekte
olan bu sulardan her şey çık
ması. melhuzdur. Bunların demir borularla nakli ise milyonlarca liraya mütevekkıftır .
binaenaleyh ç eş m e !erden
her zaman balık, hatta başka
şeyler de çıkabilir, denilmektedir.

Biraz iptidai ama
ş

imiş!

!erden balık cı kınası hayretle
karşılanmıştı. Bu hususta bir
mulıarririmiz tahkikat yı:ıpmış
tır. Şebremandinin alakadar

ldıiııı/c islimı11 cı/ı•rlaf;l'lı

el londra, 15 - Efganistan..~Vaziyet gittikçe bulanmak11..

ve

Çeşmelerden balıkta, her şey de
çıkabilirmiş!

- .. - bir resim:

tabii

o

1

Milli iktisat bankası.
Milli iktisat bankası hey' eti
umumiyesi bugün toplanmaktadır. Ma!um olduğu üzere
bu banka, kara Kemalle alakasından
dolayı
tasfiyesine
karar verilmişti. Şimdi, bu
toplanma usulen böyle bir
hey'eti umumiyeden geçmek
lazımgelmektedir.

Kuduz köpekler
Şehrinıiz
civannda

~3

4

6

kuduz bir köpek taraliı ı
dan ısırılan ;, kisi İs
tanbula getiriln~i~ Ye
l'i
jnndan112 ı uhafaza,,,
. •,,
,_......
ı
.
sııılı
~,
.. ._ p tc(1avılfer h.ıı '!1u.htddrltJrı CtJZ.alandırmakfrı kullanılan makinl'
\ttadeı d gı hır fı.rııattan is - ı sapan insafsız esnaf yalnız hancsinc seYkcdilnıise erek ihtikar yoluna
( Mabadi ikinci sahil'e<f P )
tir.
·
Yfllıada

ele geçti?

.

Emden öğleden
sonra gidiyor,

3 kişi yaralandı

illallah kaçakçılardan

Kısa

Bir nmç liil, Sorstriligimin

me-

Lustracılar

rakı

kaçakçı

lıkları

meydanda. Bunlardan
her gün bir

Şehrin

rakı

kaçı yakalanıyor,

fakat baş
kalan başlıyor. Evelki gece
Boğaziçinde, yakalanan kaçakçıları , bu arada. bir misal
olarak zikredebiliriz:
Vak'a , Boğaziçinde , Bebekte olmuştur . Hadise kahramanları
Şevki ,
Zülkifl ,
Belali Mustafa, kara Mahmut oğlu Ali Riza namında
dört kaçakçidir Bunlar, 100
teneke ispirtoyu Bulgaristan\ iyaııaıla yPni ı:-ı•ldl hiı
dan getirdikten sonra Umurlııstı·a salonu
yerinde iki numarasız sandala
hı hoya ıııa -.ıı loıı I;ı ı·ıııa !l il· yükletmiş ve Bebek yolunu
(l!ahaılj ikiııl'i ,;.ılıifP ılı-)

Allah

ı

tutmuştur.

akıllar

versin

Dil varmıyor ama bir
horoz da bu kadar
teessüre değer mi?
Karilerimizden biri bize
garip bir mektup gönderdi,
diyor ki:
«-Bundan
üç gün eve!
yapılan ameliyata rağmen
terki
hayat
eden deli Mehmedimin hadisei vefatı münasebetile te essürümüze iştirak eden dostlarımıza teşekkür ederiz, lütfen
tavassut buyurunuz.»
Mektubu evvela ciddi bir
şey zannettik. Fakat mabadini
okuyıınca kariimizin - affına
mağruren - saffetine hayret
etmekten nefsimizi menede medik. Kariimiz mektuba ilave
ettiği haşiyede diyor ki:
« - Efendim size « Deli
Mehmet» hakkında biraz malumat arzedeyim. Toprağı bololsun, deli Mehmet, «minorka»

/

ihtiyacını

temin

eden

bir

kaçakçı kazanı

Az sonra sahile yaklaşarak.
hamuleyi
karaya çıkarmış,
sandallan da rüsumat kulübesinin tam yanına bırakmışlar
dır.
Sandallann görülmesi
üzerine izleri polis memurlarınca takip edilen kaçakçılar
yarı yolda yetişen memurlar
tarafından

bir halde

kıpırdanamıyacak
kıstınlıp yakalan-

mışlardır.

Mamafi, sandalların Rüsu•
mat kulübesi yakınında bulunınası da dikkati uyandır
mış , memurlar hakkında da
tahkikata başlanmıştır .

Baklava
Görmiyen kalaycının girdiği bahis

r;~~
1

şu

ce-

vahı vermiş:

cinsindan bir horozdu. Gagasını yumurtadan bizzat kendi
elciğizimle çıkardım.

aylık iken
az sonra da
mahallede ne kadar öten
horoz varsa hepsini döğmiye
başladı.~ Bütün komşu tavuklarını kendi kümesine doldurarak bize, komşularla yumurta kavgası yaptıran bu
horozu ~h etmek kabil olmadı. Ailece ~ndisine deli
Mehmet lakabını verdik.
( l\Jalıaıli ildıwi sabift'da .\

Daha

bir

iki

ötıniye başladı,

-

İki okka

baklava da
nedir ki? Sen
getir baklavayı
ben yiyeyim!
- Ya yiye_mezsenl

~~ nıml Yerim ca·
-

O halde bir bahsa girişelim. Yersen ben sana «2»
lira veririm, Ylyemezsen, sen
de bana aynı parayı verir
misin?
- Veririm!
Bu muhavereyi doyanlardan
(Mahadl üçüncü. sahlfed~

•

Şubat
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Son :5aat

Sahife 2

Yantılato

ıe,Tl(if

3

raf !İl
mHn b ~rl e rirlJ

titre 1 g

Hevkuf!arın J
Girdiğ·i ev· nı - Bıı 11e tıyl(U Şimdi bir de ! Bu meşhur
şehre temizlik 1 zengin Afinada Balkaııcla Kadriye h. ımliı G
sıl meharetle
Dükkana gir soydu?
lazım.
öldü
Bulgar- Yunan alakalan yok
Geçen gün l'rabzondan şehrimize gelen
Trabzon nuıallinı n1ektebi nıüdürü Haındi
beyin başından· garip
bir vak'a geçıniştir.
1 lezunen
şehrimize
gelen bu zat, Saraçane
başında, KaYalah sokakta «G-8» nunıarah
tanıdığı bireve n1İsafir

imişler

para

Sabıkalılardan Şükrü,

••

Dün gece saat «3» te, Mahmutpaşa T arakçtlarda Yasemin hanında yangın çıkmış,
han kısmen yandığı halde
söndürülmüştür. Bu yanır.nın
sirayet etmeden bastınlması
muvaffakiyeti kayde şayandır.
Şehremaneti, ana caddeleri
temizlemiş, fakat diğer caddelerde kar öbek öbek kalmış
tır. Yasemin hanına gidecek
sokaklann kaffesi bu halde
olduğu için etfaiye makineleri
yangın · yerine
gidememiş,
nihayet seyyar havuzlar kullanılaı ak hurtumlarla Hacı köçek meydanında kalan arezüzlann suyu yangına sevkedilebilmiş ve etfaiyenin gayretile

nıukinı

sabıka

lilardan IJütfiye
isnıi nde bir kadın olduğu zabitedeki resn1inin
teşhisinden
anlaşılan
kadının bugün, yarin
ünıit

akıllar

Allah

ateş söndürülmüştür.

Zabıtanın tahkikatına

nazaran, yanan yer Mehmet efendile Sabiha hanımın tahtı isticarında bulunan bir trikotaj fabrikasıdır. Yangin, fabrika hal faaliyette iken zuhur
etmiştir. Mal sahipleri ateşin
mangal devrilerek çıktığını
iddia etmektedirler.
Zabıta, fabrikanın yüksek
bedelle sigortalı olduğunu
nazarı itibara alarak yangının
kasten çık:ırılıp çıkanlmadığını
tahkik etmektedir.

edile-

versin

(Hiı•iıwi salıit'Pı!Pn

Ah -

Uç yangın oldu,
biri (!Üç söndürüldü

Evelki gün, Hanıdi
bey dışarıda iken eve
bir kadın gelnıiş, içeri
girnıiş sonra yanlışlık
oldu,i{unu
sö~ li yerek
biraz sonra gitnıiştir.
Bu nıeçhul kadının, el
çabukluğu ile Hanıdi
beyin ve refikasının
nesi var, nesi yoksa
çalıp götürdüvü. bilahara anlasıln11stır.
. .

ele geçnıesi
bilir.

çalmışlar!

met, Mustafa dün gece Karagümrükte Derviş Ali mahallesinde bakkal Hacı Hüseyin
efendinin dükkanına girmişler,
içeride uyuyan arabacı Rasimin cebinden lS lirasını
ve bazı eşyayı çalarak firar
etmiŞlerdir. Bunlardan Şükrü
ve Ahmet yakalanmıştır.

olnıuştur.

Şehremininde

cebinden

mahaat

İşte efendin benim bu pek

sevgili, pek cins horozumun
evelki günkü şiddetli soğuk
larda ibiği dondu , buz tuttu .
Zavallı ötemez bir hale geldi.
Refika cariyenizle beraber bİı1
müşkülatla tavuklannın yanın

dan çıkarıp yatak odamıza
getirdik. Sardık, sarmaladık,
merhemledik .
Horoza pek meraklı olan
refıkam
cariyeniz
ıhlamur
bile kaynatıp içirdi. Fakat
Celal isminde bir genç, dün
hayvanın ömrü vefa etmedi.
Eminönü merkezine müracaat
Sabahliyin kalkdığımız zaman
ederek şahsan tanıdığı, fakat
biçarenin masa üzerinde sırt 1
ismini bilemediği bir adam
üstü düşüp öldüğünü gördük. ~
tarafından sol böğründen ve
• Başucunda ağladık ağladık 1 kolundan bu;akia cerhedildi nihayet gözyaşlan arasında
ğini söylemiştir. Carih aran bahçenin bir köşesine gömdük.
maktadır.
' Fakat bu arada horozumuİki yangın daha
zun öldüğünü haber alan komDün gece iki yangın daha
şular bize başın sağ olsuna
olmuş, Küçükpazarda Şerbet
hane sokağında Zehra hanı
derneğe geldiler ve bizimle
beraber horozun vefatile duy- ı mın evinden ateş çıkmış, evin
duğumuz teessüre iştirak ettiler., bir kısmı yandığı halde söndürülmüştür.
Şimdi,
refika cariyeniz!e I
Diğer yangın Galatada Okberaber rica ediyoruz ki bı• l çılar caddesinde olmuş, bögötü gün dostu ahbaplara
rekçi Mehmet efendiye ait
aleni bir teşekkürde bulunalım. fınnın bacası tutuşmuş, fakat

Böeründen ve
kolundan
vuruldu

!

