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Bu · sabah bir tramvay yoldan çıktı ve bir· · biletçinin
kesildi - Kömür ve odun fi atları tespit edildi.
Efgan

•

Istanbul Kutuoları andıriyor

!iren münakalatı durmuştur. Yolcular
•1cıydarpaşada titreşip durmaktadırlar

Şehre kadar kurt indi, donanlar var

2 - nci sahifemizde
Telgraf haberleri, Polis
haherleri, vı, saire.

3-üncü sahifemizde
Günün tarihi Seyit Ali
reis. Kari sütunu.

4-ncü sa:ıitemizde
Bir avuç kül, Serı:eri .
Şayanı dikkat bir evlenme davası.

5 - nci sahifemizde
Sinema sütunu, Dünya
şuunu.

6 - ncı sahifemizde
/•

hır

ı r••.

Sırbistan yaşaya

bilmek için ne
İstanbul caddelerinden birinin dıinkıi lıali, karlar arasında kalan bir köşk

ve

müşhıilüllcı lmrlarılııbilen

~~ar, fırtına ve tipi devam ,i,_______
bektedir. Rasataneden bu 1
1

~ alı

aldığımız

malumata
~~ran fırtına devamlı olacak
el• 1 görül~ektedir. Rüzgar
ilıı. gece bıraz hafiflemiştir.
ili Fırtına dolayısile karı ölç~~ ~a~il değildir. Mamafi
t .\\ irtifaı vasati «1,5» met-
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Ekmek buhranı
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Şehrin vaziyeti
Va Şehrin dünkü vaziyeti dee

!Uarur 1'gazeteci (J ül J,o••
(•rn•yn) Y unoshn ya lıa
disali hakransız

eyı hulnıuştur.

tı Ilı etmektedir. Dükk3.nla~ ekserisi kapalıdır.
l\aı akat şehrin vaziyeti düne
}~ aran daha
canlı.dır. Bu
b Zden kömürcüler ihtikara
~ilşlatnışlardır. Bunlar dükkan~ltıt kpaalı tütınakta, 12,5 kulıt ~n aşağı kömür satmaa adırlar.

yapmalıdır?

kllrlı biı ııwn : arıı, ve Jwrl c ır arllsıııda
ytirıimiye çıılışarılcır

Buhranm diğer bir sebebi
de fırınlarda bir, iki günlük
cli llı bugün de devam etmekte- ihtiyaçtan fazla un bulundu~et, lierkes yok yere, ne olur rulmaması, kar dolayısile de
tiııol~ kaidesine ittibaenlye- değirmenlerden un getirilememesidir.
~ e ıki, üç ekmek almaktadır.
Mamafi değirmenler dünden
b~llıafi, ihtiyatsız bulunan ı
1
itibaren fırınlara !un sevketmiba fırınlarda ekmek buhranı
ye başl_:ınmıştır. ..
~iöstermiştir.
~tı "yle buhranlı ekmek satışı
Soguktan olenler
111 ~cUarın işine gelmekte, ekSoğuğun şiddetinden muhııı:lt erj eksik dirhemle pişir telif yerlede bazı kimselerin
~edirler.
donduğu h.tber verilmektedir.

Bu arada, Sarayburnunda nöbet bekliyen rüsumat muhafaza memuru Mustafa efendi
ile Kazlıçeşmede yol temiz!iyen (4) amele vardır. Bunlardan Mustafa efendinin cesedi
muayane için morga gönderilmiştir.

Bir sürünün akibeti

İstanbul civarındaki kırlarda

otlıyan « 600 » keçinin donduğu da haber verilmektedir.

Vesaiti nakliye
Şehir

liye

dahilinde vesaiti nakseferleri intizt>msızlığını

( !Urhatll ikinci sahifede )
!arı kapatılarak, yerine Oskü

darda Paşalimanında asri ve
fenni bir kömür deposu yapı

t

lacaktır.

Bu depo yapılıncıya kadar
mevcut depolardan sekizinin
bazı tadilatla muvakkaten ipkası düşünülmüştü. Aradan
bir haylı zaman geçtiği ve
Şubat ayı girdiği halde henüz
bu hususta hiç bir şey yapıl
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)eni S11·hislan Yasayabilir.
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olan l<ral Aleksandr
ise ne Sıı·ıı, ne 11 ırvat Ye
ııe

de

sıo,·eıı

olmaıııak,

fakat bu üç uıısıu·un her
üı:ünü de
be nim se nıek
ınechuriyelintledil' . İşle
·yeni (ZivkoviÇ) hükumeti
bu düstura sadık kaldık
ı:a ya'.;'ayahilir ve bu üç
unsurdan birisine fazla
temayül elliği zaınan sukuta ınalıkümdur.

Aldığfoıız

malumata göre,
depolarda yapılan tetkikat
neticesini şehre:naneti bir raporla Dahiliye v ·kaletine bil-
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Tabtidi muKarrer maden kömürü
depolarından biri
Verilen karara göre, Salıpa
zanndan J\rnavutköyüne ve
Kuzguncuktan Kanlıcaya kadar
olan mesafedeki kömür depo-

Fakat vekalet henüz bir
emir vermediğinden depolar
hakkındaki mukarrerat tatbik
edilmemektedir. Mamafi vekaletin, kömür depoları ' hakkın
daki kararın tarzı tatbiki hususun da bugünlerde bir emir
vereceğı söylenilmektedir.

ayağı

lngiliz parmagı ...

ç11lk ~ (Q}Jrlfilr&tfilw (Çj) ır
Kabilliler, Amanullahın
avdr~"'le dua r~iyorlar
Her günı.

r-:;-""-.::;:,~::::=::::::=-~~

telgrafların '~

bildirdiği

abildeki lngiltere sefareti ve Efgan kralı
hazretleri yerli muha-

veç- ·· ·
hıle Efganis kıvafet: ncı "
tanda vaziyet
asilerin temamile aleyhin dedir. İııgiliz •
gazetelerinin
bu
hususta
....
verdiği taf-si lat hakiki ahvali
tenvire
yardım ediyor.
Bu malumata
göre Hindis taııda ki İn giliz mütehas- .-===-'-'-~==.:...o..-'-............,.'-'-'""-'=""'-~~
ile karşı karşıya gelmiş olasısları, İngiliz t • ıri Sir «Hamfcaktır. Bunun fena neticeler
ris » in Kabilden çıkarılması
vermesi bekleniyor.
ve
Hindistana getirilmesi
lehindedir. DeyliMeyl gazetesi
« Deyli Meyi » gazetesinin
bunun sebebini izah ederken
«Lokor» muhabiri tarafından
diyor ki:
verilen malumatın mabadi bunu dah.t ziyade tenvir ee tas, J~Jyarı talılıııa çıkan saka
rih ediyor . İngiliz muhabiri
::aıleııin lı ııkiıııiy eti bir kaç
diyor ki:
gıııı ::cırfınclcı nilınyel bıılıııak
« Hindistan Müslumanları ,
ıi::ere olclııf] ıı ııııılıakkak gibiSir «Hamfris» in battı harekedir.
Bunun için her hangi bir tini son derece şiddetle takbih
ettikleri gibi, Kabilde de hisİngilizin Kabilde kalması çok
siyatın aynı merkezde oldutehlikeli olur. Sir «Hamfris»
ğunda şüphe yoktur . Kabil
asilerin kralile - eyi şerait daahalisi, Amanullahın halefini
iresinde geçinmekte olduğun
gördükten sonra Amanullahın
dan Saka zadenin ani sukutu
daveti içın açıktan açığa dua
takdirinde ne olacağını tahmin
etmiye başladıl.tr. Saka zade
etmek müşk iıldür.
her sınıfı ademi memnuniyete

«Deyli Jleyfo gc:eiı'siııiıı
ccLıılıor>> dan aldıljı bir ııııı
lıiıııal İngiltere sefirinin Efgıııı
asileri lehinde ve kral Aıııa
ııııllalı aleylıiııcle ceplıe aldı

!Jllll a çı k bir s ıırd le güslu--

md;h-clir.
Bu tarafgirane vaziyetin
neticesi olarak Eefganistan
Kralı Amanullah hazretleri,
beklenen kat'i muvaffakıye
tinden sonra asilerle teşriki
mesai eden bir İngiltere sefiri

Pencereyi

uğratmıştir.»

Hindistan Müslümanları, Efganistanın vaziyenini yakından
tetkik etmek üzere Kabile bir
hey'et göndermek iştemişler,
fakat İngilizler pasaport vermekten imtina etmişlerdir.
Di ğer taraftan Sir «Hamfris»
in iş'areti üzerine Avropalı
ların da Efganistana gitmeleri menolunınuştur.
Saka zadeye muzaheret eden
kabile «Kurgi» kabilesidir.

karıştıran kimmiş?.
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Hastayı

korkuttu amma
mes,ele anlaşılınca her
kc~ eüldü

Beyoğlunda

latalım:
Beyoğlunun

dirmiştir.
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bir apartıman
içinde, geçen
gün, gartp bir
hadise olmuş
tur. Kısaca an-

mamıştır.

[)

isyanında

Dolar .ıcı., IR,:-5 O:ıhlll 90

854 i ~-\ n:ıı.lolu 2'.?..-lfl; ltumcli s~ı:.:5

Belediye, otomobillerin
gece korna çalmalarını menedecekmiş!.

- Desene ki bizim Emanet
giirlilt'" ~ü:- kaza taraftarıdır.

oldukça büyük .
bir · apd.l'İlma- 1
runda muhte- 1
lif aileler oturmaktadır. Zen
gin ve kibar ~·:- _":IL"I meskeni
olan bu aparlımanda bir de
b -:::'.';;· bir genç vardır.

İ~tanbulda

kimsesi olmıyan
bu genç, şimdi havaların son •

( '.llahadi ildııd salıifı'4le )
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Son Saat

Kar, fırtına, tipi dehşetle devam ediyor
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Mekteplerde

IAI
h Resmi tatil Feci kaza
.I
b l · h . l l
Maaı~ifte
stan u un arıç ~ o .an a a <:ası e- yok t3:til
Bir tramvay bi"
Meslek ve ihtisas· meıı hemen kesılmış bulunuyor.
· filidir.
lefçisinin ayağı
mektepleri vekalet/erde kalıyor
(H. ~1.) ~1uhtelif
vekaletlere
ait ihtisas n1ekteplerının
maarife devri
müzakere
olunınu~,
vekaletler, maarifin
bu sahalarda mütahasAnkara

4

sıs bulması güçlüğünü

sürdüklerinden
fikrin kabulü
vetlenıuiştir.

hu
kuv-

~1ektep
gibi vek~i

lerin eskisi
Jetlerce idaresi muh temeldir.

