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her yerde (5) kuruş

Dün gece Kasımpaşada ihtiyar bir kadın cayır, cayır yanarak
Öldü· - Emden süvarisine Başvekilimiz taralınd·an iltilatamiz bir
cevap gönderildi-Bir Amerikan filosu martta limanımıza geliyor.

Üf.usum uz Kapitülasyonların bize son oyunu
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Gelecek sene
O/)ılacak tahrir
hazırlıkları
~GeJ.ecek sene meııılckelinıiz

·~Yefliden talıriri mifııs yaCcıf\Lır

a·
re·

]a
fır

o·
lcu

~euelki ' seııe icra olıırımı

~i nıifııs /ıir lecrıl/ıc ıııa1~. ııde idi, bıı dıfaki talı ~~ 111ifııs ise krı/'i ııııılıiycli
/ <Xacak ve bilııımmı ku~Q/ ile nıifııs faıyıllarırıa
~t leşkil edecek, eski kııyu
}f ~4nıilen kaldırılacaktır.

_,... !~ .14/W.nıel, bu seneki bıitçeye
da q/~~ için ııııilıim mık/arda
ısa.t koyacak ı>e lalırir
ğlu

M.

Jııkar

'~lf'/ı/J.arına luı:irıınclwı

ili-

teıı başlanacaktır. J/cr ııi-

Ye/
l . l .
ı1.ı' na ııye erıııı·

ııarıncıya

r lllı'ikeııııııel wifııs de/-

Aıaba.di iklıwi

sahifede )

şiktaşfa

Hükumete aitken Osmanlı bar'kasınd~ duruyor~

başlıyor

ın·

3@1hii~ firrı~nilü~ nnr©\~ı
Tahlisiye müdüriyeti umumiyesi tarafın
dan İstanbul
birinci ticaret
mahkemesinde
Osmanlı ban·
kası aleyhine
85 bin İngiliz
liralık bir dava
açılmıştır. Davanın sebebi

belso:

Jt

Umumi muharebeden eve! ecnebi gemileri bilumum
rüsüm ve te- A cıpilıilıisyoıılar sayesinde son bir oyuna salıne
kaliften muaf- olan talılisiy c idaresi ve ııııldılrı'i Necıııellin B.
tılar . Yalnız tahlisiye rüsuİngiliz lirasını Osmanlı Ban·
mu verirlerdi . Ecnebiler ,
kasının Londra şubesine tevdi etmişlerdir .
Kapitülasyonlara
istinaden
Diğer
taraftan Tahlisiye
tahlisrye idaresine bu rüsumun
idaresi
her
zaman
bir
saı;fını kontrol etmek üzere
Hükumet
müessisesi
halinde
birer murahhas koymuşlardı.
kalmış ,
hiç
bir zaman
Kapitülasyonların
ilgasına
beynelmilel bir idare mahiye·
kadar burada kalan , ilga
tini almamıştw. Binaenaleyh
keyfiyetini müteakıp idareyi
rüsum fazlası olan bu 85 bin
de, memleketimizi de terkeİngiliz lirasının derhal hükuden bu murahhaslar gidermet emrine tediyesi lazımdır.
lerken rüsumun sarfiyattan
Tahlisiye müdiriyeti umumifazla kalmış olan « 85 » bin
yesi, bu mütalaa ile Osmanlı
(.\!abadi ikiıwi salıift>dt•)

gece yapılan merasim

fill<eır

fregİ'

örek\1
34.

Kurıış

7

GıttıkkcC,e soğu~

yaca

emre ue

yarın düşüyor.

l'cşilküy rasal merke=i
raporıı: Ilava Dıin Laıııamile
kapalı geçmiş. rı'i::gılr vasati
( 13 ) metre sıir'ııtlc şimııl
derı esmiştir. A:wıı1 ( 17 )
metreyi bııl11ıııştıır. Bıı sııbalı
asgari lıararet ( O ) dı. Bıı

kuvvetli, ara sıra sa'fjanaklı
esecek,
sıcakl
tedricen
azalaca/dır.
Geçeıı seferki
gibi soğuk olınıyacak, fakııl
yarın dalıa fazla
so!Jıık

25
50
80
120
200
400
kkat
us\1 5tı

.J1ava!

gıin lıava bulııllıı, karlı ııc
ya,(jmıırlııdıır. J(ar ihtimali
9alipli9. Rüzgıir şimalden

n/İ•.' 1

Beşiktaş

c;unün 1arihi, J\a ri sütunu,
Seyit Ali rcİ•, Orta o yunu.

4 - ncu sahifemizde:
~<·r~1.:r d iği n1i n hatı raları,

llir avuç kül

5 - nci sahifemizde:

Efganistan ıı-"!""...,"'!"'!'"!!!!!"I
Emanul·
lah Hz. !erinin
Pariste tahsil
etmekte olan
oğlu Prens A.
la, lngiliz gazetelerinin ver ._..:;:;...;;
diği maluma..
Prens AM
ta göre, babasının askerlerine komanda etmek ve irtica harekatına karşı harbetmek üzere memleketine çağırılırlış bulunmaktadır. Prens,
18 yaşındadır. Kendisi vatani
,·:ızifesinin başına geçmek üzre yola çıkmıştır.
kralı

pros
elge~·

llıılk fırkasııııla yapılan
~
merasimılen bir intiba
gece, Beşiktaş HalK
~~ lllda yeni harflerimizi
llll talebenin imtihanları
~ iltdilıniş ve bu vesile ile
l ~~ tnüsamere verilmiştir.
~ baniara gece saat 9 da
~ ~~ ve. müdavi.m~den
'it "fl imtihan edilmıştir.
~ 3oQ kişinin bir kısmı
)'1,~i evelden hi~ okuma
ı..~hilıniyenlerden ibarettir.
ı "'tbeugece, imtihanlar müile civar ilk mektep
~ e,·
~ı~il ı tarafından verilen
1!14•5r0 k güzel ve eğlenceli Düıı !leceki temsilden bir pıır!·ıı
~ "1Qt •
~eliııtakiben fransızca mual- bir zamanda 300 kişinin şaya
l~<ıılt .den Mazhar bey bir nı hayret bir suretle yeni
~,,~at ederek yeni yazının harfleri öğrendiklerini söyle den bahsetmiş ve kısa
miştir.
gece

!J - ncii sahifer_nizde:

Efgan kralının
oğlu neden gitti.

J • •
ıyet e ımti~an oldular

Darı

- nci sahifemizdeı
Tcl::raf, P oli.• h aberleri,
1\ i\· İn ' <.' saire

ı-ü tun11, Dlinya ~üunu,
San l <\ ı ~ t ü h iç çalar nıı?

._ı eni harflerden muvaf.-

tı~

;ı

::;i n t:ırıa

şud'!r:

kil lfil

MÜNDERİCAT

yapacaktır.

yarın
düşüyor

lemre

Hava gene şiddetleniyor.
Eski ilıtiyarlar, kışın binnislıe az şiddelli olaıı kısmına
Ilanısiıı diyorlar, Bu sene
Hamsin bilakis erbabıııdaıı
çok sert ve abııs bir çelıre
ile girdi.
l!.skiler lıavalıırııı ıs111acıı
ğmı ıııüjdeliyeıı Cemrelere ı/e
e/ıeııınıiyet verirler.
Bıı Cemreler ı'il'/ıir. j/k
Cemre lıııuaya yarııı ı/ıi;:;ıi yor. Fakat tıpkı II11msi11de
olıl11{jıı gibi h11ıı11 .~iılı/elli l't'
karlıdır.

Dıııı cılelim

ki.

bıı ilkhulııır

mıijrıccisi yarın ı/11/ı11
bir l'dırc f/iis/crsin.

s11/;i11

fi , ıdudu

Güneş

fam

şekilde

tutulacak

tını ~~nırlln~ıı
Küsuf, bizim ufkumuzda
ehemiyetsiz eörülecek

1I'a

~::~:?

i

tam bir küsufa uğriyacak
tır. Bütün dünya rasatanelerı bu mühim
semavi hadiseyi
tetkik
için şımdiden
hazırlıklarda

bulu ıiu yorlar .
İngilterenin
meşhur Gemberimç rasatan~~i gayet büyük
bir teleskop hazırlıyarak bu
hadiseyi beklemektedir. İngiliz
hey' etşinaslarından
doktor
Yakopsonun riyaseti altında bir
hey' et, küsufun en mükemmel
bir surette temaşa olunacağı
Malaya yarım adasına gidecek
ve orada bu büyük teleskoptan istifade edecektir.

tecavüz etti,

ııe

Resimde gorülen zat, lngiliz hey'etşinası doktor Yakopsondur. Malaya götürülecek
teleskop ta görülmektedir.
Bu mühim semavi hadisenin ufkumuzda nasıl görüleceği hakkında dün
Rasatane
müdürü Fatin beye müracaat
ettik. Fatin bey, İngiliz hey'tişinaslarının güneşi tam kapalı
iken temaşa
etmek
istediklerini, bu hadisenin
bizim ufkumuzda ehemiyeti
haiz olmıyacağını söylemiştir.

f 1clZlt'"lIJ !

demek

ı\1es~ ele ı11ah •l(eınede
~iri

iyilik ettiaine kani,
öteki ise dava ediyor

r

Bütün ordular
durmadan ma-kineleşiyor

demek'! Su ulhl sehil nıi
edersin sen <'ayı, lıi\)ıı'
olsun, diye mi'!
- Ileyır, reis JH'y, he•
daYa del'Jil, zira S('J'lllay('si kurtarmaz. J,akin hani biz •·an ucn;ı; vaıı.11·ız.
Ilenı hardajjı üç hııı:ııl,
kuruş, hem ~ay hoş l•o·
kulu, İsfalıaıula, 1\•brizde,
T('heranda <'a'\· hundan · Vmum! harpten sonra ko fılft olnıa;ı;!
· •
dam;u; diplomatların uydur -'. '
- J>t'),;i eıuıtın onu hı
dukları· «Sulh ve müsaleuıet» · •
rak ta şlmcii ·davanı an1at.
efsanesini,
daha
dciğrıisu _· :
Çayını başkalarına n\eh•I !
«
Tahdidi
teslihat
»
masaln_lı .... ı-iı•lırinıiz
ınalıkenıele- Hani, nüziitn. l.ilflhll'.
•
'
hayli dinledik ' ve el' an ·da <li»~;·"i7
riııdı•n hiriıule son gün' .
h•rıle ıue,· zuu talıaf hir
leme~teyiz. Halbuki gene 'ayni ~
da\«t rtır(•t edilmislir.
diplomatlar perde arkasında
l>ava, hlri yaşlı, öbürü
hara,retli bir . sila_hlanma poli -:. ı
tikasile daimi surette meşgul
!J<·~u: iki İranlı arasında
dıı. Geıwi ihtiyardan da·
buluiımaktadıfl~;. . ·-. ~ •.· 7 (_, :
\'aCı(lıl'. Dava, tebtil, talı
Bu kanlı sıyaseliıı iıelicesı
kiı•, <iaı•ı) daYasıdır.
olarak devletler bugün ordulannı
motorlaştırmak ve bil+;;\ffar, bir (,'aycıdır. Ali
hassa « tank » denilen tahrip
d • i"yle. Ali, davacı ınev•
1
Va.;ı~sından mürekkep "tir
ldlııde şöyle aıılaltyor:
kitie
haline getirmek ıçın
- Jlen <:ay yaı>ar, alup
.
şayanı hayret bir müsabakaya
dükkfuııma cıvaı• müşte
ı•ller~ ikram ederim.
Para, bana ı.·aydaıı 1t•ttk
girişmiş bulun maktadırlar.
- İkı·auı ederim de ne (l\labadı diirdüncü sahll'e'<l<ı)
Bu vadide yapılan inşaat
çok müth;ş bir rakam heyuSeyyahların
lası arzetmektedir. Şimdi bu
nazırı ğeliyor
rakamları sırasile kaydedelim:
Dün şehrimize gelen HomeBulgar haricip• imzırı, Bu hararetli cidalin en barik vapuru seyyahlarını Emaıu. Hurofun vakıııda nıeın
şında gelen Fransa bugün 7
net namına bir hey' et karşıla lekelimlzi zh·aret (•decetank fırkasına, 16 hafif tank
mı , beyanı hoşamedi etmiştir. ğl teeyyüt ein1i50r. 1\lösyö Hurof, ToJmlliyanda alayına, 2 ağır tank alayına
ıuisal'ir olacak YP Ankave 20 tane de zırhlı otomobil
rayı da ziyarPL edecektir.
bölüğüne maliktir.
Galatada tunel ve tramvaylarda bir çok yankesicilerin
Ticaret umum müDiğer taraftan Fransızlar
faili olmak üzere
meşhur
dürlüğü.
topçu kuvvetlerini tamamen
sabıkalı yankesicilerden piç
Ticaret U. M. ne İstanbul
motörlü bir hale getirmiştir.
Hüseyin yakalanmış adliyeye
Ticaret M. Muhsin beyin ta(,;\laha(li ii~Ün('Ü sahil'erle)
ııerilmi;;tir.
yini kespi kat'iyet etmiştir.
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istikbali

Piç Hüseyin
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Son Saat

Sahife 2

Btıhran!

Borsada

1-Iudutta

İzmirde
Veremler mücadele kongresi
toplar:dı ve
dağıldı
İzmir, 18 (A. A) -

V('-

renıle ıııüraılele eemlyı•li

bıınün Sl'ııelik

konoresini
viliiyet sılıhiyl' müdürü
Lüll'i hevlıı riyasetinde
akletıııi~tİr. ll<'y'eli idare
azasından doktor Ht:'lıC.,:t:'l
Salim hı>f lıırafınılaıı CI'·
nıiyelln bir sendik raali•
YPline ılalr okunan nıu
fııssal raporda ~128 Sl'rıe
siıııll• 6Hi0 lıaslanm mu•
a, ı•ncı edilip lıuıılardan
'7i.O veremlinin ı·Pnıiyelll•ıı
yarılım 11«>1·11u'k sıırt•lile tedavi edlldii)i ve 2st•ııe evi:'!
cemivı•t 11-'lıı in.sa edilen
vı•nl tarz•lal i dlspaıısl'rin

Rus-Romen
hududunda
tabii vaziyete
doğru

Jıavalc

cdilnwk surelile
konore mesaisine lıifaın

vermi~Ur.

Bükreş, 17 -

Harbiye
nazırı, meclisi meb'usanda, Rus - Ronıen
hudut unda
nıcvcut
hali harp vaziyetinin
yakında ref edikceğini
beyan etn1İştir.
Fırtına tahribatı
Santos, ı , ( A. A. )

Mısırda Yangın
Kahire, 18 (A. A.)-

Zakazik yakınında büyük bir köyde dün
yangın çıkınış, bu sabah dahi şiddetle devan1 ctn1ekte bulunnıuştur. Şin1diye kadar ( ıso) ev yannıış o
kişi ölınü~ ve 21) kişi
aı>ıı· surette varalant>
mıştır.

T ayyc;re postaları
lstres, ıs ( A. A. ) Tayyareci Paillard ile
Lcbri Fransa ile Hin. diçini ar~sında posta·
ve ticaret servislerine
ait irtibatı tesis için
buradan ha valanınış
Iardır.

Silivride bir yangın
Saivrinin Kurfaltı karyesinde çoban Mustafa :ıhırda ateş
yakm,ş, bu yüzden yangın çı·
karak ahırla birlikte 4 mer·
kep, iki öküz yanmıştır.

Nfcf

...

-

tını durdurn1uştur.

kutup

kaşifleri

Vellington, 18 (A.A.) - Cenubi kutda giden (Byrd) hey'
eti seferiyesine ait erzak ve
levazımı hamil bulunan « Eleanor Bolling » vapuru Cumartesi günü « Baleines » koyunda « Dunedin » e gelmiştir."
Bir mıktar ycyecek daha aldıktan sonra « Balines >> koyuna dönecektir .
Geminin kaptanı «Brawn»
gelecek yazın başında mem·
leket dahilinde cenubi kutup
kaşifi « Skot >> un hatırasını
teyit için
dikilen abideye
doğru bir sefer icrasına girişileceğini söylemiştir.

gelecek yazdan evel kutba
doğru bir uçuş icrasına ihtimal
verilmemektedir.

Panama
Vaşington,

kanalı

18 (A.A.) - Re·

isicümhur M. Colidge Panama
kanalı mıntakası üzerinde ec·
nebi tayyarelerin uçuşlarını
tanzim edecet usul ve kaideleri beyan eden bir kararname
istar etmiştir. Mezkiır mıntaka
valisi tarafından bu esaslar
dahilinde nizamnameler vücu·
da getirilecektir.

~ M~HAffiiRI,
! M.TURfWJ.
•

-12-1Hurrcınin,

yeJev ki
sessiz olsun, n1aceralarına
111uarız
YC
yahut o ınaceralar
dan n1üşn1eiz görünn1esi hoşuna gitn1edi.
Onun gözü önünde ve
ona hissettire ettire
Kfınıranın
ko) nuna
girnıek istiyordu. Faitişe kaprisinin şu çn

Borsada spekillasiyon yapıl
dığı

şayı

olduğu

Yeni damga kanunu, pasaportların kıymetli evrak meyanından çıkarmış ve sadece
pula tabi tutmuştur. Bunun
üzerine mevcut pasaportlann
kıymetleri iptal edilerek kullanılmış ve bir kaç gün evel
de şehrimizde mevcudu kal-

yazılmışb.

