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her yerde (5)

kuruş

.alarak mahalle aralarında
takibata b·aşlanmıştır.

MÜNDERİCAT
2 - nci sahifemizde
Telgraf haberleri, Polis
haberleri, Niçin ve saire.

lt<ızma kürekli bir seferberlik var.
düzcımiye

1202

Gine harpten bahis var

$inıdi, her tarafta umumi bir temizlik,
Hava da

is.

ilil

çocukların fırınlardan ekmek
25 kuraşa sattıkları görülmüş,

ZI

=-~~::: "~~::~.]

Telefon:

3-üncü sahifemizde

mufemayil

Günün tarihi, Seyit Ali
reis. Kari sütunu.

Ruslara l{aı·şı )reni bir
kundakmı hazırlıyorlar

\,\anidar bir kaç rakam

4-ncü sahifemizde
Bir avuç kül,

--

-""'""

SerSeri .

s - nci sahifemizde
Sinema sütunu, Dünya
« 13 « ü hiç

şüunu. Saat
çalar mı?

6 - ncı sahifemizde
Hikaye.
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tur. Bu münasebetle bir ecnebi dostumuz habrımıza, umumi harpte Almanlarııı tlltbik
ettikleri bir usulü getirdi:
Almanlar, bütün faal uzuvları harbe tahsis ettikleri için
(.llahadı dördüncü sahil'eclP)

«1929» senesi harp
bütçeleri «9,600,000,000» dur.
Bundan başka fevkalade harp
karşılığı olarak 2,000,000,000,
bahriye iç.in de 1,440,000,000
Iuk tahsisat vardır.
Bütün bu menabie son derece inkişaf ettirilmiş olan
« Löna » zehirli gaz müessiseleri ilave edilirse Rusyayı dehşetli bir kuvvet haline gelmiş
göı;jinür.

Üçüncü Enternasyonal içtiiddia edilen
bu raporun muhteviyab bu
suretle teşrih edildikten sonra
deniliyor ki :
Ruslar harbe hazırlanı
yorlar. Hazırlıkları işte malum. Şimdi bunları daha fazla
silahlanmakta serbest bıraka
cak mızız?
maında okunduğu

S. Kıleyton
Irak komiseri,
karlar altında
kalan ürende mi?
.~c111:iıııi:e yc_ı-

ha:.·
tanelerinden -~~!!!!!!!birinin sertabibini ziyaret
eden bir muharririmiz , o
sırada müra caatta bulunan
ve hasta olduğunu s )yliyen
30 - 35 yaşla
rında
birine
tesadüf etmiş
tir. Ayakların
da bu karakış
günlerinde ökçesi basık şı
pıtıklar bulunan ve panta- ';:arda, kışta, şu görulen hastane karyolaıarın,,
!onunun paçoyatmağı öz.liyenler var
lan yürüdüğü zaman bacakeski tulumbacı tiplerinden
!arından hemen hemen yarım
birini andırıyordu. Diyordu ki:
metro ileriye giden, sonra ·
- Efendim, belimden aşayürüdükçe o nispette geniş bir
ğısı tutmuyor, hastaneye beni
çark yapan bu adam, artık
kabul etmenizi rica ederim.
zamanımızda gittikçe eksilen
(:\1aba~li' üÇüııcü salıif(•ıll')

~~k d~~~:~f:r k~~~k :1~:~~:
kalmıştır.
Hükumetin alakası

Dahiliye vekaleti kar ve
karın tevlit ettiği açlık mes' elesi ile çok alakadar olmaktadır. gerek vilayetimize, gerek Edirne, Kocaili, Balıkesir
vilayetlerine hususi yardım
postaları ile iaşe mevadının
dağılması temin
olunmasını
emretmiştir.
Emanet halka
muavenet için tahsis ettiği on
bin liranın tevziine başlamış
tır. Bu para kifayet etmezse
yeniden on bin lira daha
tevzi edilecektir.

Ekmek buhranı
Ekmek buhranı dün emanetin tedabiri sayesiııde bir
parça hafiflemiş, gece bütün
fırınlar sabaha kadar ekmek

Fırından

ekmek
yankesicilik

işlemişlerdir.
1

alırken
Beşiktaş ta .Hasanpaşa fırı
nından ekmek almakta olan
bekçi Bayram ile limoncu
Ahmedin
paralarını
çalan
sabıkalı Hayri faaliyetine devam
ederken cürmü meşhut halin-

d•!

yak:ılannu~tır.

iki

yangın

Fındıklıda

lwldem-

//ll'Sl

~ ehrimiz

seferberliği başlamıştır. Herkes evinin, diikkanının önünü
temizlemekte, Bunlara Emaamelesinin de mesaisi inz.iman etmektedir. Bu gece bir

Emanet
iktisat müdürü
emanet kamyonları ile fırınlafa un göndermişti.
( Mahalli iliiıll'i :-oa!ıifı•ılı• )

000
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Kar şehrin ekseri yollarını
kapamıştır. Bu sabah şehirde
bir kar mücadelesi, ... deta

\

Rusların

Bir müddettenberi Avrupa
matbuatında «Knıl harp tehlikesi» diye bazı neşriyat göze çarpmaktadır. Geçenlerde
Moskovada toplanan ücüncü
Enternasyonalin içtimaında okunan bir rapor üzerinedir ki
bu neşriyata başlanmıştır. Avrupa matbuatına «Tehlike var!»
feryadını bastıran bu rapora
göre Rusyada piyadeler «2»,
sivariler «3», fen kit'aları «4»
sene hizmetle mükelleftirler.
Ani bir seferberlik üzerine
«65» piyade, «11» mustakil
sivari Rus fırkası harakete hazır bulunmaktadır. İlk muharebe hattında (1,200,000) kızıl
Rus, mükemmelen mücehhez
bir halde mücadeleye iştirak
edebilecektir.
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Yolların hali

1

sefiri-

topı:uları

Geçinmek için yeni bir usul!

olunmuştur.

Karın şehirde yaptığı

· k
d
y(irümek im
ansız lT

likle

hala açılmamışbr.
Üsküdarda bir ev Kasımpaşada bir kulübe i~hidam etmiştir. Gece Eyipte bir inhidam vukua gelmekte oldugu
haber verilmiş, derhal amele
gönderilmiş ve inhidama mani

esecektır.

tesir
gün geçdikçe kuvvetle hisserasat raporu
dilmektedir. umumi hayat herasat merkezinin 1 men durmak tehlikesini ı;rös-

~eri

termiştir .Dükkanların ekserisi

dün gece
rapora nazaran rüzgar Şimalden esecek, Mıırmara ve Adalar denizinde çok kuvvetli fırtına
ve şiddetli dalgalar olacaktır.
H
b J ti d
ava u u u ur·
R" .
h'll d
·dd ı·
uzg~r sa ı er e şı et ı