Peşaver

den getirilen ecnebi sefaretleri mensubini Kabilde karışık
lığın ve anarşinin her saat
artbğmı haber veriyorlar.
Bundan dolayı evlerin bir
çoğu içinde oturanlar tarafın
dan tahkim edilmiştir. Dükkanlar kapanmışbr kıtlık ve
açlık tevessü ediyor. Habibullah hanın seferberlik emrine
icabet edilmemiştir.
Avenesi ise çalip çarpbklan
dağlara

etmektedir. Tramkontrolör ve plandahil olduğu halde
amelesini yollarda
çalıştırmaktadır .
Üsküdar tramvaylan işliye
memektedir.
Sevahili mütecavire seferleri
bugün düne nisbetle daha sık
ve intizamlı icra edilmiştir.
İntizamsızlık Haliç vapurlannda da devam etmektedir.
Bir çok yerlerde kar yollan
kapadığından tramvay seferlari pek intizamsız yapılabil
mektedir. Vapur seferlerinin
intizamını bozan bir mesele de
su dubalanndan bir kıslDIDID

Şark şömendöferi ve Ana dolu haltı temamile abl bir

İngiliz tayyarele~e Kabil-

alıp

muhafaza
vay şirketi
tonlar da
işsiz kalan

Trenler

karışık

eşyayı

sahif"Nlen ınabal)

donmasıdır.

Kihilde vaziyet
pek karına
Berlin 3 (A.A.] den bildiriliyor:

(lliı"ind

çe~..ili

yorlar.
Kabilin sa)fiye mahalli .>lan
(Pragman) • yetişen Ali Ahmedim Kabile girerken az
mukavemete tesadüf edeceği
tahmin olunuvor.
bu vazo

Di.in vanın eı1 bii·· k
yu - "\' .dZDSll 11TIJ ~

vaziyettedir. Banliyo dahil
olmak üzere hiç bir tren işle
memektedir.
Ekspres, Çerkesköyünde yukandan gelen trenler Hadımkö
yünde, muhtelif tren Muratlıda
diğer bir tren de
Çatalca
civannda kara saplanmıştır.
Vaziyet düzelmedikçe mlinakalat teessüs edemiyecektir.
Maltepe ile Kartal arasında
kara saplanmış olan tiren hala
durmaktadır. Bu tireni çekmek için bir imdat tireni gönderilmiş ise de bir şey yapmağa muvaffak olamamışbr.
Bilahire üç lokomotif gönderilmiş bunlar dahi tireni
çekmediklerinden yolcular alı
nup Haydarpaşaya getirilmiş
lerJir. tirende bulunan yolcuların adeti «25~ kişidir. lstanbula
gclm::k üzre Ankara, Konya
ve Ekspercs tirenleri İzmitte
beklemektedirler.

Telgraf telleri

Telgraf muhaberatı yalnız
< Ar:k.:r:ı. i!e devam etmektedir.
İzmir ve Samsun ile muhaberat bazen yapılmakta, bazen
kesilmektedis. Şark vilayetleri
ile muhabere yok gibidir.

Dünyanın

en büyük vazosu!.

şüphesiz Amerikadadır
diyeceksınız. Evet.. Hakkınız

Hiç

var.. Bu vazo Amerikanın
Kaliforoniya eyaletindedir.
Ve garibi de şu ki içi boş
tur. Sırf Reklam için kullanılmaktadır .
Kaliforniyanın meşhur plajı ( Santa B<µ"bara ) sahilinde
ve bir sütün üzerinde duran bu
vazo yekpare olarak tam dört
buçuk metro yüksekliğindedir
ve üzerinde de plaj otellerinden
birinin senevi iki yüz bin türk
lirası kira ile yazdırdığı rekl~m vardır.

-~~----------~~Bir otomobil hilesi ·
Şoför

Haydara ait otom.)bili
şoför Sadi ve İsmail taksi
mahallinden alarak müşteri
taşımışlar, iki saat sonra da
otomobili kırık Hr halde SultaiAlımet

meydanına

bırak

m.ıılardır. fki arkadaş derdest
~dilmişlerdir.

Açık Denizlerde
Karadenizden gelen bir kaptania görü~tük .
Bize dedi ki :
- « Senelerden beri, Karadenizin müthiş dalgalanna gögüs vermiş bir denizcisiyim .
Fakat bu seferki kadar, Karadenizi dehşetli görmedim. Şim
diye kadar Karadenizde dalgaların 30 kademden fazla irtifaa çıktığı görülmemişti .
Bu sefer, 50 kadem irtifamda dalgalarla mümdele ettik.
50 kadem, yanı takriben
17 metroluk bir irtifa, ki,
oldukça büyük bir vapuru
sathi bahirden kaptan köprüsüne kadar irtifaı da bu kadardır.»

Oturan vapur
Kara denizde kaza vukuuna dair liman ·dairesine esaslı malfımat gelmemiştir.

Yalnız «İrva deresi» önünde
Tot isimli 2,500 tonluk bir
Rus vapurunun oturduğu tahakkuk etmiştir.
Bu vapur Rus sahillerinden
Pireye gitmek üzere hareket
etmiş, fakat yolda fırtınaya
tutıılmuş, hayvanata ait hamulesil)i de denize döktüğü halde kurtulamamış, karaya oturmuştur. Kaptan ve mürettebatından henüz haber alına
mamı~tır.

Bu vapurun içinde «Troçki»
yoldaşın
buiundağu rivayet
edilmekte ise de bu şayıa ta-

hakkuk etmemiştir . Vapur
« Suvuturg Flot » acentesine
aittir.

dubası
Karadenizden 18 mil açıkta

Fener

bulunan Fener dubası zencirini kırmış, sulann cereyanına
kapılarak bir semti meçhule
doğru sürüklenmiştir. Tahlis
ve taharrisi ıçın «Semper
Peratos» tahlisiyesi boğaz
dan çıkamamış, havanın sükunetini beklemek mecburiyetinde kalmıştır.
Mamafi bu sabah alınan
telsizde dubanın « Alacak »
sahiline geldiği ve orada yedek demirini atarak kendini
kurtardığı anlaşılmışbr.

Vapur kazaları .
Fransız bandıralı «Rom> vapuru « Gelibolu » civannda
«Çardak» limanı sığlığına otur-

Devairde vaziyet
Devair de tamamile atıl bir
vaziyettedir. Uzak yerlerde
oturan memurlardan
kısmı
azamı bu sabah ta vazifelerine
gelememişlerdir.

En çok

Dükkanlarda en çok satılan
şey içkidir. Dün ~ar olduğu
cihetle evlerine karlar içinde
yuvarlanarak giden sarhoşlara
çok tesadüf edilmiştir.

.

İzmir ve Avrupa
postaları
Geliboluda tipinin hafiflemesine intizar eden « İzmir »
vapuru dün İzmire hareket
ve bu sabak muvasalet eylemiştir.

Romanyadan gelecek olan
posta vapuru hareketini tehir
etmiştir.

Avrupa ekspres postasını
yapan Semiramis vapuru da
bu sabaha kadar gelmemişti.

Telefon vaziyeti
Aldıqımız

ı:ıallımata

göre

hav alarm fel)alığı devam ettiği
takdirde, telefon mubaberatı
nın ınkıtaa uğramasından korkulmaktadır.

Karşı yakada
Anadolu tirenlerinin atıl kalması üzerine Seyrisefain idaresi, Caddebostanı, M a !tepe,
Kartal ve Pendiğe inkitalı
vapur seferi tertip etmektedir.

Gaz, odun ve kömür
Bazı

yerlerde kömür odun

ve gaz buhranı başlamıştır.
Bir takım dükkan sahipleri
ellerindeki gazı, fiyatları yükseltmek için, satmamaktadırlar.

rivayeti..

Koca kanlann söylediklerine
nazaran kar bir hafta devam
edecek , ondan sonra hava
açacaktır.

Kar ne kadar sürecek?
Takvimlerin kaydettiklerine
~göre, 6 Şubat çarşamba günü
şiddetli soğuklar hitam bulacaktır.

Bazı

yerlere
kurtlar indi

muştur.

«Aleksandır» isminde bir
vapur üç gün evel «Çanakkale» den geçtiğini haber ver
miş, ondan sonra ne olduğu
nereye gittiği anlaşı)amamışbr.

değildir.

satılan şey

Kadınların

Dünkü şiddetli fırbna dolaile Kartalın yukan mahallesinde bir kurt sürüsü görülmüş ve bir jandarma müfre zesi gönderilerek atılan silahlarla ürkütülnıüşlerdir.
Diğer taraftan, dün gece
Karacaahmet mezarlığına da
kurtlar inmiş ve hemen bekçiler tarafından silahla kaçı -

yısı

nlmışbr.

------

Fıkaraya yardım

Hilali ahmer, muhtaçları tespit
etmel{tedir
Fıkarava

kömür tevzi
üzere bir hayır sahibi tarafından
dün Hilali ahmere 13
lira teberru edilmiştir.
Şehrcınaneti de ıo,uuu
lira verecektir.
Bu paraları tevzi için
Hilali ahmer şuabatı
kendi mıntakalarında
ki n1uhtacinin listelerini derhal tanzin1c basJavacaklardır.
.

edilmek"'

.

Ekmeksiz kalmak tehlikesi
o

n

(2;

~t100\ ~Wiifil\ii~

Kömür fiah 8, odun fiah 3,5 kuruş
olarak fe~pit edildi
Şehremaneti iktisat müdüriyeti, bütün mesaisini fınn
ların kontroluna hasretmiştir.
Şehrin fırını en az olan yeri, Eren köydür. Emanet, dün
gece ve bu sabah buraya un
sevketmiştir.
Yeşil köyde on beş günlük
un bulunduğu tespit edilmiş
tir. Bakırköyün un ihtiyacı
için lazım gelen tedabir alın
mışbr. Bakırköyüne icap ettikçe un sevkedilmesi için Emanet Etfaiye arabalan ile bazı
tıııamvaylan hazır bulundur-

mevzuu bas değildir.
yapılan tehacüm boş
dişeden mütevellittir.
nasebetile fırınların
lerini kapamalan,

maktadır.

Muhtelit mübad~le komisyonunda Türk hey'eti murahhasası reisi Cemal Hüsnü B.
bu akşam tren hareket ederse
Ankaraya hareket edecektir.
Cemal Hüsnü B. firari Yunan emlaki varidatının gayrı
mübadillerimize tevzii nispetlerini ihtiva etmek üzere hazırlanan listeyi bugün tasdik
Pdecekt;r. TevZ:ata yc.rından
i' 'ba~en başlanması muhtemel,ı; •. Tevzi;:t n"speti, istihkaka
&•,..~ 5-10.J li.a ı:.rasındadır.

Bu tramvayla unları Yedikuleye kadar götürecektir.
Manda arabalannın şehir
seyri seterleri memnu olduğu
halde un scvketmeleri şartile
bunlara müsaade edilmiştir.
Emanet odun, kömür fiatlarını tespit etmiş ve kömürün
8, odunun 3,5tan fazla satılma
mcl:ır:ı tem:n edilr.ıistir.
!ht:~a~ m~Jürü Ke~kl Ôme:bey eliyor l·i:
- Ha.kın ._kmek3:z kılm"3l

kapalı olduğu
Gayrı

Fınnlara

bir enKış mükepenkbunlann
zehabını veriyor.

mübadillere

yarından itibaren ıevziatta
bulunulması

muhtemel ·

..........