/

/

//

l"\ MUMffil~lı
1 MTURfWL
•

le1N

-121heqı hizınctçi ile J diği
ınlinasehetini
biliyor, tesi

O,

hcn1 de
kendisine
etnıiş

binnefis
tasarruf
bulunuyordu.

Evin de yarı hanımı
denıekti. () halde?
Hurrenı bu ınuadele
yi halile
uğraşlrken
birden bire kalenı<leki
müınevi:ti ,-e ona ver-

söz ühatırladı. Ergece ıçın vaitte
bulunnıuş, Vahan Aslaniyana da peşin para vermişti. Va'dini
unutmak, paradan vaz
geçnıek ciheti vehleten kendisine müreccah görünnıekle beraber nıııhabbet tellalı
nın evinde bir e<rlenti
....

m üzakerafı
ilerliyor

İstanbulda kıı k sene kadar
vapurculuk ederek ecnebi orHavanın
ılık la~ınası
dularile Yuniınistana kaçan
demek, iyileşınesi, ba- Rumlardan İstanbullu (Yanuhar duyğularının doğ lato) Pirede bir kaç gün evel
vefat etmiştir.
ması, çekilen kış sıkın
Yanulato 10,000,000 liralık
tılarının
uzaklaşınası
bir servet bırakmış Yunan
den1ektir.
milyonerlerindendir.
(Y anulato) an asıl İstandul
Fakat, havanın iyileşnıesi ile
beraber, ludur ve Tatavlada doğmuştur.
İstanbul limanında ecnebi
şehir için ortaya nıü
vapıırlannda kömürcülük ethim bir nles'ele çıknıış mekte iken kapitulasiyonlartır. Bu n1es'ele, sokakdan istifade ederek vapu~ işle
ları öbek öhek kaplıyan rine girmiş, en njhayet mütave şehre, baştan başa reke senelerinde (Patriyotik)
çirkin bir çöplük nıan yunan kumpanyasıla ortak olarak Yunan sürülerini Marmara,
zarası veren pisliklerBursa, Mudanya ve İzmire
dir. Hunlar, h~n ahır taşıyarak Yunanlılığa hizmet
la fena
kokular da etmiştir. Bu adamın burada
ı esrei l1ektedirlcr. Kai·
metruk emvali olup olmadığı
1
~eferberliği, :;inıdi bir .tahkik edilmektedir.
1
de tenıizlik fa.-ıliyetini 1

Hava

artık ılıklaştı.

On ğündenberi limanımıza
gelmesi beklenilen İtalya bandı;-alı vapur dün akşam limanımıza gelmiştir.

Gemi çok büyük tehlikeler
geçirmiştir.

si.ayetine meydan verilmeden
söndürülmüştür.

Hırsız

bunlar

Dün

gece, Küçükpazarda
kıble çeşmesinde İranlı Hüseyin efendinin tütüncü dükkanına hırsız girmiş, 50 lira 767
paket tütün ve cıgara çalmış
lardır . Şüphe üzerine Tursun,
Hasan, Hüseyin, Maksut, Hamza isminde beş kişi derdest
edilmiştir.

Bir ev yıkıldı!
Ortakö}de dere içinde otura:ı sabık polis birinci şube
memurlarından Abidin efendinin evi dün sabah birdenbire yağan karlann tesirile
yıkılmıştır .
Evin yıkılacağı vaktile haber alındığından nüfusça zayıat olmamıştır .

Acaba nereye gitti?
Feriköyünde oturan Yunanlı madam Katinanın kızı (12)
yaşlarında Pipina bir kaç gün
evel valdesine darılarak evden çıkmış bir daha avdet
etmemiştir.

Bir kavga
Fyüpte Kapıcı çeşmesi

etmiııtir.

Araya müracaat ediimeden
evci M, Barthon affı umuminin isyana, tahrikata ve bu
gibi harekatı mükerreren icraya teşvik ve teşci mahiyetinde gö ölmekte olduğunu
beyan etmiş id;.

Breslavda yangın
Breslav, ıs (A.A.)- Elektirik fabrikasında bir yangın
zul,.:r etmiştir. Şehir karanlıkta !(almıştır.
ı
. İngiliz kralı
Londra, 14 [A.A.) - kralın bedeni sikleti artmaktadır,
müşarünileyhin şimdi yemeklerini hiç bir yardıma ihtiyaç
göstermeksizin kesip yiyebilmektedir,

Bu da\'anııı ıc:.::J•ı Şu
•başla

nacaktır.

ı \h~1111ız nıa t!nıata

Bütçe ne zaman
neticelenecek ?

göre, Celtil 3. hu defa
da
riisıın1at unıuın
nıüdürlüğü

Ankara 16 [H. M.) - 929
bütçesinin encümendeki müzakeresinin mart iptidasında
biteceği tahm'.n olunmaktadır.
Encümen, elyevm « Barem >>
kanununu beklemektedir.
Tevazün keyfiyeti ondan
sonra temin edilecektir. T evazün, masrahan tenkis suretile yapılacaktır.

·asıta'>ile

ı\la!ivc 'ek<ilctiııe
raccıal. Ltınistir.

nli.i-

ı\Jun1aile 'ti l·endisinin ınüfcttiş hulunduğu esnada tahkikatına
ınenıur edildiği· işlere

Avrupada havalar

c\'ı-akı tahkikiyeyi,
aı·ahtnnda
dava ve

ait

Londra, ıs (A.A.)- Mortheastem kumpanyası havanın
muhalefetinden dolayı Drimsbyden berri Avrupaya icra
edilecek vapur seferlerinin
muvakkaten tatil edildiğini

husunıet

hulunan Raif
bev tarafından tetkik
ediln1iye haşlandığını
haber aldığından bahisle bunun dot!-ru olnıadığını

bildirmiştir.

İran setaretınde
İran sefareti müsteşarı Meh-

dernıeyan

met Sait han bugün sefaretin
3 memuru ile birlikte Ankaraya gidecek ve orada sefaretin
yerleşmesile
mqğul

etnıİ<>tİr.

so- 1 İnkılap müzesi etrafında
kağında Şerif ağdnın kahveDarülfünun müderrislerinsinde oturmakta olan kasap
den Köprülü zade Fuat bey
Recep ile Mehmet alacak
yüzünden kavga etmişler, san- inkılap müzesı hakkında bazı
dalyelerle birbirlerini güzelce 1 temaslardd bulunmak üzere
dövmüşlerdir.
Ankaraya gitmektedir.

ya pnıak,
nı ü nı e yj z
efendiye çalını satn1ak
noktası da içinde titrivordu.
· ı\liskin
ruhların en
büyük evsafından biri
de, yedikleri yunıruğu
vurana değil, başkala
rına iade etınek nıey
lidir.
Müstebitlerin,
her şeye tecavüz için
tevehhüm ettikleri hak
nasıl ki gayrı nıeşru
kuvvetlerin
ifratını
teınsil edivorsa, kendin
den hir <.lerecc \'Üksek
olanlardan

-

olacaktır.

Cağaloğlundaki

sefaret biolarak kullanilacaktır.
İran
konsolosanesi
Cağaloğ!undaki sefaret binanası yazlık

sın'!

başkasına

hakareti

za 'f111 i rratıdır. 13eşeriyetin büyük, pek büyük hir
kısını şu iki zıt tenıa
yülün elindedir ki zelil
olup gidiyor.
Beledi katibi de, ayni
nıiskin ruhivetle
ka.
lenı nıünıeyizine çalını satnıak istivordu.
gö,J;süne

önl'ıunde,

eğilen lx:şı,

adanını karşısında

o
di-

kilecek, burada epkcııı
kalan llilinc
orada
kt·ı-.;1' :~~ t_ı·~:lu: 1.-ti. Su
,.,

·ak!edilml~tir.

koııaı~tan koğulınanıak

deyretme~ te

Nerinıanın

değıl, dünyanın her ta•
rafında var. Fakat dünyanııı

bizde

Paris, lS (A.A.) - Hükümat itimat mes' elesini ileri
süıdüğünden mebusan mecliJi
255 reye karşı 320 rey ile
kü!(Ümel tarafından bir affı
umumi proJesı tevdiini talep
eden sosyalist takririni red-

vazıln1ı!-)tı.

mı batta rü'yetine

(Birinci salıi~Pılı>n mabat)

Komünistlere af yok

gün1rül· n1nfcttişliğine tayin edilen rüsunıat nliifctti~.
lerindeıı
(:t:lfıl beyin,
nıüfettiş
Raif bey
alevhine
bir zenı dava..
açtı '>·ı

Biraz iptidai c.1ma çok
tesirlidir

Atina, ı4 - Bir Sırp;Yu
nan itilafının esasları vazedildiği hakkındaki şayıalar, bura
salahiyettar m~hafilince nabemevsim addedilmektedir.

ı\Ianliı.

sı

edilmişlerdir.

gelince..

arasında
1

Başvekili

Liyapçef,
yakında bir itilaf hasıl olacağını beyan etmiştir .
Sırp-Yunan itilafına
Bulgar

müfettişi

hinıclir.

Sofyadan bil·

dirildiğin göre, Bulgar-Yunan
müzakeratı ilerlemektedir.

iki rüsumat

icap ctf riyor ki hu İş
ü' ekindcı kat, kat nıü

Beklenen vapur g !idi

Atine, 14 -

Beyoğlunda Rumeli hanıncl~
sakine Emine ve kerimd1
Saffet hanımlarla Hasan is •
minde bir kapıcı geçen Cu •
martesi günü tevkif edilmişler
dir. Bunların Kadriye hanını .,e
rüfekasile alakadar olmadık•
!arı anlaşılmıstır. Bunlar, hak•
larında kanuni muamele yapıl·
mak üzere zabıtai ahlakiye
menıurlan tarafından derdest

1

için cebin bir tehaliiklc <li~ aseti kabul ettiği
halde Vahanın e,·inde
onun
pczeveı ıkli.~ilc
eğlenecekti . Neı-i ınan
lıanıının·vanında benliğinden, İnsanı
<»ından hirriza

varlı

kavbc-

ttiği ~eylerin clcı;ıini,

kendinden zayıf gördüğü adan1lara tahakkün1le glıya unutacaktı. Bu, pek garip
hir taYİzi hissi idi.
Ba,kasının noksanilc
kendisinin noksanını

1

her tarafındaki bu insafsızlarla
belediyeler bizde olduğu gibi
atıl hareket etmezler.
Bilakis müthiş bir mücade'
leye girişirler.
.
Bunun en kısa ve canlı mı•
sali «Viyana» belediyesiniıı
hareketidir.
· Viyanada ihtikara sapan
esnaf için çok . şiddetli bir
kanun vardır; ve bu kanuıt
mucibince cürümleri sabit oları
esnaf resimlerini gördüğünıü:ı:
işkence aletleri üzeine yatırı·
!arak cezayi riyazet görmek·
tedirler.
Avrupaya sık sık seyahat
eden Emanet erkanına bir de
bu aletleri bir alıcı gözü ile
tetkik etmelerini tavsiye ederiz.