Jıabcrc ııazaraıı

ıııi:lc diıil'I' Tıirk tebaası, Kral
Amaııııllalı Jıa:re/leri ile bir-

ııiıı halu;ı•si. l·'ıı•ın iiııüııılı• l'loııl'k alııııya 1,·alı~anlar

Dün
k,d dindi. Gece sabaha
~~.ar lı.afif hafif yağan kar,
~ı~etin değişeceğini ihsas
~~~~ değildi. .. . .
<r L...,,tnı sabah gozlerını açant • 11ay
b
ki t ..
!ttt anın erra aş ıgını go-ıd tt derin bir sevinç nefesi
~ı~ Mamafi fırtına durmuş
ltıi a beraber yaptıklarının
~atı zail olmuş değildir.
~ kı sırasile dercediyoruz:

·ribil sıfiı
mi:; 1/i/;111cl
!Jey

Hus

h•n İıı1fili:lcri11
.
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kıiyılı•

{.'erkt's
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/ıııl ıını/111/ıı
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Sir l\ıleyloıı
lirende 2U kişi ı•arılır

ılıin

ckııwksi::

/;eııılilerine

kıılıııışlar,

ekmek temini

r;cr/;cskiiy belediyesine

içiıı

mıira

('(lllf ı•lmi~/adir.

Babasının alacağı

için tabanca çekti
Balıkesirli

bağırsak

taciri

Arif bey dün akşam yazıha
nesini kapamak üzere iken
içeriye 14 yıışında Cahit isminde bir çocuk girmiş, Arif
beyden babasının alacağın\
istemiştir. Arif bey, borcunu
iki gün sonra vereceğini söylemiş, bu yüzden kavgaya tutuşmuşlardır.

Dere içinde kahveci Mehmedin ve Pangaltıda
Ananyan apartımanında Selanikli Hasibe hanımın yatak
odalarından, soba kurumlan
tutu>arak, yangın zühur etmiş
se de s;rayet etmelerine meydan

Cahit pek fazla
asabileşmiş, tabancasını çekeı ek ateş etmek istemiştir. F~
kat tabanca ateş almamı§t
Arif bey bir mevti muhale •
kaktan kurtulmuştur. Cahit

v~.-u rı~clcn söndürülmliştür.

yakalanmıştır.

Bir

aralık

Kar

firtınası

R sathane
ru amare
sahil'ı•d<'n

mahal)

Bazı

yerlerdeki fırınlara
un göndermek kabil olmamış
tır. Yeşilköy, ve bir kısım
Üsküdar fırınları bu meyandadır.
Kadıköy belediyesinin mesaisile açılan küçük bir yoldan
Erenköy tarafının iaşesi temin

edilmiştir.

Dün Kasımpaşada ki fırın
lara un götüren Emanet kamyonu Kasımpaşa caddesinde,
Hasköydeki fırınlara un götüren Emanet kamyonu da Şiş
lide kara saplamnışlar ve kurtarılamamışlardır. Mamafi şe
hirde ciddi bir açlık tehlikesi
görünmemiştir. Halkın mutat
ihtiyacından fazla ekmek almaktan vaz geçmesi şehir dahilinde baş gösteren bahram derhal izale edecektir.
Ekmek buhrana en ziyade
şehire mücavir olaıı köylerde
ve şehirle arası uzak olaıı
malıaHerde hissedilmektedir .
T opk.tpı hariciıade Takkeci,
İlyaszade, Maltepe, YJanlı,
Ayazma, MerkezefeDdi, Gümüşsuyu malıalleleri bu meyandadır.

Bugün bütün buralara ciheti
askeriyenin de yardımı ile
ekmek sevkı temin edilecektir.
Bostancıya motör, Beykoza ve
Boğaziçine Şirket, Adalara
Seyrisefain vapurlanle un sevketmiştir.

Şehre kurtlar indi
Dün Şişlinin Zincirli kuyu
cihetlerinde müteaddit defalar
kurt görülmüş ve civar halkı
korkudan dışıin çıkamamışlar
dır. BOTada bir adamı yirmi
kurdun parçaladığı ve nihayet
jandarmalar tarafından yakılan
ateşlerle dağıldıkları söylenmektedir.
Bundan başka T opkapıda da
ve Mevlane kapıda da kurtlar
görülmüş, halk tarafından kovalanarak mez rlıldara kaçmışlardır.

ihlamurda « 4 »
brtun Mehmet isminde bir
~ocuğu ısırdıkları ve yakasmı
ğtlç hal ile kurtardığı rivayet
edilmektedir.
Beşiktaşta

Donanlar ve gaipler
.1- ToPkapKl.a (50) yaşında
Ömer isminde bi.r meczubun
donHuğu Jandarmaya haber
verilmiı ve tahkikata başlan
mıştır.
merkum
meskensiz
takımından olup malıalle aralarında dolqmkta imiş, dün
yatmak için tabutluğa girmiş
ve orada donarak ölmüştür.
2 - Balatta Sultan Hamamında sakin ve Evkafta baş-

ki.

- A~Jamak ta gelmiyor nıu?
H ıır!'"cm bir-iki teemnıülden sonra:
,, - ,_,_.ı_'ıor,
r J" .
gel"ıyor.1
r Diye inlet.fi ve ağ"Ja
pııya hı:t)adı. Lalinur
küçük bir telkin ile

yardım

•

Ekmek ihtikin Adi ihtiyacı olanhavada düzelmiye doğ yapanlann tec• lar viliyete haziye i mukarrer ber ver inler••
olduğunu kaydediyor
kitip 60 yaşında Mahmut bey
evelki gece tipiye tutulm\lf
ve Fatih meydamnda soğuk
tan donarak vefat etmiştir:.
3- Eyüpte arabacı Haşim
isminde biri de gaiptir.
4- Mazbal-.a çobanlarından
Yusuf mezbaha cıvarında ve
hüviyeti meçhul serseri bir çocuk ta Galatada soğuktan
donarak ölmüşlerdir.

Karda serseriler
Yersiz, yurtsuz serseriler
karda yatacak yer bulamadık
ları için şasmp kalmışlardır.Bu
serserilerden en akıllıları gece
tipiden haraket edemiyerek
iskelede kalan Şirket ve Seyri Sefam vapurlarında ıabalı
lamaktadırlar.
Bir kısım serseriler

de cami
perdeleri
geceyi o
suretle geçirmektedirler.
Şehirde vesaiti nakliye
Kar yüzünden dün şehirde
ki kara 111iinakalab kimilen
dmmuş, tramvaylar
ancak
Fatihle sirkeci arasında İfleye
bilmektedir.
Şirketin şehremanetine vaki
olan müracaatında kendi amelesinin yolları temizlemeye
muvaffan olamadığı, binaenaleyh seferlerin tatil edilecekapılarındaki kalın
çıkarıp aanlıııakta,

Dtiıı

gece Bostancıya ve
Şirketi hayriye vapuru ile de
Beykoza Şehremaneti tarafın
dan un gönderilmiştir.
Emanet, bazı yerlerde çocukların fırınlardan okkalarca
ekmek alarak malıalle aralarında 25 kuruşa sattıklarmı
haber almış ve bunların der destile haklarında muamele
icrasını polise bildirmiştir.
Emanet İktisat müdürü Kemal Ôer B. bir muharririmize demiştir ki :
« - Halk fazla üzülüyor ve
endişe ediyor.Ekmek buhranı
olamaz. İstıuıbulba 2 - 2,5
aylık - buğday vardır. '
Şehrimizin her hangi bir
köşesi ekmeksiz kalmıyacak

kadar

Banliyö tireni sevk
edilmiştir. Tekrar kar şiddetli
surette devam etmedıği takdirde Anadolu Hattının bugün
açılması kabil olacaktır.
RumeliŞömendöferine gelince: Y edikuleye kadar bir tren
tahriki kabil olmu, ve lokomotif Halılara ve bezlere sarılarak tahrik edilmiştir. Bu
arada bir de hadise olmuş,
amele firket müdürlerinden
mösyö Kürise hücum etmiş
lerdir.
Mahsur bir vaziyette kalan
( 104) numaralı muhtelit tiren
Halkuı muaveneti ile yolcuları giç hal ile kurtarmak kabil olmuştur. Avrupa Ekspresi Çerkesköyündedir; diğer tır.»
bir iki tren de Armutlu ve
Az kaldı batıyorlardı
sair istasyonlarda beklemekteDlin gece saat yirmi birde,
dir. Banliyö tireninin bugün Balarköyüne kadar sevkine ça- Aliettin, Safvet, ihsan, beyleri
Çengelköyünden lstanlıfılmaktadır.
bula getirmekte olan Cünı
lzmitteki yolcular
huriyet
motörü yan yolda
Seyrisefain idaresi lzroitte
bulunan tren yolcularım getirmek üzere bu sabah idare. Gtilnihal ve Anafarta vaparlarmı göndermiştir.

Limanirmzda ve açık
denizlerde

Emanet tramvay seferleri
tatil edildiği takdirde şehirde
eseri hayat görülemiyeceğiai
diqünerek seferlerin tatil edilmemesi için şirkete yardım
ebniye karar vermiştir.
Dün öyleden sonra emanetin
700ü mütecaviz amelesi ıirket
amelesile birleşerek tramvay
yollarındaki karlan kaldırınağa

Limammızda sevalıfil mütecavire seferleri bugün öğleye
kadar oldukça muntazam olarak icra edilmq; hatta Adalara
da vapur gidip gelmiştir.
Kara ve akdenizlere hareket etmek üzere limanımızda
bekliyen vapurlar bu sabah
hareket etmişlerdir. Bu meyanda Ankara vapuru Hopaya