Bu husus etrafında Borsa
komiseri Kemalettin bey bir
muharririnıize şu izahab vermiştir:

Spekülasyon ve ihtikıir kelimelerile mefhumlarının
mamıştır.
birbirine karışbnldığım zanne·
diyorum, Halbuki spekülasyon
Civar vilaetlerden istenen
baçkadır, ihtikar gene b~ka.
bir mıktar pasaportun gelmeHer iktisadi tarzı idarnein
si bekleniyor. Diğer taraftan
kendine gö;e işleri vardır.
Da. vekaleti, yeni ve kıymet·
Mesela serbest çalışılan memsiz pasaportların şeklini tesleketlerde ferdi ticaret ve
pit ~tmiştir. Yeni pasap~rtla
ferdi kazanç·, yani arzu talep
nn tab 'i 4-5 güne; kadar ikkanunu hüküm sürer.
mal edilecektir·
Mes'ele bu şekilde olunca
Son dakikada polis 4 üncü
Borsalar da kazanç yerleridir.
şubeye müracaat ettik ve şu
Bir adam tasavvur ediniz. Her
izahatı aldık:
hangi bir paranın ertesi gü·
« - Elde 5 - 10 pasaport
nü çıkacağını
bilsin. Bu
var; bunları müstacel hususatşekilde
bu adama mani
ta kullamyoruz. Henüz civar
olmak doğru mudur?
Yilayattan istenen pasaportlar
Eğer buna spekülasyon diye .gelmedi. »
itiraz edilirse o zaman Borsanın hikmeti vücudu kalmaz.
Bu itibarla bir şekilde spekfılasyonun
Borsalarda yeri
« -

Gayet şiddetli yağ"nıu
rlar Scrrat da<rında
veni bir inhidanıa sebep olmuştur. Demir
.
.
vollarında nıünaka hlt
İıilumum lıorcu öıh·nmi~ durnıuştur. Alınan ihohluğu gilıi prt•varıtoryon
tiyati tedbirler sa ycyapmak lc.,:in d(' ,·asi ve
sindc evclce Yuku hu-:
genlı;; lıir yer satın alııı
lan felaketin tekerrüdıi)ı ve fltl ııı alman hu
rünün önü alınmıştı.
arsada yaııılacak küçiik
kikük
evlerde veı·emlilc-Şömendöfer grevi
•
rin h•da,·l edlle<~<'iJi zikrSalisburg, ( Rhodezeılilnıi~lir. lluporun kıra
atıııı ınüleaklı> IH'yeli ida- ya) 1s ( A. A. ) - Dereden hir IHsmı yt:'nidı•n
nıır
)'Olları
men1ur
intihap edilmiştir. İçtimai
ve müstahden1lerinin
Ye sıhlı 1 müzakerat hu
grevi l{hodozyada şö
St:'IW il:in tathik ediln)('k
üz('rı• y('ni lıt:'y'cli idareye
mendöfer nıünakala

.

Komiser spekü- Pasaport mevlô:siyon memnu .cudu neden
azaldı?
değil, diyor

yüksek derecesi, kendi
nazarında
bir ' hak
nıenzilesindeydi. Gazetecinin
hatırı
ıçın
Hurreıni feda etmedivi ve onu bilaperva
evinde tuttuğu gibi
gazeteciyi de Hurrenıin ilıni ve nıüşahe
Jcsi taalluk etn1ek
şartilc
scvıneyi
bir

Mevkuflar

t

vardır.

Borsalar, yokanda söylediğim gibi, spekiılasyon yeridirler . Fakat ihtikar değil
ve gayrı meşru olmamak
şarttır . »

Kapitülasyonların

bize

son oyunu
salıirt>d<'n ıııalıal)

(Birinci

bankasından

istemiş,

mezkur

parayı

fakat şu cevabı al-

mışbr.

- «Filvaki bankamızda hah·
sedilcn 85 bin İngiliz lira~
mevcuttur. Fakat Tahlisiye
idaresi ecnebi mümessilleri
emrine tevdi edilmiştir. Bu
parayı s_izin emrinize vere·
meyiz.»
Bankanın bu cevabı üzerine
Tahlisiye müdürlüğü mahke •
meye müracaat etmiştir.
Mahkeme alelusul, Tahlisiye
idaresinin verdiği layılıayı Osmanlı bankasına tebliğ eyle •
miştir. Osmanlı bankası cevabi
layıhasında demiştir ki:
« - Bankamızda
mahfuz
bulunan bu paranın kimseye

Fransa ve
İngiltere hükfımetleriniıı emri

verilmemesi

için

İcinde Musul
'
petrollarile
meş-

gulleri de var
Kadriye haıum ve arkad~
larına ait tahkikat devam etmektedir. Tevkif edilen Aapyan efendiden başka henüz
kimse tevkif edilmemiştir.
İstiçvaplar
esnasında en
şayanı
dikkat
maliımah
avukat Lütfü Arif bey vermiş
tir. Avukat Ahmet Vefik bey
bu zatın kiracısı olduğundan,
ele geçen bazı mektuplar
üzerine · Lütfü Arif beyin ifadesi alınmak_ istenmiştir. Bu
zat, Vefik beyin uzun zaman
kira vermediğini, iki defa
Londraya gittiğini, kira istediği
zaman Musul petrollan ile meşgul
olup yakında zengin olacağını
ve parasını o zaman vereceğini söylemesine mukabil btı
gün Maçkapalasta lüks bir
hayat yaşadığını söylemiştir.

Nüfusumuz
(Hiı·iııı·i salıil'ı•ılf'h

mahal)

lerlcrı ilı::"r

edecek, nıijiıs
kııııc/11111 geçeııll'fiıı birer fo logrııjlıırı ılıı isimleri lıizasııııı yapı~iırılııcaklı~.

l\'ıifııs lı:skal'lı:rı topl"ııa rıık /n111lcır111 yerine l'f'simli

vardır.
• Iııiviyel rı'i::dcııılan verileceklir.
Fakat madam ki iş mabke·
O :aııwııcı kaılar ııile isimleri
meye intikal etmiştir. MahkeIwkkıııtlaki k.11ıııııı ıla mevkii
menin hükmüne ittiba edilcılbikıı ııcı:cclilecek lıer kes
lecektir. >>
/ıi r aile ismi alacaktır.
rı·ııi /11/ıriri ııııfııs lıa:ır Birinci ticaret malıkcmesi
lıklıırı ile llaşı1l'kıilel i~lıılıslik
bu davayı pek yakında rüyete
ba.şhy.ı.caktır.

Rağıp B. gidiyo:Moskova sefiri Rağıp bey
bugünkü tirenle Ankaraya
gidecektir.

prensip
yordu.

ınesclesi tanı

ııııiclıirıi ııııııııııi.\i ıııiisyô
kıır ııu syıı/ ulıııııktııdır.

Ja·

· Klayton gidiyor
Irak komiseri sir klayton
bugün Hayfaya müteveccihen
şehrimizden haraket edecektir.
nu·Nerinıanın

nereden
hayretle

Binaenaleyh çıkanlı,i{ını
huşunetle sonlu :
düşündü
ve bütün
- Halanız bugün nıü plc\nları hala hanınu
doğdu? Valdesi haya- ziyaret esasına nıüstenit
liniz, pederi de hile- olduğundan o noktayı
ln\rlığınız oln1alı. Bu
ınüdafaa retınek ihtinefisei hilkati ben de yacına kapıldı:
ziyaret etınek istcrin1.
- Halam -dedi- sekBeşikleri hangi ktışa
sen .vasındadır,
nıüba.
nede sallanıyor, lütfen ' rck bir kadındır. Üç
~ylermisiniz?
avlan tutar,
hasını
.
Hurrem, şu su!!uk ve
slcdcl'.cn
kaldırnıaz.
kaba istihzayı tanıa
n1en idrak edeıncdi. Çokü1n beı·i elini öpüp

-

Yalnız,
lasının

n1uhayyeJ havenı do<Tduo·u..~ ·"'

duasını alıııadını. İzin
veri r;,e n iz z i ·. a ret ede-

Aile faciası Bir
Zevcesini öldfirdfi, kendi de intihar etti,
Dün gece, Üsküdard1? gene
bir aile faciası olmuş, bir adam
evvela genç zevcesini, sonra
da kendisini öldürmüştür. Bu
feci hadise etrafında maalesef
ne polis nöbetçi müdüründen,
ne de Üsküdar merkezinden
malumat almak kabil olama·
mıştır. Biz hadise etrafınde
kendi aldığımız maliımab anlatalım:

Üsküdarda S!!lman ağa ma·
hallesinde Karga Zarif sokağında oturan ve kunduracılık
la iştigal eden Ahmet ile zevcesi Hikmet arasında ötedenberi devam eden bir geçimsizlik varmış. Hikmet hanım
hemen her güzel !\adın glbi
magrur olduğu için aradaki
münaferet her gün biraz daha
fazlalaşmış,
bu münaferete
kıslı;ançlıkta ınzımam edince
dün akşamki cinayet husule
gelmiştir.

Ahmet efendi, son günlerde
zevcesini pek fazla kıskanmı·
ya başlamış, bu kıskançlıkl_a
da genç ve güzel kadını hır
takım kayıtlara tabi wtmak
istemiştir.
•
Dün gece bu takyıtlara riayet edilmemekte olması zevç
ve zevce arasında bir kavgaya sebep olmuştur.
Birbirlerine pek ağır sözler
söyliyen kan koca, nihayet
sönmek bilnıiyen bir kin ile
birbirlerine girmişler, neticede pek feci bir şekilde hayata gözlerini kapamışlardır.
Genç kadının kıskanç zevci, ani bir buhranın tahb
tesirinde tabancasına el atmış
ve zevcesinin kalbine isabet
ettirdiği bir kurşunla öldürmüş,
sonra aynı katil tabancayı kendi
göğsüne tevcih ile iki kurşun
sıkmış , zevcesinin yanına yu varlanıp ölmüştür.

Tabanca sesine yetişenler
bu kanlı sahnede arbk yapı
lacak bir iş kalmadığını görmüşler ve zabıta ile müddei
umumiliğe haber vermişlerdir.
Müddei umumilik tahkikata
vaz'iyet etmiştir.

kulağı
kanayıncıya

Burnu ve

kadar
Unkapanında T ekirdağı iskelesinde Mehmet efendi hanında oturan seyyar koltukcu
Şaban, kendisine kapıyı geç
açan zevcesi Fabnayı burnundan ve kulağından kan gelinciye kadar döğmüştür.

Bir Amerikan
filosu geliyor
Ankaradan gelen malumata
nazaran, mart ayı zarfında
·bir amerikan filosu limanimıza gelecektir.

yin1, demek istedin1.
- Öyleyse halanız
türbe olacak. Örtüleri
şal 1111, yoksa yeşil çu-

ha

mı? Başında şanı

dan var mı? Ayak
ucuna iplik filan bağ
lanıyor mu?
Beledi katibi, sözlerinin bir türlü anlaşı
lan1an1asına mütehayyıren
bir kahkaha
parlattı:

(Mabadi avr}

hırsız

!1avna
nasıl

, ,
reısı

deri

ı

çalmış?

'
1
l

.. dili"
Polis beşinci şube m~ til
lüğü, dün oldukça ehenııYe
bir hırsızlığı meydana çıkat'

I

ınıştır.

Mavnacılar cemiyetinin

ta-

sarrufunda olan 17 nunıar~
mavna hamulesi olan av der
!erini 4 numaralı gümrük aır'
barına çıkarırken mavnaP111
reisi olan Hüseyin de faaliyt'
te geçmiş, av derileri bir ta•
raftan anbara nakledilirkell
diğer taraftan de b~altııı'
taşınmıya

e

1

başlanmıştır.

Hüseyin reis işini bitirdiktel
sonra baş albnı kilitlemiş ~e
meydandan kaybolmuştur.
Bu gaybubet zabıtanın ~
gümrük memurlarının nazıı1l
dikkatini celbetmiş, uıavııJ
araı:ımış, baş albnda 128
duva, kıç altında .da 125 Kuı>'
duz:. derisi bulunmuştur.
Zabıta şimdi mavnasını bl·
rakarak kaçan Hüseyini arS:
maktadır. Derilerin kıyınetı
«5» bin küsur lira tahmin t'
dilmektedir.

zer

Bir kızın iğfali
Fatih te bir kulübede sakill
on altı yaşlarında « Saliha ~
bir kaç gön evel gaip oJmuŞı
zabıtaca
tahkikata ba.şlaıı;ı
!arak, un kapanında haı:o
Saim bin İsmail tarafındaJ'
igfal edilerek yangın yerinde
bir bodrumda bikri i~ale
edildiği anla.şılınışbr .
.
Hamal Saim dün müddei
umumiliğe teslim edilmiştir·

İki adet daha,,

Koskada bir kadıı'1 1
altı yerinde vurdı.J'
lar, bir kadın da &<:e'
serle başından ya•
ralandı.

Beyazıtta Koska yokuşunda
bir bodrumda duran 22 yaşın·
da Şefika, dün gece sarhof
olarak bodruma gelen dostıl
tarafından altı yerinden biçaklıı
cerhedilmiştir.

Carih yakalanmış, mecrulı
kadın hastaneye kaldırılmıştır·
lf. Ayasofyada İsak Paşa
sokağmda oturan Yaşar efen•
di, zevcesile kavga ederkell
baldw Hatice hamın araY'
girmiş, bu müdahaleden sinir
!enen Yaşar efendi keserle
baldızım başından yaralamıştı!·

Gene kaza
Galatada Okçu.lar cadde'
sinden geçmekte olan
gelköylü Firuza hanıma 332
numaralı
otomobil çarpııııŞı
yaralanmışbr. Şoför Mustafa
yakalanmıştır.
. j
Ayasofyada nıaha!leblC
Sait ustanın çırağı 14 yaşuıda
Maksut dün gece 3265 nuııııı'
ralı otomobilin altında kalıı·
rak mecruh olmuştur.

Çe5

*

Banyodan sonr"
ölüverdi
Ni~ania!5!nda

J-}acı

l\lansur sokağında s~'°
kin şöf ür Nuri efend•"
nin zeycesi Behice hıı'°
nıın dün ırece tanı~ı ..
ö
b'.
11
men yannıanıış
manl!:al könıürü, batY
yo odasına almıştır·
Banyodan çıkan J3e"
hice · hanınıa bir~ı
sonra fenalık ôo·einıİŞı..

dısan çı!u11ai!·a ıne)'

.

dan
tür.

..

~

bulanıadan öln1ıı.,

.

t

t

c
li

20

Şubat

Son Saat

(~ok
:ı

3

ıneslı.ur
~

Amerikali Martta şeh;·imize

,

geliyorlarmış

l

Mart ayı içind meşhur koınik Şarlo ile Amerikan ka·
Şİf!erinden Edison ve meşhur
For.:Iun şehrimize gelecekleri
haber verilmektedir.
Prens Seyfeddinin vasisi,
Prensin aylık masrafı için
ayda bin Mısır lirası tahsis

*

(lerl·
aJY
aııJl1

iye"
ta•

keli
tıJIJ

Sahife

Şaı·l{1 ~

feci!

Dün gece bir
kadın yanarak oldü, ..
Dün gece, 'asınpaşada Aı
raplar sokağında bir yangın
olmuş, ihtiyar bir kadın kur- ı
tarılamıyarak yanmış ve öl-

011il~j gun

gece yansından sonra Amplar sokağında 15 numaralı ha:t~en çıkmıştır.

~'H)7 Clll

Her gün bir
muhavere

yiiriidiiler

Üstleri başları eskimiş, ayakkaplan parça
parça olmuştu. Nihayet bir dere kenarın a
iki t?azal ile karşıta,hlar

müştür.

Yangın

-1 :J9-,Jlultan•iı·i:
Pala Hüseyin, arkasını bir
ağaca dayadı, başlarına gelen
işleri diişünmiye başladı.