Mekteplerde tedrisat resaı.en
tatil edilmemiştir. Bu sabah
görüştüğümüz Maarif emini muavini Fahir B. demiştir ki :
- «Mektepler tatil edilmediği gibi tatili de mevzuu bahis
Hiç bir mektebin tatil edil-•
diğinden Maarif idaresi haberdar değildir. Talebesi az
olan bazı mekteplerin Çarşameba gününe kadar tat il
edildiği de doğru
değildir.
Vesaiti nakliye
bulunan
yerlerde ikamet eden muallim ve talebe mekteplerine
davam ediyorlar.
Eyup orta mektebindeki
talebenin de uzak evlerine
gidemiyerak geceyi mektepte
geçirdikleri hakkında bize bir
iş'ar yoktur. Bu olsa olsa Kasımpaşa ve diğer Eyube uzak
semtlerde ikamet eden bir
kaç
talebenin
fırbnadan
mektepte kalmalanndan galat
olsa gerektir.»
Mamafi bir çok mekteplere
pek az talabe devam edebilmektedir.

Karıştıran
kimmiş?

Pençereyi
(Birinci

sahireılı>n

mabat)

günlerdeki bozukluğu üzerine
bir az hastalamnışbr. Doktorun tavsiyesi üzerine iki, üç
gün bir yere çıkınıyarak odasında yatmıya karar vermiş
olan hasta, geçen akşam
yatbğı odanın pençere tokmağının k~nldığım ve pencerenin açıldığım duymuştur.
Y atbğı yerden başıl.'ll pencereye çeviren genç, gördüğü
manzaradan fena halde korkmuş ve avazı çıktığı kadar
bağırmıya başlamıştır.
Gencin feryadı üzerine

a-

(

'iri:ı
k esı.-~
Bu sabah . Y edikulede feci
bir Tramvay kazası olmuş,
bir zavallının bir bacağı ke•
silmiştir.

Sabahleyin Kann yollan ka•
saat 9,5 ta
Y edikuleden bir Tramvay ha·
reket etmiştir.
Bu tramvaya hat üzerindeki
karlan temizlemek üzere Ak·
saraya giden amele binmiştir·
Tramvay Aksaraya yaklaşbğı
zaman . birdenbire
yoldan
çıkmıştır. Tramvayın arka sa·
hanlığında bulunan biletçi 800
numaralı Mustafa efendi, traıJJ•
vayın yoldan çıkması üzerine
yere atlamış, fakat ayağı ka·
yarak arkadan gelmekte olan
pamasına rağmen,

h

tramvayın altına yuvarlanmışbr•

Ani .bir vaziyette tekerlek·
ler albna yuvarlanan biçare·
nin bir. bacağı feci bir surette
kesilmiştir.

Mustafa efendi derhal Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl·
mıştır. Hayab tehlikededir.

Bir ahır, hayvanlarla yandı
Kartalııi Harmanlık

mevki•
evinden
yangın çıkmış ve ahırdaki hay•
vanlarla eşya kamilen yanmış·
tır. Yangının vukuuna sebep,
ahırdaki inekleri ısıtmak içiıı
konulan mangalı hayvanların
devirmesidir.

inde Emine

hanımın

kayık yandı
Kartalın Belediye gazinosu
onünde bağlı durdll bir büyük

Bir

kayık yanmıştır.

Bir tecavü.?
Arabacı İskender <lün gece
sarhoş

olduğu

halde Kasıın
paşada İranlı Ejderin dükkanina taarruz etmiş, dolap ve
bazı şişeleri kırmışbr. Müte·
caviz derdest edilmiştir.

partıman sakinleri koşuşmuş
lar ve odaya girdikleri zaman
penereden kaçmakta olan garip şekilli birisini görmüşler
dir.
Bir ande aparbman içerisi
kanşmış ve herkes hırsız olduğuna şüphe
olmıyan bu
firariyi yakalamıya uğraşırken
meselenin mahiyeti an !aşıl

y.ıngın
Dün gece, Cağaloğlunda
Cafer efendinin oturduğu ev•
den yangın çıkmış, sirayetine
ı'leydan verilmt.den söndürül·

mıştır.

müştür.

Bir

T eliiş içinde gencin od2sına
Talııvlaı/a yananlara
gelenlerden biri, kaçanı görünce, kahkahayı koy-uvermiş
alımer
ve bunun hırsız olmayıp kendi
maymunu olduğunu anlamıştır.
Emanetiıı
Meğer apartıman
sakinledımları
rinden birinin muzip bir mayHilali Ahmt:r bugün de Ta·
İyi terbiye
munu varmış.
tavla harikzedelerine ekmelC
edilmiş ve blr insanı mükemve helva tevzi etmiştir. Bu
taklit
ede bil eck
melen
tevziata bugün hitam verile•
kadar alıştırılmış olan bu
cektir.
maymunu, hasta yatan genç
Şimdiye kadar İngiliz Sefi•
apartımanda gördükçe severrinin teberrü ettiği 357 buçuk
miş.. O akşam nasılsa sahibilira ile 150 battaniye alınar~
nin çocuğunun elbisesini giyen
, lıarikzedelere tevzi edilmiştir·
maymun, pencerelerden atlaBundan ma11da bazı hayır
mak suretile hastanın bulunsahiplerinin aynen vakı olaJI
duğu odanın penceresine gelteberrüatı da
harikzedelere
miş, tokmağı çevirerek açmış
dağılmıştır.
ve içeriye girmiştir.
Hilali cl!merin tevziatı SOo
Hadisenin mahiyeti bu sukişiye yapılmıştır. İngiliz sefi•
retle anlaşıldıktan sonra korresi namına dün Hilali ahıııer
kudan büsbütün h-en.zi sararan
reisi Ali paşayi sefaret katip•
biçare hasta da gülmıye baş
)erinden biri ziyaret etmiş ve
lamış, fakat maymunun bu
harikzedeler için daha nelere
ziyaretinin sebebi bir türlü
ihtiyaç olduğunu sormuştur.
anlaşılamamıştır. Acaba hastakendisine 200 battaniye ile
ya geç~iş olsun demek için
2000 okka kömüre ilıtiyaÇ
mi gitti dersiniz?
olduğu cevabı verilmiştir.
Halen Hilali ahmerde fa•
Şoforlenn ihtikin
tavla
harikzedeleri için topla'
Havaların bozması, bazı şo
nan (1439 ) liralık teberriiııJ
förleıi fırsattan istifadeye sevktoplanmıştır.
e...,;;;-j
etmektedir:
Şehremanetinin
tahsis
.~..
Evvelce (200)kuruşa gidilen
5000 lira da ayndır. Bu par~· .
yerler için (25) lira istiyenler
.....
!arın
harikzed elcre taks ımı ...
görülmektedir. Nazarı dikkati
yoksa ihtiyaç ol:ın eşya al~
cdbederiz. Halbu ki Emanetin
narak tevzii mi daha muvafı
kan..·ı böyle bn·alard:ı y:izde
olacafiı bugünlerde tahti k:ı."
elli bir zammı kabul etmekrara alınacaktır.
tedir .
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Yu .uıl.lakkımızn La • b -lcdi
!eri ~ü gaya v
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Rum' , ile İst.ınbu halJ... ı
d ık-bazılı
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i- h .i
, in bir
vesi
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dolayı sinirlenen
tbuatının bir ~mının
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Lı "atti b e1 eti
eden"vete
yaraşmaz » d yor.
B Atinalı pa~ r rn yazıtan b a
ezey ndan
1
old
u
ydandacır.
1
l"
;ıiyc
J nde Yunanlı
'a.ı d
lın 9
ı b'bi
lı.e •
y
vuku bu fi rh l
eri u göz v ' gu uz z ;nan
l , a çc. !I &" ..ı•.,.tir.
Y .n nlıl r da
~.ı: C:o 1uya
_ ·y. med ,iyet g irecekl rd , lzmir
"e h • i_,i de ne
~ ptıklarını · _,e buti'n cin an
gördü.
Sonra , lstanbulda şimdiye
kadar binlc.rce yangın oldu;
bunlann içinde T::ıtavla yangınırdan on defa feci olanları da sayılamıyaca kadar çıık
tur. Acaba bu yangınlarla n:ç.in hiç bir yabancı medeni
alakadar olmam tı" Çünkü
yana..Jar T ta'\'lal. dc.ğil halis
T ürb.-tü, degıl ni"
Atin:ılı gazct ""JC şunu da
söyleyelim ki , Türkiye Fener
ba* papaslığını mil)'.oıtlarca
ortodoksun deıı;il , lstanbul
şehreman ti hududu dahilindeki rumların m cii ruhanisi
olarak tanımakta r.
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Heykelin sekiz holu h r en apan ış, Pala
Hüseyin kıskıvr k tutul p k
tı, Raş othır gürüL~ e koşup eldiler
-1 ::!b'- -Jfttlıurriri:Jııtulla!t Zıya

rind geçen gün garip bir !: d" e olmuştur. Bü hadise •
m 'ı"y tinı k r"lerim:Le an' -

nın ko ıan a a>.
bırakmaımy karar v._ ı: , i, lc:ışağı
y k tıy çcluyor a.

P la

çırp

dı, u raştı,

kur·
t-ı' ıya ç ı h, b"itl]n g,yrctı.-·nin lı .ıtg i anladı .
~ g..r
taraftan
mabed: ı
b r s · m e. ah raşdol uqun , Buda hryni, kolları uasında bil
m tutaıak v agzındart
ş
F
İi k n gJrmce
~ bird ,1 secdeye kapan-

i in
f

k
a
"
h
dı

annı

gördü.