gühıihal vapuru İz.mite hareket etmişlerdir.
Bu sabah ltaıya bandıralı
Brazilya, Semiraınis, Romanya,
bandıralı
Daçya vapurları

baslamışlardır.

limanımızaa gelmişlerdir.

ği bildirilmiştir.

Akşam

saat on albda Karaköyde bir Tramvay hattan
çıkmış, saat 18 de de Harbiyede bir tel kopmuş, bunlar
tamir edilinciye kadar 2 saat
Tramvaylar işlememişlerdir.
Bugün Tramvay seferleri
daha muntazam yapılmaktadır.
Otomobillere gelince : Motörlerin soğuktan donması
yüzünden şehirde pek az
otomobil faaliyettedir.
Tiren münakalatı
Bu sahalı Hava biraz açbğından Tiren münakalahnın
teıninine çalışılmaktadır. Her
şeyden evel İz.mit- İstanbul yolunun açılarak İzmitte toplanmış
olan Ankara, Konya ve Ekispres tirenlerinin istanbula tahrikine çalışılmaktadır.
İzmit cihetinden Herekeye
kadar yolların bu sahalı açıl
masına muvaffakiyet elvermiş
tir. htanbuldan Bostancıya

-111Hurrem bu söz üzerine derin bir (( ah ))
çekti:
- Nasıl düşünmiyo
runı -dedi-fakat elimden bir şey gelmiyor

Fakirlere

Uu giinderlldl

nihayet durdu

Umumi vaziyet ne merkezdedir ?
(Uirind

6 Şuha

Son Saat

Sahife 2

göz yaşı dökmiye şi
ta p eden delikanlının
hali safiyanesini gülerek temaşa ve planını
takibe devam etti :
-Ala-dedi-sözünüzün
hu ciheti doğru imiş.
Şimdi üst tarafını anlıyalım. l\larika elile
mi gözlerinizi sildi?
- l\1endille!
- Demek ki bÖyle!
Kahya kadın, kokulu bir ıncndil çıkara
rak delikanlının nen1li

Limanlar tehlikeden
haberdar edildi
Talılisiye.

müdüriyeti ümümiyesi Karadeniz limanlarına
telgraf
çekerek gemilerin
müteyakkız bulunmalnm, fener dubasınm yerinde olmadığını bildirmiştir.

İrva deresi civarında oturan

T ont vapurunun tahlisine SenperParatos ,
Çanakkalede
oturan «Ron» vapurunun talı
lisine «lanina» tahlisiyeleri
gitmiştir.
Kayboldukları

söylenilen
« Hisar » ve « Krasin Flüt »
vapurlarının Ereğlide oldukları anlaşılmıştır .

Tuna dondu
Tuna ve mansaplan donmuş olduğundan oraya gidecek vapurlara ~Pratika» verilmemektedir.
Sakarya vapuru da boğaz
dan girmiştir.

gözlerini siliyor ve soruyordu:
- Marika gözlerinizi
silerken siz de onun
ellerini öpüyordunuz
devil n1i?
- Hayır! O beni öpüyordu.
- Yalan söylemeyin,
hizmetçiye o cür'eti
muhakkak siz vernıiş

bomlmuş,

suların

na

kapılarak

ne

auşmüştür.

cereyanı

Beylerbeyi önü-

Motördekilerin
sahilden motörlerle
ıitap edilmiş güçlükle kurtarılmıştır.
,

feryadına

Fenerler ..

•

JJ ... \. • • - · ·

dün ve

bu sabah muhtelif
vasıtalarla, ihtiyacı olan yerlere un sevketmiştir.
Halkın ekmeksiz kalmaması
için lizım gelen tedabir alın

Bueün, fıkaraya

llzak memleketlerde

para tevzüne

Son fırtına yalnız memleketimizde değil dünyanın her
tarafında bir çok tahribata
sebep olmuştur, Bir kaç gün
eve! Amerikadan dönen «Majestik » transatlantik vapuru,
dalgaların şiddetinden büyük
bir tehlike atlatmış, güvertesi
kamilen harap olmuş ve bir
ahçı yamağım duvarlara çarparak öldürmüştür. Bir çok
salonları sular istila etmiş ve
koca gemi zorla Avrupaya
iltica edebilmiştir.
Emanullahın oğlu

nıınldandı.

Nafianın yeni
programındaki

esaslar nelerdir?

muştur.

Şehremanetinin m uhtacine
tevni.ne karar verdiği 10,000
lirayı aldırmak üzere Hilali

ahmer farafından bu sabah
Emanete bir mutemet gönderilmiştir. Paranın tediye muamelesi yapılmaktadır. İstanbul
Hilali ahmer reisi Ali paşa,
telgrafla şehrimizdeki bütün
Hilali alımer şuabatının reislerini merkeze davet etmiştir.
Kendilerine Emanetten alı nan 10,000 lira taksim edilecektir. Malıallattaki muhtaci nin listeleri esasen Hiliiliahmer
şuabatında mevcuttur. Bu listelere göre, bugün öğleden
sonra her semtteki fıkaraya
asgari «l», azami «3» lira
tevziine başlanacaktır.

reisi ile,

tOOOO

liranın

amele çalışmıyor.Bun fukaraya sureli tevzii haklara demiryolu amelesi kında müzakeratla buluodahi dahildir.
musıardır.
Hurren1, tcn1as edeceği noktaları, üstadane
ve san'atkarane intihap eden kızgın dudaklar altında bermutat heyecana gelerek

Yollarımız

başlAnıyor

Berlin 4 ( A. A. ) Emanullah hanın oğlu
buraya gelmiştir mun1aileyh bir kaç gün
burada kalacak ve sonra
Moskovaya gidecektir.
Muazzam bir grev
Bombay, 4 (A. A.) * ve BeyBeyazıt, Fatih
«Röyter» Bombaydaki
oğlu belediye müdürlel'i,
8U iplik fabrikasından
bu sabah Ililfillabmer
altmışı kapalıdır.150,000

Telgraf
ah erleri

Ankara, 5 ( H. M.) - Nafia
Vekaleti , şose ve köprülerin
mıştır.
·muntazam bir program tah·
Vali bey diyor ki:
bnda inşası için hazırladığı
« - Her tarafa un ve ekproje henüz ikmal edimemiş
mek sevkıyah temin edildiğin
tir. Mamafi ana hatlar tespit
den, halkın telaşına mahal
edilmiştir .
yoktur.
Bu proje neticesinde bütün
Erenköyünde ekmek almak
şoselerin esaslı bir surette
ıçın
sokağa
çıkaınıyanlann
tamir ve inşası karar albna
evlerine kadar ekmek göndealınmıştır. Üzerlerinde fazla
ril.ı.ıiştir.
otomobil çalışan ve iktisadi
Bakır köyüne ve sa\r ihtiyacı vaziyetleri otomobil nakliyatını
olan yerlere un gönderdik.
icap eden yollar asfalt yapıla
Binaenaleyh ekmek sıkınbsı
caktır. Bunlar arasında İstan
mevzuubalıis değildir.
bul - Ankara - Suriye - Irak Fıkara için tahsis edilen 10
Rusya - İran şaseleri asfalt
bin lirayı kısmen tevzia baş
olacak, transit yollarının inşası
ladık.
diğerlerine tercih edilecektir.
Belediye dairelerinin emrine
İstanbul Ankara şosesi seyyah
bir mıktar para verdik.
münaka lesinden ziyade nakliBelediye daireleri lüzum
yat nokt<15ından lüzumlu gögördüklerine bunu tevzi edi rülmektedir.
yor. İhtiyacı olanlara imkan
ispanyada vaziyet
nisbetinde yardım ediyoruz.
Madrit, 4 (A. A.) Acil ihtiyacı olanlar bize haber
Ceneral primo de Ri•
versinler. »
vera, vaziyetin çok iyi
Bir kadına yardım
Dün Vali lieye Aksaraydan olduğ-unu beyan etmiş,
Lamia imzah ve yardım ricaaskerlerin ve halkın
SIDI muhtevi bir telgraf gelgösterdiği sadakat ve
ıniftir. Vali bey, bu kadınca
hamiyetten
dolayı
ğıza derhal 10 lira göndermiş
tir.
metbu senada bulun-

Fenerler müdürü Tont vapurunun tahlisine giden Samper Paratos tahlisiyesi ile
Karadenizdeki fenerlerin vaziyetini tetkike gitmiştir.

- İşte böyleydi, böyleydi.
Lalinur, delikanlının
kulak memelerini emeolmalısınız.
Bakınız
rek sesini titretti :
ben sizi öpüyor miyim? ı - Peki ya, sen öpmüyor n1iydin, beni de öp- O, öptü işte.
- Bövle
nıi?
miyecek ınisin?
•
Senıa gazetesi sahiGenç kadın, hanınıın
binin ""vorg·un b•rördü<'YÜ
o gece ıçın nıahlCıl
b
.. .. ve
ya ınezun gorunen a. ·gır, Lfdinura bu
aşıkını. hir huse sağa
hlıknıü tekzip cttirna;";·ı ici;ı 'e b··.,,'·11r-;'•
111"'.:~c gi.iç'.ük çeknıe''

Şehremaneti, yolların karla
kapalı bulunmasına rağmen,

t

Nerinınmn
başına sık sık

di.

güzel
temas
eden yastıklar, o gece
kahya kadına mütteka oldu. Bu telaki her
iki tarafı memnun etmişti. Lalinur, kendi
olan
intihapkerdesi
dinç erkeğin nevadirden bir pehlivanı aşk
oldui'runu anlamakla,
Hurrem bey ise kahya
kadını nefsine yar etmek suretile konaktaki ınütezelzil nıt.vkiini
tahkinı

edebildiğine