.tııtullalı Zi!fa

Peşekar şam sinemaya

Kavuklu şam gittim,

j

Seninle bu akgidelim mi?
Ben evelsi akağzımın

tadını

aldım.

nccek bir şey bulınuş galiba! 1
Dedi. İki arkadaş şam fıstığından başka yiyecek b 'r
§ey bulduk diye se 'İne sevine
şebek vavrusun n üst;;nc ab dılar. Keli~, maymu;nın elin·
den ot demeUe.ini aldı. Pala
Hüseyin, d'l·katle bakıyordu,
köklerin uçlarında bil" tak,m
küçük yuv.-.rl ..kl:ır görün·· yordu.
.
.. Pala Hilseyin kahkahalarla
gulerck:
_ E nıar
ı
el a f ıst ı k b e ı...
D d"

Bu evin b'ı odasında oturan '
« Mısıra donanmayı göti!rc« 65 » ya,ında Arap Makbule
ceğiz!~ Diye Basradan kalk·
hanım ancak yatagı tutuş ul. mışlar,
bir çok fırtınalar,
tan
ve vıia,Ju yanmıya baş ettiğini bildirmiştir.
muh;ır belerden sonra Kcç ·
ladıktan
sonra
yangınd~
Kanun mucibince merata çıkmışlar, oradan dag,
murlar geldiğinden şehrimizde haberdar olmuş, fakat kalkıp
taş,
dere, tepe elemeden
kaçamamış kurtarılmasııı:ı c:!a
sivri sinek mücadelesine baş
memlekete gideceğiz!
D.J e
imkan bulunar...amış, zavallı
lanmıştır.
yola düşmüşlerdi.
kadın acı feryatlarla yanıp
• Aksarayda Oruçgazi İs·
P la Hüseyin Kayserid,.n
ölmüştür.
.,,
•.
- "k
ınailağa mahallesinde oturan
pe k kuçu · y~1a ı.-e•ı ç.,,mı~,
fstanbul 3 üncü mektep mu Turgut reısın o zaman1:>r
maddesi ve hu kanuna muhaallimlerinden İbrahim B. Tar·
- Ne oldu, yoksa filim mi
Akdenize dehşet salan k"'_: r~e fı~t>ğı?
lif sair ah.lam mü gadır.
llUsun Frengilos karyesinden
fena
idi?
dirgalarının
birisine
miço
_ Ş.-.mfısi,ğı dc{rJ, bu adi
15 teşrinisani tarihinden
" Ali >> imzalı müheyyiç bir
- Filim güzeldi, lakin,
olarak
g i rd;kten
sonra
fıstık.. . Vay can:na.. Demek
muteber olmak üzere un res·
llı ektup almıştır.
.
adam akıllı seyretmek bir
tam onbeş sene Mebdiyedc,
böyie yerin dibinde bitiyormini tenziline dair olan kanuu
Bu mektupta « biraderiniz
türlü nasip olmadı.
T rabulusta, M:ıitada dağlar
muş!
köyümüzün imami Hafız Ah şu şekilde kabul edilmiştir:
gibi köpüren dalgalar üzerinKc-:le Bekir fıstk sözünü
- Neden?
1 - 10 mart 1332 tarihli
ınet E. ailesi tarafından zehirde cenğetmişti.
işitir lşı nıez bu otlu, toprak- Anlatay m da dinle! Kolenmiş ve bunu söyliyerek öltarife kanununun 53 tarife nuTa uzaklarda bir kaç k ş
lı şevi • soyup y~Tiye ba•·mik ve v.ıryete yeni bitmiş,
marasınm evv la
fıkrasında
llıiiştür.» Denilmekte ve ölötüştü. Pala Hüseyin baya- , ladı.
mr:ı ik;si dç birdc.ı
a~ıl büyük filim başlamıştı.
muharrer buğc\ayın resmi asllıeden eve! vefatını biraderine
tında belki ilk defa mc 11• c·
yertle1<i otlara scnlıp söluniye
Zifiri karan! kta matmazelin
lisi emsal muh;ıfaza olunarak
bildirilmesinin kafi ge!~ceğini
!:etini özlemi~ti. , u delicesi
baş'a ' 1 r. Ke'le, &. "nçk Totuttugu elektir;k fenerinin yıır
vasiyet ettiği ilave edilmekagustus 1929 nihayetin,. ka- ı geren öınrfinc acıdı. K3} ncu! u., c ., s:ni c • d :
d,!ll'y!e birinci mcvk:"n en ardar 46 kuruş.t tenzil edilmiş
tedir.
ride kalıp öküz çob~nlığı cd _
- A
u Y
rc~l ı
l·~sın:la zırr ;.or bir kişilik yer
tir.
M
zkiır
tarifeden
Eonra
ceğine
böyle
H
!bi
,t
,.,
orna'lbP'
·
Ba
}'
'
"C
k
Ş
yi
na~
l
Mu ilim İbrahim B. dün
bulup sığındık. bal,tım, 6 {J
bu;d.ı!
icra vekilleri l _y'eti işbu re')'arsus müddei umumiliğine
l:ınnda korsan nobetçil=~i
D ~U, cnra hııı 1 .ı• m ç::dı:ı,
y ınn:d:ı biri i hemi lıon l
sim miktarım lüzumuna göre
telgraf çekerek vak'ayı ihbar
fğine pi~ an oldu,
hor'ıyor
-:e nefes alcl k~
ynu u, yuzune
.. tl"'_
- •
d"'-1·
1
60 kuruşa k dar tezyide meetmiştir.
Pala Hüsey
K ' ·n l'l'kş ğibi bir ispirto
1' :
1 c tclığa
•
zundur.
Telsiz telefon şirketinin
dına bir te kıT e -un P uy l
rn J.,, n'!
so{ıan, p:utınr.:ı. I.olrnsu y::yı ~aıiyetinin fena olduğuna dair
Madde 2 - Türkiye ile tilıycr .;ı. B..ı b:ıle bir m d 1et
dırdı:
v ·, y · J ~ • s· :ı u.. yem .yoı ..'
caret mmıhed si ve ya mu~tişar eden haberler, Anadotahamm··ı e~ 'İŞ; f._
t ffüm'n
- Ka!k, bakalım d lik ı:' ,
ı
1
u ajansı tarafından tekzip
vakkat ti::a et itilafnamcsi
İ ;
i 1 urun tam orta ye sıra sende!...
~dilmek edir. Hükumet şirke
aktetmemiş o'an memleketler.i,
'i
t
n
.
.
n
maverarınJe
-rt '• & '>rı n
ü!(endi.
D.. di, son: l' e!l nin 1 • j
ti takviye etmiye karar verden relecek buğday unu i e
Çünk j h r.f t y'lr tlı, sağa, ~:ı :ı
murdana hom:ırdar.
y .
ııı
:.tir.
ile 56 ta .,e nur-ar.ısr4an
bır iti ge ':::u·, bir ka.; defa
kalkıp etrafı k :ıa ı a
n
)
Ankaraya giden darütmuh rr r l: ugd y kızılca bu· •
c. • ii•dii,
nra d'rscğ'le b:r
la ığını görünce eğ
to
(
fiınun müderrisleri, söz ki•abı · day melez ve kara bugday ğm üstUne oturdu, bir 1 ç
üddet ı;. g kaburgamı dürttü
~ilcuda getirmek i li dil en·
hakkında 1 nis n 1927 tarihli
v
'h yet dile g ğ ümtl k •
s.·m· ye dii.1ündı , sor
l '
biinıeni ile teşriki mesaiye v 1005 num ralı kanu t•n
rı ırmıya b
ı.
- Adam s n c, ...
aşlanıı !ardır.
emsale ait .. ık Ü"Üll tatbil"i
Hı
t.ak
}'a
kcsid olma!!
Ka •1' en O"'
1 i 1
kr:ırk
::ıı
Büyük millet meclisi, ı icra vekiller: hey'ti kararile
- Önce b l de ö]!.:: s~,ıoldugu yere uzandı,
pr ~
,.
d""::
~aaş kanununun (21) nci mad- ı muvakkat n tehir olunabll·r.
dı.- -. da b:rrz • onra i~i az üsf"n 'e kıvn ıp y t• r •
esi tadilatını kabul etmiştir.
tın
ı~!' le anlaşıld:. Hidk sa bir zaman sımr uy-.ı1
Halıcı! gın terakkisi için
e
&i'
i
'
et
e
ııordıı.
:
Buııa nazartm 9 Cema,,:yel- küçük tezgahların Hereke fab- kaim ştı.
l l
ı ı in
çtpc.r-«Ne y;ı wor ı.:ıı aıkadag?ı>
~cl 1290 tarihli harcirab k • rikasına raptı düşi'nii:mektedir.
. ı.
Herif birdc:ıı şaşaladı ve seYavaş Yavas gUneş bat
ve müzeyyelatı ve
Dalıiliye vekaleti sokakı i ı,rn ü?" y;:1ı1 .c 'l
1~·;rııa~esi
simden benim erltek oldu~TU·
ortalık ka;aT" .va iP a 1"
Agustos 1325 tarihli mü!·
lara yeni harflerle levhdarın
y • ,orl dı.
1
Ye tekaüt kanununun 29 un·
n:•ı anlayınca:
İki
kor
n
hu
t-hl
k
!i
y
bir an eve! konmasını bildir'
r slg
1
.,
••
'
•
- Affediniz efendim, s:zdaha fazla kah:ııynnık h-,..
~ tnaddesinin 2,3 ve 5 inci miştir.
. D ' c.r ,ı ı,c1 .. ı
den evei burada bir ka<lın
hareket etmiye karar vermi
lf Emanet b"ndan bö~ le
l
nımc!ruı yuvar~anyle 11 Ağustos 1325
1
!erdi. Develeri ka.d!I c'. ;-r.
~ il askeri tekaüt ve istifa
şümendöfe? ve rüsümat ha·
ı
~
lı1 r~ ko!'3a" rı , oturuyordu da kara lılda sizi
11
l u v- lı , ıss z yo. arda t k
d ~i ve ı-L1<ların
o za•n tti
~
ununun
59
uncu
maddesi·
Kelle:
mallan
i
ile
de
meşgul
ok11
ba~lan a 1 ırnl mı:;!:ırc'ı.
yan na :nı beklemeden usulca
~ıı 3,4 ve 5 inci fıkralan ve
- Hem su, h:!m fıstık al caktır.
Kelle
burnı•mfan
baş
parı., k'ı savu·..,,•
lım -dedi- çölde ateş yal,aı·
ili '~Urinin hizmeti askeriyesi11- Mevkuf bulunan Kadriye
··(
'
i':.~~•
'
1
·•n
r
..
HyRn
,
:ı-ıık
kap':ırı
Eh,
iyi
ya işte, o def·
fıstıkları
açar
yerz!..
'" ıfa esnasında maaşlarının · hanım ve arkadaşlarm•n tahr.
L~ t. Aya arı pırtıamış,
"teli
olduktan sonra, sen de artılt
Sonra Tosı."I!cugu çağ ·
kikatı devam etmektedir. Dün
llıhıt
tediyesi hakkında 14
' "?namı l!.
şı
ış
11
rahat filimi se ·r tmi~dndir.
mak için iki haf f ı:; ık ça dı.
~, l t 1332 tak lhli kanunun isticvap edilen şahitlerden
Elle, in huş- ~m. ~ arasına
- Dur, patl"ma, dinle! O
~İt hS nıayıs 1334 tarihli h:ır doktor Arapyan efendi, istic· Biraz ötelerindeki otlar kı
.ıl tu lcmn:~ı : ır y .<ma mengiaikten
wı ra bu sefer c!e
llıa~ kararnamesinin 28 inci vabını müteakıp tevkif edil- mıldadı, 1 osııncuk anı!arın,lan e ı çıkardı, ta.-. ··:.. l lne yayy::n·ma • u ıı czü boya içingözüktü. Kahan Jumn çer.
~'t desi ve 1341 senesi mu- miştir.
~ in~en l;ir y ğ u f1stık
de, suret. takmış t:ıkıştımıış,
si kımıldıyordu, elinde kek·
~ Mevcut pasaportlar bitllıq~~e . kanununun 61 inci
ç.ılrn:rdı,
çıtır çıtır
yeın:ye
;k; dırhcın b:r çc kirdek , bir
!erile söl<ülmiiş birtak:m otlar
f 1 ~taj esınin 1 inci ve 3 üncü
miş
o.duğundaıı
Avnıpaya
bı::j!ııdı, biraz da aı l ada.,.:n:ı
kokana geldi !
vardı . Kelle:
h~k arı ve mart 1926 tarihli
seyahat için yeni p aportl:ır.n
ııuı•tı. Pah:
- Haa.t 1 anlaşıldı, galiba
•
• \
L'
- 'tııler kanununun 19
cu ı tabı bekl nmektedh'.
- Bizim Tosuncuk zlft'e.ı. fı:! , ı;ı var
bu s~fer de sen ona ha., adın l
- Ne eledin? Al.ah etmi~
l Hiç hen öy!A şey yaper
etıniş, cenazesi S lıvrı
ir inhuJam telılikesı
Uzatı ıyalım
lafı ,
kanıya defnedilnıiştir.
\' il<lird· J>o':.., l·a- mıyım?
:.rad.ın bir i :.i c'ak'ka geçer
O rlu hahrive zabiti
..
l
geçmez ha!.t m, M::dam cer l·o'u1·n
( , tlll(,Cl
rinden 1'afrlil Z"kİ b.. '
napları o!d~ ğa yerde fıktrd:ı
: cınıu ı.'· c ı. 1 ~e :nhu n tiı asebetle be,,.,,)
mıya ba;:!a'İ!.
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ddei
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şıJI'

rbof
ostıl

çak)S
cıub
tştıt·
Paşa

efell'
rkell
ayıı

sioitserle
ştıt•

dde'
ÇeıY

3325
ııııŞ.

stafıı

*

*

.

~

l!~llıkap! istasyonu

trenler· ı tarifesi asılı,.11"){
•
•
•
1
a, ·o ·u ar, bu zal 't\tı
arı ıınız ·azıyor:
&ır:kapı ista~yonuna mctt n kurtulacaktır.
''th
. k• ıçin iki n1erdi- .•
k t"' .ıir yolları
.. 1
llı 1, nıp çıknıa! lcızın1- 'dar ı;in"n l u l·acla ·cık
lfıe;.d. l3ilet gişesi, bu bir kola lı»1 o su ı
~·<it' iven erden Yeldir. n ü .. erilerind ıı c .ırlı-tnJft~·i bilnıi ·enler, o&emi . , ceö ini
ünı · ·

bif
atY

ur·
J3e~

iki şaki bir müsademe sonunda
yakalandı.
J\lardin, H (H. :\1.)
Cenuptan gelerek hududuınuzu
geçnıİ) e
n1uyaffak olan üç ki-·
şililc n1ü eli-' h bir haydut gurupu Sa ·uı· I,a~
zasının Alfan köyüne
ait < irü ·ü önlerin

' !·atarak ~eı uba geçir' nıck üzerelerken jantları 1~ ların1.z

arafın

dnn takip ed.lı:1i) r,.
uzun bir nıü:sadcıncyi
n1üteal·ip gu upun reisi 'fezvanlı
acı Sali
.
o.'\-lu ~lehn1et ile gene
'fezvanlı
•
şerirler
lardır.

isıniııJcki
yakalannıış-

Sürü

istirdat

edilınişt i r.

Şark ile münakale
Mardin. 18 (H.M.)- İstan
bul ve ankı-ra postal<?rı ancak bugün gelebil:niş!erdir.
Mamafi şimdiye kadar "eh:rdc
fazla ~oğuk olmalll!Ş ve dcreC(', şehrin 1060 metre irtifada
olmasına rağmen 7,5 u geçmem· ir.

Dün etirilen
ces t
Marsily da, hava gaz ı ile
inti ar eden Safa r beyin cesedi ı!l\ıı şeh, iınize getirilmiş·
tır. Mumaileyhin sebebi inti·
harın ticari b-zı muvaffakiydsz!•kler ole! ·au anlaşılmıştır.

-

*

unda

3

ı-~n 1,erkın vaktilıi ö ;._
t\ 1e
· .
ler<J:
ıçın,
bu iki
~ı:ınr: Jni inip çıknıak
~ôtıeı·eka ~ynı yoklan

·r~t

ı 1lıqak

1İ>'•

~~ >

Yı:ıı·

~e.,

gışeden bilet

Zaruretinde I·a-

k'

ışenin Yanına
•

~

eJİ 'Ol"lllll. n
•

*
teşekkür

Bir
Basra E ·kaf ınüdiir
lü,i:,riinden
Hacı

nıütel·ait

Env ri bey bir
1 aç gün evci S:inıat·adaki eviotJe vefat
•

tec sür ed(·nlere te:-:ıek
kür etnıektcdir.
l~

yi
a,

I ü ~ıkad.
Ziya
1
pa. a ·öşkündc oturan
. lustafa !{eşit pa a
ınerhunıun ze ct:si 1'. ·
li. c, i,izi Naciye h:! ·
nı ıların tatbik ınu1 üderi za;i olırıu.tur.
l3o ç c,enetleri ol 11adı
ğı, ) en ile! i yaptrrıJa
cai'rrndan c<;kilerinin
hüknıü
btılunınadı~~ı
k~ ·dcdilınel·t~dir.
•

*

iı 'il

\'l

il i

tar.ıfın(1 a

g". t . tı' ek duvar-·
lar b· hınan , okak ~on
1ard,.n o 1ra teblıl,eli

hi: h· I

alrnı. tır.

!) ı

·~ +11· c L 1 aını"tır. Yı
!·1!111~ 1-

d r.

1{

ı

Iik(-,; var&o!.:ak bir cad-

·rıdar

1u

•t

ta

lazın1gclen

nuaıncle yapılnıak ü-

Zftre nazan

dikkati

~Ibederiın.

'

.ı

,tt

s.

İtalya hüliumdi de bu mü-

cadelede geri kalmamış, harp
2:ı
:ıda lıer f.rkaya birer
tan!~
tab • rn
ilhak
i in
esaslı karnrlar vermiş ,
bu
hususta şimdi<l~n mühim mık
tarda Ta.ık tedar;k'ne haş
lanın•,tır. Elyevm İtalyan topçu kuvvetler: serapa motörlü
bir hale kalbedilmiştir .
Rusya ise sulh zamanında
3 T r alayile 12 zırhlı otomobil Löiü~üne maliktir .
Keza İııgiltere de bugün 4
tmıl~ al::yile 10 zırhlı otomobi! bölüğüne sahip bulunmak
adır. Lehistanda ise hali ha:urda 250 tane tank vardır.
Hiç şfphcniz ordular muharebe esnann•1a o omobiller .en
e çok b;iyük istifadeler
temin etmehteclir.
Ely vm Aıncrik::da 25 mil•
ilyona
yon, İngitkrcde 2
yakın, Fransada 1 milyon otomobil ve kaınyoıı vardır ki
bir harp vukuunda bunlar
derhal kısmen ta rip vasıtası
şekl:n-e i .!>ılap dcrek cephe
s:.f'~v! arasında mevl" almıya
. ._ ! .. b..1 un:na.kla r.