Lustracılar
(Biı·iıwi sahi "pıf••ıı mahal)
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( Roznoir ) sahibi neden
yakalandı?
Beyoğlunda, «

Roznoir ,, sı
yah gül barının sahibi olan
beyaz Ruslardan « Sayya >>,
namı diğer Sedat efendi be·
yaz ruslaların memleketi terketmesi için verilen möhletiıı
bitmesine rağmen hükümet
kararına boyun eğmek istemediğinden dün tevkif edilmiştir.

memleketi terketmesi için
lazımgelen
muameleyi yap·
tırnıası
maksadile kefalete
rapten tahliye edilmiştir.
Pasaport muamelesi biter
bitmez hudut haricine çıka·
rı la caktır .

tel<.if ı etınck vcva o
hazzı alnıak, övl~ hiı·
nuıayazadır ki ~>nunhı
teslilvet. ·;_ p
olurlar·
Hurı-enıin de \'ahanııı
eYindc efendice e<rkn~
M
nıevi canü dilden istv"
n1e;ı1ek elinden gelıııi·
vordu. Kendisine uı
1 hakkünı
edilen1iyct1
hir verde, · etraf ıııı1
enıirl~r vererek, sözünü dinleterek, keyfeına .Yesa
ınülc.lhazal~ıt"
.
vlirüterck,
ınuhilİ 11
.
{ Mabadi var l
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Sahife ;)

Son Saat
p

elsiz er
.a .
ın~s~
Cu •

~11S

Gene hüviyet
ele ~ isti-.·di
•
diy rlar
L t eşhur

Ingaiz
casusu
"şlet• ~ ":Cnsic tc.l·.·ak hüviyet deve ılırerek bu s~fer de Snıit
~~: rinı aldığını İngiliz gaze-

ıl· ~ t lıaber verınektedirler.

İ!Iye

i f~an sefaretine gelen bir·
d~ ~n ıızerine memleketimizde
. - ~e bulunan Efcran zabiti
o
:i_. t:ı1Yan bandıı·alı « Kam-

çok
a t)

--vıılıo »

vapurile memleI etine hareket etmişlerdir.
aret başkatibi Fazlı han da

~t etmiştir.

: ır G laın Ceylani han,
anıD , iiç ~üne kadar Efgan vaziarla
lllli düz,,!mic
·b i
- - . olaca.ii•n•,
,..... .,,,,_
Jgı
lıı .~ilerin cezalarını görelJ.ttı;,u. söylem.iştir.
~et :Sıhhiye vekaleti, mem~11. ahvali sıhhiyesinin iyi
4-9u~~ bildirmektedir.
· . l'urk ceza kodeksi bitil( • 930 haziranından itib.alJ.taUıik edilecektir.
~ Güzel san'atlar birliği
'ıı \aç ediplere yardım için
d esaslar hazırlamışbr. Bu
Pi~ satılığa çıkarılacak ki ~ .a onar paralık muavenet
lJ. İ!sakı düşünülmektedir.
qıf Dün şehrimize gelen
~ hey iki gün sonra Anede· .._~a ?idecektir.
~sı tııncan posta başmüdürü
· afa beyin vefatına mebni
· a.:S.ivas başmüdürü Yusuf,
>at)
"" }znıir başmüdürü Avni
"-ı.. tayin edilmektedir.
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Gizli

rakı

fabrikası
Pangaltıda Çeşme cadde sinde 5 numaralı evde oturan
Y orginin hanesinde gizli rakı
yapıldığı anlaşılarak ev aran ı:nış, cürüm eserleri tespit edilmiştir.

Cevat bey gidiyor
Tokyo sefirimiz Cevat bey
bugün mahalli memuriyetine
gidecektir.

-';\<'lıktnn otları \. r<'llll\ (' hn~;hulılar~
~

~

vatanı olan ormana
· kavuşmaııın verdiği zevkle a açların
arasında kayboldu ...
- l 3i-J/11/iarriri: ..tpıullali Ziya
yere yığılır gibi oturdu. Şim Pala , Kellenin omuzuna
elile ,,urdu :
diye k- dar ı:rkad şını kurtar- Kı.ırtulduk !
mak gayretile sarfettiği bütün
Dedi . F kat daha kurtulkuvvet bi.dcn kes.ilmif, bit mamı~lardı. Koridora çıktılar.
mişti. Başı dönüyor, gö:ıleri
Pala Hüseyin :
- Geldiğimiz yoldan mı
kararıyordu.
çıkacağız, Kelle?. -dedi- ben
- Aman Palacığım açlıktan
o heykelden çok korktum.
bayılıyorum!
Canlı gibi bir şey .. Amar.
Diyebildi. Etraflarına bakoı-adan geçmiyelim !..
ı dı!ar, ottan başka bi11ey
Kelle Bekir gülduü=
yoktu. Pala Hüseyin bir parça
. - O canlı filin değil be...
ot kopaup ağuna attı, bir
içine bir papas saklanmış, o
parça da arkadapaa verdi.
yapıyor- Ama gene piz o
yoldan gitmiyelim, gel arkamKelle yur.unu buruşturarak
dan. Hiç bilmedikleri karanaldı, otları çiğnemiye başladı.
lık yollarda yürümiye başlaNe leneti, ne de kokusu olaıı
dılar. Her gölğede bir rakiple
bu çöl ~eği hiç hoşuna
karşılaşmak
korkusu onları
gitmemişti, güçlükle yutkundu,
oldukları
yerde durup bir
otlar müşkülitla gırtlağından
müddet etrafı tetkike mecaşağıya indi.
bur ediyordu.
·
Elli adım kadar yürüdükten
iki arkadaş karşı karşıya
sonm tekrar bir menfezin
geçmişler, bir tek kelime koönüne geldiklerini gördüler.
nuşınıya 1ü:ı:um görmeden otGeçtikleri dehliz buradan ayları avuç avuç koparıp boş
dm ık alıyordu. KeHc Bekir:
midelerine indirıniye başla- İşte dışarı çıkacak bir
mışlardı. Kelle cebinden mayyol!. -dedi- omuz ver hele .. ,
mununu da çıkarıp yere hı·
Pala eğildi, Kelle Bekir bir
ı·aktı, hayvanın sırtını okşadı :
sıçrayışta -pencerenin üzerine
çıkıp bacaklarını saUandudı,
- Bu veledi zina da acıksonra kendisini yukarıya çekti,
mışbr, bakalım burada da ne
belinden kuşağmı çıkarıp sarbulup yiyecek!.
kıttı. Pala Hüsçyin bu k~ağa
Dedi. Şebek eski vatanı
tutunarak yukarıya çıktı. Penolan ormana kavuştuğunu göcerenin içinde yürüyerek marünce bir kere etrafına bakınbedin setli taşları üstüne çıkdı, sonra iki takla atıp agaçtılar.
lann üzerinde kayboldu.
Vakit öğleye yakındı, güneş
Kelle ile Pala otlan hazmeortalığı kasıp kavuruyordu ,
d
· ı
d ·ld · ·
her tarafı bulanık bir duman
ememış er, ye 1 ennt öğüre
.
k d
b
öğüre
çıkarıyorlardı.
Kelle
k ap1amış t ı. ık ı ar a aşın u
Bekir sapsarı kesilmişti:
yüksek yerden gö:ılerini alabildiğine gördükleri yer fıkır
- Aman Palacığım, içim
fıkır kaynıyordu.
çıktı, bu ot yemek ne güçKorsanlann içeri girdikleri
müş! ..
Dedi. Pala Hüseyin ayağa
delik buradan çok yukarıda
idi. Kelle oldukları yerden
kalktı:
aşağıya baktı. Ancak iki adam
- Sen dur hele ben şöyle
boyu yükseklikte idiler. Uzakta bir yükselip etrafı kollıyayım,
şamfıstığı ormanı közüküyordu.
belki bir şey bulurum!
Kelle Bekir:
Diye cevap verdi ve fıstık
- Pala, dedi, hem karnım
ağaçlarının en yükseğine tıraç, hem susadım, hem de
mandı.
burada yakalanmıya niyetim
Kelle Bekir aşağıdan onuu
yo k ... H emen ormana dala! ım..
lki arkadaş birbirlerine yarhareketlerini takip ediyordu.
dım ederek buradan aşağıya
Palanın etrafı tetkik ettikten
atlayıp yere ayak bastıktan
sonnı yere indiğini gördü.
sonra tabanları kaldırıp koKucağında beş on tane de
şarak ormana daldılar. Artık
fıstık kozalağı vardı.
bütün
raşpotlar arkalarına
Bunları a t eşt e açar ,
düşseler onları bur... da bulayeriz!
mazlardı .
Dedi.
[ Mabadi var ]
Ormana girer girmez Kelle

Tosuncuk eski

kosu.

"°

diği yazılmıştı.
Şirketin hey'eti umıuniyesi

geçen hafta içinde Ankarada
toplanmıştır.

Sirket M. Hamdi B. de Ankaraya kiderek hey'eti umuıniye içtinıamda bulunmuş, bu
içtimada vaziyet uzun uzadıya
tetkik edilmiştir.
lliz!m aldığımız malümata
göre, şirketin hükümetten temennisi şu olmuştur:
Tels~ aliitı satıcıları, serbest surette ahize makineleri
satıyorlar. Bu makineleri alanlar şirkete «hakkı istima»
namile ( 10) lira vermektedirler.
Anciık, herkes, bu makineleri alarak serbestçe kullanamamaktadırlar. Şirket, ahize
makinelarinin herkese satıl
masıııda her hangi bir mahzur olmadığını ileri surerek
bunların umumiyetle ve kayıt
sız satılmasına müsaade edilmesini rica etmiştir.
Bu müracaatı hükumet tetkık etmektedir.
Bu müsaade veriliıse şirket
hakkı istima diye alacağı (10)
ar lira ile hayli varidat temin
edeceği ve işi yoluna koyacağı
ümid:ndedir.

bir talebe

1

p •

i

B us
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(Biriııd
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026 senesi

l{uleli askeri lisesinden aidığını
onuncu sınıf tasdiknaıncıni 7.ayi ettin1. \'enisini alacağını<lan eskisinin hükınü kalına
nııştır.