inanmakla nıemnun

bulunuyordu.
Nerinıanla gazeteci, sıne
hersin<\ co:5lnın bir
leyli nıu:~ahbct g~çı-

Ce
Aı

Soğuktan korkar

ken kömür carp.masından öldü.

ıı:

İstinyede Osman reis ma-

hallesinde oturan Perapalas
oteli müdürü Cemil beyin
hizmetçisi İ:r.zet dün akşam
iyice yanmıyan bir mangal
köı:ıürü odasına alınış, yatmış

tır. İzzet bu sabah odasında

ölü olarak bulunmuştur. Yapı
lan muayenede İzzetin kömür

•

çarpmasından öldüğü anlaşıl
mışbr.

Bedavacının yaptıkları
T opane sakinlerinden Ziya,
_Hasköy _ iskelesinde T orosun.
kalıvesine girmiş, kendisine
bedava kahve verilmeyince
kapıyı ve camları kırmıştır.
Mütecaviz derdest olunmuştur.

rirken, Lalinur ile
Hurren1 de mütemadi
bir faaliyet içinde buse
ve ra'şe işliyorlardı.
Kahya kadın - rum
hizmetçi gibi - bu
kuvvetli kucaktan ayrılmakta müteredditti.
Kim bilir, kaç yüzüncü buse arasında bu
ayrılığın elemini düşü
nüyordu. Şu yataktan,
bir kaç saat eğlen
meyi müteakip, ayrilmak, güzel kahya için
susuzluJ;,TUnu
giderıneden

çeşme

bırakmak

başııı.J

gibi, elİJl1

geli _·ordu.
Mabodi

ve.f ı

•I
I·

Ajans

ispirto fiyat/arı arttı mı?
.

lc)rj

lltırsa(la

lfiyanef maznun/arının muhakemesi bitti,

~

tf

ı.

h Bunlann cevaplan da ş6yle
61 asa olunabilir:

k~Zannetmem, ihtimal vermem
/ 8liremem,

kanaatim yok,
Y<ınsız adamdı » Yalnız, teltek
d ecı,. Ev1ıya hakkın da şehaet ederken « Kuvayi milli~eye hizmetini bilmiyorum! »
ltıeıııesi, Evliyanın hiddetini
Ucip oldu.
llrinci cel~e müddei umullıiııın iddianamesinin okun~asına
tah~ s edildi ve
ke?1al, Sk, . gardiyan, Di·tı ve Kad~min birinci dere~~e mücriınivetlerini yetim
,
Evi ya hoca, Kocabaş,
r us ·
ltı eyın, Murtafa, Osman, Aliv ~ ~e!ful!al\, asker Hitlayet
k Saıdın d;,. teşkilatta sada.. verd·ll.tlc
.k r,a1ışacaki arına soz
1
d lerini ve faaliyette bu\unlı~klarını ::ıeyanla hiyanctleri; sabit olduğunu söyledi.
g lustafa, H:ıkkı çavuş, Ha ;~. M.ehmet, İbo, Şuayip,
te~ıın •. Ismail Lütfi, Ali, Eş t ' .liılmi, Hasan, Zıyanm ise
t! .. ı~~lata intisaplanna dair
ta. aılfn kifayetsizliğinden bea~tlerini talep etti. Müdafaa
dıı katlan müdafaaya başla ar.
1

r
•

ı-

ür
ılrı

a,

fi

si)

~trttıgı

at n d ~ r?

a
Uzun

... u.......

kı

U

300· q95 d

göndermiştir.

Un resminin 5 l uçuk
kuruşa tenzili M. M. iktisat
encümenin havale edilmıştir.
İran hariciye nazırı Mirza Ebu!hasan ansızın vefat
lf

*

etmiştir.

lf Berlinde umumi numayişlerin zabıtaca

men'ini pro-

testoya kalkışan komünıstler
dağıtılmış, vaki olan raüsaden;elerde bir çok kimseler
yaralanmış, (28) komünist tevkif edilmiştir.
'f Şiddetli soğuklar Avrupada da hüküm sürmektedir.
ltalyada irmaklar ve göller
donmuştur. Şangahaydan bildırildiğine göre soğuk dalgası
bir çok kimselerin ölümün~
sebep olmuş, Thinvvanjtao
limaru tamamen donmuştur:
Alman bandıralı Peüstor
vapnru Porta limanı methalinde
batmıştır.
Dalgalar
mürettebatta 25 kişiyi gôtür-

*
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~

dı•

3 • lirmııı sıılılıyorclıı.
Şiırıdı d • filfcılı rfı:ifiwııeım~ tir. ratm lıa=ı 1111iessesclert'
(1

yapıları lnı:ilıil J;,ı/•lırılm• fır.
Rilosıı

ıiç

/iıw/,111

o/ııı.tf;

ıi~erı•

( 80 ) yrwwlıırı iiıbcı rcıı yıınııı kiloyıı kadar ,,ısc
ler irinde pıuasauıı isıı;rlo
ı;ıkıınlmı~lır.

l\ııpıılı 15işclerle

İ!·/,i .wılıııı lıcr dııkkdıııJcı fııı
lııııııcakfır. !Jıı şekıl
1

irkı

fi-

!J<11lanıııı /c.'ir !l"l"'ınıt:.
7.irıı
•

içkı. swı 'i lwııyrı/; ııe likurlı·r
/ırıric, ispirlpılaıı 1}'1flllınıı:.ı>

muştı.ır.

Hila

'f Danimarka kralı, Pariste

icı

mcre
e " iz.

*

.*

I

t

*

bahasına

1

ir o akt n ikay t
lı: tıll':ınani e civarın-

dil\katc alınnıanıı._tıı-.
Sc l-"n11 ti unıuınive na-

~tı

nıına ı

"

1

·ı

1

•

· cioğlu yoku-

d '. ki Ft't •aha ne cıcıd.
111

de ~"t:celeri elek-

~nk~ hulunınndığı gibi
l ta' le hridırımları ço~·ı t n11r
· c d'l
t\iğ.nh •
ı nıetl u,.
• •nen
gece Ye «ftnı
...
ça,; ·ar ve Loradnn,
ı11· lUrd:ın
<reçınek
tını~· l
c.
~: .un t eğildir.
t .. t çok kereler Seh\:ı11aı · .
- .,
{:<1; . ıetı•ıc
.
nıuracaat
11
h ı
· ~
a de nazarı

.(,x.,

hiftülük daire-

·r.

• inden
hta kaleye
jııcn ·oku..la cİYarının

.

1 aldırın1lannın

taıniri

ile zifiri karanlık içinde bulunan sokaklar.n
tenviri için n1cı·ciinin
nazarı dikkatinin celbini 1·ica ederi111.
Sülevn1anivede
nıu•
kiın
f-lalit.
lf

~~aır~~ı

·orsanlar 1>tl\

22•1

1
.....

İlmi istilahlar

-Matbuat balos
28 Şubat

Türk ve ecnebi
kibar aileler
~~!'eflidir

B:ı- d f:ı y si7liktcn
s::ırfı ıu 7.ar bun!ann

gecelenıel· bedbahtlı,t,ına
uğra~ anlardaıııın.
Şurasını sara 1 atlc kaydetnıck hl.-

lokonıotif
bu!unınaı11as1ndan dola)·ı, kalorifer horu la rına ihtinıal ki istinı ·erile-

zın dır ki hu volcular
hiç bir kabahatleri

nıenıiş olsun. Fakat,
hu tak<tirde Yag-onun

halde İçine

l >i r n

ı

biri diyor ki;
Ikndeniz, Anadolu- p:ecc ı eri İçin t:ıh
y:ı gitn1ek i'ızcre lla y... "i · edilen ·agonıın odarpa:~-ı ya gelip te yol- ğuklu~ru,
lı:n·salanın
l·ır n ka 1an nasın<.~ n 1 alı ını:acağı hir seydi.
dolayı Ha_ darpaşad:.ı j ()labilir ki, d<le faza

olınadı~ı

E~kidevirJerdekiTürkKOn;anı...ı~ A6I

Anadolu ajansının İstanbul
servisini tanzim vazifesini ··zec t l l '
l'ıl
rine alan mümessil Etem
Hidayet bey, bu işi ikmal etKelle ile Palan
tığinden,
Ankaradaki ajans
meydana çı ı
meclisi i are vazifesine avdet
Sağda mı?
edecektir.
Esasen ayni idare meclisi,
-1 '27-Jlalır11 ı ·ri:. Jılıdlalı z·ya
a:r;asının noksan olm:ısındaı
- lllıııli tmıa dojjru
Biğ~h· göl hatunun 5lıimü
dolayı Ankarada intizamlı b:r
n b-uın neşesi gitm ş
Gece
yarısına doğru ortasurette çalışamıyo
. Etem
o
Seyi Ali r · c ik' sadık
lığa çöken serinlik ken"'
idayet bey, m · ile kendiadan •n mye 'anda o!marıı;
b'r de ceyc kadar kendine
mni sevdirmiş, Ajans teşkila
haber verilince r is ön..:e sap' gelmesine yardım etm.şti.
tına bir çok hizmet etmiştir.
!lan old ..., hır m dd~t sess:z
Kafileye evelce yol a iltiMümessil'ik işleri muv~kka
ve hareketsiz d d ..., hiç b ~
hak etmi olan Sen · suv ıtc Kemal ttin K · ey ta
y söyiiyeı:nedi G<k!-ri daldı,
1 r korsmtlardan zirad b
r fı dan ifa cd :ı c ktir .
b ını ö üne g öyle e d .y lann mü
ili ı bi ':kl 'r.
gm bir ha de ka ı. So ra
cm n S yit Ali reis~ ıniıra
y ni bi
Geçinnıe ;ç·
y ·aş y
~ b
kaldıra,.. :
ca edip y 1 devam içi en
e. e l ayboln::uşlar"
usull'
güzel ve mü 't zamanın ~ cc
Dly
onlu B' ri ilerle ; p
lll •ı: t
iı i ·l
J .ınsı olduğunu söyled:!er.
cev
p
verd:.
R ·s, yerlere scri.l G dl
G eleyin kaybolıı:. ış
S rtabip
d.kkatle
k an'an ka ırdı, deve. ,
r.Ezc!••kten sonr:ı 1 ndis'ne
o. cak!.:.r.. Ç~ l<ü k nıan yed:ler. Hi. kimse bu karanla l ı
sonra dcv2.er kerh •ctaneye evelce h'ç gelip ge!
1.k gece içiT!de Pala ile 1 elvan dan aynlm:ıı.lar ..
m~diğini sormuştur. Hasta,
le İn aralarından eksildiğini
Muhakkak çölde susuz ka!buna « hayır » demişse de
f rkelmemişti.
dığı.mz sırada su aramıya çı
~ualin daha sıkı tevcihi i.izeervan birbirine girmiş ,