:m~
zdı. Şimdı
Ku
secdeye yatmış olan bu silahlı
ac'amlar bir dakika son a
k.1 kacak 1ar, kendis'.ni yaiı.'llı
ya akl r, a} ı zamanda beline! ki k k< n yukanda bir
ark d Y daha oldııgunu anlı
Y•~aklar, yukarıya çıkıp Kelle
Bekiri de tutacaklardı. Pala
Hüseyin bu düşünce ile ve
hiç olmazsa arkadaşının anla ılıp yaka! nmasına ır..ani olmak için hemen hançerinin
bir darbesile kuşağı kesti.
Yukıında kuşağa asılan Kelle
Bekır, birdenbire sırtüstü yue
otunl •
( !\iabadi var )

•
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şiddetli
ha\'ada ha;;;
' ırdu-=> u b' · ktır • ·oluna se\ ketti. Kunıixın-

1 tahdin1in '·ı r-, hep bir
j :ığızdan a) ı ı ..,ert eda
a hö. ·le .·iu<let i haı ile tcl-raı eJi, orlar.
1
\'c hu s~ le~. bir u- · valcırda arabaların lıe.~ultu h, !inde dakil·a- · nıen ~k..,crisini nıeYki
!arca de' anı ederek olaral· ı,;ıkarıYor.
l3izim gihi g~inlük gı
b ninı
gibi
sinirli
· nıü:;;terikı-i
hihuzur dalarını te'ınin için bu
soğuk kı:;; günlerinde
cdİ 'Ol'.
Ne olur?«Bu.• run Be- calısnıal· nıechurive
1
tin<le olanhır kuı11pi1nvin1» k.lise.,ini içlcı·in
~len •v~Iı~ı,; biri
"'ö"lc~c!
... ·~ıııuı daiına ikinci
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\eni harflere vakufıın
hir az f r< 115ızca bili
r· 111 herhangi hir nlÜ
<.: ·esede çalı5n1ak istiyonıın taşra_·a da giderinı, talip olanh r
şeraitini hu adrese oildir,inler.
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Mabedın l nde büyük bir
gulgulc koptu. Kelle Bekir bu
sefer gözler..ni açıp pencerenin
kc sinden mabede gelen yola_
b ' tı. Elit rinde mızraklar, kı
lıçlar, topuzlarla bir sü ü raş
potun koşuştuklarını gördJ. ·
Aşağıda Pala, bu beklcıil
rniyen müthiş hadisat karşı
sında bayğı ıkl:ır geçirirken
birden belideki kuşa~ın gerildiğini hissetti. T em:z yürekli
arkada~ı. bıışlıırına &elen felaket S"mavı ele ol5a mıicadele etı:ıiye, arkadaşını Buda·