Cerrahp~ş, ela, Kcçihatun nıahallesiı.de 1 ıu
nuınan:da sakin Ahnıet oğlu

~lu:ı.tafa

*

Mnha.bae
Ankara<la Vasfi bcve:
Balonculuk hakkında
sorduğwuız

burada

sı.allerc

kafi

cevap

alan1adık. 1~ahl·iki ll1İz
devanı ctnıcktcdir. Yakında :ırz

deriz.

ıh! ('rl

·h

nıahal)

değil.

- Senin söylediğin hangisi yal
- Benim söylediğim baklava tel tel olur. Bu ne biçim
baklayadır böyle?
Ben bunu yiyemiyeceğim.
Meğer Ömer ağa hakikaten ömründe hiç baklava
yenıemlş
ve tel kadayıfını
baklava sanıyormuş.
Nihayet iş münakaşaya dökülür ve bir haylı güriiltiideıa
sonra kalaycının bahsı kay·
bettiğine
karar
verilerek
adamcağızın iki lirası yanar,
üste .k baklava parası da kendisine ödetilir .
Fakat Ömer ağa bundan
akıllanacağı yeccle bu sefer de
tutmuş kendi çırağile bir id diaya girişmiş, çırağına:
- Ulan Hasan - demiş •
sen bu karda buradan yalın
ayak Beyauta gidip gelebilir
misin?
Çırak:
- Hay hay - demiş - !ikin
gidip gelirsem ne verirsin?
- İki lira veririm.
- Y o.. İki lira az.
- Üç olsun!
- Üç te ad Beş lira verirsen gider, gelirim.
- Ya gidip gelmezsen!
- gidip gelmezsem ben de
sana beş lira veririm.
İş bu suretle kararlaştınl
dıktan sonra çırak paçaları sl·
vayıp yalın ayak dükkandan
fırlar ve Bayazıda kadar koşa
rak biraz sonra geriye gelmiş
ustasından beş lirayı almrştır.
İki iddia yüzünden bir gün-

de «7» lira kaybeden Ömer
o gün ak.şama kadar arpacı ku
mrusu gibi düşünmüş; ertesi
güu ise birde dükanı açınca
bakmış ki çırak meydanda

yok_

•

Acaba nerede kaldı? Dıye
düşünürken dükkana şu haber

gelmiş:

-

Çırak dün

ayaklarllll
fazla ütüttüğü için, sancıkr
içinde hastaneye nakled:Idi.
İşte o zaman kalaycı Öın~r
ağa
b · sb..tun
pusulayı
şaŞ·i'~ hiç kiıııse ile bahsa
girişmt'mek Ü&ere kalaycıların

hazreti

Bağdadi

Zayi

s

birisine her iki taraf ta ikişer
lira verirler ve hemen civardaki tatlıcıdan iki okka baklavayı
getirtirler.
Kalaycı
Mehmet ağa kollarını sıvar
hürmetli bir besmele çekip
tepsinin başına geçer, ama
baklavanın dörtte biri bitmeden suratını ekşitetek:
- Ben - der - bunu ömrümde ilk defa yiyorum, benim siylediğim baklava bu

piri

.

'

Telsiz şirketiciıı, mukavelenamesinde kendi lehinde
bazı tadilat yapılması
ıçııı
hükümete müracaat ettiği,
Devlet şurasının da, firketin
feshi yolunda bir karar ver-

bütün müşkülata
rağmen tam bir kır koşusu
şeklinde ve çok zevkli çok
Şamda
meraklı ve çok hey~anlı oldu.
••
• •
numayışı
Üç buçuk kilometroyu gözŞamdan bildiriliyor:
lerinde büyüten bazı kimseler
Şamdaki bilumum mektep
çamurlu ve karh bir havada
talebeleri
maarif müsteşarının
bunun yapılabileceğini gördütalebeye karşı fena muameler.
lede buhmduğunu
bebane
Neticede Galatasarayın 1500
ederek büyük nümayişler yapbirin cisi Behzat güzel bir koşu
mışlardır.
dan sonra birinci ve herkesin
Şam
zabıta
memurlanle
hayretleri arasında çok genç,
Fransız
devriyeleri
asayışı
muhafaza
için
çok
çalışmak
çok yeni fakat atletismin
tadır.
heveslisi Vasıf ikinci, azimkar
Bu v:ıka üzerine memlekette
gayretli Memduh üçüncü gelgaleyan b:ı.ş göstermiştir.
diler.
Nümayişin zahiri maarif
Sayı hesabile en az sayı
müsteşarına kar<ı olduğu ve
fakat başka gayder taşıdığı
alan Behzadın takımı birinci
tahmin edilmektedir.
mektep takımlarından Niyazinin ikinci, Münürün takımı
Hazin bir ölüm !
üçüncü geldi. Bu muvaffakiKasımpaşada mukim Süleyyetler ~ayanı takdirdir.
man paşa hafidesi, mütekait
Malül gaziler cemiyeti,
binbaşı Remzi beyin kerimesi
muhtelif varidatından biriktirGalatasaray lisesi doktoru Cediği 24 bin lirayı, malüller
lal Tevfik beyin zevcesi ve dokara:;ınd tevzi edecektir. İstan
tou Muhterem beyin hemşiresi
buldaki 659 nıalüle onar lira
« Şehdane ,. hanım umn bir
verilecektir.
hastalıktan kurtulamıyarak dün
~ Hudutta bir hadise akşam genç yaşında vefat
kilis refikimiz yaziyor : Karetmiştir.
nebi köylü Mülhim zade Murat
nı
o,ı:ı1111ı:Jl""ı
ıııuın::ı:J11H11•
MAlJ_IK
SIN
r,
H.A
"INDA
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u/ı!"ııııııımııl
.mı:'T"!il11
':"1"111.
ıı:.
Cenazesi yarınki pazar güııü
_ ,_,,1111ıı •ıı1ı1
ll•W.
_,,
.,
-4JI uw~." ıwılllllllilillı ıu. ııı
ağanın katibi
Kilisli Musa ~
Kasımpaşadaki
h an es inden
Bu akşamdan
D
•
:'.:.:
oğlu Abdulla.lı Afrin nehri ~
kaldır:.lacaktır.
itibaren meşhur
rımas
ralı
Kederdide ailesine ve arkaÜ7.erinde hudut haricinden
Macar orkestrası icrayi terennüm edecektir. Her gün 16! ~
E""
matinelerile
suvarelerinde
(Majik)
te
ve
gece
yarısından
~
daşımız
doktor Muhkrem begelen cenup eşkiyaları tarasonra (Maksim) de eu mut~ parçalarını çalacaktır.
~j ye beyanı tııriyct <..yleıiz.
fından
katledilmiş , katiller
1 ı , ·ıtııı m
ıııııııııı ı P ııımn ıun mı . mıını
ftM mıııı mmııl!lf!!l!llmımmmır.ııını ı ı ı
ıı ı ıı ıı
Allah rahmet eylesin
cenuba firar etmişlerdir.
lııııımıWlll~ııııuı;ılıml,ı ıııH~ılllılıll~ııı~nı~!llliıı::m~"":ııııı,,l,w..ıumumwıııu•ııııı11111~~rn,m,nıııı~ıl~Wl~WllıllliU
bu

Görmiyen kalaycının girdiği bahis

~

kcek makanı neresidir?
Ölen ameleye dair
Karilerin1izden E111in Bunda hukuku umubey, bize g-önderdiği n1ive de vardır, nıüddei
bir ınektupta, Bakır un1un1iliğin takibatı
~~ ---~;,;.;;,.;::.:.;;;::...::~;;;;; ~-~;;....r:ıı&.1
teYesstil
köy İstasyonunda çatı kanuni veye
l(.e~ıerden şikayet lafilc - nezafeti fenni- daki karları teı11izler edcceği"ni"'ün1it cdcrin1.
ken çıplak olarak bu·tı"ttı-ıtcrin1izden
Ali .yenin mesg·nl
oldu<ruveı·
.
.
"<
~
iş anyorum
.t'll'ı., ınızasıle aldınıi ileri :sürüyor. Bele- lunan elektrik teline
Beylerbeyinde Çamdokunn1az
•ıtkı - ı:nektupta
kö- divc ~1. de aynı tera- dokunor
lıca ca<ldcsincle :21; nukönıür haline gelen
"k:t<ttn şik<ivet edil- nede.
bedbaht an1eleden ba- nı~l ralı hanede l{en1al
,'()ı- k<:diı-. Karfinıiz diVakıa gündüzleri, hsile diyor ki :
imzasilc a1dığıınız \·a~l\ .. ı:
köprü üstü gibi en
rakada, yeni ve eski
- <( Elcl·trik telleri0
~i r-ekJcr P.ündüzle- işlek yerlerde, köpek- nin her halde bo!-u yazı:arı bildivini bir
r
'k·~<\(} &ın
verlerinde lerin zehirlendiği gö- içinde bulunn1ası lil- az. da tngilizce okı:r,
~ll'1~ g"eçiri ~orlar ge- rülüyor. Bu faaliyet zıınl·en n1ahza tasar- vazar ye ko:ıusur ol1
r
tı Sok
__.ı k
· tas~
ak araların- b.ır ay '"'a
cnaı-ca sem- ruf içir. Balnrköv is- [ ~lıığunu n1akine ile yaYı::, ltıı- gelene saldırı- tlere teşn1il edilse, hele tasyonıınun çatısından Zi yazabildi~rini her ne
olarak geçn1ek- i~ olursa )'<tpacağıııı
ı\t<lh · .
geceleri itl:ıfı kilaba açık
J"
1
bildirn1ekte adresine
1~iv"~.1Iı 11 7.abıtaı be- n1en1ur olanlar bir ay teüır.
Bu :1.avallı an1elenin ınüracaat cdİİ!ılesini
• -.ı;;ı l ·
dolaştıı·ıl"''l 11P olur?
· <tipeklerin it~ {.: ö1ünıünden nıes\ı! cdiı.- ca e ,•lcınekü.t: ir.
v

hükumetten neler
istiyor

Zeyuelceylaniyi
U<l:llına tövbe el·

miştir.

Gümrükteki
tüccar eşyası:
Kuruçeşmc

gümrük aı:lre·
p=da bir kaç s~ n
beri biriken s.Wpsiı (5;), O)
lir ık tüccu f'.Ş)'asmlil s:ı.t 1~asrıa kanır v.. n1ır:4ür.