kıp bizi kaybetmişlerdi, zanri e geçen kış ta bastaney'
htr kafadan bir ses çıkıyordu.
nederim!
ziyaret eylediğ:n; it;~af etmiş
Korsanlar çöl yolunun tehlı
Seyti Ali reis aynı durgun
tir.
keli olduğunu, bu yolda sıcak
tavırla sordu:
Sertabip B. « bangi bir
tan, susuzluktan geberip g'dcd"'fa? » demiş ~onra kanı
- Arasak bulamaz mıyız?
ccldcrini söyliyorlardı. Ser..tlialınmak lizere hir pı::-cu 1 a yaSentli suvari omuzlarını silkler ise çöl yolundan vaz geçip
zar.ık bu adamın laboratuvara
ti:
Cengilistan yoluna gidcd'!rs
gôlürülmes'ni emretm;ştir.
- Nerde arıyacağız?. Çöl ·n
Cet kabil<'lerile karşıla~acak
Aradan Sdak'ka geçmede,.,,
neresindeler?. Soığda mı?. Sollarını, bunun daha khEkeli
belinden aş2ğısı güya lutmı·
o.duğunu iddia ediyorlardı .
da mı?. A~ağıya doğru mu
yan adam gayet atik bir
ikisinin ortasını bulmak i :ıgıttilcr?. Yukarıdal?.r mı?. Neyürüyüşle , kan aJdırmıya rak:ınsızdı. Seyit Ali reıs, b(;yle
reden bilelim?.
zı olı;uyarak ve Yenibalıçf
münakaşa ile vakii gcçiri.d::ği
- Yolu bulup çıkamazlar
h1Stanesindc
yat :c cağını
takdirde hiç bir şey yapamimı?
söyliyerck müesseseyi tl'rk..t ·
yacaklarıru bildiği i in \aziSentli ba mı önüne eğdi:
miştir.
yde derhal hakim oldu.
. . ...
- Hiç zannetme!..
Muharririmiz bunun üzerine
- Sıraya gınn
Reisin fazla müteessir olduarayıp
soruşturmuş,
böyle '
Diye bağırdı:
ğunu görünce ilave etti:
lınshlık bahan~sile
mesela
- Herkes devesine binsin!.
- Fakat bilinmez... Bazan
Bıraz eve! bağırıp çagıran
b:ı: ay Cerrahpasa, 15 gün
o azılı korsanlar, Sentli suvatesadiif eseri olarak do{Jru
F"1kiilte, 2 ay Guraba h2s''l·
riler derhal susmuşlardı. Seyıt
yola gidilip şeh!rlere \ arıldı
nelerinde yatarak k . ı geçirAli reisin sert ve amirane
gı da vakidir!. Şimdi ne emmeği ltiyat edinen 1 in:st-lc in
ifadesi korsanlarla birlikte
reders:niz?
az olmadığı ndiccs.ne varSentliler üzerinde de nafiz ve
( Mabadi var)
< mıştır.
müessirdi.
Bereket versin, bu açık gözReis herkesin develeı·e b.nd,ğini görünce:
lerin çoğunu gel·p gitt;kçe
- Tiıfe erinizi doldurun!
Darülfünundaki ilmi istilahhastane idareleri tanımaktadır.
Diye
b<:ğırdı.
Tüfekler
dolBu sayede, esasen mahdut
!ar encümeninin mesai şekli
duruldu.
yataklan ulan hastaneler·n lıa
değiştirilmiştir. Her fakülte
Reis ikinci bir kumanda
k:katen tedaviye mülıtaç olankendine ait istilahlarla meş
daha verdi:
lara hasrı, mümkiin oldcğu
gu! olacaktır.
- On kişi ileride, on kişi
1·
•
ı:Ulliiıt
·· ınummr.!1!
kadar temin edilmektedir.
arkada gidecek... İlk Cetliyi
İşitiyoruz ki, bazı sahıka
görünce aman vermeden ateş ı
edec'!ksiniz!.. Şimdi geri dötı:ar da, kış günlerini ufak
nüyoruz!
cürümler ika edeı-...:k h:ıpisane
Kimse itiraz edemiyordu.
lcn:le geçirm yi tercih ediyorYalnız bazı
Kervan geri döndü. S!'\bah
larmış. Hapisanede de artık
oluncıya kadar yürüdüler. Çöl
kara ekmekten başka yiyecek
bitti. Rast geldikleri ilk kuverilmediğine göre, oıasına da
yudan su içip kannlanru dohı>.kiki mücrimlerden başka
yurdular. İşte o zaman Kelle
ile Palanın kayboldukları meyları, pekte
iltifat etmeseler
lt\nnunrJ·
dana çıktı.
, g rektir.

1Anadolu yolcularından

tr·

r,io

100 kilosu 300 rra ile 40
lira ar.ısında satılacaktır. B ra
ve envaına ise 100 kılo için
100 lira fiyat konmuştuı-. Bu
ınıkt nn ıı~garisi 1(1 liradır.
Ş rr: lar:
S ra araplan için de İd re
yeni fiyatlar koymuştur. Bun lann 100 kilosu 50,..60 lira
arasında tehalüf etmektedir.
Bu zam iddiası üzerine
müskirat müdürile konu~tuk.
Zekai bey bize şu malumatı
verdi:
« Sııf ispirto aUdeıı

bir jc.nerali vasi • .:ıah'y t.

V alansiyaya

se

r.·il-

Rakılara gelince: bu içkin'n

~ CI'

~le
di

ti.

Rakılar:

Fransa reisi cumhuru M. Duyardım
merği ziyaret etmiştir.
En felaketli zamanlanPrağda, Çekoslovak reimızda imdadımıza Y!!lişen
sicumhurunun ikarı:.etgahı kıs
Hilaliahmer 7 şubatı kendi
men yanmıştır.
bayramı olarak kabul etlf. lngiliz sefiri tar:ıfı'lc!an
miştir.
Tatavla harikzecıeleri için teFelaketle mücadele eden
berru edileli! 935 lir.:.yıı ilavebu hayır müessesesinin bayten 1500 lira C:aha verilmiştir.
ramı, o gün vatanın her
Bu pı:ra ile de battaniye ve
kö~esiııde verilecek müsa·
kömür alınarak muht.ıç hari!cmere ve balolarla tes'it
zedelere tevzi edilmiştir.
edilecektir.
Ankarada da f.rtına
Hilaliahmere yardım etbaşlamış!:r; kar serpelemekmek ve ona aza yazılmak,
la Perşembe günü de müda tedir.
· felaket zamanlarımıza ayır
•Ya devam edeceklerdir.
'f
Ma!Jaza
le. ;balarının
ı ?ığımız ki.içük bir servetten
• ·b* Çarsıkapı maliye tahsil
imla lüğ.ı~ine !:'Öre düzeltil- cıymetli olabilir.
I
C •
ı'y sı memurları mükafatı nak- mesi içiıı, sahiplerine teblig.lt
icrasi tekarrür etmiştir.
~
taltif edilmişlerdir.
Sevriscfain ilfuıı
Sabık Kayserin Potsdam
-tluı Panyanın Valansiya eya•
iyyaıı sürat Postası
·.~ de çıkan ihtilal devam sarayındaki altı kıymetli lev (MERSİN) vapuru 6 Şubat
li!ıı tktedir, kabine reisi tevkif bayı 500 bin İngiliz lirasına
• tııııuştu
Çarşamba akşamı hareketle
sattığı ifşa edilmiş, bu haber
mutat iskelelere uğrayarak
Almanyada fena tesir yapmış
t>
kan
da
Ayvalığa gidip gelecektir.
til"lt' b astırmak üzere
tır.

.liuı uın~.

y-

ıiği ise azami 300, asgari 150,
lira üzerinden satılacaktır.
Konyaklar:
Kony:ıklar, 100 kıl o üzerindPn yapıl n satışlarda 400 lira
ile 60 lira arasında satışa
arzedileceklir.

uzadıya

dedikodusu
yapılan ispirto mes' !esinden
sonra bugün de ispirtolu içkilerin yeni bir vaziyeti ile karşılaşıyoruz. Bu variy , inhisar
idaresince içkilere yııpıld ğı
iddia edilen zam üzerine hadis
olm
r. Bu zam bir kaç
günlük bir mes'eledir Tertip
edildiği söylenen yeni zam
listesine göre 92-94 dercce.:.ilı:
ispirto!ann 100 kilo~u 90 ili
üzerinden satılacaktır.
15 derecei haructte 94-96
derece gösteren s r: i lrto ise '

100

lcı1i)r()1·

.J

mümessilliği

Efem idayet B.
celi i id reye
dön ü.

(l t J~l 1'11 111 {l(l

""'

1

k B rsa ağır ceza mahdtın i dün sabahtanberi r.ıüafaa şahi erini tahlif ederek
d'
l '
tir. Bu şahitler, mekıep tnüdürü Mu ar, Çorapçı
•Üız, ga?'l!'yan Necati, gazoz.cu H·· seyin, Muhtar Recep,
•rııaın Mııstafa, hancı Hali , tatar
Ş:·tit, hoca lbrahim, c.anbaz dayı
nkr T vfik, Alaiyeli Hasan,
elediy
azasıncan N ati,
•rap •s ı· m, hapısane
·
mu"d··urucuram'm, jandarma milaclal, 1:.. çavuş Cevdet,
. a crc Akif, , oğurtçu Hıl
J.! • 1abas 1 Mustafa, Ahmet
i, ta cır Ferit Remzi,
~başı Orhan bey ve efen~1 1
r e m vkuf Mehmet, cnbcş
e mahkiı u Osman B. ve
•il. lerdir. Reisin sorduğu suer şunlardır:
;.li~kümetin aleyhinde, hükül •ttı devirın~k için y:ıpılan
i~~ki!ata girer mi girebilir mi»

1

Sahife 5

Son Saat

•l Şubat

başl·a

suretle ısıtılnıası inıkünı bulunanıaz

dü~üklcri hu nıütikül

nıı ·dit 1\lakadarların

·aziyctte analarından
·ı I · su·· t u,
·· ı)Urenı<.l ı { erı
nun<lan daınla danıla
gen iade ctınişlcrdir.

chenınıiYetle

nazarı

dikkatk."rini celhcdiniz
ki hu haller tekerrür
N ı··
etınesin .
a ız

*

Fakat ~oför kainıl etıncdi . .ı. Tiha et 1tflıı lira