imdadımıza

yetişen

H laliahmer 7 şubatı kend.
bayramı olarak kabul et-
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Kelle Bek r, heyecanla işin 1
netic in b !Wyoruu. Bu!· ndu
ye d;.n m... edin her
t..lırı:
tar fını gormesine heykJin
G.:çen gun Fatıh taraflayan tarafı man: ol ! ord· ·
rınd bir hama nda müşt nler
F ..k t h 3k '" yüzu n}anı
yıkar rk n iır riyıo elinde içi
L.
il ı- ' :ınıı iy" e görel:ıild"ğl
<l<hJ b' >-~z.a meı:..di bulur
gib; m b~.:ie g~' n
tar~'ı
sıra
s.
a
sütu
rla
t;_ .ı
r..
1:.!
ado
•irm"ş
ve
göt a
••
yo da şo)le b-yıe ı...rt.. bek t
ıa
tur. Ha~
mr .
una n
ınd
Y" ' yem yi itiyat
du. B o J
L
R""i~~-..:ı:
, ' 11a
e inenler b ı:; ugu için bu
gö .. km
r cer !l ğ ·a
m .:ak amın lindl. i mendil fazla
in i ol n Pala .. 1 in için
n.ızarı d"l<lcati celbetm miştlr. ' müthiş bir t hlıke o aL.,ktı:
>
Go 1 t .ışın otura ı adam, F kat görüniırlerJe hiç kıms
d , y ;ıan ~
ekır.ek, soı; ..n, peynir,
iç'nde
yoktu.
ınılle
h 1·•
• cele zeytin
ve
helva
bulunan
menK !le, b r c1en ~ ıl p aşa
rini anl::m
bizim için eldilini çözmüş ve bunları yeğıya uzanmakta c;, .n kuşagın
bette fııidelld r.
miye b -ilam ıştır.
ye'liden gerlld g ni ve ucunir hez~yan daha ..
Ancak
hamamın
göbek
taşı
ıhıl i ~ıkle in artbgını hıssedin
Bu hususta karii ımize bir
k;;rnalara
çok
yakın
olduce
p ne renin ık .ra'ına tu
misal göstermiş ol-nak için,
ğı~ dan yıkaıı:mlarm döküntun ..r k eg lip aşa ya ba tı.
bir Yunan gaz t~•i İn n.-ridüğü
sular
bu
adamın
j"1:diği
P la Hüs yin, örce p c yatını ıkt b. s ed ccgiz.. T a·
mevada
sıçramıya başlamıştır. 1 reden süzü1 ip yere i11 'liş, şbı
'iltıııışhr.
ı.
tavla yangını munasebetile
Fakat adamcağız, yem ğinin
nıuh ık nı "e bug·ün de dedi de putun ü ·ne tırmanı
,
Türk matbuatına giıya ders
üzerine fırlayan su ve sabun
~aııı
tl.k, aglebi ihtimal
yordu. Bir t.:raıt;ı'l Kelk ıin
ldJ·
venniye k lkan Ati ıada münköpüklerine
hiç
ehemmiyet
d iyor k'ı·
kuşa ına tutunup asılıyor, bir
v ıan C' de bug"ün d C"rmeteşir « ~rola» gazete i
iştiha
ile
vermiyerck
kemali
taraftan
heykelin şurasına bu·an olı; ::ır'iktır.
« B r miliet , fos yerine
yemeğini yemiye devam etra ..ına, girintisine çıkıntısına
11'1~ . ' ün V• li konağında şapkayı ve arap harfıeri yemiştir.
tutunuyor, )il" ~ yııvaş ·putmı
t .ılı Ahmere aza kaydını
rine lftin harfl~ı ini kabul
bulunanlar
bu
adaEtrafta
.eınin için «100» kişilik bir
ı ı e, h aremi u d ı:-ıı k af esı·
boynuna doğrn yük liyordu.
ı~ ·
etın eA
mın
çok
pıs
boğaz
olduğunu
Kelle, onun muazzan heylıına aktcdilınıştir ·
kaldırmakla meaeııiyet sahıbi
tahmin ederlerken, berıki su 1 keli'! kolları üzeri.ıde, önün.lf. F'- ib.öy ft karaprıver cetıı
olama7., dııııagını, zihniyetini
içmek istemiş ve karşısında
den hav ya doğru yükselen
~Yeti (200) fo!{İre (15) er ok
değı•f rmek lazımdır. Bir şedan ( ~200) okka kömür
d
hayretle kendisini seyreden
mavi halk lı tütsu .cıumarılan
te~zi etmiştır.
fir E~ milyonlarca orto oksun
Rum gazete)erine
tellağa bir su vermesini söynın arasıııd n g çcrek bu taş
en bü:ı-Jk mercii c!ın p~~k·
b' "ht'
lemiştir.
d-ı.n Budanın boyn na sanlıp
.lf. Şehr manctı kömürün
hanenin «il» Tatavl ha kzetr 1 ar
Tellak
su
ve
sabun
köpükakkasııı (8) kı:.ruş n ..rh koygö terdikl ri
Şehrizmideki ~m gazetegözlenn kadar yak! ştıgmı
ı~rine
bula
an
ekmeğini
lezgördü. Pala H .. eyin bir elile
llıuş ur. Bazı fırınlara da Ema!ere de bir ihbarde bu!unmak
lltl k yonlan· e un gon
·· dem·
-~•
p astor
-'
zetle yiyen bu ad.ıma bir bar- ı agzından hançerini almış, cltanesinde M. İ soaru,
lazım geliyor. Su gazeteler,
lf :~~ Emanet, ayrıca fukaraya Lejiyon donör ni arı ve Ko Tatavlanın bir ~ !lan Yurdu dak su getirmiş, fakat hadi- maslan sökmek için heykelin
se de buradan bıışlamıstır.
gözlerine sokmuştu.
,. "~ ıahmer vasıtasile 10,000
mandôr Şövalye rıitbesile taltif
oldug· u hakkında bir Atina
•ıta t
.. k
• .
«Bu
bardak
çatlak
ve
içinKelle, yukand sevincinden
<'vıııne arar vermiştir.
edilmişlerdir.
gazetesi tarafından vuku bulan 1
titredi, kendisinden geçti: O
a
Drcstteki
talebemiz
lf !'\feşhur İngiliz casusu
neşriyatı, bir Türlıı gazetesinde de ki su, iyi su değil. Neden
temiz
bir
baı
dakla
iyi
su
gek ..dar müşkül görünen işleri
b~illarınd.ı bir « Türk talebe
Laurens, namı diğerle tayyaintışar etmiş bulunmasını siper
tirmedin?» Diyen adama tellak demek ki arkadaşı işte yapı
ır,;ği » kşkil etmişlerdir.
reci Şav, Londraya vasıl olyaparak, tekrar ettiler.
vermişti, demek ki artık bu
hayretle bakmış, Fakat beriki
ı' ~ Bükreşte muhiti r:ıerkemuş, fakat alelacele ve gizlice
Tabii, Atina gazetelerinde
hazine,
kendilerini ölüciye
·, ..1' İra da olduğu söylenen
karaya çıkarak kendini beklikemali ciddiyetle evelki sözüve ya buradaki Türk gazete' kadar yaşatacak olan servet
ı\ zeizele olmuştur. Merkezi
yenlerden esrarenğiz surette
nü tekrar edince, tellak dayaa 8Yada da iddetli bir zelzele
kaçmıştır.
sinde mezkur neşriyatı okuartık avuçlannın içinıie idi!
namıyarak:
Kelle Bekir, Palnın hançel!ıll:ııış, bir çok binalar çatlalf. Maarif y ekaleti, san'at
mayan rumlar varsa onlar da
Demiş. Daha
Be
adam!.
rini heykelin gözlerine sokmaIlı ış ve bir çok köyler yıkılmektepleri için yeni bir taliokusunlar. Atinada kendilerişimdi
burada
herkesin
gözü
sile her şeyi olup bitmiş sanı
litır.
matname hazırlamış, alakadarni düşünen dim~ğlar mevcut
yordu.
önünde kirli sularla sabun köli~i· Ş ... hremaneti, bugün ve ' !ara göndererek fikirlerini sorolduğunu görsünler maksadıla!
11
Birdenbire korkunç bir Aspüklerini yuttun. Getirdiğin
Ilı günlere münhasır olmak
muştur.
Ve ilave edelim ki, Yunanlı
lan
kükremesi kadar gür ve
Cte 0 t omo b"I
·· ti enne
·
' .._
1
~il
ucre
" Gazı Hz, İsmet paşa Hz.
gazetenin yazıları altına bir• bardağın biraz çatlağı var
heybetli bir ses , mabedin
~ ~de 50 zam yapılmasına
le birlikte dün Ankara civaama her halde yediğin sabun
arar vermiştir.
nrıda atla bir gezinti yapmış- istisnadan başka velev ki göz
kubbelerini doldurdu, Budanın
köpüklerinden, pis sulardan
açık ağzından alevle karışık
~· • Ağır ceza mahkemesi, lar, Çankaya civarında attan boyamak kabilinden olsun, hiç
çok
temizdir.
yeşil mavi dumanlar fışkırdı.
~ınınctine (3,217) lira geçirinerek bir müddet yürümüşbir kelimei itiraz ilave etmeT ellağın bu sözlerinden fena
Palanın elleri havaya kalktı,
ıJk:e maznun seyyar maliye !erdir.
diler.
halde
sinirlenen
adama
tellak
dört beş adam boyu yüksekefe sil. n:ıemuru Ahmet Muhtar
Üzümcülüğümüz ve şarapSonrada Türk matbuatı rumliğindeki
heykelin tepesinden
temiz bir bardakla iyi su gelıı lldıyı üç ay hapse, altı ay
fılığımııın islah ve inkişafı le!ar için şunu yazdı, bunu yazı;ırtüstü yere düşecekti. Fakat
tirmiştir.
ııı~:ııu~iyetten
mahrumiyete
çinde teşebbüsatta bulunmak
dı diye ara sır;! şikayetler
Budanın sekiz kolu da birden
"'lkıını etmiştir.
üzere Trakyadan Ankaraya
Hadiseye şa~ıit olanlar kirli
vakı oluyor. Efendiler, siz bu 1
kapandı ve Palayı sımsıkı
bir hey' et gimiştir.
d
sularla sa bun köpüklerini yu' bFransız sefiri Kont dö
vatanın aguşu ~ iµzın a bir
kavradı.
~l
r::n, Edirne kcnsolosu
:ıf Dün Ankaradan hareket
tıın adamın bu manasız titizYukarıda Kelle Bekir lıeye
ı~~ Puech, lst:ınbul konsolos - eden tren, İstanbul -İzmit ara• kondakçı olmak istedikçe elliğine hayret ederlc.rken, berican
ve dehşetten gözlerini
J<tıı. tereemanı M. Graulb, Se- sında kesif Kar olduğundan
bette sizden şikayet edeceğiz
ki bir kurna başına giderek
yummuştv.
ınu~~- ~ankası lstan~ul şubesi ancak İzmite kadar yolcu ve fesat amiz harekıİta mey1
y
anmıya
baş
l!'ışt•
.
Raşpotların Allahı diye alay
urıı M. Leır- :n, lst--ı'lbıtlda
alını~ ır.
dan b.rakmıyacap,z.
~~~.-=~·-==~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~~~--.~~~~--~~!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ etfkl n bu cansız p t n böyTramvaydan şikayet 1 rt, ha' adan hifistiL de le ağzı. d n uleş · fışkınp bağ
•, hul ğı
cin, p<>ri
J a' anın .. iddetl i ol- birine ınc' ki çıkarnıa- lı • y !erile dolu <ılan biçart.
1·1dan nıüştekidirler.
n ıa <,ı tran1 ·ay ku nkursaı:
aklı ıı b J.ld n
ış
ı
1.
t.
P· nyasıı'lı, 'henıt:n her
tı. Semavi b r g zaba
gr._-

Amand ılıa ı ı:!! " kat
hı
ittillaz c. ydanı boş bal ı Gilı re ı kendi ·ni Efer .ıp vi:ay tind.
.m ••
zı
J ifa•
Arlayun
"· vnı a seya..ka1 ~ d r.
(.
akle .ıt\'ih. d bu'
r.
o "lil\ h k{· ti, pat
.
'l
ı"k r .. rı.ıı t en:
ı.,ın
12 / JO 1) İngiliz ti 1k bir
kr.,z akdetmiştir.
d· lf. Burs daı: maznunların
un dr muhakemelerine devam
e~ilnıiş, azı hıtler din!enil~ lir. M • dafaa şahit! mden
lailıılar mn ifadeleri maznunı · t-ı:ı y.ılanlannı meydana çı-

e

ann

s

•

I'ral

ine
ka·
lan

lı İz., -btı ııe
~

(l.t1İ
,

şey!

Bt ı ı ı <~ ı )(~ ı· -

r

ITt~ı1-

l i :si

Garip

Ta.tavla yang11 z v "'yurianlzlar

miştit.

Felaketle mücadele eden
bu hayır müessesesinin bayramı, o gün vatanın her
köşesinde verilecek müsc;merc ve balolarla tes'it
edilecektir.
Hilalialunere yardım etmek ve ona aza yazılmak,
felaket zamanlanmıza ayır
dığımız küçük bir servetten
kıymetli olabilir.

/nşallah diyeliın!

1
1

'futulan

ist:ıtistil ..Jcre

o-;,re ' İst:ınhul linıanına gelip giden vapur
atlet ve tonihito ınil·tanrıda son za111anlarda teı\ezzü nıü:;;alıe::de
ecl ihpck tctl i,. • .
Bunun, liınanınıızda
~v

nıuhtclif işlerin nıütc

addit

ınerci)cr

tara··

f ından idare edilnıe-si
nin tatbikat -.aha ında
n'lucip okluğu nıü!;>l--ü
lattan ileri r.
<relcli~·İ
r. an~
lrnaktadır.
[)e11i7 i~lcri l';~ı. nun
ih ia ·ile
hu ınahzur

l·

hertaraf e ilehilccel·tir.

Gizli rakı f abril< ası
Beyoğlunda Kiraz sokağında

sakin

aruf

kaçakçılard.ın

Sarandiniı\ evınde <ı OO>ı

kilo-

luk büyUk bir kazanla rakı
çıkarıidıgı haber alınmış, dün
taharri edilerek, evin alt k:ı.
tında tertibatı mahsusalı elektrik ccağiie k;ızan ve saire
bulı.:nmuştur.

/.1

HATJ~AR

Muharriri: M.Tu~

••
Biiii, oğleye doğru gii" l bir aid buıerek yola çıktı,
nedense fazla acele ediJ:ordıL

-6.)Biıt•• n

bu hiylcler. ' tünde bir hitabe irat
düzenler, dalavircler, etti:
)' olun1uz Vi<lin
sarnan altından su vürütü:;ler
babaycgit istikan1etidir. Fakat
Bavraktara - filhaki- ı ne kavgacı, ne çapulka: nahoş görünüyor- cuyuz. Şöyle bir doladu. L<"ı.kin - ruhundaki şıp di.lneceğiz.«l{eenne»
bulantı:a
rağrncn naya almıya gidiyoruz.
İsmail a"•adan
tenef- Onunçün bağırnııya
t>
für etmek elinden gel- cağız, çığırmıyacağız,
miyordu ve bu cidden kafa kırıp kol kopar-,<trip bir haleti ruhiye mıyacağız.
Rusçuk
idi. Bayraktar, yapı ayanının henı yeğit,
lan zulmü tel'in, zalimi henı de namuslu adaise tebcil ediyor gibiymları olduğumuzu yol
di. Ayanlığa göz koyboyuna göstereceğiz.
duğu andenberi
düBizinı
yüzümüzden
şüncelerinde, akidelerinde haylı tahavvül ağaya kir gelmesini
vardı.
Tersenklinin istenıem, elin1ize tenıiz,
etevinıize teıniz dolaş
yaptıklarını adeta zaruri ve ayanlık şerefli malıyız. Haydi bakaiçin muktazi buluyor- lını, gençler sıraya.
du. Şu kadar ki ölule- Her bölük, ağasının
re, öldürülenlere de ardına düşsün.
Bu nutku ınüteakip
acıyordr. Şüphe yok
ki bir gün bu zihniyet « Bisnıillah, ileri» kuve bu hissiyet te deği nıandasını
vererek
şecek, Yeniçeri hacı
kendi bölüğile öne
Hasanın oğlu da İsnıa geçti. Arkadaşları da,
il ağa gibi pervasız yirnıi beşer kişilik
bir mütegallip olacak- müfrczelerini intizaın
tı. O zaman, yapılan
altında arkalarına aİ!j}eri nahoş görınek
larak sıra ile onu taciheti de ortad:ın silı kibe başladı. Güzel
necekti.
bir yaz gününün ılık
Zira bugün beycnıneve durgun havası içindiği şeyler, 0 vakit de zinde adınılarla vol
kendi emrile yapıla- alan bu bes nıüfreze,
caktı.
·