İr inaı
Ahmet paşa rorwı
larındaıı Asaf be} oğlu wıı :ı
lcvar.m beşinci ı;ı:ıbe mii r
muavinl"ginclcn müte~::tit
!ay Da.12İş i>ey cwna ' i!lbü
Aksarayd:ıki hane.sinde vc.ı:at
H

byarlı

eh:ıişlir.

Ce:ıazesi bugiin
sonra kaldırılarak

öğleden

Top:-a;n-

daki aile kabristanına gc ;niilecektir.
AHesine sabır, kendisine
rahmet dileriz.

•

S<'n Saat

Sahife 4

j

Albanya gemisi

ç

Muharriri: iM .TUPJWJ

anlaşılmı)rordu.
Vidinliler, kendi ağalarını metctiikçe Rusçuklular,
Tersenkli oğlunım göklere çıkarıyorlardı.
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Atlna, 1;i ( Ilııs•ısi ) Skupçlna nıecllsı'ııin ue:ınesin
de görıUeıı cc 1 » milyon açık

Birkaç gün eYel Ro·
ınanvanın
ccMongol ya» fiınanından limanınuza gelirl·en karaya oturaıı (S12rvisi ~la

hakkında yapılan lalıkikata
devanı
edilıııekledir.
Bıı:ı
idare ıııemıırlar111rn ınes'uli -

yeli

kurtarıldı

c.

~

meyrl111uı çı/;arı/ınıslıt'.

ritinıi)

A ilsiz bir şayıa
Adana valisi ~lü~tak
Lütfü bevin
•. devlet su.
rası azalığına tayini
şayıası teeyyüt etn·ıe

tatlı bir raha vet e , r

kapadım; açtığım

llil:derimi
zaman genç kJZl
nltfl
hAIA baş ucumda ·bekler buldum ve hayret eı•'.

kun1p~1nyası

nın

(Albanya) vapurunu
kurtarnıak
üzere
linıanınuzdan
iki İngiliz
vapuru
gitn1iş ve (Albanya) yı
kurtararak dışarı çı

.s

f ain

1

.

11-------·----11

ıuımanı:rmıı:ım

uuıııızıııuıCitllttWll

ın111111ın 1 ııw11ııı.ıırm1Illıımııu. moıuır.
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S

paylaşmanın devamını
yahut Tuna yalısının

lsmail ağa emri altına
girmesini canü dilden
istiyorlardı. Kendilerinin ise buna muvafakat etmeleri bittabi
mümkün devildi.

Horen Hayri mes'elesi artık
adliyeye intikal etmiştir.
Adana vilayet idare hey'etinin verdiği kararla mahkemeye sevkedilenler iki muhtar,
bir ihtiyar hey' eti azası, iki
komiser muavini, Ohanes, Ropika, Lcvki, . Halil, mühtedi
Halil Nazardır. Bunlar tevkif
edilmişlerdir. Horen Hoyri bittabi mevkuflann başmdadır.

uh~

,;>EH l A

F eralı

Dünyaııın

en

a. ·abımın hem de

ceksiniz. Berber suJoıt '
hanıuoı idaresinin ·emret- na uoçlp tuvaletinizi yııt
liöi hu iki baslı uvku ve
tıra<'aksınız o kadar.
1
istirahat nwb'iı.riy~tı. ile
Vay canuıa! Kızetı!l...ı""'-yumu..;ak ,.o yayh sedirin uyurken elimin tıroali~•
üstüne p<'ile gibi kendim- rını lı.esmi~ de bt'll'.:u
den oeı:lim.
hahel'im olınaınıştı. 1
11
vü<•udumda pamuk mi- vekkeli dcğll rüyaıııı
sali, kulaklarımda la ·us
rahat durmanuştııu.
!.uşlarından fı~lilran YP
Eline küçücük bir ııı
tavandan hunıza döliülen kas alaral, ayak neli
Hem

suların

alıenli:tar

~ırıllısı

geı;ti.

olduğu halde güzle!'imi

Evvah şimdi bu soll ~
sul ·ve Adete nasıl tabi (f
lacaklını. ı·mıa halde 11~

yumdum. '
iki ~a. l içinde yördüıJüm rüyaların şeklinden
:ıclela IH'ruli kendime u-

yaklnrınıdan uıdıklanı
Hlllıassa hararet ve

landmı. Hrrekel Yersin ki, t.ıkip

ins:ın ruyasında yaı1tıifı

islir'ıiıatl

eden

sonra

hüshülfın oe\·şi)~

asabım daha IJu tJÜZd
zııı llk temasınılan e'

l>Plllllelitilerin
hcsabUU
uyaııdıifı zaman vermiye
nı<'<'IJtıı• dP{jil..
Yer yüzü eelıeıınem inin
yanı ba:;;ındaki hu lıaıııaın
ceıııwli ııPrisi haş ucumda ıı iihel bekliyordu.

hnylanırordu.

-

)latıuazel,

· ··
•
nıtıPssı>seııııı

. 11
deıl•' 1,

1JU·· t un
··

us· 11 ~

!erine itaat olliın. Anı'~!'
tJ<'I ~ll Ül~C'ltPn vaz!J<' 1;~lıl'
- ,\yauınızın tıroııli
rını l.:ı•sm<'iı.leıı mi'?
- Evet.

ryandınız mı!..
Ht>di. .\z ılalıa k<'nılimi
hülıi

rüya da snı .. rak kocaıııaı_ı bir halt i~liyecek·

-

, ... ·~

ı1'

• 'l(illl.

l>ü
\

~tes:
-~

-İıtı"k
~ta·
ı,.--C

L"adı

- Hı•n kendim kescr1, ~a e
- Bunda da . yoJ,su 1~'~ ~~dde
Güzü l\ııpalı J,epazelik
hıyn arkanızı lan çıJ,;uı:,. ~- ~e
p•lıııiyorıııu~ !Jİhi Jıiı· de
11
uiizü aı;ık ı•t•zalrte mey- ken ohhı\Ju gibi utı 11 ~e
dan n•ı•c>ct!ktiın. Herekel cak hir şey mi göriif \it lı!r
i:i' ~ıh
n•rsin ki l•en<limi ı:abuk sun uz.
Hiı·
hahano
bulmal•
..
toplıyarak yanımdaki !JPllt;
zııııdı, hu bahaneyi vııı., ~ka
kıza Iı:ııııle iı;in sedirden
kız son sözlC>rile bana ~-~ ~ ..
sıı;rıyan vfı<•ııılnnıa!
uıiş olılu.
··ıı.' ffrel!
- Hahal dur!..
Evet
dediın
bir
li·~
~ ap
Emrini vel"(lim.
_ EYel., dPt.lim, uyan- na ve bilhassa sizin 11 15 !ttt~ıc
insanı <:il eden çıkarııCıı' ~k .
ılım.
Xasıl, ı·ahat eltiniz mi. Jrndar uüzel bir kızıı ''ıı· ı::~e
ŞI a raif ını ll'rblyesizCl'
~lllır/
- Cok
rnü.kcmı.ncl, le..
zatarak...
J l A.le
'jekkiiı· ı•d<'rim. Siz lwp
.
Su
tırnaklarımı
J<i'
ı• , aııh
hüyle ba~ ucumda mı bt'k..
•t•,
1
DemPk bir erke!{ : t ı\ıı 11
lt•ıliniz ..
- E,·et, fülel, usul hüy- kendini hilen bir el'~~ ISiit
iı:in <:ok ayıp, hunu 11'. L~
leılir.
- ı· uzum ıuatmazel ~ıı yapamaln, Hamam iıJafll' 'tı ile
si hiç tl<>(Jilsc hu mecl~ ~
<itlı•l n• usullerdPn daha
rip•ti olsun ftdcl pı'1 ~
ıwll'r nn-, hkdPn söyleclt•
ramından silmPli ve yı.ıı; ır ~t ,
ıııt•raklan kurtulayım ..
- .\ı•tık hir ~ey kalma- ta lın Yazlfevi nıcsPlı.t ~ ı ~
ti 111.

J\ ·

~

erk<'ifl', lıir ~rkek ı;o'' 11 11, ~lliıı
V<'rııwli idi. Siz, ayali. ~
b·ıı
zalılacaı, ve tırnak kl',jlr lilı·ı e

dı.

uykuda

iken hPn
tıı·naldarıııızı )il'Slim. \'alnız ayaklarınız kaldı. Ut'I •
Siz

ki IJHlıldanırsıQız diye ı.·•··
kiıııliıu
Ye uyanmanızı
hPklPtliın.

Sonra

!1 İ\ İll i '•

Kara KemaLt.n
derdesti ve
bir dava
Polis

ııııidıi riyeli baş ıııe

ııııırlcırından
Ziya
beyle,
Galalrı güııırıiıJii memurla rındıııı Jla:lıar efendi arcı sınıfa iılcıııııı malıkıiııı Kara
Kemalin derdesti ıııes'elesin -

den

ılolcıyı,

Jıııkarel ııe

lalıaddıis

::arp

erfeıı

davası bıı

yıirı ıiçıiııni

ce:a nwyk.eme ı;iııde rıi'yPl edilerek karar
ıwrilt•ct klir.

gazetesi ·
Marcl'ndc intişar eden Mardin gazetesi üç yaşına girmiş
tir. Tebrik ve muvaffakiyet