(::Crrahpaşada sakin
•·alih isiınli bir kari- Yt."l·er 1: ''İıne gidcbili• 1İZ :azdığı 111ektupta dinı. ·rrann·:' .,. sirl.. ~ti
, ' rup;~<l:. n ,, otobü ıı
l·ar doJayısile
soförle.
.
rin yaptığı ihtik~trdan ı_rct:n.ti Ye hun lan h' r
. ika t etnıekte 'e ~ u ınüddet küprü ile I3c,~"ık'~ı • ·ı anlatnıaktad r· 11 yazıt ~ ı·astn( a i~letti.
Evelki gece Sir:.c- 1 Sin1di istifade c<lil- t
hu «otobüsıı Jcr '
ciden Cerrahpaş:ı<la1 i ıniyen
,
c' inıe gitn1ek istedinı. Beyazıt ile Gcrrah Jyeti
Otonıobilin şoförü on
~a ara ında i.Jetil. eyhin
lira istedi. l~u paranın bö:le hayalarda ka rarçokluğunu
ileri sür- nasip ücret
her kes
n·
.
<lüın ye her gün <• 12U»
. -'" geldi
kuruş vcrdif!imi, şin1di
ıncınnunıyetubatm 11 in"'
bu paranın bir ınisli de eder. ,\r gecesinden başBu sene, havaların
net 1)Ut:cı do1ayıa . aa ..L ya
fazlasını 'ernıiye razı
01.:lnğuınu söylcdinı ..ı ~llll111İ yııyacakbr.

Otomobillere dair

.

..

Kar fırtınası nihayet durdu
Umumi vaziyet ne merkezdedir ?
katip 60 yaşında Mahmut bey
evelki gece tipiye tutulmut
ve Fatih meydanında aoğuk
tan donarak vefat etmİftİr:.
3- Eyüpte arabaa Haşim
isminde biri de gaiptir.
4- Mazbaha çobanlanndan
Yusuf meZbaha cıvarmda ve
hüviyeti meçhul serseri bir çocuk ta Galatada soğuktan
donarak ölmüşlerdir.

sahil'cd~n ınabal)

Bazı

yerlerdeki fınnlara
un göndermek kabil olmamış
tır. Y eşilköy, ve bir kısım
Üsküdar fırınları bu meyandadır.
Kadıköy

belediyesinin mesaisile açılan küçük bir yoldan
Erenköy tarafının iaşesi temin
edilmiştir.

Dün Kasımpaşada ki fırın
lara un götüren Emanet kamyonu Kasımpaşa caddesinde,
Hasköydeki fırınlara un götüren Emanet kamyonu da Şiş
lide kara saplanmışlar ve kurtarılamamışlardır. Mamafi şe
hirde ciddi bir açlık tehlikesi
görünmemiftir. Halkm mutat
ihtiyacından faila ekmek almaktan vaz geçmesi §ebİr dahilincle baş gösteren buhranı derhal izale edecektir.
Ekmek buhram en ziyade
şehire mücavir olaa köylerde
ve şehirle ansı uzak olan
malıaHerde biuedilmddedir.
T opk.ıtpa lıaricillde Takkeci,
iıyaszacle , Maltepe , Y daDlı,
Ayazma, Merkaefmd~ Giimüşsuyu mahalleleri bu me-

Karda serseriler
Yersiz, yurtsuz serseriler
karda yatacak yer bulamadık
lan için şasırıp kalmışlardır.Bu
serserilerden en alallılan gece
tipiden haraket edemiyerek
iskelede kalan Şirket ve Seyri Sefain Yapurlarında •abahlamaktadular.
Bir kısım serseriler de cami
kapılarındaki kalın perdeleri
çıkarıp aanlmakta, geceyi o
suretle geçirmektedirler.

Şehirde vesaiti naklye
Kar yiiziinden diin fdıirde
ki kara --.1ralab ki.;aea
dmm111, tramvaylar ucak
Fatillle liııkeci arumcla iflqebil •ıeA-.
Şirketin şebremanetine

olan müracaatında keadf amelesinin yeHan temizlemeJe
muvaffaa olamadığı, binaenaleyh seferlerin tatil edileceği bildirilmiftir.
Emanet tramvay Rferleri
tatil edildiği takdirde fehirde
eseri hayat görülemiyeceğW
diqüneftk seferlerin tatil edilmemesi için firkete yardım
etmiye karar vermiştir.
Dün öyleden sonra emanetin
700ü mütecaviz amelesi firket
amelesile birleşerek tramvay
yollanndaki karlan kaldırmağa

yandadır.

Bugün bütün bwalara ciheti
askeriyenin de yardımı ile
ekmek sevk& temin edilecektir.
Bostancıya mot&, Beykoza ve
Boğaziçine Şirket, Adalwa
Seyrisefain vapurlanle un sevketmiştir.

Şehre kurtJar indi
Dün ŞişlİDİD Zincirli kuyu
cihetleriade miite.addit defalar
kurt görülmüş ve civar halkı
korkudan dışan çıkamamışlar
dır. Burada bir adamı yirmi
kurdun parçaladığı ve nihayet
jandarmalar tarafından yakı1an
ateşlerle daiıldıklan söylenmektedir.
Bundan bqka T opkapıda da
ve Mev1-e kapıda da kurtlar
görülmüş, halk tarafından kovalanarak meıarhldara kat-

vaki

J

başlamışlardır.
Akşam saat on albda

Karaköyde bir Tramvay hattan
çıkmış, saat 18 de de Harbiyede bir tel kopmuş, bunlar
tamir edilindye kadar 2 saat
Tramvaylar işlememişlerdir.

Bugün

Tramvay seferleri
daha muntazam yapdmaktadır.
Otomobillere gelince : Motörlerin soğllktaa dOllllWll
yüzünden şehirde pek az
otomobil faaliyettedir.

auşlardır.

Beşiktafta

ihlamurda « 4 »
brtun Mehmet isminde bir
pcuğu mrcbklan ve yakamu
ğlç hal ile kurtardığı rivayet
edilmektedir.

Tiren münakalat..

Donanlar ve gaipler

Bu sabah Hava biraz açbğından Tiren münakalabmn
teminine çalışılmaktadır. Her

1-- ToPkapeda(SO)yaşmda
-Ômer iuniwle bir meczubun
dpnduğu Jandarmaya haber
ftrİlmif ve tahkikata başlan
IDlfbr. merkum meskensiz
takımından olup mahalle aralarında dol1tp1kta imiş, dün
yatmak için tabutluia ginnİf
ve orada donarak &bniiştür.
2 - Balatta Sultaa Hamamında ıakin ve Evkafta baş-

şeyden ~vel iz.it- İ&taabul yolunun aParak İzmftte

t.._...

olan Ankara, Konya ve Ekiapres tirenlerinin lstaabula tahrikine çallfllmaktadır.
İzmit cihetinden Herekeye
kadar yollann bu sabaJı açıl
masına muvaffakiyet elvermiş
tir. ı.tubuldan Bostanya

ki.

- .Ağlamak ta gelmiy~ mu?
, Hı ır~ bir-iki teemmülden sonra:
- r,,.;Hyor, geliyor!
Diye inledi ve ağla1ya haşladı. Lalinur
küçt.lk bl'r te1kin ile

J

göz yaşı dökmiye şi
tap eden delikanlımn
hali safiyanesini gülerek temaşa ve planını
takibe devam etti:
-Ahi-dedi-sözünüzün
bu ciheti doğru imiş.
Şimdi üst tarafını anlıyalnn. Marika elile
mi gözlerinizi sildi?
- ~1endille!
- Ilenıek ki böyle!
Kahya kadın, kokulu bir ınendil çıkara
rak delikanlının ncnıli

Bostancıya

Banliyö tireni ıevk
eclilmiıtir. Tekrar kar şiddetli
mrette devam etmedıği takdirde Anadolu Hattının bugün
açılması kabil olacaktır.
RumeliŞömendöferine gelince: Yedikuleye kadar bir tren
tahriki kabil ohmq ve lokomotif Halılara ve bezlere sanlarak tahrik edilmiftir. Bu
arada bir de hadise olmuş,
amele firket müdnrlerinden
mösyö Kürise hücum etmiş
lerdir.
Mab.ur bir vaziyette kaliıı
( 104) aumaralı muhtelit tiren
Halkıa muaveneti ile yolcuları ~ hal ile kurtarmak kabU olmuştur. Avrupa Ekspresi Çerkesköyündedir; diğer br.•
bir iki tren de Armutlu ve
Az kaldı batıyorlardı
sair istasyonlarda beklemekteDiln gece saat yirmi birde,
dir. Bmliyö tireninin bugün BaAliettin,
Safvet, ihsan, beylarköylne kadar sevkine çaleri Çengelköyünden lstanLialmaktadD".
bula getirmekte olan Cümlzmitteki yolcular
buriyet
motörü yan yolda
Seyriaefain idaresi İzmitte
bomlmuş,
Sularm cereyanı
l».Iuııan tren yolcularını getinnek ftzere bu sabah idare- na kapılarak Beylerbeyi 6nfi11İa Gilnilıal f t Anafarta Ta•
ne düşmiiftür. Molardekilerin
,.ıara göndermiştir.
feryadına aahilden motarlerle
lirnanimzda ve açM titap edilmif gllçlillde kurta-

denizlerde

Limanımızda sevalıffi mütecavire .Serleri buıin a;leye

kaclar oldukça muntazam olarak icra edlmq; hatta Adalara
da vapur aidip gelmiştir.
Kara ve akdenizlere hareket etmek Uzere limanımızda
beldiyea vapurlar bu ubab
hareket etmiflerdir. Bu meyanda Ankara YB;pmu Hopaya
güJnihal vapuru lmıite hareket etmiflerclir.
Bu sabah ·lt.J,i bandıralı
Brazilya, Semiramis, Romanya,
bandıralı
Daçya vapurları
Hmanımızaa gelmişlerdir.

Limanlar tehlikeden
haberdar edildi