- Ey, son:-a · ı.izim?
.::ı bir efendi \·arSonrası , bilmecbı:riye 1 bu •. d
ı:!ı :.. n si~i o :.:.;; mftttım!
biç ses ç-karm~dım, adıım
- Scnra bi ~d :!
ser.Je dedim, ben k. l i,,;
- t':c"'ırası birde sinema
temiz h:.tup
iye.imi bo:ı:mn
ffp te dış:ır•ya
lrr.ıca ~ dık an sorıra o DA yapars·
b
kı, :z. , paJ•o ve c k yapsın, brr.a ne?
tin
cebinde
ııe varsa hepsi de
- Mesela sorma
ayıp
s,rra kadem basm~mış mı?
olmasın ama o s na ne ya!)ı
- Acaba. bun ati ha?ı&!s
yordu?
aşırın
, erkek mi, k~c!
,~
Sokuldukça sokuluyor,
- i te onu ı
1 kr.::lan
dizlerimi dürtiyor, ı.ra sır:ı.
mcte mütevakkııl
.r ay
başı ı
omuzuma
dayıyor ,
- Demek
ın ki
tak •
hülasa butün sımaşıklığı ya·
maya
gitmek
İ
.
.
;uıı
~
pıyordu.
Nihayet buna da
halde D rWbcday. rı mucı dayanamadım, çıkıştım:
_ Pek ala . , ..ndan ibraz
- M.:dam, ne yapıyorsun,
ıdeki imu akşam da orü
kendine gel!
'daha muhağümüzü mu~ .' ·· olunmıyacağı
Kadın derhal toplandı:
yazalım!
· - Parc:!oıı - dedi - demin
. ilan ol"!DUr
0

1

Sahife

Son Saat

2

Borsada
İzmirde

I-ludutta

Veremler mücadele kongresi
toplaf:dı ve
dağıldı

Rus-Romen
hududunda
tabii vaziyete
doğru
Bükreş, 17 -

akletmi~tir. llPy;eli idare

Harbiye
nazırı, meclisi meb'usanda, l~us - Ron1cn
hudu('unda
n1cvcut
hali harp vaziyetinin

azasından

yakında refedileceğini

İzmir, t8 (A. A) -

V<•-

remlc ıııücaılcle eenıip•li
lıuoün st•nelik koıınresini
viltıyet

Lütfi

sılılıiyl' nıfulürü
lıevln
rh ası•linıle

doktor Hc>hc;Pl
Salim lH'Y larafıııılan cc•·
nıiyt•liıı .lıir senelik raaıı
YPlİOe <hlr olnınan nıu
fas..,al raııorda 928 s<'ııc'
siııtle 6ti70 hastanın munp•no edilip huıılardan
770 veremlinin <·ı•ıııi~ t•l h•ıı
yarılım (JÜrrııı•k stır('lile lı•

davi cdlldi('ji ve 2seııc evı•I
eeınly<'l if;in inşa edilen
vc•nl larvla ı ·i disııaıısc•rin
İıihımum borcu ücll'Dlllİ!}

bevan
"

etıniştir.

Fırtına tahribatı
Santos, ıs ( A. A. )

Gavet şiddetli :ağn1u
rla~ Sernıt dağında
veni bir inhidanıa sebep olmuştur. })emir
vollarında n1ünakaltıt

durmuştur. Alınan ih-

tiyati tedbirler sayeya pnıak iı: hı de 'asi ve sinde evelce vuku hu-:
oeıılş hir yer salın alııı
lan f eltıketin tekerrüdıijı ve ı-;atııı alman hu
rünün önü alınınıştı.
arsada yapılacak küçük
kiiçük evlerde veı·c•nılile
Şömendöfer grevi
rin tc•davi Nlllect•(ji zikı·
Salisburg, ( Rhodezeclihııi~lir. Haporun kıra
alıın nıüleaklıı heyeti ida- ya) ıs ( A. A. ) - Derı•ılen bir l\lsmı yPniflt•n
n1ır
yolları
men1ur
intihap edilmiştir. İçtimai
ve müstahden1lerinin
ve sıhhi nıüzalH'rat hu
grevi l~hodozyada şö
~<'ne i<;in tathik edilmek
üz<'re yeni h<'y'eli idareye mendöfer nıünakala

olılu{ju

gibi

ıwevaııloryoo

havai<' edilnwk

sııı·<'lile

konure m<'saisincı lıifam
vermiş lir.

Mısırda Yangın
Kahire, ıs (A. A.)-

Zakazik yakınında büyük bir köyde dün
yangın çıkınış, bu sabah dahi şiddetle devan1 ctn1ekte bulunSin1<live
n1ustur.
.
,
. kadar ( !fJO) ev yann1ış O
kisi ölmüs. ve 20 kisi
al'rır
surette yaralanb
•

.

~

mıstır.

•

Tay yare postaları
lstres, ıs ( A. 1\. ) Tayyareci Paillard ile
Lebri F-ransa ile Hindiçini arasında posta'
ve ticaret servislerine
ait irtibatı tesis için
buradan h<n ahınn11ş
Jard:r.

tını durdurınuştur.

kutup

kaşifleri

Vellington, 18(A.A.)-Cenubi kutda giden (Byrd) hey'
eti seferiyesine ait erzak ve
levazımı hamil bulunan « Eleanor Bolling » vapuru Cumartesi günü « Baleines » koyunda « Dunedin » e gelmiştir:
Bir mıktar ycyecek daha aldıktan sonra « Balines » koyuna dönecektir .
Geminin kaptanı «Brawn»
gelecek yazın başında memleket dahilinde cenubi kutup
kaşifi « Skot » un hatırasını
teyit için
dikilen abideye
doğru bir sefer icrasına girişileceğini söylemiştir.

gelecek yazdan evel kutba
doğru bir uçuş icrasına ihtimal
verilmemektedir.

Panama

kanalı

Vaşington,

18 (A.A.)- Reisicümhur M. Colidge Panama
kanalı mıntakası üzerinde ecnebi tayyarelerin uçuşlannı
tanzim edecet usul ve kaideSilivride bir yangın
Silivrinin Kurfaltı karyesin- • leri beyan eden bir kararname
de çoban Mustafa :ıhırda ateş
istar etmiştir. Mezkür mıntaka
valisi tarafından bu esaslar
yakm •ş, bu yüzden yangın çı
dahilinde nizamnameler vücukarak ahırla birlikte 4 mer·
da getirilecektir.
kep, iki öküz yanmıştır.

Nfcf

t\ MUHAM/Rf,
! M.TURHMJ.
•

-/2-1 Hurren1in, velev ki f vüksek derecesi, kendi
sessız olsun, n1acera- ~azarında
bir hak
larına
111uarız
Ye n1enzilesindeydi. Gazeyahut o ınaceralar- tecinin
hatırı
ıçın
dan müşn1eiz görün- Hurren1i feda etmedin1esi hoşuna gitn1edi. vi ve onu bilaperva
Onun gözü önünde ve evinde tuttuğu gibi
ona hissettire ettire gazeteciyi de HurreKan1ranın
ko) nuna n1in iln1i ve nıüşahe
ginnek istiyordu. Fa- <lesi taa llı'.'ık etn1ek
:hişe kaprisinin şu en ')artilc sevnıeyi bir

Buhran!

Komiser spekü- Pasaport mevlasiyon memnu cudu neden
azaldı?
değil, diyor
Borsada spekülasiyon yapıl
dığı

şayı

olduğu

yazılmıştı.

Bu husus etrafında Borsa
komiseri Kemalettin bey bir
muharririmize şu izahatı vermiştir:

Spekülasyon ve ihtikar kelimelerile mefhumlanrun
birbirine karıştınldığını zannediyorum, Halbuki spekülasyon
baçkadır, ihtikar gene başka.
Her iktisadi tarzı idarnein
kendine gör~ işleri vardır.
Mesela serbest çalışılan mem·
leketlerde ferdi ticaret ve
ferdi kazanç, yani arzu talep
kanunu hüküm sürer.
Mes'ele bu şekilde olunca
Borsalar da kazanç yerleridir.
Bir adam tasavvur ediniz. Her
hangi bir paranın ertesi günü çıkacağını
bilsin. Bu
şekilde
bu adama manı
olmak doğru mudur?
Eğer buna spekülasyon diye
itiraz edilirse o zaman Borsanın hik-meti vücudu kalmaz.
Bu itibarla bir şekilde spekiılasyonun
Borsalarda yeri
« -

vardır.

Borsalar, yokanda söylediğim gibi, spekülasyon yeridirler. Fakat ihtikar değil
ve gayrı meşru olmamak
şarttır . »

Kapitülasyonların

bize

son oyunu
(Hiriııcl salıift>dc•n mal.ıal)
bankasından

istemiş,

mezkur

fakat

şu

parayı

cevabı

al-

mışbr.

- «Filvaki bankamızda bahsedilen 85 bin İngiliz liraS)
mevcuttur. Fakat Tahlisiye
idaresi ecnebi mümessilleri
emrine tevdi edilmiştir. Bu
parayı , sizin emrinize veremeyİı.»

Bankanın

bu

cevabı

üzerine
Tahlisiye müdürlüğü mahke meye müracaat etmiştir.
Mahkeme alelusul, Tahlisiye
idaresinin verdiği layıhayı Osmanlı bankasına tebliğ eyle miştir. Osmanlı bankası cevabi
layıhasında demiştir ki:
« Bankamızda
mahfuz
bulunan bu paranın kimseye
verilmemesi için Fransa ve

İngiltere hükümetlerinin emri
vardır.

Yeni damga kanunu, pasaportlann kıymetli evrak meyanından çıkarmış ve sadece
pula tabi tutmuştur. Bunun
üzerine mevcut pasaportlann
kıymetleri iptal edilerek kullanılmış ve bir kaç gün evel
de şehrimizde mevcudu kal-

prensip
yordu.

Binaenaleyh
huşunetle sordu :
- Halanız bugün 111ü
doğdu? Valdesi hayaliniz, pederi de hilekarlığınız oln1alı. Bu
nefisei hilkati ben de
ziyaret etınek istcrin1.
Beşikleri hangi ktı~a
nede sallanıyor, ltitfen

111en

Elde 5 - 10 pasaport
var; bunlan müstacel hususatta kullanıyoruz. Henüz civar
Yilayattan istenen pasaportlar
gelmedi.»

Mevkuflar

İcinde Musul
'
petrollarile
meş-

gul/eri de var
Kadriye hanım ve arkadaş
larına ait tahkikat devam etmektedir. Tevkif edilen Aapyan efendiden başka henüz
kimse tevkif edilmemiştir.
İstiçvaplar
esnasında en
şayanı
dikkat mal iı matı
avukat Lütfü Arif bey vermiş
tir. Avukat Ahmet Vefik bey
bu zatın kiracısı ôlduğundan,
ele geçen bazı mektuplar
üzerine Lütfü Arif beyin ifadesi alınmak istenmiştir. Bu
zat, Vefik beyin uzun zaman
kira vermediğini, iki defa
Londraya gittiğini, kira istediği
zaman Musul petrollan ile meşgul
olup yakında zengin olacağını
ve parasını o zaman vereceğini söylemesine mukabil bı.t
gün Maçkapalasta lüks bir
hayat yaşadığını söylemiştir.

Yalnız,
lasının

Tabanca sesine ye~enler
bu kanlı sahnede artık yapı
lacak bir iş kalmadığını görmiişler ve zabıta ile müddei
umumiliğe haber vermişlerdir.
Müddei umumilik tahkikata
vaz'iyet etmiştir.

mahal)

kulağı
kanayıncıya

Burnu ve

terleri ilı::ıır edn"d>, mijiıs
kaydına geçenlerin birer fo logr11j!11n ılıı isimleri lıi::ıısı1111 yapı~lırılııc11klı~.

kadar

/\'ıifııs /ı'.~kal'ierı toplcına _
rıık. buıılarııı yerine rı•simli

·

· Klayton gidiyor
Irak komiseri sir klayton
bugün Hayfaya müteveccihen
şehrimizden haraket edecektir.

nu· Nerin1anın nereden
çıkardığını
hayretle
düsündü
ve bütün
•
plc''ınlan hala hanıını
ziyaret esasına n1üstcnit
olduğundan o noktayı
n1üdafaa retınek ihtiyacına kapıldı:

yeni

verin-eniz z;. aret ede-

do.~du.~-u-

varlanıp ölmüştür.

Nüfusumuz
(Hil'iıwi salıifl'ılc>lı

idrak

cdcıncdi.
nıuhayyel ha-

Üsküdarda Selman ağa mahallesinde Karga Zarif sokağında oturan ve kunduracılık
l:ı iştigal eden Ahmet ile zevcesi Hikmet arasında ötedenberi devam eden bir geçimsizlik varmış. Hikmet hanım
hemen her güzel kadın gibi
magnır olduğu için aradaki
münaferet her gün biraz daha
fazlalaşmı.ş,
bu münaferete
kıskançlıkta ınzımam edince
dün akşamki cinayet husule
gelmiştir.
.
Ahmet efendi, son günlerde
zevcesini pek fazla kıskanmı
ya başlamış, bu kıskançlıkla
da genç ve güzel kadını bir
takım . kayıtlara tabi b.ıtmak
istemiştir.
·
•
Dün gece bu takyıtlara riayet edilmemekte olması zevç
ve zevce arasında bir kavgaya sebep olmuştur.
Birbirlerine pek ağır sözler
söyliyen kan koca, nihayet
sönmek bilmiyen bir kin ile
birbirlerine girmişler, neticede pek feci bir şekilde hayata gözlerini kapamışlardır.
Genç kadının kıskanç zevci, ani bir buhranın tahtı
tesirinde tabancasına el atmış
ve zevcesinin kalbine isabet
ettirdiği bir kurşunla öldürmüş,
sonra aynı katil tabancayı kendi
göğsüne tevcih ile iki kurşun
sıkmış , zevcesinin yanına yu -

« -

- Halam -dedi- seksen yaşındadır, ınüba
rck bir kadındır. Üç
avlan tutaı·,
başını
sccdct'.cn kaldırn1az .
Çokt:ın heri elini öpüp

~öylermisiniz?
Hurrem, şu suiluk ve
kaba istihzayı tan1a-

latalım:

izahatı aldık:

ııııiclılrıi ııııııııııi.~i ıııiisyı1 Jrı-

ıncsclesi tanı

Dün gece, Üsküdard-e gene
bir aile faciası olmuş, bir adam
evvela genç zevcesini, sonra
da kendisini öldürmüştür. Bu
feci hadise etrafında maalesef
ne polis nöbetçi müdüründen,
ne de Üsküdar merkezinden
malumat almak kabil olamamıştır. Biz hadise etrafınde
kendi aldığımız malumatı an-

Civar vilaetlerden istenen
bir mıktar pasaportun gelmesi bekleniyor. Diğer taraftan
Da. vekaleti, yeni ve kıymet- .
siz pasaportların şekli~ tespit ~tmiştir. Yeni pasaportlann tab'i 4-5 gUne kadar ikmal edilecektir·
Son dakikada polis 4 üncü
şubeye müracaat ettik ve şu

/;ıır llll'S.'/tıl olııwklcıılır.

Rağıp B. gidiyor
Moskova sefiri Rağıp bey
bugünkü tirenle Ankaraya
gidecektir.

Zevcesini öldürdü, kendi de infihar eHi,

mamı.ştır.

• fııiviyel rıi::daıılan verilecı'ktir.
Fakat madam ki iş mabkeO ::amana kadar aile isimleri
meye intikal etmiştir. MahkeJıııkkıııtlcıki k.0111111 da mevkii
menin hükmüne ittiba edilıılbik.ıı ıııı::ı•ılilecek lıer kes
lecektir. »
bir aile ismi alacaktır.
f,·ııi lıılıriri mıfııs lııı::ır Birinci ticaret malıkcmesi
/ık/cın ile· lfo.~ıwkıill'l islıılıslik
bu davayı pek yakında rüyete
başlıy.ı.caktır.

Aile faciası Bir

duasını alınadın1. İzin

Unkapamnda T ekirdağı iskelesinde Mehmet efendi hanında oturan seyyar koltukcu
Şaban, kendisine kapıyı geç
açan zevcesi Fatmayı burnundan ve kulağından kan gelinciye kadar döğmüştür.

,

Bir Amerikan
filosu eeliyor
Ankaradan gelen malumata
nazaran, mart ayı zarfında
-bir amerikan filosu limanimıza gelecektir.

yim, tlen1ek istedinı.
- Öyleyse halanız
türbe olacak. Örtüleri
şal 1111, yoksa yeşil çuha mı? Başında şan1dan var mı? Avak
utuna iplik fih"ın bağlanıyor mu?
Beledi kfttibi, sözlerinin bir türlü anlaşı
laı11an1asına n1ütehayyıren
bir kahkaha

-

parlattı:

(Mabadi avr)

hırsız

Mavna

, ,

reısı

nasıl deri
çalmış?