Bayraktar ~Iust~fa teınaşaya değer bir
bu perişan ınülahaza- lavha kösteriyordu.Delar arasında hazırlığı- likanlıların
hemen
nı itnıam etti. ÖP-leye hepsi, Keçeden takke
doğru güzel bir
ata üstüne renkli dokubinerek, silahlarını ta- nıadan burnıalı sarık
kınarak
yola çıktı. lar, ~ellerine şala benAğaya,
ancak yatsı zer kun1aştan kuşak
üstü çıkacağını soyle- sarınnıış, bu kuşağın
mişken şimdi gayrı i- üstüne
hafif dökme
.rad\ istical ediyordu. pullu silahlık takınİhtiyar baba, kapı öt
1
nünde muhabbetkar n ış ı.
(Mabadi var)
gözlerile cesur oP-lunu
Verem hastanesi için
teşyi ediyor ve yüksek
sesle nasihat veriyorŞehrenıanetinin, Cerdu:
rahpaşa hastanesinin
- Sığır alayım der- biraz ilerisindeki iki
ken sığırlaşnıa, adı- bostanı ist.iınlak edem!nı sayılı at.
b'
h
Kasaba haricinde re1{. ır. verenı rutaköse Ahmet, Pehlivan, nesı ınşa ettireceği
Aldığımız
Boşnak al~a, Hacı Ali,
yazılnııştı.
topladıkarı delikanlı111alun1ata göre, yelarla Bayraktarı bek- rcnı hastanesi için velivorlardı. Onun bizzat
"
. .
ni Enı:ınet bütçesine
•
davet ettığı gençler de
aynı noktada hazırdı. 110.000 lira tah isat koYüz elli gencin renğin nulnıuştur. Şehreınini
ve pür şetaret n1anza- ~1uhittin Beyin te isirası, l\lustafanın göz- ne teşebbüs ettiği velerine neşe getirdi. Şu reın hastanesi, Cerküçük kuvvetin ami. k umand anı o1ma k rahp::ı..5a
hastanesi
rı.
hazzı ile
çehresinde yanında şehrin en nıümağnır bir iptisanı hirn sı!ıhi. ihtiyacını
dolaştı ve yüksek se,.,Je:
teınin cx!l'cek kıvmctli
.ı Merhaba voldaşhır! ,, bir ı.ıÜ!::..:.:.e ~ olacal·dedikten sonra at Üs- tır.

\mın

er e il

Fransız

gazetelerinin
verdikleri habere göre
İngilizler

tarafından

inşa edilmekte olup
evsafı gizli tutulmak-

ta olduğuudan <lolayi
« l\luamma tayyaresi»
tesmiye epilen tek satıhlı tayyarenin
ilk
tecrübeleri yapılnıış
tır. Bir kanattan diğerine 30 nıetro cesanıetinde bulunan bu
yeni tavvare havada
hila tevil~kuf 72 saat
uçabilnıekte ve Lon<lradan Kapa kadar
hiç vere innıeksizin
gidebÜmektedir.
Bu
hava devi bu hafta
zarfında

tayyare

<c Kronıvel n
karargahına

nakledilmiştir.

Nikahsız

lstandııl hamar11lan gibi ild lrapılı idi, rcn!rli camlı

büyüle, büyük luıpılı••
_ J80-.Jlıılull'l'il'i: idris .Jlıtlıtefi
U.apulan girer ~ılı·nıe1: ' uı.uıı hiı· ı;ınıııral. L i
önümde ne pek dar Ye duydum.
ne de neni}, beyaz Ult'rTam Panıpl,;lıılı Jrnpııııfl
uıer dö}eli hir koriılor
iıııüne ıwiıııi.liııı 1.i ı.apı·
çıktı. Epice uzun olan Jıu
ıwı lıir k nı ılı aı·ılılı. H••~j
koridorun nilıavelindc ise tan ııyai}.t tıt•ı·Her !Jlh
l'f'nkli camlı ye çifte im- heyazlııra lıiiriııı Ü~ uıınallı büvük kapı vardı.
Z<~I hi!' kız.: \yııı t~n. tliir:
•
ıhı nıhl hır kız ııtır ı1.ı
_ Hamamın asıl
Jrnpısı
1u•ıu. 1mr;,ı. 1a<1ı:
'f
.
1 1n1>.u o 1~a uer<' k·.. ıp"
lhıy-uı·unıız. konıııtr

hsederken (1918) senesinden
beri at yarışları bahislerine
giriştiğini ve bu yüzden 9000
İngiliz lirası kazandığım, bundan başka sergilerde şarkı
'
mecmuaları satarak 6000 lira
kadar kazandığını söylemiş ,
gece kuluplerinden bir şey
almadığım ve ömründe rüşvet
kabul etmediğini izah etmiştir.
« Godler » in bu beyanatı,
mahkemeyi tahkikatı tamika
sevketmiştir .

f~ll~ .ıstanbul hamamları
uıln ıki ı.aı.ıılı ..: .. ..
Dedlın ve yurudum.

Henüz bir Raç adını alıııamıştııiı ki arkam dan
biri seslendi:
- Sinyor ... Sinyor..
0::111dünı ..Sokak kaınsının
it; lıırafında ve uirer.kl'll
uürmedij)iın vapur bilet
ui:;eleri gibi bir deliklt•n
lıa:iı kabak uibi matruş
bir adam beni ça!jıı·ıyorıhı

••

evlenme olur mu?

ı ·ı 1·1·ıs tını

İstanbub üçüncü ceza mah-

bası, Mustaf.l. efendi idi. Mah-

kemesinde epey dikkate şayan
bir dolandırıcılık davasının
rü'yetine başlanmıştır.
Davacı,
Nadide isminde
genç bir hanımdır. Dava ettiği
adam, Hulusi efendi isminde
bir gençtir.
Davaya gelince; Nadide

kemede şöyle dedi:
- Alimallah ben işin içinde
bulunmadım.
Ama kızımın
imamın evine gitt!ğ;ni, nikah
kıyıldığını biliyorum.
Gencin anası Feride hanim
çağınldı.
Kendisinin yalnız

hanım şu iddiadadır:

anlattı,

-Hulusi Efendi, benimle evlenmek istedi. Bu arzusuna
muvafakat ettim. Bir gün imamın evine gittik. Ben kapı arkasından vekalet verdim; nikah kıyılaı. Bu Efendi, evimize geldi. Birlikte yaşamıya
başladık. Beraber yiyip içiyor
karı koca gibi oturup kalkı
yorduk.
Fakat, bu böyle devam etmedi. Günün birinde bu nikahın yalancıktan olduğu an-

Molla Aşki ınahallesi imaF ahrettin efendi, şöyle
şehadet etti:
- Böyle lbir vakadan asla
ve kat' a aıalümatım yoktur.
Apti aciz vazifei kanuniyemi müdr.kim. Nikah kıymadım
ve kıymam!
Nadide Harun, hatta imamın kendi elile şerbet dağıt
tığını söyledi, imam « Haşa! »
Dedi.
Neticede mahkame başka
şahitlerin celbine kaldı.

Reis Kudret bey sordu :
- Nasıl yalancıktan?
- Efendim, meğer o gün
nikah kıyılacak diye oraya
gelenlerin arasında nikah memuru falan yokmuş!
- Sen nikahtan sonra
nikah kağıdını istemedin mi?
- Kocam sandığım adam
on beş gün sonra alınacağını
söyledi. Beni aldattı, kendisini
böyle hile ile besletti!
- Sen nikah ancak belediye
dairesinde kıyılabileceğini bilmez misin?
- Ne bileyim!
- Bu iş ne kadar zaman
eve! oldu?
- Altı ay kadar oluyor.
Maznuna ne diyeceği soruldu, kendisinden şu cevap
alındı:

-

Biz nik

hlı değil, nişan

lıyız. Öyle denildiği gibi ni-

kah falan kıyılmadı.
Peki, Hanımın evinde
hiç kaldın mı?
- Evet, fakat nişanlı sıfa
tile, kan koca gibi değil.
Şahitlerden birisi, kızın ba-

' ' ' •

·

. .

llamıınıa mı gıdıyorsuııuz'!

-

Molla Aşki mahalle·sinde garip bir vaka

laşıldı.

kanatlı

ve çifte

« Godler » servetinden ba-

nişandan malumatı

ha

anı

Londrada rüyet edilmekte
olan bir polis davası. son derece merak ile takip olunmaktadır. Davanın meuuu, polislerin gece lruluplerinden. otelcilerden rüşvet almaları ve
bu suretle servet edinmeleridir.
Bu davaların en mühim kahramanı «Godler» namında bir
polistir.

l

EY<'I..
- lhıradan bilet alacak·
sınız.

'

-

;\asıl

-

PPkii.la .. Alalım.

hilet?
Haıııaıu hileli adet
bü~ h'<lir..
deıııck lıurmla

sizin it-ler

pP:;in.
- l';,uldt'ıulir efendim.
- liaç pıll'a..
_ Uüliin hıımanı mı islivor;.ııııuz..
l'arını mı'!
· Hir ılü:;fııulüm. Hama·ıı ııı hiltiiııii
yarımı
ne
dPııwkl iı•. Sonra akhına

olduğunu

çekildi.

mı

ul'lıli. i-,ıanlıul hanıaıııla
ı·ııııla iıiı•

sade yıl,anuıak
lıir dt• l.l'Sl' sabun sürüıı
ııwı. !Jihi il.i kı-,ıııı vardıı·. Zahir hıuılaı·da üyl<'
yııpmı'::'lar ıil'dinı. Sm'l.ra
biı· t-ı•y daha hatırıma ueı
di. Uizinı hamamlarda lıi
riıwi, ikinci ıuevld VP loca .. !I ilıi ayrı<'a lıiı· le:;l.Jlül n• taksimatı tlalıiliyc
dP Yaı·. Uelki hııı·a~ı da
mPn•ulluı· diyt•rı•k herifin ;.ualine:
Bütün hamaııı Ye Iıi-

Bir müessese
gemilerini

nıPvl.i...

rinı·i

(;cnılıını

"{' l't lı ili •

salıyor

Ha:iı liı·a:;lı

- Bizde

Son zamanlarda, mali vaziyeti haleldar olan bir bahri
nakliyat şirketinin gemilerinden biri dün satılmıştır. Diğer
gemilerinin de satılacağı ve bu
suretle borclann tediye edile-

kih•ı·

uiildü:

hamaın

J.ı;,ınıdır.

Iıirtlir.

yapnıak

Uülün ve

yaı·ım.

bütün hanıaıu i-,tı•rnıi. Kat,~ l>ara'?
- SPı·vis de dahil olduiJu halde üt; ıı<>so ...
f\· (lt'so Iıiziın lıc;.aı>c:a
O

ceği anlaşılmaktadır.

Bir tlavet
İstanbul Müddei Umumiliğinded

: Bila mezuniyet terki
vazife ederek İstanbula gelen
ve adresi meçhul bulunan Ço- .
rum hukuk hakimi Sabir beyin derhal mahalli memuriyetine avdet elmesi .

lınldc

zamanın

o

Vt'

ociı·p t;

yaııacak;,uıız tlı'"

IJil mi'l.

ıjaşu·nıış kalnu~tım. ur,ı•
)('riuıi karsıındakinin tııl•

Iı n• ı;lhirl:fü· ıw•,·cudh"<'"
.
ti üzerind<'n a'·ıı·aını,·oı"
J
"
dum.

piyasasına

l

ııı:aını

"""

ınııını.m~

.

istıvorıım ..

-· O halde lütfen beni
taldı>

ediniz evv<>lii doktO'
ra oidip muayene olacali"
sınız .. Tahammül

knvveti•
nizln derecesini öı1renmcl•
lfızıııı..
(:'\la hadi var)

;.,ı

A Z·A

dolavısile artınıştır.

İst~nbu 1 Hilaliahnıe(

reisi Ali paşa, bu işle'
re inzın1an1 eden gayrı
müsait havaların dıı
tesirile nıa aile cen1İ'
yet nıerkezinde yatır
kalknııya haşlanııştır·

Kim olacak?
Ticaret U. l\1. Sadet'
tin beyin Sanayi •:e
nıaadin bankası U. ~~·
ne tayini üzerine yeri'
ne İstanbul ticaret ~l·
Muhsin ve Bedin attıı'

şe l·oınersiyali Nec,ıet
bevlerden birinin t~ı
tayini nıevzuu bahsol'
nıaktadır .

1

--

ravi lıanlchıu. Cüııkii ııP

~:;
1 , •

0

olı ırsa <;l•aın hu Türl• lmııöı·mel,

isliyor-

John

ılııın.

Emsalsiz bir şaheser icra edilen esir ticareti sa esinde
esirler meyanında bulunan sinema yıldızlarının en güzeli
en mütenasip endamlı ~an BİLLİ DOV dahi vardır ki
bu şaheser perşembe akşamından itibaren

ASRI SİNEJIAADA

MA ]Ik

•

ıııanııııı

Barrymore

( iişedt•ıı pt•nl.w renkli ve
ııımıaralı

bir

Oolores Co;;tello
En parlak eserleri olaJI

Iıilct \'ı•rdi·
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Dojjı·ıı nil'iııiz..
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ı·a;ıılı
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yofıla

iken

•
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Hiialiahmerde
Her zan1an insaol.
sahalarda
şcf.•ati11•
eksiltmiyen Hilaliah' ~
merimizin, bilhassasorl bi
günlerde iş!eri, Tatavl~
harikzedelerine ve fakirlere yapılan yardıı11

ralu•r lwrilin islPıli!r pa-

•

iiiz
b;...

l\.omrıe hamaın yapnın~

Bö ·ll' dfı fınııu•ldt• lıe-

0

Soıı
ijğj

..n~~-e sorıU'ken tallı taıı;.
y~ızum!' hal.ı~ında n~ltt•
lııssl'llım.. Kon1 1)le ı .. " .
me~ıl<' o ande ne kadııl
derin, ne kadar genls ınw
·
• kell'
nalar vere>rek Ju•ndl
diuıe gelin !JÜYeyi olduıtJ•
- Eyer diyordum illi'
mauı dürl başı maınıır
bir hamaın ise doğrusll
aldıkları otuz kuruş ço~
dej'jil hatta az bile ..
1\ızın sualine:
_ Evel slnyorila ...

lmzıldamak dc•ıııel~li.

.

!ev

yap?-caksıuız'l

nos A. ı•t•;,fl• azanıi ht>:;
kıırus il.<•ıı alat ıırl.a 1 Jyp
otuz .kllr'U';i almak iıı a'ıu

Türk maarif cemiyeti ta- (
rafından 1928-1929 senesi
için neşrolunmuş kıymetli i
bir cep takvi ini ve faide- ~
li malümatı havi bir mubtaradır. Herkesin işine yarar l
Tavsiye ed :-iz.

tin.
gijU

Hele onun:

uz hiı• lııu;uk
kuru:; t uı uyordu.
Cok pahalı ... Bir hamam
için tlofiı·usu hu kadar pa5r.ıımnlllll111111llllıımmııııııııııııı
~
ra n•ri lırwz.
11
~Önümüzdeki
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akşıııl'
·~-••ilalfı!u:#'!"'''l!lfindll'lllıuıııaııı111ıııJıııı11P1 ımllJll
llı•ı· lıaniji hir alafraıı.udl im, almanağ•
na hamamın fiyatı llw·Sınaması da
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Yeni harflerimiz ve

~ Rusya

ıt:kfaşlanmız

T rkleri

rr.lı

olacaklar
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Hollivutun en me"sut
ve en aeır başlı aile
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kadınıdır
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çoi'

Bu da voleybol

Bir sinema filiminin

pmııli
lıcııi

uyandırdığı rağbet

oı.ıo•

ıcak'
·vl'lİ•

IH11('~

var)

modası

Biri bir şey

.

~ilJ>tı da m<>r~k
~" ya aı·

llıııcip old

=--~~~

Muhtelit
nıübadele komisyonunun umumi riyaseti müddeti hitam bulmaktadır. Elyevm M.
Rivas, jeneral Dolaraya
vekaleten
koınisyon
riyasetinde bulunduğu
için 7 şubattan itibaren
4 ay müddetle esaleten
komisyon
riyaseti
işgale
umumiyesini

-

avl~

c fa·
rdıı11
ır.

n1ef'
· le'
ış
rayrı
d~l
·errıt'
1

yatl!

ıştıl'·

iiıı ve maruf

bir

komis- Bakırköyünbele
yonunda umumi diye azası namreislik
zetleri
7 Şubatta

~erika1...t
saoi h~~ moda
atin' ilkıııüne girer
liah· Meseli zenasofl

Mübad~le

• •

zatsın ız.

lliiyük

bir
~~~yetin ver19İ bir baloya
~diyorsunuz ,
_cele ve ya
dikkatsizlig" i ~·ltden kravalıtıız ters bağ
~dı değil mi?
~ili:

başlıyacaktır.

.._Acaba ba~a nasıl ge"tek?
Diye bekli)~nler bu kı
~ette gör-

r.ııııııııımwıı1111111W1111ını1111Q1111111111111ıııııııııımıımıııııııııııııuıuıııı;

f~~bş~:~:ı

adet' liııce ayıpla
Filimden sonra Amerikada bu manzara
i ,·e ~ şöyle dur1
her gün görülüyor
"ııı, derhal:
. ı\~·
.._ Filan bey yeni bir moda
dekolte bir vaziyette Amerika
yer•'
etmiş.. ters kravat bağ- stadyomlannın birinde ( Vo •
et ~1·
ak modası ...
leybol ) maçı yapbrıyor. Bunu İ
ecdet
1

trı'

hsol·

\ Diyerek bütün kravatlar
ttııine çevrilir.
b. l'ttodanın bu şekline kadınlar
ltt;ıbi daha ziyade . alaka
~6-termektedir. Bizim burada
'1ısedeceğimiz böyle elbiseye

6n ~a şekle
dır.

ait modalar de-

h P.'ıaksadımız

her hangi bir
~ireket karşısında insanlann
lıOyun sürüsü gibi moda kava·
\ llııı sesine itaat ettiğini gös-

trıııektir.

. !lir sinema müessesesi, filim

.

l~b

'

e
Jo
ol3JI

1

sinema yıldızlarına, adeta

gören bütün sporcu kızlar:
-«Dekolte vaziyette voleybol oynamak demek moda
oldu!»
Diye sı;or sahalarına çıplacık
vücutları ile koşuyorlar.
Sinema yıldızları, bilmiyerek
sebep oldukları bu modadan
çok memnunlar. Fakat onlardan daha ziyade memnun o )anlar var:
Genç kızları bu kıyafetle
rinde görmek için spor mey danlarına koşan delikanlılar ...

kibar aileler İ
L-1ave(li~!~ ...j
radyo, sine, tivatro
Darı'ittalint
Salonunda: Bu gece
KARAGÖZ

FERAH SiNEMADA
SERENAT
Mümessili: Adolf Menju
ÇILGINLIGIN BAHARI
Ayrıca mükemmel varyete

Fırkanın

Yeııi f]liınler
Hası11eti11 }H~hası
'

nedir?

Bakırköy

kaza hey'eti idaresi eski belediye azalarını
nanızet olarak ipka.etmiş, yeni nanı.zetler
n1eyanına da tıcaret
odasından Galip Bahtiyar, Bakırköy nahiy~ muten1edi ln1a<lettin, sabık komiserler::den Ali Riza beyleri ithal eylemiştir.
Diğer kazaların namzetleri henüz anlaşıl

--

-

Maruf san'atkar ( Dolores Del Rio) r.un son filimi çok beğenilmiştir. (Haşmetin behas ı nedir?) ismini taşıyan bu eserde
. (Dolores Del Rio) (Edmund !..ov) :ıe birlikte ovnamaktadır.

ı. ·vcnlerin

ese •.-

Firariler
1

1
1

1

ına ınıştır.

1

Bir marifetleri!
İskeçe

civarındaki

Kireççiler köyündeki
mektepte Latin harflerile yapılmıya başla
nan tedrisatın Yunan
hüklıınetince nıenedil
diği haber alınnııştır.

Colata sahil sıhhiye merkezinden

istiliiiye hastanesinin 28 kalem · erzakı
\ittenevvia ile 115 kalem eczai bbbıyesi aleni münakasa sure~·e llıiibayaa edileceğinden yevmi münakasa17-şubat 929 tari..
. e dilini"şti"r.
~ıııe. ınusadüf
pazar günü saat 14 o1arak tespıt
•lıııı enn
. şartname ve listeleri almak uzere
..
her gun
.. me..,.uc
-'-····
lıq
~ilne idare memurluğuna ve münakasa ~nü de. Galatad~
' i l Mustafa paşa sokağında Galata sahıl sıhhiye merkezı
ilrjf lı:&misiyonuna müracaatlan ilan olunur·

icra
edilecek beleniye intihabatı için istihzarata
devam edilmektedir.
Cümhuriyet halk fır
kası kaza merkezlerinde yeni azalık namzetleri teşpit edilmiş
ve İstanbul fırka merkezine bildirilnıiştir.
Fırka
merkezi, bu
yeni naınzetJeri tetkik
ve içlerinden en nıü
nasiplerrni fırka nan1zedi olarak ilan edecektir.

1

1Türk ve ecnbi İ

:::s

atttı'

Yalnız bazı

« 23 » şubatta

Beyaz perdeler üstünde şen, şuh, fettan ve hafifme~rep olarak tanıdığımız (Billi Dov) Hollivutun en agır başlı aile ka~r
mdır. Gördüğünüz resmi koyan amerikan mecmuası «frvın
Villat ve Billi Dov kadar mes'ut bir aile yuvası kura:ı. baçka
san'atkarlar mevcut olduğunu bilmiyoruw diyor.

ııı·· liaydarpaşa Emrazı

Şubatın 5 inci

Kadın hMtalıklrı

salı akşamı

hekimi: Doktor

saat 21,30 da
yalnız mual !imlerle talebelere mahsus

HALKIN

DUŞMANI

Henrih İbsenden nakili:
Ertuğrul Muhsin

CEMAL

ZEKı~

Her türlü kadın rahatsız
lıklannı ciddi surette tedavi eder. Şehzadebişında Fev-ı:iye caddesi 17 numara. Çarşamba günleri fukaraya parasız bakılır.

( Rene Adore )' ( Seveni•·•
eı eri) atlı yeni bir filim
cuda getirmiştir. Filimin m--·
zuu Kalifomiyada ihtiyarı ikamet etmiş İspanyol aileleri
arasında geçen bir facıadır.
Kurdele ( M. G. N. ) şirketi

Berri), ( Luiz Bruks)
)ik Arlen ), ( Paramont) Şir
'· ti darussınalannda { FlRA ·
RİLER) isminde bir filim yapmaktadırler .. Hayatın acı ve
çirkin taraflarını tasvir eden
bu eserin büyük L'luvaffakiyetler kazanacağı tahmie :ıılun

hesabına yapılmıştır.

maktadır.

'i··

ı Vallas

•

SATI

5

YAZI İŞLERİ

•

ŞUBAT

on

1929

r

aat on UÇU hiç çalar

uzaklaşma" ıçın ..... , ...ı adım attı, bir
söylemek ister gibi geri döndü ve..••

-12- .\'akili:

ıt.

Seyri

şey

aar

1202

iDARE İŞLERi
is .

.....

3872

postası
[MERSİN] vapuru 5 Şubat
Salı 17 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle [Gelibolu, Çanakkale, Küçük kuyu, Edremit, Burhaniye, Ayvalığ] a
gidecek ve dönüşte mezkür
iskelelerle birlikte [ Altunoluğa

Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde
l1•açlarlnlZI ihzar
ettiriniz. Reçeteleriniz taze edeviye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
tahlili 165 kuruştur.
Balık
Ilahç~kapıcl'l Sali.h. N!!cati eczanesınde taze bırıncı morina
balık yağının kiloluk şişeleri 90 Kuruş.ur. Maijşuşiyetini ispat
~ene bin lira var.

ya...., 1

Üsküdarlılara r.ıüjde J~~~aı:~ı;:1 :ı~~

şamba, ğöğiislük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, derece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş r.ıacunu, podra,
kolonya, esans gibi tuvalet ..eşyaları uncular sok ağında yeni ıtn
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzc:ı ted:ırik edilir.

~~
·-··
' -~

J uğrayacakbr.

Mersin sürat psrtası

•

ALTINCI BÜYÜK

( ANAFARTA) vapuru 5
Şubat salı 12 de Galata
nhtımından hareketle İzmir,
Küllük ·, Fethiye , Antalya ,
Alaiye, Mersine gidecek ve
T aşucu , Anamor , Alaiye ,
Antalya , Finike, Fethiye ,
Rados , Bodrum , Küllük ,
lzmire uğrayarak gelecektir.

Trabzoq

~

•

Geliholu için yalnız yolcu
alınır. Yük alınmaz.

TAYYARE
Yeni tertip

PıYANKOSU

1· nci keşide (11) Şubattadır.

:f

ıKinci postası

(ANKARA) vapuru 4 Şubat
Pazartesi 12 de Galata rıh
tımından hareketle [ Zonguldak , İnebolu , Sinop , Samsun , Ünye , Fatsa , Ordu,
Giresun, Trabzon Rize ve
Hopaya gidecek ve dönüşte
pazar iskelesile [ Rize, Of,
Sürmene, Trabzon, pulathane , Tirebolu, Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop
İnebolu ) ya uğrayaraktır.
Hareket günü yük kabul
olunmaz.

iKR.AMİYELER:__l,!!!._

~

·~

~
~

Yeni pl&n

MÜKAFAT:

30.000
18-000
15.000
12000
1.0000
10.000

LUTFEN DİKKAT EDİNİZ:
Bu seneki Tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zenginidir:
1 - 10,000 lira ye daha yukan büyük ikramiyeler geçen sene yalnız «3» tane idi.
Bu. sene «5» tir. İsabet ihtimali 0/o 67 artmıştır.
2 - UMUM İKRAMiYE ADEDİ: Geçen seneki keşidelerde yalnız «2,000» idi. Bu
sene tam: «3,900» dur. Umum isabat ihtimali de tam: 01.95 (yani iki misli)artmıştır.
3 - PİY'ANKO YÜZÜNDEN ZENGİN OLANLARIN ADEDi BU SENE GEÇEN
SENENİN TAM İKİ MİSLİNE ÇIKACAKTIR.