ı.:.tiA!ıl

sinenıaf a })u ak::ıaın
'

v~ Vu

Fran
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Bahsin bir uzlaşnıaağanın babası asıldı. ya n1Üncer olamı:aca
Sizin ağanın babası ac- ğını gören ınolla İdris,
lıktan öldü. Geçn1iş- o dakikaya kadar al!·
leri karıştırırsak hep•i zını açn1ıyarak köşe nıektedir.
cılk çıkar. Sen bugüne sinde ihtiyarı sükut
karnııslardır.
ME'LEKSıııemasında
D
eden Bölükbaşı Süley
İki tahlisiye gemisi
bak, yarını düşün. c- ınana tevcihi hitap Harikulade ve muhteşem bir
aşk dramı olan
tarafıı.dan
l·azaz 'de
ğeri olan yüksel!r· . . etti :
Paz ·anoğlu şımdıkı
_ Sen söyle ağa VE A
·çEVA vapur Jinıanıınıza ge..
halde ş diyarın en - dedi - bu diyarı kim ~ümes illeri: MARİA JAKO· tiriln1iştir.
Bl Jİ 1•c JAN AOJELO
kuvvetli adan11dır, fik- sağa çıkarır : Osman
,.
'
ri de bizin1 için hayır- ağa n11 , İ:;n1ail ağanu?
eyrı
lıdır. Ona uyarsanız
Bölükbaşı, bir lahza
kar edersiniz, ka[ ı dü,ündü :
Bozca ada ~o~tası
tutar ·anız ezilirsi: ·z. , - İsn1 ail - dedi ~
( GELİBOJ,U ) vap.ıru 16
İşte size kardeşçe s.>- günde bir kan işliyor,
Şübat Cumartesi 16 da idare
rıhbmından hareketle [Gelizüm bu.
bir nıasuınun evini yıbolu, Lapseki, Çanakkale ,
Artık her kafadan kıvor. l~ütün Tuna kı- -:rı<Ri.-""
İmroz, Bozcaada)ya gidecek
bir ses çıkıyordu. \"- vı~ını eline verirseniz
··•"·.-.
ve [ Çanakkale , Lapseki ,
dinliler, kendi aü-ala
günde bin can yakar,
Gelibolu] ya uğrnyarak Gerını ınetettikçe Rıı ;bin ev y!kar. Pazvan
lecektir.
çuklular Ters~nkli o>·- oğlunu tanın1am, yülunun mezayasını gö - rcgi nasıldır, bilınen1.
Antalya postası
lere çıkarıyorlardı.
Yalınız sorarım size :
(ÇANAKKALE) vapuru 1 7
Her iki taraf, Tuna kinıin nıaJını taksim
Şubat Pazar 10 da Galata
kıyısında birtek beyin ediyorsunuz,
kin1in
rıhtımından hareketle [İzmir,
hükümran olmasında nıulkünü paylaşıyor
Küllük
, Bodrum , Rados ,
3
ittifak etmekle beraber sun uz. l~u ülke sahipFethiye, Finike, Antalya] ya
ivan
Mos,~ou.kine
beyliğin kendi ağala
siz nıi kaldı?
gidecek ve dönüşte mezkur
~
t~rafından
'"'
iskdckrle beraber [Dalyan,
rına yakıştığını iddia
Şimdi bahis değiş1
ÇARIN YAVEn.ı ı Marmaris, s.,k,z, Çanakkale,
ediyorlardı.
Milliy ·t nıişti. Rµn1eliyi ağalafilimin ilk iraeı.i hasebile ~
rı için paylaşanııyan
bi:yi;k !!al:ı miisamerc<:
~ Gelibohı J ya u!Trayaca!Ttır.
duygusuna yabancı,
vatandaşlık manasın- bu tufevliler, hiçte bu ~111111 !lllllll1ll ıımııııııcı:ııımıl!lllumıııımıııııımıı:ıııı~,1
l'tll' ·o, ... ine, tl'\c\!ro
rs.n sürat postası
esasa te'nıas etn1en1iş
(
KONYA
) vapuru 19
dan gafil, ittihadı va- lerdi. l~ölükbaşı, en
Oarı'iııali111i 11ııısiki
Şubat Salı 12 de Galata
tanideki ehemmiyeti nazik noktaya parmak
nhtımından harek:.>ile İzmir,
İNCESAZ hey'eti
idrak etmekten aciz, basmış oluyordu. Molla
Antalya
, Alaiye , Mersine
Ramazanda her akşam Vezvatandaşlar arasında Rusçuktan kaçan bu
gidecek ve dönüşte Taşucu,
necilerdeki salcınunda terentesanüdün ne harikalar adanııı1
kendilerine
Anamor , Alaiye , Anta!y~
nümsaz olacaktır.
lzmire uğrayarak gelecek halkedeceğini düşünn1ek yar olacağını tahmin
FERAH SiNEMADA
tir.
kudretinden mahruın ettiO-i halde onun «KaMuazzam program devam
... rlivor
olan bu zavallılar, ko- dı! gözün kör!» der giiLAı T
yu bir cehil ve menfur bi kaba bir rastguıu
18 Şubat pazartesi Trabbir hırsı intifaa mec- ğa kalku,.tığını görünzon birinci po:>tası yapı!mı1
lı.ip olarak vatanlarıce taabbüs etti:
saat 21,30 da ..,v_a_ca_k_w_-_.- - - - - - na felaket getirmek
-Be nıübarek adanı
Galata kôı"rit ba~ınd~
fER~ANU fiHI
için münazaa ediyor- dedi- Ruınelinin nıülk
merkez acentesi. BeyoğL
HAZRETLERİ
lardı.
Bu şeametli hücceti senin cebinde
. 2~){):2
Komedi
Mes'adet ham altınde damaksadı teınin için de n1i · ki gözünü aça aça
3 perde
"rei m~hsusach şube acentesi
her biri bir nabekarın maldan, nıal sahibinMuharriri:
fr[-r'.btıl ' •7 '(I
tarafını iltizam edivor den de'!l vuruyorsun?
Müsahipzade Celal bey
müstekreh bir habişi Yoksa lstanbul efendi- J!
lerinin vekili ıni~ in 1
ruh ile köle gayreti
Bölükbaşı, vekur bir
adın
eşi
güdüyorlardı. Sava susesle cevap verdi :
EI.2,~,~-~!N!.__.~~~!~..,,_
.!~,-,J
yundan denize kadar
- Ne cebimde hüccet
Rumelinin sağ kolunu
-~ Hı.tEMi\.~ N DA
var, ne de kin1senin
Bu
akşam
IYiA<llK
Pazvan oğlu mu alsın?
( VİLİ FRİÇ, DITA PA LO ve LİL DAGOVER) in
Tersenkli oğlu mu al- vekiliyim ancak kosın? Davaları hep bu nuştuğunuz
şeyleri
~~n~:\~i MACAR RAPS . DİSİ
mihver etrafında dö- manasız görüyorunl
Muazzam
ve muhteşem filim"n"n ilk iraesi münasebetile
da soruyorunı
bu
BÜYÜK GALA MÜSAME E 1. Bu filim için ( PRİ !fA~
nüyordu.
Cehaletin nıülkün sahibi yok
BUS PALI) nin meşhur macar cinkeııe orkestı-asiic faes ro
yarattığı bu manzara mu?
Polyankinin orkestrasi icı ayi terennüm edeceklerinden
bu sahnei münazara
i\lolla hiddetle hamuhterem ehali cidden muazzam bir tems·ı görmüş olane kadar hazindi.
ğırdı :
cakbr. Musiki arlaptasyonu hakiki bir şa eşerdir.
"i:ıtl:ırda Z 'l.
i t yckh
l\lolla ile avenesi,
Mabadi var
bayraktar ile arka~~
~~~
Adana
ahtedaŞlarını ilzam e<lemiDÜZTABAN ve
=ı;, Cı
yeceklerini anlamış karları kaç kişi?
en güzel en muazzam fİ1İmi
lardı. Rusçuklular, ya
Adanada, hazine zararına
DON Kİ
T
şimdiki gibi « Tavaifi bir metruk emval sahtekarlık
mülı.ik » tarzında bir şebekesi tesis eden mühtedi
Kö e - dedi- bizin1
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En iyi hapisane
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) deki

erkek mahbahset~ik. Bu gün de kadınlan
" la.cağız :
"'adınlar kendilerini hayatyoa erkeklerle nekadar müsa1
'd
~· dederlerse etsinler, erkek~ a'ene onlara karşı müşfik
' tltet etmek ve muhataplan~.• bir kadın olduğunu unut"ı:' ihmalinde bulunmıyorlar.
~"il itibarladırk i (Fres~e~)
1.ı kadın mahkümlar ıçın
.~ hafif, daha merhametli
ı.'ejim tatbik olunmaktadır.
~;apisaneye girişleri, kayt'ık' numara almaları tıpkı
;qi(e~ mahkümlar gibidir. AnEıçerdeki hayat başkadır.
""'l\l\>eJa kadınlar iki kısma
ırı trlar.
ı\lelade kadınlar ve çocukallııeler.
hayatından

ı\
ı.ci (S-llnelere bapisane lisanında

r"

·

ııeı1 ~nine) ismi verilir.
1,1rt" 'lıı . lar, kucaklannda yavru-

'.ıııı' ~ile beraber kendilerine
)~·ıııl' , edilmiş hususi bir ko-

·~ıııtl

\ ' bir dereceye
tılf hl hayat yaşarlar.

ıD'ı lıi~eriyet hesabına

(!!

~l 1ı• ''ltiıı işlemiş olması

.:~t": ilı b\·D~akkı kadın

1
le!,!~
l

Ö~1·
ıı/.•,

rüçhan

kadar
makineonlara

vermiştir.

•Qer
mahkümlar
'~ hapisane kostümünü giy~ mecburiyetinden maaft.

,·ııl' ~ 0tuklar usulen

•
ı
•

,

f j~I'
a

dört yaşın~,~onra annelerinden ayrılır.
~ t kimsesiz kadınlar için
'l\anj muamele yapılmasına
~n cevaz vermektedir. Hae idaresi, işledikleri cü ~ 1 ne olursa olsun bunlara
"-'' Pek müşfikane hareket

'r

ti .ı{:.

Jıl(I \~ '9er mahkum kadınlar ise
,:ıı~ ~aııc kostiimü olan yün-

1·,ı.. ~Q

5
. .ti(·

.,

~· Qrı

"

den elbiseyi giymiye başlarına
takke ve omuzlarına beyaz
bir atkı almıya mecburdurlar
Ahlak ve cürümlerine göre
müşterek veya münferit hayat yaşarlar. Gülmek, şarkı
söylemek, konuşmak bütün
mahkumiyet hayah müddtince
memnu dur.
Ancak ağlamıya cevaz vardır. O da için' için olmak şartı
ile. Mahkümlar höcre veya
mesai salonlarında el işleri
yaparak satarlar. Bunlar iı,:in
ayrıca ve hariçte çalışan müteahhitler vardır, satış bedelleri dairede kalır.
Onda üç veya beş nisbetimle aynlan mahkümun hissesi defteri mahsusuna kaydedilir. Hiç bir mahkümun
eline hiç bir suretle para verilmez.
Hariçten istediği şeyleri
idareye haber verir. İdare
f
mübayaa ve mahkümun de terinin matlup hanesine kaydeder.
Toplanmış olan para çıkhğı
zaman mahküma verilir
Hapisanenin kadın ve erkek
kısımları için ayrı müdürler
vardır. Bundan başka bir de
inzibat komisyonu mevcuttur.
Nizamatd muhalif hareket
edenler için inzibat komisyonu
muhtelif derecelerde ceza kararları verir. Bunlar: Mütalaadan mahrumiyet, ziyaretçileri
ile görüşmek, muhabere etmek
memnuiyeti, kuru ekmek ve