Tahlisiye. m6düriyeti ümümiyesi Karadeniz limanlanna
telgraf
çekerek gemilerin
müteyakkız bulunmalnnı, fener dubasının yerinde olmadığım bildirmiştir.

İrva deresi civarında oturan
T ont vapurmnm tabiisine Sen-

perParatos ,
Çanakkalede
oturan 4CRon» v~nun tahlisine •Laaina» tahlisiyeleri
gih!1iştir.

Kaybolduklan söylenilen
4C Hisar » ve « Krasin Flüt »
vapurlannın Ereğlide olduklan anlaplJNfbr.

Tuna dondu
Tana ve

donmuş oldağandan oraya gidecek vapurlara •Pratika» verilmemektedir .
Sakarya vapuru da boğaz
dan girmiflir.
nunwaplan

ruyordu:

Hurrem bu söz üzerine derin bir « clh »
çekti:
- Nasıl düşünmiyorurn ~edi-fakat elimden bir şey gelmiyor

yapanlann teczlycti mukarrer
ve
Şirketi hayriye vapunı ile de
Beykoza Şehremaneti tarafın
dan un a-Werilmiftir.
Emanet, bazı yerlerde çocuklann fınnlardan okkalarca
ekmek alarak mahalle aralarında 25 kuruta sattıklarını
haber alımş ve bunların der destile haklarında muamele
icrumı polise bildirmiftir.
Emanet İktisat müdilrü Kemal Ôer B. bir muharririmize demiştir ki :
« - Halk fazla üzülüyor ve
endite ediyor.Ekmek buhranı
olamu. lstmbwba 2 - 2,5
ayllk ,buğday vardır!
Şehrimizin 1ter hangi bir
kötesi ekmeksiz kalmıyacak

gözkrini siliyor ve so-

-JJJ-

Ekmek ihfikan Adi ihtiyacı olanDiba gece

kadar

- Marika gözlerinizi
silerken siz de onun
ellerini öpüyordunuz
desril nıi?
- Ha yır! O beni öpüyordu.
- Yalan söylemeyin,
hizmetçiye o cür'eti
muhakkak siz vernıiş

rılmıştır.

Fenerler .•
Fenerler mlidiirii T ont vapurunun t:Uliaine giden Samper Par.tos t•hliaiyeai De
Karadenizdeki fenerlerin Yuiyetini tetkike gitmiftjr.

llzak memeketlerde
Son fırtına yalmz memleketimizde değil ~ her
tarafında bir çok talİribata
sebep olmuşhİr. Bir kaç g6n
evel Amerikadan d&ım «Majestik » transatlantik vapuru,
dalgaların şiddetinden büyük
bir tehlike atlatmış, güvertesi
kimilen harap olmuş ve bir
ahçı yamağını duvarlara çarparak öldürmüştür. Bir çok
salonlan sular istila etmiş ve
. koca gemi zorla Avnıpaya
iltica edebilmiştir.

EmanuHahın oğfu

..

Şehremaneti, yolların
kapalı

karla

bulunmasına

rağmen,

dün ve bu sabah

muhtelif
olan yer-

vuıtalarla, ihtiyacı

sevketmiştir.

lere un

Halkın

ekmeksiz kalmaması
için lizım gelen tedabir alın
mıştır.

Vali bey diyor ki:
« - Her tarafa un ve ekmek aevkıyab temin edildiğin
den, halkın telişma mahal
yoktur.
Erenköyünde ekmek almak
için sokağa çıkamıyanlann
evlerine kadar ekmek gönderilLıiştir.
Bakır köyüne

ve' sair ihtiyacı
olan yerlere un gönderdik.
Binaenaleyh ekmek ukmhsı
mevzuubahis değildir.
Fıkara için tahsis edilen 10
bin lirayı kısmen tevzia baş
ladık.

Belediye dairelerinin emrine
bir mıktar para verdik.
Belediye daireleri lüzum
gi>rdüklerine bunu tevzi edi yor. İhtiyacı olanlara imkan
nisbetindc yardım - ediyoruz.
Acil ihtiyacı olanlar bize haber
't'ersiDler. »

altmışı kapalıdır.150,000

aınele çalışnuyor .Bun-

lara demiryolu amelesi
dahi dahildir.
Hurreın, tenıas

edeceği noktalan, üstadane
ve san'atkarane intihap eden kızgın dudaklar altında bermutat heyecana gelerek
n11nldandı.

#1
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Telgraf
ah erleri

Yollaı~ımız
Na/lanın yeni
programındald

esaslar nelerdir?
Ankara , 5 ( H. M.) -- Nafia
Vekaleti , şose ve köprülerin
muntazam bir program tah·
bnda inşası için hazırladığı
proje henüz ikmal edimemiş·
tir. Mamafi ana hatlar tespit
edilmiştir .
Bu proje neticesinde bütün
şoselerin esaslı bir surette
tamir ve inşası karar albna
allllllllftır. Üzerlerinde fazla
otomobil çalı~an ve iktisadi
vaziyetleri otomobil nakliyatıDI
. icap eden yollar asfalt yapıla
caktır. Bunlar arasında İstan·
bul - Ankara - Suriye - Irak Rusya - İran şoseleri asfalt
olacak, transit yollarımn inşası
diğerlerine tercih edilecektir.
İstanbul Ankara şosesi seyyah
münaka lesinden ziyade nakli·
yat n~ktasından lüzumlu göriilmektedir.

ls~nyada v·aziyet
Madrit, 4 (A. A.) -

1.amia imnb ve

Vali beye Aksaraydan
yardım ricamu muhtevi bir telgraf gelmiftir. Vali bey, bu kadmcapa derhal 10 lira göndcrmiftlr.

Ceneral priıno de Rivera, vaziyetin çok iyi
olduğunu beyan etmiş,
askerlerin ve halkın
gösterdiği sadakat ve
hamiyetten
dolayı
metbu senada bulun-

Bufü.n, fıkaraya

muştur.

Bir kadlna yardam
Di1ıı

paratevzüne
batlAmyor
Şehremanetinin

temine karar
lirayı

m ubtacine

verdiği

aldırmak

10,000
üzere Hilili

ahmer farafmdan bu sabah
Emanete bir mutemet gönderilmiştir. Paranın tediye muamelesi yapılmaktadır. lstanbul
Hilali ahmer reisi ~ paşa,
telgrafla şehrimizdeki bütün
Hilali ahmer şuababnm reislerini merkeze davet etmiştir.
Kendilerine Emanetten alı nan 10,000 lira taksim edUecektir. Mahallittaki muhtaci nin listeleri esasen Hililiahmer
şuababnda mevcuttur. Bu listelere göre, bugün öğleden
sonra her semtteki fıkaraya
asgari «1», azami «3» lira
tevziine başlanacakbr.

*

ol

,

lar viliy.ete haber ver-inler••

Berlin 4 ( A. A. ) Emanullah hanın oğlu
buraya gelmiştir munınileyh bjr kaç gün
burada kalacak ve sonra
Moskovaya gidecektir.
Muazzam bir grev
Bombay, 4 (A. A.) Beyazıt, Fatih ve Bey«Röyter» Bombaydaki
oijlu belediye müdürleri,
su iplik fabrikasından bu sahalı Illlflllahnıer

- İşte böyleydi, böyleydi.
Lalinur, delikanlının
kulak memelerini emerek sesini titretti :
olmalısınız.
Bakınız
-1.>eki ya, sen öpn1üben sizi öpüyor miyim?
yor n1iydin, beni de öp- O, öptü işte.
- Böyle nıi?
miyecek 1nisin?
Senıa gazetesi .sahiGenç kadın, hanımın
o gece için nıahlul ve binin vorg·un b<rördfıW
o
ya ınezun görünen aygır, L.fı)inura bu
aşıkını. hiı· huse sağa
hüknıü tekzip ettirn1~. . ~~te giiç~ük ceknıena"rı ic!•v'e hn-a k nrst!.
..

yardım

Fakirlere

Ua g6nderlldl

Rasathane havada düzelmiye doğru amare olduğunu kaydediyor
(Hirinl'i

6Şuba

" Son Saat

2

'Sahife

~(Dil
Bir ölüm ...
Soğuktan korkar

ken kômfi.r carpmllsındlln oldu,
İstinyede Osman reis ma•

hallesinde oturan Perapalas
oteli müdürü Cemil beyin
hizmetçisi luet dün akşam
iyice yanmıyan bir mangal
kömürü odasına almış, yatmış·
tır. izzet bu aabalı odasında..
ölü olarak bululllDUfbır. Y.apı·
lan muayenede izzetin kömür
çarpmasından öldüğü anlqdmıştır.

Bedavactntn yapttldan

Topane sakinlerinden aya,
_Hasköy _iskelesinde Torosun ..
reisi ile, t 0000 lir.anın kahvesine girmiş, kendisine
fukaraya suı--0li tevzii hak- bedava kahve verilmeyince
kında nıüzakoratta bulunkapmyı ve camlan kırmıştır.
Mütecaviz derdest olunmuştur.
ınuşlardw.

Neriınanın
başına sık sık

di.

güzel
temas
eden yastıklar, o gece
kahya kadına miıttekA oldu. Bu telaki her
iki tarafı memnun etmişti.

Lilinur, kendi
intihapkerdesi
olan

dinç erkeğin nevadir-

den bir

pehlivanı aşk

olduP"unu anlamakla,
Hurrem bey ise klhya
ka<lını nefsine yar etn1ek suretile konaktaki ınütezelzil n1t:vkiini
tahkim
edebikliğine
inanmakla nıemnun
bulunuyordu.
Nerin1anla gazeteci, sine
bersine, coşkun bir
leyli n1u [~ahbct g~i-

rirken, Lalinur iJe
Hurren1 de mütemadi
bir faaliyet içinde buse
ve ra'şe işliyorlardı·