ş

F

Polis beşinci şube m~dll~
lüğü, dün oldukça eheınıye
bir hırsızlığı meydana çıkat'

h

mıştır.

Mavnacılar cemiyetinin

tj,

sarrufunda olan 17 numaı.
mavna hamulesi olan av der
)erini 4 numaralı gümrük sır
barına çıkanrken mavnaJlll'
reisi olan Hüseyin de faaliyete geçmiş, av derileri bir u·
raftan anbara nakledilirketl
diğer taraftan de başaltıııl

ın

si

la
Ilı

ts

aU

taşınmıya başlanmıştır.

Hüseyin reis işini bitirdiklıl
sonra baş altını kilitlemiş ft
meydandan kaybolmu~tur.
Bu gaybubet zabıtanın ft
gümrük memurlannın naıııt'
dikkatini celbetmiş, ma"11'
aranmış, baş albnda 128
duva, kıç altınd.a da 125 Kuıı·
dıı.z derisi bulunmuştur.
Zabıta şimdi mavnasını b~
rakarak kaçan Hüsey:ini ar3'.
maktadır. Derilerin kıymeti
«5» bin küsur lira tahmin edilmektedir.

kö
ille

len
lllü

zer

Bir kızın iğfali

ille

bil
"'as
ted

etııı

Fatih te bir kulübede saki~
on altı yaşlarında « Saliha '
bir kaç gön evel gaip olmıı1ı
zabıtaca
tahkikata baş!aıı;i
larak, un kapanında haıJJ
Saim bin İsmail tarafındşll
igfal edilerek yangın yerinde
bir bodrumda bikri izale
edildiği anlaşılmışbr .
.
Hamal Saim dün müddei
umum iliğe teslim edilmiş ir •

İki adet daha,.

Koskada bir kadırı'
altı yerinde vurd ı.J'
ıar, bir kadın da 1<e'
serle başından ye'
raıandı.

Beyazıtta Koska yokuşunda.
bir bodrumda duran 22 yaşııı•
da Şefika, dün gece sarhof
olarak bodruma gelen dostıl
tarafından altı yerinden biçakll
cerhedilmiştir.

Carih yakalanmış, mecrulı
kadın hastaneye kaldırılmıştır•
lf- Ayasofyada İs:ı.k Paşa.
sokağmda oturan Yaşar efeıı'
di, zevcesile kavga ederkell
baldızı Hatice hanım araY'
girmiş, bu müdahaleden sinil"
!enen Yaşar efendi keserle
baldızını başından yaralamıştır·

Gene kaza

Galatada Okçıı°lar cadde'
sinden geçmekte olan ÇeS
gelköylü Firuza hanıma 332
numaralı
otomobil çarpınıŞı
yaralanmıştır. Şoför Mustafa.
yakalanmıştır.
.i
Ayasofyada nıahallebl'
Sait ustanın çırağı 14 yaşınclll
Maksut dün gece 3265 nuııı 3'
ralı otomobilin altında kalıı·
rak mecruh olmuştur.

*

Banyodan sonr6
ölüverdi
'""
1
Nişantaş!nda

l-htC

~lansur sokağında s~,.

kin şöfür ı 'uri efendı,.
nin zevcesi Behice hn,.
nın1 dün <rece tan1~1 ,.
n
.
men yanınanuş bıt'
mani!al könıürü, haıY
yo odasına almıştıı'·
Banyodan çıkan J.3e,.
hice · hanın1a birı:ı 1
sonra fen alık gel111İ~·
dışan

çı!u11al!a

dan bula111adan
ti.ir.

ıne)',.

öln1fıŞ,.

etı

'•

20

Şubat

Son Saat

c:oı{ feci!
"
Dün gece bir
kadın yana-rak öldü ..,

. GtiNll,N

·~~"""'::.:;.~>..._--Ti

')

0

rıhl

ıneslıur
~

Amerikali Martta seh;·imize
,

z

Mart ayı içind meşhur komik Şarlo ile Amerikan kaşiflerinden Edison ve meşhur
Fordun şehrimize gelecekleri
haber verilmektedir.
Prens Seyfeddinin vasisi,
Prensin aylık masrafı için
ayda bin Mısır lirası tahsis

Bu evin b:r odasında oturan
hanım

ancak yatağı tutuştuk tan ve vücudu yanmıya baş ladıktan
sonra
y ngınd'n
haberdar olmuş, f:ıkat kalkıp
kaçamamış kurtarılmasına da
imk"n buhınamamış, zavallı
kadın acı feryatlarla yanıp

murlar gcldiğindcn şehrimizde
sivri sinek mücadelesine baş
lanmıştır.
lf Aksarayda Oruçgazi fsınailağa mahallesinde oturan
İstanbul 3 üncü mektep mu allimlerinden İbrahim B. Tarsusun Frengilos karyesinden
« Ali » imzalı milheyyiç bir
mektup almıştır.
.
Bu mektupta " biraderiniz
köyümüziln imami Hafız Ah illet E. ailesi tarafından zehirlenmiş ve bunu söyliyerek ölll:ıüştür.» Denilmekte ve ölll:ıeden eve! vefatını biraderine
bildirilmesinin kafi ge!::ccgini
vasiyet ettiği ilave edilmektedir.
Muallim İbrahim B. dün
'I'arsus müddei umumiliğine
telgraf çekerek vak'ayı ihbar

ali)'e'
ir ti'
lirkeJI
aitıJI'

ali

ölm~tür.

*

Telsiz telefon firketinin
~aziyetinin fena olduğuna dair
;ntişar eden haberler, Anadou ajansı tarafından tekzip
~dilmek edir. Hükümet şirl etı takviy<' etmiye karar ver-

olıDııŞı

aşlaııt;
haıJJll'

fmdııl'

lııiştir.

*

erinde

Ankaraya giden darülEunun müderrisleri, söz kitabı
v~cuda g tinnek i ın dil enbu~eni ile teşriki mesaiye

i:ıale

aş aın

*

Ô.ı•

ardır.

BJyük millet meclisi,
lııa~ş k ununun (21) nci madrdı.J' !lesı tadilatını kabul etmişt.r.
ı<.e'
tv Buna nazaran 9 Cema~:ycl
y 8' t el 1290 tarihli harcirah ka1;rııa~esi ve müzeyyelatı ve
uşund:J
~· Agustos 1325 tarihli mUlyaşıll'
:;e tekaüt kanununun 29 unsarbof
~~ llladdeslnin 2,3 ve 5 inci
dostıl
~ ~al:u-1yle 11 Ağustos 1325
biçakl•
~ tthıı askeri tekaüt ve istifa
mecru~ ~~nununun 59 uncu maddesilm1ştıt• ~!\ 3,4 ve 5 inci fıkraları ve
Pa~ ' tıı c~Urinin hizmeti askeriyesir efeıı' 'll ifa esnasında maaşlarının
derkell lıı~ti tediyesi hakkında 14
t 1332 takihli kanunun
ara'!'
n sinir' ~~ lS mayıs 1334 tarihli harkeserle ltı ab kararnamesinin 28 inci
amıştıl'· ~~ddesi ve 1341 senesi mu~ ~ne kanununun
61 inci
cadde' l11trddesinin 1 inci ve 3 üncü
n Çell' b~k~ları ve mart 1926 tarihli
a 3325
ınıler kanununun 19 uncu

d•"'

...

Ne

maddesi ve bu kanuna muhalif sair ah· am mi: gadır.
15 teşrinisani tarihinden
muteber olmak üzere un resmini tenziline dair olan kanuu
şu şekilde kabul edilmiştir:
1 - 10 mart 1332 tarihli
tarife kanı•nunun 53 tarife numarasının ~vv ·la
fıkrasında
muharrer buğd yın resmi aslisi emsal muhafaza olunarak
agustus 1929 nihayetin
kadar 46 kuruş.ı tenzil edilmiş
tir. Mezkur tarifeden sonra
icra vekilleri l· y' eti işbu resim miktarım lüzumuna göre
60 kuruşa k dar tezyide me-

*

etınl:itir.

saki"
aliba'

.iptıtllalı Zi!fa
Pala Hüeeyin, arkasını bir , nccek bir şey bulmuş galiba!
ağaca dayadı, başlarına gelen
Dedi. iki arkadaş şam fı...işleri düşünmiye başladı.
t•zınd:ın başka yiyecek bir
« Mısıra donanmayı götüreşey bulduk diye sevine sevine
ceğiz!» Diye Basradan kalkş b~k yavrusunun üstüne atılmışlar,
bir çok fırtın:J.lar,
dılar. Kelle, maymunun elin·
muhı:r belerden sonra Kf'ç.::·
den ot demetl~rini aldı. Pala
rata çıkmışlnr, oradan dağ,
Hüseyin, d·ı kı:tle bııkyord :,
taş,
dere, tepe
demeden
köklerin uçlarında bir takı
memlekete gideceğiz!
D:} e
kü~ük
yuv faklar görün'' yola düşmüşlerdi.
yordu.
Pala Hüseyin Kayscriden
.. Pala H·•seyin kahkahalarla
"
gu- .rek:
ç k.m:~,
E..nlar ela fıstık be!..
pe k k"uçu"k yaş t a ı;Ce•ı
T urgut reısın o zamanı. r
D d'
A:kdenize dclış.e~ . salım k,,.
_:
fı~tığı?
dırgalarının
bırısıne
miço
_ Şamfıst:ğ değ:!, bu adi
olarak
girdikten
sonra
fıstık. .. Vay canına .. Demek
tam onbeş sene Mehdiyede,
böyle yerin dibinde bitiyor-

« 65 » ya ında Arnp Makbu e

Triıbulusta,

!

•c

dırdı:

Ka!k, bakalım dclik.·n' ,
sende!...
Dedi, soıır Kel 'n
a
murdana ho • rda
kalkıp etra!ı k lla ı
ladığını görünce
ği
ğın iLtUne oturdu,
ç
san· ye düşfindi, so
- Adam sen c'
Kab;ı . den >" •
il i ~
oldugu yere uz andı,
pr C'
i:stünc!e lııvn r y '•
kısa bir zaman som
uyuy
-

sıra

*

kalmıştı.
1

Emanet b ndan böı le
şilmendöfer ve rüsümat hamalları i ile de meşgul ok.)f-

cal.iır.

lf- Mevkuf bulunan Kadriye

' hanım ve arkadaşların•n tahkikatı devam etmektedir. Dün
isticvap edilen şahitlerden
doktor Arapyan efendi, isticvabını mlitcak1p tevkif edilmiştir.

levcut pasaportlar bitmiş
o.duğundan
Anupaya
seyahat için yeni pasaportlzr.n
tabı beki nmekted'•.
J(-

lki ko;san L t"lıl k li }
daha fazla kah ıyar,ık h_""
hareket etmiye karar vermi •
lcrdi. Develeri ka. uc'ı , r.
Kelle:
- Hem su, hem fıstık al lım -dedi- çclde at ş yal r
frıtık!arı açar yer'1.ı ..
Sonra Tosımc1•ğu ç;ı!ı rmak için iki hafif ıs .k çaldı.
Biraz ötelerindeki otlar kı
mıld,,dı, Tos ı. cuk ara!arındarı
gözüktü. Kahank ıhımıı çen~
sı kımıldıym·du, elinde kiiklerile sökülmüş birtak:nı otlar
vardı. Kelle:
- Bizim Tosuncuk zift'<-

arpııııŞ.

Mustııf:J

etn1iş,

allebicİ

ka nva defnedi!n1iştir.
o_,.ıti bahri\'e . ahit! ,_
rindeıı 1'afr!il Z ·ki b v
bu n ·ina \:betle b'· •aıi
teessür edenlere te~e.l,:
I-ür etn1ektedir.

yaşındll
5 nuııı:J'
a kaili'

~~ttıkapı

istasyonu
ontlf ~ıı- l>ariinıiz .•azıyor:
i lıınkapı istasyopuna
HHcı t~~C~<: için iki 111e ·dia sa; ı- 1 nıp çıkn1al lazınıf endi; ~d· Bilet gişe ,i, bu
a; ·l\ ıvenlcrden · ldir. j
e h 1 t-ife . l ·I · . l
, , ı ~"l yı >ı nın en er,
t an1•1·r ~" er.ın va l<tııu
.. . o- rb

tr ·nler' n tarifesi asıl
a, o 't ar, hu i'...'11 -

ne t n

volları
.'d~re'iin'ıt' 11ir
bu l·ada ·cıl..

S ·k
bir
nıu

~< l·ı lı.•·

.erilerin
. ee rıııı
gernı
etli ·orun1. »

ol. u ı
n ' ·r·üın

bll 1•ı {I•
'
*
• a
'tı •eni inip çıkınak
Bir teşekkür
ıştıf· '"'ı-a da avnı ·oklan
B ra E ·kaf nuıd 'irue'
·ı1: k
.;
.
1 v
n1üt ·kait
11. ı-e
g·işeden bilet lii~ründen
· J 'l<ı,I
bırıt ':ı 1\: zaruretinde I·a- Hacı En · ri bey bir
elnıİŞ• ~t·
l<aç gün cYcl Sanıat~~.. l .
ıne)"·
<ışenin vanına
•adal·i ev'u4e vefat
•

b

ı

tY

·ınıiiŞ'

l\1Aı
... {

l'q'1

• •
lÇlll

•

cenazesi S !n n

l·urtulacaktır.

~

z. yl

F Ü ·ül·at. a,
Zi •a
ı ., a ö. künde otur~ n
!~eşit pa
ınerhuınun zc' ccsi 1'.

. lu'>tafa

-

li., l', i izi Naciye h:.!ı ı ııann tatbik n1ül ürleri za'. i oln1ustur.
.
Bo ç ı;,cnetlcri ol 1adı

ğı,

. enileı-i

caihndan
hiil·ınü

yapt·rıla

eskilerinin
hlılunınadıgı

k2 • ·dcdiln1el·t dir.

*

Her gün bir
muhavere
Peşekar şam sinemaya

Kavuklu şam gittim,

Seninle bu akgidelim mi?
Ben evelsi akağzımın

tadını

aldım.

-

Ne oldu, }Oksa filim mi

fena idi?

-

Filim

ıı ı-

.

n

n~ 7.arı

dikkati

ct;lbederiın.
{

·o

,;\I.

s.

yakalandı.
~lardin, 11 (H. i\l.)
Ccnuı)tan ,...,
o·ckrel· hududuıntızu

geçıniye

nıuyaffak

olan üç ki-·
silik n1ü cll{ h bir havdut gurupu Sa 'Ur l a ..
zac;;ıııın A fan kö) üne
ait . 'i ·ii ü önlerin
!·atarak ceı uba gcçirınek üz rcl rken jaıı
darn alann1.z arafın...
dan takip edil .1i; r!'
uzun bir n1f · den1cy·
J