sairedir.
Mamafi bu cezalara nadiren
1 tevessül edilmektedir. Mahküm~
lar, alınan tertibat sayesinde
kuzu gibi yaşamaktadırlar.
Firar emeli, imkansızlık itibar ile hiç birinde yoktur.
Hepsi de ikmali müddet ederek çıkmayı sabır ve sükünetle
beklemektedirler .
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Bey~ğ!u

tlalk _fı~kası di~pan~erıı.ıın so!1 ı~ı . se~el~k

faalıyetine

daır

hır ıstatistık

hazırlanmıştır. Buna nazaran,

dispanserde, son sene içinde,
ccl 7 ,023» kişi muayene ve tedavi !!dilmiştir. Bunun 10,373ü
kadın 6650 si erkektir..
Kezalik bunun 4221 ı gayrı
m~sl'.m kadın, 2643 ü gayrı:
muslim erkek ve 6152 sı
'!lüslim ka?ın, 4003 ü de müshm erkektır.
Mürac~at ~derk muayene
ve tedavı edılen hastalardan
(5450) si, dahili emraz musahıdır. Çoçuk hastalıklanndan
2461; asabiyeden 1716; ayniyeden 1473; cildiyeden 1343
ve nisaiyeden 1206 kişi meccanen muayene ve
• tedavi edilmişlerdir.
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Hanımlar, soğan
ayıklamayın !

iki böğrünü ellerile tufitra. kahkaluJ.la.rla,;
boğula, boğulo g·lild4, glfld4
ıVakili: A. Cemalettin
daimi ve müthiş bir tehlikeye
- MISıyö Kroşe sizi muamaruz bulunduğuna eminim.
venete çağıran şahsı meçhulün
benden başka bir kimse olElziye fenalık etmek istiyenmadığım anladınız değil mi?
lerin kartısında bir siper gibi
- Evet ama sizin beni nevücudumu daima ortaya atmı
reden tanımakta bulunduğu
ya hazmın .
nuzu bir türlü anlıyamadım .
Bu sözleri söylerken deli- Adliye nezaretinde her
kanlının
yanaklar kızarmış,
kes sizin meharet ve zekanız
gözleri parıldamıştı. Maks
dan çok derin bir hayranlıkla
bir müddet düşündükten sonbahsediyordu . Ben bu sözleri
ra sesinde hıçkınklar titreşe
işitmiş olduğumdan size mürarek ilave etti:
caata mecbur oldum.
- Hem kendimi bu katillik
- Mademki medit tecrülekesinden hem de Elziyi yeis
belerimi nazarı dikkate alarak
ve nevmididen kurtaracağım.
bana müracaat edecek kadar
Ve siz bana bu hususta yarhakkımda emniyet gösterdiniz
dım edeceksiniz mösyö Kroşe.
bari sizi hangi saikin mösyö
Mösyö Kroşe yürekten koMeryadekin cesedinin baş
pup gelen bu sami;ni hiucuna sevketmiş olduğunu da
taptan sonra ve delikanlının
ifşa ediniz.
eilni elleri arasına alıp saki- Bu hususta size verecetane sıkmakla iktifa etti. Sonğim izahat ve tafsilatın tahkira delikanlıya Dönerek:
katınıza hiç bir yardımı, bir ı
- Bir şey daha soracağım,
fa idesi oları11yacağını düşünü-. J dedi, siz köşkte dolaşırken
yorum da onun için susuyorum. ı elektrikleri sizin söndürdüEsasen bana öyle geliyor ki
ğünüzü anladım. Fakat onlan
siz bu işin biiyük bir kısmını
kim yakıyor. Her defa söndürdükten sonra gene siz mi
keşfettiniz.
- Mösyö Maks, ben kahin
yııkıyorsunuz? Bunun pek te
imkanı yok; zira elektrikler
değilim!
Öjen amca bu cümleyi oltekrar yandığı zaman siz kofrasının bulunduğu katta budukça sert bir tavru baridane
ile telaffuz etmişti. Sonra selunmuyorsunuz ki! ..
- Peki ötekini nazan itisini biraz tatlılaştırarak ilave
bara almıyor musunuz? .
etti:
- Hangi ötekini? Öteki
- Hem neyi keşfetmişim
bakayım?
de lCim?
- Öteki canım; işte öteki.
Benim bigünah olduğömu.
Bunu nereden istidlal
Anlamıyor musunuz?
ediyorsunuz?
- Evet.
- Çünkü şayet siz de beni
- Olur şey değil.. ..
Ve Öjen amca iki böğrünü
mücrim telakki etmiş olsaydı
ellerile tutarak kahkahalarla,
nız beni bırakıp başka bir iz,
emmare ararmıydınız?
boğula, boğula gülmiye baş
- Ne izi, ne emmaresi?
ladı.
- Ayağında avcı çizmeleri,
Mösyö Kroşe iyice gülüp
başında da <~ F. K. » markası
ayağa kalktığı zaman Maks
bulunan bir şapka taşıyan
Landri ortada yoktu. Öjen
adamdan bahsetmek istiyorum.
amca gerindi, sonra ayağa
Bu müskit söze bir cevap
kalkarak:
verilemezdi. Öjen amca da
- Ah , gençlik ! gençlik !
ağzını açamadı ve Maks LanDiye mırıldandı.
drinin odasında ne yapmak
için bulunduğuna dair delikanKarşı karşıya
bnın ağzını açmak istemediğini
de görünce bu hususta onu
Ertesi akşam mösyö Kroşe
zorlamadı ve buna dair bir
dek maktulün yazı odasında
daha sual sormak istem'!di.
masasının başına geçip kurulMaks Landriye gelince, o
muş derin, derin düşünüyor
mahzunane devam ediyordu:
du. Öjen amca mutadı veç- Başka ve daha mukadhile son yirmi dört saatlik
des bir vazifem daha var ki
vekayii gözü önünden geçirio da sevdiğim ve sevildiğimi
zannettiğim Madam Meryadeyor, onlan tahlil ve tetkik
ki muhafaza ve icabında müediyordu.
( Mabadi var )
dafaa etmek. Ben sevğilimin

i
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Bir sinema

yıldızı

diyor ki~

«Gözlerinizin güzelliiini muhafaza eimek
istiyorsanız hiç olmazsa benim göstçre::e ...
ğim tedbirlere riayet etmelisiniz. »

•

Hanımlar, soğan ayıklamayın!

Erkek ve aile reisleri karilerimizi kızdırmamak için derhal
ilave e.'elim: Bt nu biz söylemiyoruz ve bu tavsiyenin sıhhatine
de pek kani değiliz.
Amerika sinema yıldızlanndan ( Raket T orres ) sözüne devam
ediyor:
- Soğan gözleri bozar, onların parlaklığını izale e..ier. Hatta
göz kapaklarına ve kirpiklere bile tesir ettiğini söyliyebilirim.
Eğer evinizde başka kimse yoksa, yemeğinize koyacağınız
soğanı kendiniz ayıklamak mecburiyetinde iseniz hiç olmazsa
benim yaptığım gibi yapın. Gözlerinize şoförlerin kullandıkları
gibi bir gözlük, ellerinize kalın lastik eldivenler geçirmeden
mütbağa adım atmayınız.»

Resmimiz
soğan

(Rakel Torres) i kendi
ayıklarken gösteriyor.

tavsiye

ettiği

şekilde

(DLıglas Ferbanl(s)ve
(Meı~i Pikf.oı~t)
Kalifornivada
vrni
l>ir kö7k
.
.
)· apiı rclılar.

Af

w

~lardin

ve civannda
(:atalca ve diğer
kuraklığın harap ettiği
İstanbul nıülhakatın
ekinlerden nıahsul al- daki
Hinıavei etfal
nıayan ve zarar eden
kongreleri toplannııya
köylülere hülnlınetçe
başlanıışlardır, Bunlatahsis edilen elli bin
ve Hihiliahnıerce veri- rın hitaınını nıüteakip
len ( ııı,oııo) lira, alüka- İntihap edilecek mudarlara tevzi edilnıiştir, rahhasların İştirakile,
şuhai sonunda İstanbul
Hinıayei ctfal nıerkez
BOÖAZ İÇİN
kon geresi toplanına ya
NEFES BORULAR! iÇiN
davet olunacaktıı·.
CİSERlER İÇİN

I

YALDA
Pastilleri
Mueınmeldir

Biitün ec%aae •• ecu
depolarında
satıhr.

VALDA
ismini ta,11an kutular
denuıinde talep edlalı

-·-

l

Doktor A. Kutiel
Elektrik

makinelerile bel
idrar darlığı, prostat, ademi iktidar, ve belgevşekliği serian ve cilt ile firenğiyi ağrısız tedavi eder.
Karaköyde Börekçi
fırını sırasmda N. 34
soğukluğu,

{Duglas Ferbanks) ve karısı (Meri Pikfort) tatil zamanlarını
geçirmek üzere Kaliforniyada yeni bir köşk yaptırmışlardır.
Bu köşkün diğerlerine nazaran hususiyeti bahçesinde yüzmek
ve sandalla dolaşmak için sun: b;,. göl bulunmasıdır .
Bir çam ormanı ile muhal olan bu .. " ! tc l. ~n bir ,.. -/
mini dercediyoruz.
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Telefon:

PAZAR·

YAZI İŞLERİ

17
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l!liJ=I liilgt;iı•l!,(PERODEN) Öksürülc-Bogar hastalilduında ., VE.LUTA

is .

ttOMP1lİMl!,IU~~t:,TOZ Yı GRAN0LE
6iind• 3 .del v•hot 3 kll!jİk

RIN Bl/Ylll'fESINE, KEHIK KIR!KLIKLA

ocukl•r•

RiNA, HASTAL/KOAN KALl<ANLARA .•

N.

sokagı

mahallesi

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

icaıı

nevı

lira
Selami Ali efendi
Papas
11
ev
144 senevi
«
oda
96
Rüstempaşa
Balkapan han üst kat 34
((
((
((
((
((
35
«
48
((
((
((
36
«
«
72
«
karabaş
vapur iskelesi
;;
«
120
Tevkii Cafer
Cerrah
3
ev
«
Fener
204
attar
13
«
«
60
Ayvansaray atik Mustafa paşa
«
Reşadiye
31-1
«
120
Zühtü paşa
Kadıköy
((
33
((
«
«
96
«
((
Nüzhet efendi
49
«
144
Osman ağa
vapur iskelesi
39
arsa
2 şehri
karabaş
Balat
Kilise
5
dükkan
21
«
Karagümrük atik Ali paşa
Tahtakale
90-92
«
12
«
Rüstem paşa
Tahtakale
Nizam
23
ev
10
«
Büyükada
Elvanzade
Demirkapı
11 apartıman daire 1
15
«
Sirkeci
F eriköy
Bilezikci
20-44
ev
540 senevi
Beyoğlu
Şevketiye
İstanbul
66
«
25 şehri
Yeşilköy
Tarabya
Kostaroğlu
14-12
«
72
senevi
Boğaziçi
Hüseyin ağa .
küçük duvarcı
1
«
17,50 şehri
«
tuğlacı başı
Bagdat caddesi 57-103