Galata köprü _başında
merkez acentesi. Beyoğlu

2362
Mes'adet hknı altında dairei mahsusada şube acentesi
İstanbul

2 740

DOKTOU

İZZET KAMİL
Emrazı cildiye, Frengi, yeni
ve eski belsoğukluğunu esaslı
tedavi eder. Bahekapı, Şe
kercı Hacı Bkir karşısındaki
aprtımanda 2 den 9,Sğa kadar.

ACEtE SATILIK EMLAK

Doktor A. Kutiel

Ayasofyada kain Ahmet Abut efendi konağı büyük bahçesile
yanındaki Alemdar sineması ve arkasındaki kebir arsa birden
ve ya ayrı ayrı ac~le ve müsait fiyatla satılacaktır. Evin için dekilere müracaat olonması.

Elektrik makinelerile belsoğukluğu, idrar darlığı, prostat, ademi iktidar, ve belgevşekliği serian ve cilt ile firenğiyi ağrısız tedavi eder.
Karaköyde Börekçi
fınnı sırasında N. 34 .

TÜCCAR ve BANKA Memuru
olmak icin
'

Beyoğlunda

Kabristan sokağında Amerikan sefarethanesi yanında, Amerikan lisan ve ticaret dersanesine müra(':>:>'. Pro!!'ram meccanen verilir. Müdürü: Ağop Pakraduni.

ıngilizce ve FrAD11Zça

Dershanesi
t-J usu si dersler
Tepepaşı.

Numara 51 Ha-

İspirto ve ispirtolu içkiler un1un1i ınüdür]ü

çopolu apartımanı. İngilizce
ve Fransızca muallimi.

ğünden:

HALiL SEZAİ

1

BASUI~ l\1E~1ELERİ
Fistül ve

9

Döyçe U. tlank 1
Tarihi tesisi: 1906
Müessisleri: Dresdner bank
A. Şafhavenşer bank F erayn, Nasiyonal bank für
Döyçland.
Merkezi : Berlin; şube
leri: Hamburg, İstanbul
«Galata ve İstanbul »,
İzmir.

Gaalata

kısmı

telefon:

Beyoğlu:

247, 243, 684, 685
İstanbul kısmı telefon :
İstanbul 2842, 2843 .
Deposu : İstanbul Tütün
gümrüğü. Telefon:
İstanbul 3227.
Bilumnm banka muamelatı icra
ve hususi
kasalar icar olunur.

matbua

Şufat

929 cumartesi saat 11 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur, Taliplerin mübayaat
komisyonu kitabetine müracaat eylemeleri.

sıracaları

ameliyatlı, ameliyatsız elektrikle tedavı ve bilcümle ameliyat icra
eder. öğleden sonra Divan
yolu Acı Hamam No 20
1

evrakı
tab'ı

125,000 adet

0,>eratör

Operatör

•

setcıin

surat

AyvaııK

Cemalellin

madığını görünce kekeleyerek:
Fakat Bugnar babanın göz··
Yal . ...b'ı 1....
- M o.. ... syo....
lwi birden bire fal taşı gibi
diye inledi .
açıldı ve:
Cadı, yahut hortlak mezar-Acaba rüyamı görüyorum?
cısının karşısında mevtai bir
diye mırıldandı.
reveransla boyun keserek:
Bugnar babanın Birdenbire
- Evet, dedi. Bendenizim,
karşılaşmış olduğu manzara
şayet
bir emriniz varsa ...
oi dden korkunçtu: Önünde
Aman yarabbi! Mezar kaçaçık bir mezar vardı; ama bu
kını konuşuyorduda. İhtiyar
mezar ~ degildi; içinde parmezarcı az kalsın karşısındaki
çalanmış bir tabut göze çarpıyordu. Bugnar baba kendi adamdan, dirileri rahatsız etmemek , içın mezanna çekılmasını
kendine:
bu ehli kabirden reca ede- Eyvah! dedi, Kabiristana
cekti.
Lakin mösyö Valbinin
hırsızlar ginuişler ve bu ölü
hortlağı hiçte avdetedeceğe
seyuculan bu lahti açıp meybenzemiyordu.
yiti talan etmişler. Bugnar
Nihayet Bugnar babaya hı
baba tabutun içindeki atlas
tap ederek dedi ki :
yastıgın ölünün başının biçimi- Bu Kabristana hiçte iyi
D.İ henüz kayıp etmemiş oldubakılmayor ...
pnu da gördü. zavallı mezar
Ve ayaklarını yere vurarak
bekCJSi bu müthiş manzara ilave etti:
kı.rşısında sanki donmuş kal- Hele şu toprağın altında
mış gibi bir hareket icrasına
o kadar çok rutubet var ki
muktedir olamadan alık alık doğrusu !ahdim de yatmağa
tahammül edemedim ve tekrar
bakmıyordu.
Birdenbire müstehzi bir dünya yüzüne avdete mecbur
oldum.
kahkaha ihtiyar mezarcıyı
Hortlak mezarcının karşısın
iliklerine kadar titretti. Bugnar
da tekrar eğildi ve uzaklaş
baha arkasıda döndü ve sanki
mak için bir iki adım attıktan
şeytan görmüş gibi korku ve
sonra bir şey söylemek istidehşetinden bir feryat kopa yormuş gibi geriye dönerek :
rarak geriye sıçradı: Karşısında,
- Ha , bak ! İyiki aklıma
taınam mezarın başında birisi
geldi , artık benim kefene ihduruyordu ve siması bir ölü tiyacım yok; şunu alda ya fayüzü kadar sapsarı olan bu
kir bir ölüye tarafımdan hediye et ve yahut kendine yaadamın
arkasında, oldukça
keskin ve ısıncı olan soğuktan tak çarşafı yaparsın ....
Ve ihtiyar mezarcının,korku
tahaffuz için bir kefenden
sundan
donup kalmış olan
başka bir şey yoktu. Bu alın,
hu burun, şu gözler, saçlan Bugnar babanın ayaklarının
önüne sırtındaki cesim kefeni
seyreklqmiş şu kafa!.. Evet
kaldırıp attı.
bütün bwılar gazetelerin res Hortlak kefeni sırtından cı
mini bir çok defalar basm~ karıp yere fırlattıktan sonra
oldukları Mösyö Valbiye aitti.
arkasındaki temiz redingot ve
ihtiyar mezarcı korkudan
elinde tutmakta bulunduğu
bayılacak bir hale gelmişti.
melon şapka ile şık ve temiz
Difleri birbirine vuruyordu.
bir centilmen oluvermişti. Ve
Çocukluğundan beri işitmiş
bu barip .cadı elindeki şapkayı
başına geçirip ihtiyar mezarolduğu cadı, hortlak, cin, peri
cıya elile bir veda işareti
hikayeleri ihtiyar mezarcının
yaptıktan
sonra kemali sükü;zihnine hücum etmişlerdi. Ey
ulu lanri! işte ölü dirilebili- netle ve i.>ticale hiçte lüzum
görmeden sallana, sallana kabyordu· Bugner baba medit
r!stanJan çekilip gitti ,
tecrüh ..sine istinaden bir kere
ölen, bu fani dünyaya gözlerini
~
L:apayan bir adam taş çatlasa
Diğer taraftan Jan babası
geri gelmiyeceğine, tekrar dinın geciktiğini görünce merarilmiyeceğine imanetmişti. Buka başlamış ve ihtiyar me-arna rağmen mösyö Valbi korcıyı
aramak için kabristanda
konç bir istisna teşkil ederek'
dolaşmaya çıkmıştı.
işte dip diri mezanndan kalk( Mabadi var )
mış, mezarcının karşısına dikilmişti. Bugnar baba dişleri
arasından bir takım dualar
mırıldanınıya
başladı
lakin
karşısındaki kefenberduş hortAhn1et Burhaneddin
lak öyle duaile defolur soyunCerrahpaşa hastanesi
clan bir ahret kaçkıni olmaoperatörü
malı ki haşyetengiz sırıtma
Muayenhane: Beyoğlu, Rus
sına devam ederek mezarsefarethanesi karşısında 348
cının önünde dim dik dunumaral Suriye çarşısı aparruyordu. Bugnar baba rehgütımanı 8 numarada. Telefon:
zanna tesadüf eden bu ahret
Beyo{ılu 1615.
kaçgınının yerinden kıpırda-
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Rortlak tekrar e4}ildi.
Sonra

Telefon:

1

Tütün inhisarı müdüriyeti
umumiyesinden

Doktor Fevzi Ahn1et
Firengi, belsoğukluğu, cilt
prostas, zafı tenasül ve kadın hastalıklarını en son usullerle az bir zamanda musait şeraitle tedavi eder.
Adres: Babıalı, cagaloğlu
yokuşu köşe başı numara 43
Telefon: İstanbul 3899
'ı'oıı Sorıti11 ilc1ıı Lan/esı
Kuruş
~
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felgraf: İstanbul Saat

İlan muhteviyatına. dikkat
Kilo
Jlunmakla beraber bu hususta
Taşuva
mes'uliyet kabul edilmez.
150000
Bursa
150000
Gazetemizde intişar eden
İzmir.
150000
bütün yazılana hakkı
mahfuzdur.
Edirne
150000
Yekün
Abone şartları
600000
Vilayetler
için: Senelik 1700
Baladaki menşelerin hepsinden ve ya bir kısmından İstanbul
altı aylık 900, üç aylık 500
anbarlarında mamul ve gayrı mamul yaprak tütünleri bulunan
kuruştur. Ecnebi memlekettüccarın menşe, mahsul senesi, tülünler mamul ise tarzı imaliler için: Senelik 3000, altı
ni, neviyat tasnifatını, her nevin denk ve kilo ınıkdarlarını
aylık 1600, üç aylık
900 kuruştur
hangi depolarda bulunduğunu mübeyyin bir cetvel yaparak
Saban 24 1347
teklif mektuplarına rapten 1929 senesi şubatının yedinci perşembe günü saat on altı buçuğa kadar kapalı zarf usulile GaTakPinı
latada tütün inhlıiarı müdüriyeti umumiyesinde müteşekkil yapGüneş 7.081Akşam17,2j
ı uk tütün mübayaat komisyonuna tevdi eylemeleri, mektupla
Öğle 12,28 Yatsı 19,0
ikindi
15,11 İmsak 5,26
kayduşart ilave etmeksizin tütünlerin beher kilosuna ait nihai
fiatı göstermeleri ilan olunur.
Me;'ul müdür: SelimRai) 1P