isi

-

zere

sademe sonunda

nıüteal·ip g·u upun re-

güzeldi , lakin ,
adam akıllı seyretmek bir
türlü nasip olmadı.
muş!
Kt':!e Bekir fı ;t.k sözünü
- Neden?
işitir işitmez bu ot'u, toprak- Anlatay•m da dinle! Kolı şeyi
ı:oy..ı y ' iye bıı•mik ve v r1ete yeni bitmiş,
1-d:. S<>nra ikisi d.., birden
a•ıl büy ·· k
fillı:ı başlamıştı.
yeruck otlara sarılıp söl<miye
Zifiri karım! kta matmazelin
b 'a 1•1•r. y,.ı e, s ııçJc Totuthığu elckf ·ı. fenerinin yarıu .::.._ı:.•A; ~~n~ :ni ckşa<l•:
d.m·y!e b ·rinci nı~vki:n en &rşu yu rcr ! 1 k".llında zaı- zor bir kişil:k yer
~ı .. B l> Y 1 c k ~ yi rc J
bulup sıgı .. d.k. b l.tı • s ğ
bu'du!..
yl'mmda h' ·si hor l hor. 1
V.~i.
nr ka~' Jıt ç Uı,
oi .yor ve nefes aldıl.ç.a
. vınu . ..ın yiı:ı.ün~ d'latie
crtclığ;:ı
l ş ğibi bir ispirto
b 1 tı:
scğan, pa5ill'ıt: l ok<ısu ycyı "/?" ı
'
lı:;crcl:ı. B.ı hale bir ıniı d t
yt>m )Ol 1.
• y u?. B'ı
p i
tah mrn''I et ·ş: f 1 at filim"n
)f.
;ı... i 1
mn tam orta ye 'i t"'nd ... n ma era- r' J.! ~rt k s lı ı n i:llendl.
Çuııliü he ıt uy ndı, sağa, so. 'i
rı .
ır k. g
nci:, bir krıç defa
yı ı
gl'li
'
ô .~Jrdü, - nra d'r-;.ğile b:r
ı:ı: b r
dcet s ğ kaburgamı dürttü
ı:
v · n'hay...t lil 0 . . ğ.üm:i kan ...rmıya b
t.
fut.cl;. yan.~esici ol:ııa!ı!
kr rk
1 - ÔnA. b
de ö·ı!~
san,
d ' d • 't da b:r z sonra :ii azı
. • t n me_' !~ anl ·~· 1 dı. H' '-'l •
' gi' i 1 <İet.e sordum:
ı z Jn_ ç l p c.
-«Ne y:ı ıyors •:ı arkadaş?»
:\l.
Herif
bırdcıı şaşaladı ve selam
simden be-nim erl;ck olrl.uJu• t
ır.u an!ayınc.ı:
a
1
- Affediniz efendim, s:z• ~
• crin i! i · '
den eve! bur da b;r kı: lın
l ı ru. dan yuv oturı:ıyon:! · da kara lıl.-ta siı.i
'.11 • ı1l
"
konıa.ılnrı
1-ı v. lı i, ıss. z yol. rda t k
o za•mr!tim d di ve ıpkların
~.,fon a hı"! mı .;ı.rc1 ı.
yan:n;ıs:nı lıeklemeden usulca
'<ete burııum!an baş par- 1.. klı savu~, .. :
• l · rı u·iıyAn <')'il • k:ıpl, n- Eh; iyi ya işte, o defn
L~' t. Ay;: ·arı prt amış,
oldJktnn sonra, S"n de artılt
ştşıııiş han.ıını
rclıat filimi se''l' tmişdndir.
El erin
huş 0ın ..ı ara.sına
- Dur, patl.. ma, elin el O
s k , kırın:~ı :1ır yaı:ına mengiaikten soı ıa bu sefer de
i çıkardı, t. ' ..1 Ü•. : be yayyc.n m.ı . ü ü gezü boya içinC•',
~in °n bir y ğ n fıstık , d'!, sureL takru., takıştırmış,
çıkı; dı,
çrtıl' çıtı
yemiye
ik; c:!ırhem L:r çekirdek, bir
b::::;ılrd.ı, birm: d:ı :ııl.adaş.na
kokana geldi !
ı.;za•tı. Pala:
- Haaa 1 anlaşıldı, galiba
.M~'~::ı.bi var
bu s::.fer de sen ona başladın l
- Ne eledin? A!ıah eiıni
. ir inlı.darn teh!ıl<esı y l Hiç ben öyle şey yııpı:r
mıyım?
Uzatll!ıyalım
lafı ,
ka- ::radan
bir
iki
dıak'
ca
g"çcr
1
geçı::.1ez lıa!.tmı, M;.;d .. m ccrr l·o 'tın ın
r .ünden
nap!arı ol 'tğa yerde f-kırd ..! cımu ' 1::
11 ı.ya ba•:a'!l .
- Ey, son~a azizim?
iı · 1
il i t.ır.ıfıı (ıa
, bilınecb riyc
gn· c
ül- c.:k du\ar- h:ç-· sesScnrnsı
ç karmadım, ad;ım
sen ..e dedim, ben k· ~ i:ni
:.ıı· b ılun~ n . o 1·al 0.1
temiz h:lup ni;ctimi bc..mıA
l aı-d, n o.1nı tehlikeli dJ,-t;ın sonra o n~ yapars·•
bi. t a aln1ı .. t1r.
l- yap~ın. ha.-:.'.! ne ?
- Mesel
sormak ayı •
e ·l. r ',"1llanH tır. )'ı
olmasın ama o s na ne yapı
f ı!ın.ı 1·
likc i \'ar- yordu?
Sokuldu ça sokuluyor,
d r. 3 ı ol.ak h;r caddizlerimi dürtiyor, ara sıra
c c l·rıdar i le. f ,·. Bu başını oın zuma dayıyor ,
l ı u~ta
lazınıgclen hüliisa bütün sırnaşıklığı yapıyordu.
Nihayet buna d·

nJuaınelc yapıln1al· ü-

m ··-

•

1

Yavaş Y ~vns gün"ş bat
ortalık karar~ıvoı b ı ıı ı

1

miştir.

dağbr

gibi köpüren dalgalar üzerinde cenğetmişti.
Ta uzaklarda bir kaç. k
ötü~tü. Pala Hüseyin hayatında belki ilk defa ::nemle!:etini ôzlemi•ti. Şu deliı:esi e
geçen ömrfine a<.1d. Ka> ride kalıp ökilz çob 'ıgı d ceğ!ne böyle H n · t ornı .,...
1 nnd a korsan nö b ctç.ı. gı
f ğine pi~ an old•ı
Pala Hüsey:n K{'
n nrdına bir tekme ,·ı.;.."\! > uy -

:ıundur.

Madde 2 - Türkiye ile ticaret mu:ıhc.; si ve ya muvakkat ti· .ıret itiliifnamesi
aktetmem · oln meı:ılekctl rden g lcc 1ı: bu· day unu i'e
i e 56 ta ·•e nuı:nras -lan
muharrl'r l:ıugd.ıy kızılca buli, •
, · day mel z ve kara bugd, y
1
hakkında 1 n·san 1927 tar.hli
1 Vl' 100'i n m ralı kıınu. un
emsale ait • kmüroiln tnt~il i
icra vekil!t'r. hey'ti kararile
muvakkat n te1 İr olunabilır.
Halıcı! g• ı terakkisi için
1
küçük
tezgahlal"n Hı-reke fab1
!'İkasına raptı düş .. nilimektcdir.
-k Dahil'ye vekaleti sokaklara yeni harflerle lcvhıılarm
bir an cvel konmasını bildir-

l\!:ıltada

şaki bir

iki

-139-. ifuluu·ı·iri:

maralı ha:ı'.'Clen çıkmı~tır.

mucibince me-

&ı~~ rr@a~

Üstleri başları eskimiş, ayakkaplan parça
parça olmuştu. Nihayet bir dere kenanndo
iki f!azal ile karştlnştılar

Yangın gece yansından sonra Araplar sokağında 15 nu-

ettiğini bildirmiştir.

o

'tİrii<liil.-·r

müştür.

*

* Kanun

@

3

ŞE 1.' ·tel

Eskidevirlerdel<iTürk korsanlatindan

Dün gece, Kasınpaşada Araplar sokağında bir yangın
olmuş, ihtiyar bir kadın kurtarılamıyarak yanmış ve öl-

geliyorlarmış

Sahife

dayanamadım, çıkıştım:

- l\fadam, ne yapıyorsun,
kendin gel!
Kadın derhal toplandı:
· - Pardon - dedi - demin

'l'ezvanlı

· cı Sali

o.udu ~lehn1et ile gene
'fczvanlı

.

şerirler

İı.ıninJeki
yakalann1ış-

lardn·. Sürü istirdat
edilıniştir.

Şark

ile münakale

Mardin. 18 (H.M.)- İstan
bul ve ankııra postal~rı ancak bugün gelebilmişlerdir.
Mamaf şimdiye kadar h;rdc
fazla soğuk olmam•ş ve derece, şehrin 1060 metre irtifada
olmasına rağmen 7,5 u geçme•
ra: tir.

ün getırilen
ces
Marsily da, hava gazı ile
inti ar edc;n Safder beyin cesedi dı.;u şehriın:ze getirilmiş
t r. l\m-uaileyhin sebebi inti·
hann ticari b n muvaffakiyct z k'er olc!ü~u anlaşılmışbr.
(Bil'i

·ııi ~,ı· Jrpılc-n

111,,Jnt)

İtalya hükümdi de bu mücad lede ged kalmamış, harp
2;ı •
da her fırkaya birer
tan!{
tabur'
ilhak
ıçın
es.ıslı karurlar vermiş,
bu
hususta şimdid~n mühim mık
tan.la Taı
tedarikine baş
lanm•,tır. Elyevm İtalyan topçu kuvvetleri serapa motörlü
bir hale kalbedilmiştir.
Ru~ a ise sulh zamanında
3 Ta:- k alayile 12 zırhlı otomobıi bölüğüne maliktir .
Keıa lııi.!iltere de bugün 4
tı::ıl~ alay:l~ 10 :ıırhlı otomohi! böıü;;üne sahip bulunmak
aciır. Lehistanda ise hali hazırda 250 tane tank vardır.
Hiç ~'"phcsiz ord lar muharebe esnaımıda o omobillerden
cle çok büyük istifadeler
temin etmehtedir.
Elycvm Amcr:kr.da 25 mil·
yon, İngi!tcrcde 2 ıııilyona
yakın, F ransada 1 milyon otomobil ve kamyon vardır ki
bir harp vukuunda bunlar
derb 1 kısmen ta rip vasıtası
sekl'.n'! ; kıiap dcrek cephe
s~fi ··! arasında mevl" alınıya
bu' ı mak adu.

L.:-d
~ı

,

ndı

var•

tım!

Scnra 1 · d ·"!
- f. ıır.\sı bir e sinema
itb te dı ıır•ya •kr.ıca
tım ki, l.iz.m. pcl o ve ceketin ~ebinde ne v rııa hepsi de
sırra kadem basmamış ı:ıı?
Acaba. bun arı hlll!g ls_
aşınnı , erkek mi, k d
- İşte onu ~ru:aııc:--:~
mcte mütev U..
- Demek nun
maya git.ne! f • • o
. ~a
halde D rLlbedayic gideli !
- Pek al· g· ' ,. ve y ın
akşam da orada nt'l r ııürdü
ğümüzü rnuh:ıv re
şeklinde
-

yıızalım!

:!:ıahife

20 Şubat

(

~oırAvuç kul

,,

Emd::n gideik:.:n
,. '1 • •

•

•

.l\ l lı(lı·tı B.

~ tı r ctı·ısı

Muharrir(: M .Tu~

7

Aı1l ~1ı·f1ya

mu
Apfesfimi t'~el4~m, iki r
~yle bir lsJi
edeyim, .sonra

kılayım,

cevap veririm.

miilı·

•~~~lı ! c:_vada j Ser=r)Jl~lm'ılı

]_

graflar ~ ekt·i

HATIRALMI

1

~orn şişe- B_...ada bahş_· . .
1

Sl

;c ...

B tun masraf bilet parasından ibaretti. J! af luızanılan
başlıca şey de, "ıafmazelde_n randevu koparmak oldu