«
45
cc
Yeni mahalle
pazarbaşı
56-103
«
100
«
Kadıköy
Cafer ağa
badem altı
4 apartıman daire 4
33
«
Beladd evsafı muharrer emlakin 20-2-929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te
temdıt ve pazarlık suretile ihaleleri mukarrerdir. Taiplerin emvali metruke icar komisyonuna miirac ~ at eylemeleri.

soğukluğu,
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Souk algınlıklannda ilk
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'' K re z iv al,,
tle kabildir.

temelatı

sahanlık

GECE SAN'A'f ~1BKTEB1
Sııllaııalııncllc kain San'al ıucklehiııde ueceJ('ri El<•kt ı·ik, )[olorculuk, Tesviyecilik, :uaı·an
!JOZlııl,, )lobilyı,tcılık
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ii!jrPlilecPklir.
Şt•ı•ail: 1 - Türk oınıaJ, -2- as!Jari H; ya~ıııdan
azami <•ili ya,ına lmdar bulıııınıanıak. -:ı- Lalip
ol.111 Ye san'al öi'jrı'nnıck aı·zu (•d<>nh•ı•iıı okumak n~ yazmaları nıı·,·zuhahs dc!jildir, -i- öj)ı·PlilPl'('k saıı'alhıra az hil<•ıı Ye ya hiç hilnıi
yen!('J' l.alıııl Pılih•(•pk ve bu san'allara ait resim
lelinoloji il<' 'l'ürkı: <' n' !wsap öjfrelileePklir
-r,- Talip olaıılıır ~uhat ın yirmi bc~ine kadar
lllP!i.l <'(l ııı üd ii riyet İIH' ıııüraeııalları.

Musamba
Pa ·desü
Kazak
Cocukelbise'

r, nci keşide 11 Mart

l\aloril'••rcilik,

Kur~un

ııen

rvıa nco

her ayın 11 indedir.

(T<'sisalı sıhhiye,

Hazır

Büyük ikramiye 35,000 lira
Bu keşidede 3,900 numara

ısmarlama
Bayram günleri tekarrüp
etmezden eve! muamelenizin 24 saatta ikmali için bu
ilam kesip Eminönü karakaş
ham tahtında 15-16 numaraay müracaat ediniz.

kazanacaktır
Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde
l·ı aç1a' r1nız1 ihzar
ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-

Dikkat ediniz

I

,,_.,

viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
tahlili 165 kuruştur.
Balık
ag~ 1 Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde taze birinci morina
balık yağının kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Mağşuşiyetini ispat
~dene bin lira var.

hayret güzelliğin ancak KREM PERTEV ile idame
ve temini kabildir.

Üsküdarhlara müjde ~ik~u~a~:~~rı ~ı::~

Hilaliahmer İstanbul merkezinden:

Hal .IS

y

Şayanı

-

şamba, ğöğüslük, şiringa lastiği,

Cam şirinğa, lastik sonda, derece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra,
kolonya, esans gibi tuvalet eşyaları uncular sokağında yeni ıtrı
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir.
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ADLER)
v

mak.ınesı.

.1 azı
(Adler) in ufki hurufat tipi

ı

1 "•·Devlet

liradır

Ankara

trarafından

şube~eri:
Ankaı·a

islanbul
Ulll'sa
İzmir

Samsun

Adana
Tralu;on
Halik f'Sil'
Gireson
Edremit

Ayvalık

Zonguldak
Kayseri
ıllPrsin

Müsait muamelat, J,:ııubaralar, kasalar

.
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.
'

olanmuştur.

matbaası müdürlü-

Ter b•

yazı makinesine mahsus bi:
hususiyettir.
Arzu olunduğu kadar çok
kopyeler çıkarılabilir. İle!ebet dayanır.
İlk yazı makinesi 1898
senesinde ADLER fabrikası
imal
Bütün dünyada 360,00G
makine satılmıştır.
.
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Tarihi tesisi1911
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§ hanındad_ ı.r, bıl.um.um banka
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ti ı
d
muame a ı e ış ga e er.
;:i Vadesiz tevdiata sene~i
~ !i . altı aya 8, bir seacy.e , " f) faiz vermektedir.
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Şubat
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Maarif vekaleti milli
talim ve Terbiye hey' 1 eti tarafından neşredilir
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Nüshası 25 kuruş
Operatör
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ıye
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sıraca arı ame ıya lı, ameliyatsız elektrikle tedaacentelikler ve seyyar 1 t. ·
vı ve bilcü.nle ameliyat icra
l•m-u.rl•a•r•a•r•a•nıiııy•o•r._ _:P.ıll'l'lnıii;t ed.. . öğleden sonra Divan
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gunden:

imtiyazı münhasıran Adleı

'fl'RKtYE İŞ BANl<ASI
Sernıa yesi: te<live edilmiş ~.uoo.uuo
.
Un1un1i l\lüdürlük

-

merınet

~orı Saalirı ifdrı tarUİ'·' 1

Sinci
Cemiyetin malı olup Demirkapıdaki emlak ve arsanın mü- 1 4üncil
3üncü
zayedesinin 17 Şubat pazar günü saat 3 de me~kezimin bina·
2nci
sında icra edileceği ilan olunur.
1 linci

1-

camekamı

zemin
katınd•
bir sofa üzerinde 1 oda kap11
ile yekdiğerine geçilir saloP
merdiven başi ve zemini be'
ton sarı:ıici bulunan mutbalı
ve bir aralık üzerinde 1 helj
birinci katta merdiven başıll'
da tahta ile bölünmüş sofi
ve merdiven başı üzerinde 1
hela ve mezkur sofa üzerinde
üç oda zemini çinko balkoP
ikinci katta merdiven
~
üzerinde iki kiler derunun~~
dolabı bulunan iki oda zeıniJI
çinko balkon bodrumda ıe·
ıcini çimento sabit kazaıılı
tekneli çamaşırlık ve merdi•
ven üzerinde dolap vardı!•
mahiye 42 buçuk lira icar1 3
Tahsin bey sakindir 4500 lif'
kıymeti muhaminelidir, faıl3
maliimat dosyasındadır, iste"
yenler müracaat edebilirlet•
yüzde beş zamla talip olaulıı'
kıymeti muhaminesinin yüıd~
onu nispetinde pey akçeslJll
ve 927 de 9739 dosya nuııı"'
rasını müstashiben müzayede
şubesine müracaat etmeletİ
ve 4 Mart 929 saat 15 e 1'3'
dar ibalei katiyesi icra kılı'.
nacağından müşterilerin tarib 1
mezkiirde hazır bulunmalatJ
ilan olunur .
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Y~ RE PİYA KOSU

ıfıraUe

lıaleel

Kuru ş
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lıl·

öltsürüktür •

'Bu u&bo9 a!Ameılerin

T ak sıtle

928 Senesi mezunu hanımların Şahadetnamelerinin muameles"ni n ikmal ve tevzii için 929 Şubatın 18 inci gününe kadar
m tlak Mektep idaresine müracaatları lüzumu teblig olunur.

gö•

rülen rahatsizliklar ees

Kız ameli hayat mektebi\ Veresiye
Haftalık
üdürlüğünden:
'

.eşi deler

ru:sıl\

Doktor Artin Horhoroni

ü ü ı- "veti

3872

lstanbul icra dairesinden:
Y eşilköyde bulvar soka·
ğında Y orgaki efendinin tahtı
tasarrufunda bulunan 14 nıı·
maralı maa bahçe hane ile
zemını
Yunan tabasınbııfl
İstefanosa olan borcundall
dolayı indelmüzayede üç bili
lira bedelle talibi ühtesirıe
ihalei eveliyesi bilicra ibaleİ
kafiyesinin on beş gün müd·
detle müzayedeye konulmuştur·
Hududu iki tarafı sokalı
diğer tarafları mösyö Gırall'
brolun hane ve bahçesi arkaJI
mösyö T omasın arsasile mab·
dut sekiz yüz on yedi artıll
terbiinbe araziden tahminell
yüz elli ilç arşın murabbaJ
üzerine ahşap olarak iııf'
olunan bina ve mütebakisİ
limonluklu bahçede on yedi
buçuk arşın murabbaında ah'
şap kulübe vardır. HariceJI
ve d;Jıilen yağh boyalı kÖŞ'
kün iki tarafı demir parmak'
lıklı -duvar ve diğer iki tarafı
tamamen duvarlr bahçesinde
muhtelif eşcan müsmire ~
gayri müsmireli olduğu gibİ
tulumbalı kuyusundan · dahi
borular vasıtasile köşkün bet
tarafına su isale edilir miW

SA.SUNU en Jılıl dir'

DOKTORLARA SORUNUZ
SAFTMI kAL!SI N
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İDARE İŞLERİ

VEREMLİLERE, SIRACAL/LARA, UZVIET
VE KEHIK ZAYIFL.IKLAIUNA,HAl1ULE
VE SÜ!. V!.REN !!AD!NLARA,t;OCUKLA-
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l)o:dor f<:\'Zİ Ahı ıet

Firengi, belsoğukluğu, cilt
11rostas, zafı tenasül ve kadm hastalıklarını en son usullerle az bir zamanda mu-

ıısıı. şeraitle tedavi eder.

Adres: Babıalı, cagaloğlu

yokuşu köşe başı numara 43

1

İlan muhteviyatına

dikkat ti

:ılunmakla beraber bu husııs
mes'uliyet kabul edilmeZ·

Gazetemizde intişar ederı
bütün yazıların hakkı
11-----m_ahı.;__u_zd_u_r_,.,--Abone şartları 700
Vilayetler ıçin: Senelik 15()()

~!u:t~ :~~~ıiç ı::~eJ<er.

!er için: Senelik 3000, ııl
aylık 1600, üç aylı!<
900 kuruştur
Ramazan " 1347
v

ç;u·· neş

T'a/c!'İrn

#

6,531 Akşaın 17 '15
Öğle 12,28 Yatsı 19•15·
ikindi 15,23 imsak 5'

•·----------·Mes'ul
Telefon: jstanbul 3899

müdür

Selim
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