1

-80-19 5-Multarriri: ldı·is .1lu!ttefı:
1gördün1 l\lolla, son sözü söyleCauıekılıılı l.:apıtlan c;ırinde a'::iınal'ak nıelaneliınek hakkının ona ait
anıa
sen
Bir
refikimiz,
k
rlı
günlerde
ı:(bi ine
En1d n :.üv:. risi La1::trkt•ıı hi .uı lime bakan
ni J,ayheflPı'. Hcniııı kalKabiköy
beh?diye
müdürü
olduğunu
tal{dir
edera tg:el di . Nt h deve l'azılJ' oüııü iı;in ın<>rbinı is<o, islersC'niz buna
reket gün·· 1-Iükuın._
Nazif
heyin
od
smdan
asla
<•inıı•fli
fırına
·ermek
fıze.
l.:alp
tlPıneyiniz de, iJPıu:yip pe;gam r demi- rek susn1w;;lar, ve o tiınize hi · tcl_srrıf ç
d•
ya çıkmadığını
yazı
r<' süzle~· fii')imiz kıza balılik, delikanlılık hissi <le·vorsun.
B"raz \•unıu- sözün kendi en1ell rine l· ı·ek ınenılel. iıniz
yordu ..
,.,
:;is veı ıu ''• istediıu. Al·
yiniz, hatun kit;-ilel't~ ı.arınuvaf ık çıkın:ısı haNazif
bey
k
disilc
goruşak o} Sü . lı ·anın
ınııdı.
~I bir la'::i !Jibi S<'l'l d<'ttil,
göıdüğü .üsn ·· l<abulşen bir :nuharririmize demiş
linde
alacakları vaziUuı·ada
halı:_;i:_;
alıuak
bir sün{JPr kadar emici
boğazı d ·uz bo.;;,un1dan dolayı beyanı te- ı· · ki!
ili ııııımlı •. il ·ı.si YCI'llli;
\"C )"lllllll':;iakhr.
yeti düşünmiy kovul« D~ğnı 1 bu k~ ar indur ' de· r. s- . rlivece~.ekkü ·at ctıni .t ir.
.
o ·l ı{junuz bi et p.ırasıııBin;H•ııale~ lı
lıaıu:ın.ıdaınuşlardı.
safsızlığa diyccdc yok. Kadı
ğin sözü h r.
ğı.ı ıda
En
len
süvarisi
a
·ni
da
tlalıildit'.
f,i
li!Zla
i.i
pi;i
•iri.en
t ~e: de, diyebilirim Vi, bir
.
Süleyn1an oda an çık
netli, v soııı·a, yanuuız- biatiınin,
yarıılılı ııwn,
dinlendir .e ö;le söyzan1anda Reisicum .. ur saat hile odamda oturmadım...
tıktan sonra Vidiniiler
Hat
boyunca
gittim;
karlara
le. Bül - iin çekti{{i de Rusçuklular da bir Hz. ile ba...?vc il İsnıet sap andı ; a~tırdığım ryoJlann da lıiı,· kiınse olnıadıijı kanunlarına ilaat etı ıij
halde lal · Ye al'ı.:;kın ololuyorduuı. Ih dan ..llal<endi dili cezasıdır, nıüddet sakit kaldı. paşa Hz. Jerine telgraf öyle ye leri vardı ki etr fında ııu~·aıılnra nıahsus bir lilde ihanet nıı ı · ·ı <:ık.·
onu da u tnıa. Başı Eski bahse a ·det et- çekere!- arz: ~::ızin1at ki kari.at 5 metroyu geçiyordu. ıı· si ilıli) atla ancak işi- ıiıazdı. Onun yeri kalbi lıa~talan.-ııamış ıun, bu·
lilı-1.ıilecek şeldlde :;n söz- de, herildniıı ise.. h · fJ°. ..
na dilinin vüziinden n1eyi iki taraf ta iste- etn1~•· tir. Gere'· Reis· nuEğer
yammdan ayırrnedığıra bir
lük ınlsafirli(Ji hissinıdo
bir bela gelifse en evel n1ivordu. l\1o1la İdris, ~unıhur f z. ler·, gerek h:ıçuk ckl•alık rom şiş~ ine lPri fısıldadı:
- Paztu· oünü, i.iiflcl in
idi.
ben acırım. senin gibi Ba.yraktarla avenesini Isınet p~şa bu e!gr:!- medyo m:ı.»
tanı on ik.itfo 2:J ım.ıyts
Ui"ıyle
düşünerek
ve
Filhı:l{ka J'llmif beyi karlı
yeğiti her ana doğur
balı<;esinde,
lıaYuzun
haJ.:endiıui
eninde
sonunda
l·endi lehlerine in1ale fa nıukabeletc:n ce\ ~ıp günlerde sohJd::rı açmıya
şınıhı, unutmayınız...
O<'ne haklı çıkararak yüı:naz. Onun için sözünıü etn1ekten ünıidini kesçalışan c.rneleye nez:ıret eder·
göndernı işlerdir.
. • • • . . . • • •
rüyordum . Evelcc söyleken g;;rcnlcr a~ de;;ild!r.
geri aldını. Rusçuğa n1iş, Bayraktar ise onSokaija çıktıiJun zaman
nıişlim, nene söylüyorum,
İ sn1et paşa cevaplaBu meyanda Kızıltoprağa
ların
n1aksatlarını
dargınsan Vidinin kagiden
yolda
bir
metro
hava Jwrarı~ııya haşlamı:;şu insanlar
ı:ok
tuhaf
rında, kalıran1an i:nı
g-eni,l!ğ nde ve EO metro tutı. \liştun oluyordu.
nıalıluklardu·.
kendi
ağızlarından
pıları açıktır. Hoş gelden
kru
~zörünün
halünde bir yolu 5 saatte açaıı
llanımııtla a<laın akıllı
l onn.ıyı daima kendi
din, safa geldin, başı dinlemişti. İsmail ağa
a :::ıeleye mur:ldileyhin nezaret
lPmizlc•nıııiş,
sanki
üzelaraflurına
yontarlar, bir
da, Pazvan o~-Iu da tırasını ehin ınuhafaza ettiği de görülmiiştür.
nıız üstünde yerin var!
rimdPn aijıı· hir yük kalk· kaç nün evPI l}İ'::inıan vo
gemi azıya almışlardı. etınekte e!duğunu bilBayraktar,
tatlı dille
nıış uibi hafil'lcıuişlim.
elli beşlik ıııadanun yağ
ra ,··o, :--;;ıı e , tı\·atro je
•
Yalnız
biri
müteenni,
Siıwmaııın
pa)-·dosuna
ve sovaıı kokan ellC'ri
(1İrn1iştir.
saydedilınek istenilen
yarmı
saat
var;
hu
nıüdarasında c;ırpınırken iUasahur ve hilekar olduOar/itıali111i nuısiki
hırçın adan1ıı1 elden
Emden ve Yavuz
det Ztll'fıııda yanı:; yava:;
til,Jiwi ıli.işüner<'k vicdan
İNCESAZ hey'eti
ğu halde diğeri - \'il·açmanıası için heııitlerek lanı zamanında
azabı hissediyor ve onun
Enıden zabitan Ye
Ramazanda her akşam Vezdindeki - acul, atılgan
men nıüdahale etti:
Matilde
yetişirdim.
yüzüne
nasıl haka<"aijıını
necilerdeki salcıııunda terenburada
ve düşüncesizdi. .ı\ynı nıürettebatı
Tekraı·
<'lnıiyc
hacet
dü:.;ünüyorıluııı. ~imdi ise
nümsaz olacaktır.
- Sülu ile aranuzda maksadı takip eden en zivade Yavuz zırh
yok, akşam \'C öijle yC'•
yaplıjfıın Ye devamı itin
bir
anlasamamazlık
FERA:!
SiNE
.ıADA
meldel'iııi herabeı· yiyorbazırlandıijını hu hareket
•
bu iki azgın derebeyi- lısı
ile
ah.\ka<lar
Dünyanın en meşhur hokvar. Lakin o eroğlu nin yel·diğerile çarpış
'luk...
3)111 hareket hana en ukabazı: F rangardi. 7 Vprtley
Yolda lıem nicliyor lı<'lll
fak hiı' azap veya ınalı•
erdir. Un1n1am ki kırk n1ası, artık bir enıri olmuşlar, Yavuzun tacanhaz,
konser,
filim,
bale.
ıli.i:,üııüyoı·duııı .
cııhiyet lıilP vermiyor.
n1iri ne zanıan iknıal
~'ıllık yurdunu, eşini,
vaki idi.
Acaba hamamd a kız ~eden'!
edileceğini
n1erakla ŞEf.lRl::MANETI BU AKSAM la - llişirdii)im
dostunu, evini, barkını
Şu Kadıköy nıüsade
aş da .!Halil,.ak'a a-y nı .• !jC'kil aynı.
diıu i<;iıı hiı· ihanC'l kokuı~akat hu vak'a ,.c b ı şekbıraksın da bir sığın
f esi bir arifei cidal de- sornıuşlardır.
su
var
mı
idi"t
liıı lmlıramanları aynı de"
,. saat 21,30 da ..
nıekti. Beyhude
lafı
tı gibi Vidinde yaşa
ğil.
Oyleya,
kızcajfızın
bir
Öteki ihtiyardı, üstüme
AYNAROZ
sın.
güzaf ile zaten karı
sev,kıı
haberi
olmadan
1
• •
k<'n<li diişıntişiü . Ter, ı;o"
KADISI
- Haşa, haşa. Sığın şık olan vaziyeti büshen lu.•rnli hasıma ne
Ytuı ve yaij kokuyord u.
Komedi
bütün teşviş etrniye
tı derril. Baş tacı, baş
1
haltlar yiy,lJ'dunı. Hu {Jİ·
Onun iı;-indir ki bana i•
6 tablo
nıahal yoktu.
tacı!
lıi işlPr tabii habersizden
lıanel dü:;ünccsi ile viC"
Muharriri:
11111111
Mabadi var
olaeaktı.
dan azabı vermişti.
Süleynıan ağa, kenMiisahipzadc Celal bey
İbanel dediijin ~ey annu uen<;ti. o benim ÜS"
-ı
disini
paylaşan1ıyan
Hududu tecavüz etti,
c'al• belli olduijıı, foya
tüme dej:Jil, ben onun üs"
i
l
bu adanıların, iki danıcydana
ı;-ıktıi:jı
zaman
tüne düşmüştüm. Ter ,·e
ne demek
ayıp Yeya kabahat olur.
sovan y<'rine Iii.vanla potl ..
kika sonra elele verip (Hirinci salıift>ılPn mahal)
Yoksa karda oezip izini
ra kokuyoı·du. Yanalda"
canını alnuya kalkışa
y<'lınez.
belli e!merlikten, UlC'rrirından gençliijiıı hütüO
caklarını teenıülle gü- dın·anı anlat!
nwiji yiiziiııe oözuııc hu·
Jrnnlı harareti fı:;kıı·ıyor ..
- Danını su rei.-. h<•\.
lünısüyordu. Bayrakla)lırm::ıdıktan sonra lıi<;
dn, hunun i(.'indlr ki hanil
Hu ad.un Jı(>ni «!lmhlo
le ayıp Ye ya ft'na hir
ihanC't düşüncesinden ıt"
·tarla l\folla, hemen he- du tecavüz Pllimı di"<'
:;ı'y dcifil.
zak bir ,-ıc<lan ıstıralıtıll
1lffü~m&®
n1en nıücadeleye gi- tokatladı, « Hiı• daİıa
insan hu. Ta:; değil ya. bahşetmişti.
hududu !JP('<'t'."<'n, sı•ni
ri~ mek üzere bulunuTaş lıil<' olsa !Jiiııün ı,·.
prahadi var)
zorla iiln taı·ai'ıııa dl'I"
BÜYÜK GALA SUVARESİ
yordµ . İkisinin de ren- <•deriı•rn dPıli. fsiPlik hir
de m:ııpkııı. yar:ıı ı.ı;~mliy(•
caMersinde şayanı dikkat bir hadisG
öo-i atn11s, kasları
•
""
h !ı kir C ti hPll İ.
tıln11ş, dh,feri sıkıl111ış1
.ı . • lımlıHlll hıı M'llİll
tecavüz
clliijin,
iki
dt>Yll•t
tı. Bölükba.; , bir laharasında hir ihl iı:lf eık
za şu hali temaşadan ııı ş uihi nıılalıyorsmı'!
l;femlim, c;aycılık
sonra ayağa kalktı:
it ıdml ı.
Hani
(;afi",11-,
- Ben - d · - ıni.;slü- -.a;
Bümes
1
i
<"'Pil
lıPtıiııı ıııihtı•
; . rill'rlml' t,'<ır !JÜl lırdİıırn
n1an a danum, ap.esı··
1
o:i#krılc il ka\'!Ja<·ı ... (;.ır
nıi tazeleyinı, iki rel-.::\t
)
r, ' : ya(j;ı ı,a)'.I!:
nan1az kıla ın1, ~öyle
- • kn, <!etli, <-lli iki
altında fırl:a crka!!ından ~
Mersinde ç k n «H::lk» fo'El
llHI
1
hil'
l'il
l'IH'ıll.
miııdeki
gue
cıı"
12
ve
13
biı· istihare
t.deyiın,
zevatla Hilaliahmer, HiıııaYe'
: i\~t<'ri kuvuası · <'t İ1wııı
•ubat
ta
·
•
nüshalarında,
Y
r
akşamd
it;
are-n
etfal, Türk ocağı,
di~:
sonra cevap 'Crır 111. Hö' Jı-. U<'nim ınii . tPrim
.
uljjb.il
"
~.1ehmet
Rııs
·
ın
tm:ı:ası
ile
çıB .. yük ala. ı ftası
Idmaıı yurdu, Ticare I.{
Hele siz gürültü etı11e l,l'sir... .'Ueıı, hu Aiil i
kan
mekal
ude
M
rsinin
resTÜRK MU IKİŞİ AS
1 TA AFI DAı
aza annd:ın
teşckkill eıl~
ı:ıl: ladn Züı·e!'a !>olmjjın
yin. Rusçuk yurduınsa C<la
rni ve gayri resmi mchafiline
ALAFRA
~GA
TARZDA
TERTİP
ED LEN
niirnıü~Plll. THZI' l"ibir gn,p Türk ocağı. da to~,
l arşı gayet acı bir lisanla
Vidin de k<ifiristan de- \'a!Hlıl', H('lllll . Plll, JlPllll 1
TÜR"'"Ç~ ESERLER KOı "SERLERİ
hücum edi · ve bu hücuııı lan~•alı hararetli mUzakıı' ~
P)"lt•sin <li~ e p ıll'l'iıw l'is·
ve
v il.
Orası da
bizinı
lerde bütün Mersin mehafili res- bulunmuşlar ve bir eyanıı~tl
Amer·• n arli.:;Ucr şir!:e i filim!erin '~ .
os PlnıisPm. Bu da i"tl' ı
n1en1leketimizdir. Biz, 1oıulan
m~e ve hııswsiyesine sadakattanzim ec;erek hu.nu M~. ,
tıaiıa iflira Pıler:
Rejisör (h'.c:RBERT BRENON) un son eseri
sızlık,
Türklüğe
karşı
alakasız
ve Adana gazetelerine gQll
nerede ikraın görür - SPniıı ıw ü:.,t fııw ·:ı
lık
isnat
edilmi,
ve
bu
mchafile
dermişıtrdir.
esek ora' a I·ulluk ede- zif<•'t (lpııçleı·i ralıı ıııüslP
111
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Bölükbaşı,

sözü
sövlerken kollarını <la
yavaş yavaş açn11ş, aptes alnııy~~ hazırlan
_mıştı.
B:. yrakta da
~

bu

Kıy

ld ııw daYC'l <'d<'C'Pk hir
sPll mi J,ahlın'!
/
- P<•del'İnt' fiskos Pl· 1
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Hissi acıklı hayatı hakikiycclen fevkali::le film
Mümess'.lleri
H. B. VARNER. Nlı:s ASTER. ANNA NİLSON

Aynca komik .KONTİ BANKS

,
1

ette s

Arno!di orlı:estraın - Orıera caz
Loca Vf! r:uma,ralı mevkiler:n evciden teda.-iki
~~~~~g~~ . tı;vJiye oh.ınnr

ı' ı

mensup ki sclerin, levantenlerin bol bol tevzi ettikleri
ve ikramiyelerden
hediye
mütencim oldukları gibi ağır
isnatlarda bulunulmuştur .
Bundan dolayı geçen hafta
Mersin halk fırt:ası mutemedi
t!oklor muhtar beyin riyaseti

Ayni zamanda mezkiir plO'
kale sahibi hakkıııd_a . taJteıı'
katta bulunulması ı çın JI
müddeiumumiliğe,

heıtl ~ıl
ııı~·

muhit ve memlekete
tfleıı'.
olan bu gibi yazıların ~~,ı
için vilô.yete miir.aca:ıta
. ı c1·
venn:ş.r.r ır .
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DÜNYADA OLUP BİTEN
VAKALARDANİNTİBALAR
~-... .ıııaıııımu•r•mr•'. . . .lllll. . . .DP~Aemm.:1111. . . . . . . . . . . .. .

Yep yeni bir sinema

<\rtık yıldızların papucu
rl"r:t.ı'-l utılıyor

1Saat on üçü hiç çalar mı?I
Herif yerinden fırladı
Adeta

luımçıkınmıı

gil>I idi.

,eyler biJdl41ndera

ÔjtHI amc:anua bazı

,tıphelenmlfll

-56- Nakili: A. Cemalettin

Evet hn da alıdn fikir
Sizin hnvlyetim hakkında mave k•11aatiniz olabilir. Ben
IOmattar bulunmıya mukabil
'k
resı,
buraya bunu münakaşaya gelben kiminle karşı karşıya
'Ql/e bakı
·ı G,
medim; biz kendi iflmize
bulunduğwnu bilmiyoruıu.
~ Ordı jı.
bakalım: Vak'a hakkında da- Bunun bir ahemmiveti
~h rııJ. il
ha neler ögrendiniz onu söyyok. Sizden benim öğrenmek
Uk <ık~ak lııı
istediğim şey onu bulup bulleyiniz.
bır şe/ı
n
- Bildiğim pek çok fey
maıntf olduğunuzu anlamaktır.
nıeyıJa .
- Neyi bulup bulm.ı.dığımı
yok.
~lıj<lcı • ta , •e
anlamak istiyoravnu:ı:.
- Var.
'ki ııız.. ı:ı
- Ha bakınız iyiki batınına
- Aptallık rolü oynamıya
O, r l
lıı
geldi.
Bir
şey daha biliyorum
kalkışmayınız. Kastettiğim şey
•inci
ki bu da insanın bnyüğü hııklı biraz eve! sizin de ağzınızdan
!o llıasıısını
olduğunu
söylerse o insan
kaçırmış
olduğunuz veçhile
l'.Şı il d (/ ,/ ı /'
<{~<lif
hatasında ısrar etmemelidir.
cinayet gecesindenberl araınQ ıı ak
makta bulunduğu:n şeydir.
Ne
demek
istiyorsunuz?
de rı: ıııleı
ıimc!i size buraya niçin gelm;ş
Mösyö Kroşe bir müddet
U nıııf 'IVU<I·
'Q~
olduğumu söyliyeyim: Ben o
sükfıt etti, sonra koltuğuna
liıı Yuııılmı
şeyi
bulmak için buraya geldaha
fazla
gömülüp
her
keı,rıııı nelerdİI
dim. Şartlarım da şunlardır:
limeyi birer, birer telaffuz
, b· aı/aı.
Siz o şeyi benimle beraber
ederek:
'r0 ır heykı:/
1
arayıp on dakika içinde bu- Demek• istiyorum ki :
~ · ııe bir
« Işık cebelini ışık detyasın
lacaksınız, yoksa ..
!Jqrcı, ııe d,
Şahsı meçhul eğilmek ve·
dan tefrikPdeıı fark şüphe
~Quı nııilı· hı' J',ı
götürmiyen bir hakikattır. »
brovniğin namlusunu Öjen
1ıı,1_' ı..ar. <
<ece
Ôjen
omcanın
muammaya
amcanın çenesine
dayamak
l/lıı/ , !r
~ bır Sl
benziyen bu cümlesi karşı
suretile ikmal etmişti. Bu mai
.~~;lı!Jııı nıııculı olan S. Stareııiçlır. Gördıifjıiıııi= gibi mııka sında herif kamçılanmış gibi nidar işaretten sonra sözüne
•
yerinden sıçradı ve :
söyle devam etti:
rıı,ık <ııı büyıjk bir m e/ıarellt! yapllffl ıh· korlar içinde yene
-;- Benim ele geçirmek is- Hay Allah kahretsın 1
ı, ' 1 1Jvaılaıı meydana yclirdi:}i i11.w111larla çok yıi:el fi/imler
tediğim
şeyi bu odada can
Diyerek homurdandı . Öjen
J;ılrııırı gelirmekleı/ı'r.
vermiş olan adam da gözüamca kemali lakaydi ile :
,~ 11 !ilimler ,~ryredi/dı ,/i :aman canlı insanlar larafuıdan
nün
bebeği gibi saklıyordu.
- Öyle telaş dmeyiniz
~ıl edilmiş filiıııfrrıleıı lııç le farklı nlnumwl:/ııdır.
n
Bukadar sevilen, üzerine titcanım ! Dedi , bakınız ben
il
renen şey nerede saklanır?
r ••
ne kadar sakinim, hiç telaş
11
En yakın, icabında kolayca
ediyor muyum?
\
muhafaza ve müdafaa edileŞahsı meçhul yerine oturbilmesi için hemen el albnda
du ve:
• telaklP edilebilinecek bir yer- Demek ki hazı şeyler
de değil mi? Meryadek en çok
biliyorsunu:ı:,
öyle mi? Diye
ıınerede otururdu? Höcrei mesordu.
saisinde. O halde o şeyin de
- Hayır dedim ya 1
burada bulunması icap ediyor.
- Latifeyi bir tarafa bıraYalnız odanın neresinde? Yazı
kınız. Benim latifeye gelir
masasının gizli bir gözünde
bir adam olmadığımı elbette
mi yoksa başka bir yerde mi?
anlamışsını:ı:dır.
B;lmiyorum? İşte size on dane
- Anladım efendi, anlakika mühlet. Bu müddet zarSO"
dım ; sizin iatifenizin muhatafıııda ben de düşünecek ve
ıu.
bınızın
göğsüne bir kurşun
sizin gibi bende anyacağım .
İ"
Şayet lı on dakika zarfınyerleştirmek kabilinden şeyler
·leolacağını da tahmin etmiyor t da onu bulamıyacak olursanız
beyninizi dağıtacağım. Anladeğilim.
'
rı~·
Mösyö Kroşenin mütebssie- 1 şıldı mı?
- Anlaşıldı.
ÜS"
mane cesaret ve süküneti
- Dahası var. Size tahkive
şahsı meçhule kuvvetli bir
kattan
vaz geçmek ve Landipod" ı ~ir ·
şahsiyet karşısında bulunduğu
·
riyf hükümete teslim etmek
tda" "<lq sınema kump:ınyası (ilk çapkın kız ve erkeklerdet> , nu anlahnıştı. Binaenaleyh
tüll ~~ Çapk.ım) isınli bir filim yüzlercesi müsabakaya iştirak tabancalı adam planını değiş için de 24 saat mühlet veriyorum. Şayet bu ar:ı:umu da ifa
~ ır müsabaka açmış. Fietmiş.
?()1'"'
tirmek lüzumunu hissetmiş
etmezseniz şimdiden tabutu~h:: çapkınlığı adeta meslek
Rejisör bunları birbirleri ile
olmalı ki sesini tatlılaştırarak:
nu:ı:u ısmarhyabilirslniz. Haydi
~ti
etmiş kadın ve erkekçapkınlık etmek suretile imti- Öjen amca! Diye bir
)1~ rollerini tabii bir şekilde han ederek ruimde gördüğü- cümleye başlamak istedi. U - bakalım şimdi düşünüp o şeyi
bulmıya çalışalım!
~an matlup olduğundan
müz erkekle kızları seçmiş.
kin Mösyö Kroşe muhatabının
- Evet düşünüp o şeyi
sözünü keserek:
bu!mıya çalışalım.
- Maşallah! dedi, beni pek
Öjen amca kemali mütavagüzel tanıyorsunuz, acaba neatle bu sözleri söyledikten
rede müşerref olmuştuk? Si:ı:
sonra odada derin .ve mutlak
beni taruyorsunu:ı: ama ben o
bir süküt hakim oldu.
şereften mahrum bulunuyorum.
( Mabadı var )
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Bir zamanlar beyaz perdelerde
saltanat suren (Nazimova)
bugün unutuldu

-------

A!elAde bir öyatroc&a

çahııyor

,,~

,

1

Çapkınlık müsabakası

,..

tızlerce insan_ arasıı1da
bunlaı· l,.azaı1dı

b.

1'azimova
Na:ı:imova.. Bu ismi hiç duydunu:ı: mu? Pek uzağa gitmek
)Azım değil. Uç dört sene eveli, o zaman gördüğünüz fılimleri
hatırlamıya çalışsanız onu mutlak tanıyacaksınız.
Na:ı:imova ... Bir zamanlar dünya sinemacılığının kraliçesi
olan bu san'atkiir kadın bugün « Niyork » ta 14 üncü caddede alelade bir tiyatroda oynamaktadır.
Henüz bir kaç aene evel yüzbinlerce lira kazanan, milyonlarca
takdirkarı olan Nazimovayı bugünkü vaziyetine düşüren nedir?
Bir kelime ile cevap verelim: ihtiyarlık.
Bir zamanlar onun ayaklarına kapanan, arkasından koşan
sinemacılar, bir :zamanlar onun eserlerinden başka bi şey görmiyen ve gösteremiyen beyaz perde , bir zamanlar onun için
avuçl::rını patlatan temaşagerler bugün Nazimova isminde bir
kadının san'at ülkesinde saltanat sürdüğünü hatırlamıyorlar bile.
Şinemacılık bu kadar nankör bir meslektir.
İ
H il
İŞ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O!!!!p!!!!e!!!!ra!!!!tö!!!!r!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I
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HALİL SEZAİ

Maks Raynhartla
birlikte yeni bir
filim yapıy<ır

B.-\SUR ı\lEı\IELERİ
sıracaları ameliyatlı, ameliyatsız elektrikle teda-

Fistül ve

vı

ve bilcümle ameliyat icra
eder. öğleden sonra Divan
yolu Acı Hamam No 20

Istanbul mahkemei asliye
birinci ticaret mahkemesinden:
Sabık Kerbela mebusu Norilbağdadi bey tarafından Kadiköyünde Acibademde kız
laı' ağa caddesinde 53 numaralı Köşkte mukim Bağdadlı
Yusuf B. mahdumu Apdülmecit B. aleyhine ikame ohmıuı
1
alacak davasının esnay tetkik
)Q den
dubası
fi:dliye mesie!< mekte- r
~le .
ve rüyetinde ikaınetgahi mec~ rı, falhul bulunan mumaileyh hakGeçenki büyük fırtı- bi mezunları müddei il
~ (Şeytan
kında iliiııen İcra kılınan teb~tj ~ltkavele nada <len1iri kopan ve
umumiliğinden:
ligata rağmen cevap verme1ı~ ~<\t) diyesüruklendiği
sahilde
Adliye meslek mektebi icra ı
' diğinden H. usulü muhake)~ diri diri
meleri kanununun (398) inci
bir hüsnü tesadüfle ih- şubesinden mezun ve memuIJlyan Gi)
~ tlardı.
maddesi mucibince hakkında
tiyat demirini atnıığa rin kar.ununun 4 ncü maddeMaruf Alman vazıı sahnesi
\~~ediyor
ittihaz olunan gıyap kararı
nllıvaffak olan «Fener
sinde muharrer şeraiti haiz
« Maks Raynhart » « Artist'i)..
nın kanunu mezkfırun 141 ind
, ,, b ırıede1ı ~ı! u vahdubası»' Büvük dercve
olanlardan İstanbul icra daireler ittahadı » hesabına «Huğo
maddesi mucibince ilanen
~ eu ortatebliğine karar vf'rilmiş ve
getiriln1İştiİ·. Bir k;ıç
sinde münhal bulunan kitaYon Hafmanstal » isimli bir
emri muhakeme (24) Mart
~ lca!dırdı.
güne kadar ta nıi ri ne betlere tayin edilmek isteyen- müellifin eserini filime çek- 929
tarihine müsadif pazar
tıı~,&elet Av·
başlanacaktı r. On be) !erin vesaiki rcsmiyelerile ba
meyi kabul etmiştir. Bu fi.
günü saat 13,30 da icra kılı ~~ &azetearzuhal Encümcniadliye kale
!imde en büyük rolü ( Lilyannacağını mübeyyin gıyap ka gün sonra dubanın ye- mine müracaatları lüzumu iliiıı Giş ) oynıyacakhr.
'~~ e okurarnamesi kanunu mezkfırun
~k llıuı b ·
d "tt
ır
rİne götÜrÜ)ebİleceğİ o'unur.
~!!1111J11JUIUI ı , r '" ,,,,, ~! r, ııımıı:: ıl 142 nci maddesinin birinci
\) Ve görfıkrasına tevfikan mahkeme
\'-ıllıiiı
bir ._.....,_ _ _ _ _ _ _;,:.._..;;:..,..;:,._.;....ı
1annc> 1 İlınektedir.
------~- ı~'ll ı ......... ııııııuuıır.:ıJuımılll!ııD!imııı~ ,~ ~
ı divanhanesine talik kılınmış
olduğundan mumaileyhin ila ~~ .:;nnı
Köy meydanında biçareyi yakarlarken
:
ı
J)oktor
Feyzi
Ahınct
~=~!~tanbul
bankasıi
~~
Şubatta
neşri tarihinin ferdasından
nen
ta e. uıizi ispat etti.
Firengi, belsoğukluğu, cilt
!!!
muteber
olınak üzere bir ay
~ ~I ( Transilvanya) da olmuştur. Halk, bir kadıncağızı
prostas, zah tenasül ve kaTarihi tesisi1911
Yalnız bazı
zarfında itiraz etmediği tak \ı.~ ; e ırıünasebette bulunmakla ittiham etmiştir.
dm hastalıklarını en son u!il Mahmutpaşada Abut efendi
1
dirde kanunu mezkfınm 405
su11erıe az bir zamanda mu- ı hanındadır, bilümum banka
\~ll~dı~ aruıra gayrı tabii haller gösterir ve geceleri
ve 408 iııci maddeleri muci ııqı şeraitle tedavi eder.
muamelatile iştigal eder.
il
• ~~ık olmıyarak bir takım hayvan sesleri çıkarırmış •
hince muddei tarafından ibraz
Adres: Babıalı, cagaloğlu
~adesiz tevd!ata ~nevi ı=
\ıı... ~ite yatımıı§lar. Faideai olmamış. Nihayet halk:
edilen vesaık zirindeki imza lan ikrar ve bir daha muha yokuşu köşe başı numara 43
~ 0 6 • alb aya •8 • hır se~· kadının vtıcuduna şeytan girmiş, bize de zaran
kemeye kabul olunmıyacağı
Telefon: lstanbul 3899
neye "" 9 faiz vermektedir.
I
gazetelerle de ilan ol"!Dur
erek :ı:avallıyı köyün meydanında cayır cayır yakmışlar.
· · - - -. . . ._ _ __ _. . .lfii>ll!""''•"-lll"lllllFIDll"-Hllll
~mııııııııııııııı

\,.

Bu ne iptidailik

v,ucudunda şeytan var
~Ye bir kadını yaktılar'
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Telefon:

ÇARŞAMBA

YAZI İŞLERİ

20

on

ŞUBAT

1929
.:.

ls.

..,.

iDARE İŞLERİ

.....

-

.

i .
-..-~-~,-

........... .

Tayyare .piyankosu
Keşideler

2nci

her

,.lyın

l(eşide

11 indedir

11 ı\1aı~tta

35,000 liaBu l(e7i<l~de 3,9()0 ı1u

BüyüJ( ikraı11i)~ C
clır.

(

•

j -

mü• ü -iveti i an h rJ

'

sokağı

Üsküdar
Kadıköy

Balarköy
((

((

Balada
temdiden

N.

•.

ınara k:azaııacal(tır·

ican
lira
senevi
• Andonaki
20
hane
180
«
Yeni mahalle
60
((
360
((
Muhtar
Osman ağa
1Ô2
((
84
«
Sakız ağacı
Taşhan
((
((
100
((
72
((
«
«
101-1
((
84
((
evsafı muharrer emlakin 21-2-929 tarihine müsadif Per~embe günü saat 15 te
müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin emvali metruke icar komisyonuna müracaatları.
mahallesi

nevi

3872

Seyri sefain
Trabz9q ilinci

postası
(KARADENİZ) vapuru 21
Şubat Perşembe al şamı Galata rıhtımından hareketle
[Zonguldak, İnebolu, Sinop,
Samsun, ünye, Fatsa, Ordu,
Giresun, Trabzon Rize ve
Hopa]ya gidecek ve dönüşte
pazar iskelesile [ Rize, Of,
Sürmene, Trabzon, pulathaııe , Tirebolu, Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop
İnebolu] ya uğrayacaktır.
Hareket günü yük kabul
olunmaz.
Galata köprü
merkez acentesi.

başında
Beyoğlu

23()2
Mes'adet hanı altınde dairei mahsusada şube acentesi
İs~anbul 27 40

Doktor Artin Horhoroni

KARA DENİZ

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

1202

soğukluğu,

Büyük
vapuru

POSTASI

limarı

21

Şubat

Perşembe
l'ÜRKİYE İŞ BANKASI
Sernıayesi:

tediye edilmiş 4.000.000
Un1un1i ~lüdürlük

liradır

Ankara
şubeleri:
Ankaı·a

,\ynılık

İslanhul

Adana
Trabzon

Zoııııuldal,

Uursa

nalikcsiı·

J\a)'SC\'İ

İzmir

Giı·cson

'.\IPrsin

Samsun

Edrl.'mil
l\lüsait nıuameli'ıt, kumbaralar, kasalar

•

Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde

il aç1arlnlZI ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze ede-

viye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
tahlili 165 kuruştur.

Bahçekapıda Salih Necati ecHa I•ıs Bal 1k yag"'I zaneslnde
taze birinci morina

(ADLER)
Yazı

BAKÜS

makinesi

Bayram siparişlerinin kabulüne başlandı
· Siparişler sıra ile gönderilir.
.
Telgraf adresleri : lstanbul Baküs. Telefon
B. 2723 Mektup adresi Şişli kır sokak

(Adler) in ufki hurufat tipi
imtiyazı münhasıran Adler
yazı makinesine mahsus bir
hususiyettir.
Arzu olunduğu kadar çok
kopyeler çıkarılabilir. İlel
ebet dayanır.
İlk yazı makinesi 1898
senesin~ ADLER fabrikası
trarafından imal olanmuştur.
Bütün dünyada 360,00Ö
makine satılmıştır.
Türkiye vekili umumiliği :
İstanbul, Galata Voyvoda
han No 7-20, pasta kutusu:
Galata
447
Anadolu vilayatı için iyi
acentelikler ve seyyar me-

.

..... No 79

İstanbul vilayeti defterdarlığı ııanıarı

Satılık

Tersane dahilinde Hasköy kapısı cihetinde üç kısımdan
ibaret potrel demirlerinden mürekkep çatı ve moloz duvar
taşları, muhammen bedeli 954 lira, müzayede 27 Şubat 1929
da defterdarlıkta yapılacaktır (372)

1 ••m•u•r•la•r•a•r•a•nı•y•o•r._ _ _ _. .
I'

Satılık

kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Mağşuşiyetini ispat
edene bin lira var.
Çocuk gıdaları em, S
1
zik, pantalon muşamba. 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..

.. kU
•• d ar11ara mUJ
" •d e
U

Hilaliahmer cemiyeti merkezi
umumisinden:

Cemiyetimizin Eskişehir anbarında mevcut on dokuz adet
VOKSOL otomobili hasta nakliye otomobili haline ifrağ ve
mezkur otomobilleri üzerine karuser imal ettirilecektir. İhalesi
İşbu şubatin yirmi sekizinci günü Ankarada Hilaliahmer
merkezi umumisinde icra edileceğinden bu hususta ki şart
nameyi almak üzere taliplerin Ankarada Hilaliahmer merkezi
. umumisine ve ya İstanbulda Cağaloğlunda İstanbul Hilaliahmer
merkezine ve yahut Eskişehirde Hilaliahmer anbarı müdüriyetine müracaat etmeleri ilan olunur.

matbaası müdürlüğünden:

Yeni neşriyat
Çocuğun

pisikolojisi
ve

Tecrübi pedagoji
Claparide den mütercimi Hüseyin Cahit bey

Fiyatı

155 kuruş

Türk edebiyatı tarihi
Müellifi köprülü zade Mehmet Fuat bey
Fiyatı 150 kuruş

Mufassal Türk tarihi
Beşinci

kitap

Müellifi M. Şemsettin
fiyatı 150 kuruş

Hil&liahmer İstonbul merkezinden:
Cemyetimizin malı olup Balatta Kesmekayada Hammami Muhittin mahallesinde 329 arşın arsada kain 65-71, 65-73 atik
ve cedit numaralı iki kıt'a hanenin müzayedesi neticesindeki ~at azgörülmüş olduğundan şubatın 21 inci perşembe günü
merkezimizde tekrar müzayedeye devam olunacağı ilan olunur.

kereste

Karadeniz boğazında Kilyos ve atlama mevkiinden itibaren
dar boğaza kadar olan saha dahilinde mevcut 6017 adet 227
metro mikabında muhtelif cinste kerestelerin gümrük resmi
müşteriye ait olmak şartile, muhammen bedeli 3667 lira 91
kuruştur, müzavede 27 şubat 929 da defterdarlıkta yapılacektır.

1

balık yağının

Devlet

ankaz ve demir
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Pertevniyal
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vakfı
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Tarihi tesisi: 1906
Müess:sleri: Dresdner bank
A. Şafhavenşer bank F erayn, Nasiyonal bank für
Döyçland.
Merkezi : Berlin; şube
leri: Hamburg, İstanbul
«Galata ve İstanbul »,

aka-

ratından:
Zirde muharrer emlak yirmi
gün müddetle müzayedeye vaz
olunmuştur. Taliple'l'in yevmi
müzayede olan Şubatın yirmi
üçüncü cumartesi günuü saat
onbeşe kadar İstanbul evkaf
müdüriyetinde Pertevniyal i daresine ve encümene müracaat
etmeleri.

İzmir.

Gaalata

kısmı

telefon:

Beyoğlu:

247, 243, 684, 685
İstanbul kısmı telefon :
İstanbul 2842, 2843 .
Deposu : İstanbul Tütün
gümrüğü . Telefon :
İstanbul 3227.
Bilumnm banka mua-

Şişlide İzzet paşa sokağında

Valide apartmanı 9 numaralı
dairesi. Köprü başında Valide
hanı tahtında. l numaralı piyazcı dükkanı. Köprü başında
Valide hanı tahtında ") nu• B

numar.alı mağaza.

--1
Uöyçe

-

İstanbul üçüncü hukuk dairesinden;
Madam angilinin kocası
Koço efendi aleyhine ikame
eylediği

boşanma davasında
müddeialeyhin ikametgahının

Günü akşamı Sirkeci rıhtmın
dan hareketle [ Zonguldak •
İnebolu, Samsun, Fatsa, Ordu,
Giresun, Görele, Vakfıkebir,
Trabzon, Sürmene, Rize ve
Mapavri] ıskelelerin~ azimet
ve avdet edecektir.
Yük ve yolcu için Sirkecide
Yeni handa 1 numaralı acen·
tesine müracaat.
Telefon: İstanbul 3105

Yelkenci
VAI~URLARl
l\:aruJcııiz

lük . ,

YC'

ı:;üral

pO!->ta~l

2üaŞ~bııt
Çarşamba

VAT AN

Sirkeci rıhtı
mından hareketle doğru [Zonguldak , İnebolu , Samsun ,
Ordu, Tırabzan, Sürmene
Of ve Rize] ye gidecektir.
Tafsilat için Sirkecide Mesadet hanı ittisalinde yelkenci
hanında
kain acentesine
müracaat. Tel İstanbul 1515
günü

akşam

-ion Saatin illin Lfı r~(esı
Kuruş

6ıncı sahifede santimi 25
«
«
50
«
«
80
«
«
120
«
«
200
«
«
400

Sinci
4üncü
3üncü
2nci
linci

Telgraf: İstanbul Saat
İlan muhteviyatına dikkat
:ılunmakla beraber bu husustB

mes'uliyet kabul edilmez.
mechuliyeti hasabile mukadGazetemizde intişar eden
dema ilanen yapılan tebligat
bütün yazıların hakkı
üzerine gelmediğinden hakmahfuzdur.
kında gıyap karan ittihaz ve
tahkikat zaptı dahi okunaAbone şartları
rak sebkeden talep veçhile
Vilayetler için: Senelik 17~
hukuku zevciyete riayetle ha·
altı aylık 900, üç aylık 5
nesine avdet etmesiçün bir ay
kuruştur. Ecnebi memleket·
müddetle ihtarat ifasına mahler için: Senelik 3000, alt'
kemece karar verilmiş ve
aylık 1600, üç aylık
muhakeme 8/4/929 pazartesi
900 kuruştur
talik kılınmış olmakla tarihi
Ramazan 9 1347
ilanın ferdasından
itibaren
beş gün zarfında itiraz eyleT'akı·i111
mesi aksi takdirde cari mua48
Çüneş 6,49 Akşam l~'t8
melat muteber addolunacağı
Oğle 12,28 )'atsı 1 • 1
ve muhakemeye dahi kabul
ikindi 15,26 imsak s.ı
edilmeyeceği usul hukuk muhakemeleri kanunun 402 - 405
llıJ'
"4es'ul
müdür:
Selim
R8':1
maddeleri mucibince ilan o1unur. ,._,