Kahya ,kadın - runı
hizmetçi gibi - bu
kuvvetli kucaktan a Y""
nlmakta müteredditti.
Kim bilir, kaç yüzün-cü buse arasında bu
ayrılığın elemini düşü
nüyordu. Şu yataktan,
bir kaç saat eğleıl
meyi nıüteakip, ayrilmak, güzel kahya içiıı
susuzlıtb,runu

gider...

ıneden ~şme başıJJI
bırakmak gibi, c1iıı7

geliyordu.
Mabodi

.

t·

Son Saat

İspirto fiyatları arfh mı?

GUNl.J.~
Tl>i..rd\I

z

.

1c• lri fi ..

llursada

ağır ceza

k B sa

mah-

••

""

lltyanet maz ..
nun/arının muha.kemesi bitti,

[tı·t 1gı

ned~r?
uzadıya

dedikodı."liu

yapılan

ispirto mes'elesinden
d i dü sabclıtanberi mü~aa şahitlerini tahlif ederek sonra bugün de ispirtolu içkilerin yeni bir vaziyeti ile karl nıiştir. Bu şahitler, mekşılaşıyoruz. Bu vaziy ~t, inhisar
b~ tııüdürü Muhtar, Çorapçı
idaresince
içkilere yapıld• ı
afı.z, gardiyan Necati, gazoziddia edilen zam fizerine hadis
liuseyin, Muhtar R cep,
l . Mustafa, hancı Halit, tatar 1 olmuş r. Bu zam bir kaç
günluk bir mes'eledir. Tertıp
Ş t, hoca İbrahim, canbaz dayı
edildiği söylenen yt"ni zam
lltı
T vfik, Alaiyeli Hasan,
1
istesine göre 92-94 d rece · {
ediy
azasından Necati
•t~{l
•
.
m, hapısane
m"d"· ru;, ' ispirtolann 100 kilosu 9 lira
lizerinden satılaca~ r.
t
i
ım, jandarma mil 15 derecei haran! e 94-96
· r 1al, başçavuş Cevdet,
derece gösteren sa.ı: i irto ise
. ~ngoz Akif, . oğurtçu Hil
100
ki osu 300 qq 5 d rece
~ "<lbasakal Mustafa, Ahmet
l'iiıb i, tacır Ferit Remzi,
bır jcnerali vasi ~;;ıu! 'y ...t ....
d·ı
Orhan bey ve cfenValansiyaya göndermiştir.
't:ı rle evkuf Mehmet, onb ş
Jf Un resminin 5 buçuk
ti e ınahkiimu Osman B. ve kuruşa tenzili M. M. iktisat
arı' !erdir. Reisin sorduğu su- encümenin havale edJmıştir.
er ~nlardır:
İran hariciye nazırı Mir;,li~kümetln aleyhinde, hükU- za Ebu!hasan
ansızın vefat
l ·:lı. devirm~k için yapılan
etmiştir.
i;kılata girer mi girebilir m:»
1f Bcrlinde umumi numaı.
yişlerin zabıtaca men'ini pro·
hil]Bunların cevaplan da ş6yle testoya kalkışan komünistler
•ıasa olunabilir:
dağıtılmış, vaki olan müsaı nnnetmem, ihtimal vermem
der.~elerde bir çok kimseler
~i!lr
ti ıremem, kanaatim yok ,
yaralanmı.ş, (28) komünist tevb ıansız adamdı» Y nlnız, tekif edilmiştir.
~keci. Evliya hakkında şeha
1f Şiddetli soğuklar Avruy<t ederk en « Kuvayı' mı·ıı·ıpada da hüküm sürmektedir.
d Ye hızmetini bilmiyorum! » İtalyada irmaklar ve gôllcr
tııerııesi, Evliyanın hiıldetini
donmuştur. Şangahaydan bilQcjp oldu.
dırildiğine göre soğuk dalgası
tııi~inci celse müddei umu- bir
çok kimselerin ö ümUıı
Ilıllıın iddinn'lmesinin okunsebep olmuş, Thinvvanjtao
Casına
tahsıs
edildi
ve
l C?taJ, S<ıl:. · gardiyan, Di- limanı tamamen donmuştur:
Alman bandıralı Peüstor
c ~ Ve Kademin birinci derevapnru Porta limanı metha~! e ınücrimiyetlerini yetim
batmıştır.
Dalgalar
' t.vı ıya hoca, Kocabaş, linde
mürettebatta 25 kışiyi gôtürtıı useyın, Mu tafa, Osman, Alimüştür.
van, Seyfu!hı.h., asker Hidayet
1f Danimarka kralı, Pariste
k~tSaidin d_ teşkilatta sada- Fransa reisi cumhuru M. Dudi~c ~alışacaklarına söz vermerği ziyaret elmiştir.
d~k trıni ve taaliyette bulunPrağda, Çekoslovak reibi 1arını !>eyanla hiyanc:tlerisicumhurunun ikan!etgahı kıs
~tabit olduğunu söyledi.
men yanmıştır.
~ Us!afa, H:ıkkı çavuş, Ha 1f İngiliz sefiri tar:ıfıTJd.ın
~~·. Mehmet, İbo, Şuayip, Tatavla harikzeueleri için te~ fsırn'. İsmail Lütfi, Ali, Eş berru edile~ 935 liro>ya ilavet k"~ılmi, Hasan, Zıyanın ise
ten 1500 lira C:aha verilmiştır.
d. .~l~ta intisaplanna dair Bu pı:ra ile de battaniye ve
~a ~lı~ kifayetsizliğinden be - kömür alınarak muhtdÇ harik-~~erıni talep etti. Müdafaa zedelere tevzi edilmiştir.
dıi atlan müdafaaya başla Ankarada da f.rtına
ar,
p
başlamı~t:r; kar serpelemeklaa erşeınbe günü de müda tedir.
:>'a devam edeceklerdir.
1f
Mafıaza
k ~balarının
'.,bit
Çarsıkapı
maliye
talısil
imla
lüğ.ı~ine
!;'Öre
düzeltil.... e •
İ'y sı ınemurları mükafatı nak- mesi içü,, sahiplerine teblig.lt
~ ~e taltif edilmişlerdir.
icrasi teka.rrür etmiştir.
-tl' Spanyanın Valansiya eya•
Sabık Kayserin Potsdam
'lııı de çıkan ilıti al devam sarayındaki altı kıymetli lev ~l~~tedır, kabine J"cisi teVkif lıayı 500 bin İngiliz lirasına
~ Uştur.
sattığı ifşa edilmiş, bu haber
likuınet, kan bahasına da Almanyada fena tesir yapm ıbuı. r bastırmak üzere tır.
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ıiği

ise azami 300, asgari 150,
lira iizerinden satılacaktır.
Konyaklar:

Konyaklar, 100 kilo üzerinden yapıl n satışlarda 400 lira
ile 60 ı:ra arasında satışa
arzedilecektir.
Rakılar:
Rakılara

gelince: bu i kinin
100 kilosu 30G lira ile 40
lh~ arasında satılacaktır.

ıştır.

ştur.

ile

yapılan ft'11:ilıil J,a/ılıl'llıııı ·lır.

/{ifosıı
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an,
ell'

ril'
ç ir:ı

er,
şıııJ

l İfll

ıır

okaktan
•
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•

n1anı;e cıvar

' dil kate
n

alın:ııan115tır.

Scl·"ınıeti unnıınİ\'e

na-

~
1)e • cioğlu yoku- , ınına ı hiftüliik dı iı·e
d '. ki f.'t tvahan~ c· d- sinden '!'ahta ka]cye
tı-·ı 'tıde ge<:eleri elekin n yokusla
. . cİYarının
' ,t bulunn1adıg"rı «ibi
~~ı l
~
kaldırın1larının tanıiri
1

l 1.q' < ·rldırın11arı ço-

•

tliı;~1h ri tanıir edilnıe- ' ile zifiri
.ıı.ı"~ tıeı1
1

··
gece ve ,o-un.,
~ı:ı.
nr ve Loradan,
nıtıı·d
illi;
<reçınel ·
"1111, .. an
ô

"):,

ı.

~;r ·Un değile.Er.

l't.'ı~<lıço~ kereler Şeh

~~i) • •etınc nıüracaat
· dıKj h l
~
a de nazarı

karanlık

için-

de bulunan sokakların
tenviri için ıncrciinin
nazarı dikkatinia celbini ·rica cderiın.
Sfılevn1ani
.
.·ede n1urlalit.
kiın

yrwwlwı ilıba

rı·11 yıırmı kiluıııı

lt'I' İı'ınde

-

kadar ,:;ısc

pıyıı.myıı

çıkıınlmıslır.

i.~ııirlo

. i ·ı•lerle
her ı/ıı/.;kriJulıı b11-

ıl'ki .wı/1111

l\apalı

lıııwcııklır. JJıı

yıılla/'11111

ı./ı,ııık

liradan

( Sil )

/esir

:ekil

iı;f;i

fi-

yııııııınlt::. /.irıı

içki. s1111'i lıo11yak tır İik<.irler
lı ıriç, ispirtpılııı. ıJmıılm<ı:.ıı

Hilüliahmere
yardım e ...........iz..
En
mızda

felaketli

zamanları-

imdadımıza

yetişen

Hilaliahmer 7 şubatı k mdi
bayramı olarak kabul etmiştir.

Felaketle mücadele eden
bu hayır müessesesinin bay. ramı, o gün vatanın her
kö~esiııde verilecek müsamere ve balolarla tes'it
edilecektir.
Hilaliahmere yardım etmek ve ona aza yazılmak,
felaket zamanlanmıza ayır
dığımız küçük bir servetten
kıymetli olabilir .

Sevriscfai il
Ayvalık

sürat

ilanı

Postası

(MERSİN) vapunı 6 Şubat
akşamı har ketle
n:utat iskelelere uğrayarak
Ayvalığa gidip gelecektir.
Çarşamba

Anadolu

adi
use

Ü'

envaı na

So a - aplan için de ; are
yeni fiyatlar koymuştur. B ı
lann 100 kilosu 50- 60 lira
arasında tehalüf etmektedir.
Bu zam iddiası üzerine
müskirat rnüdürile konu•tuk.
Zekai bey bize şu malumatı
verdi:
<< Saf ispir/o ı.,,/, "d ·ıı
ı/e « :J • lirııy•ı .wıtılıyordıı.
Şııııdi de fiyatı ılrfji.~ıııı·ıııi~ tir. l"a/111'::: ba::ı ııwessesclert·

*

ince

Br

ise 100 kilo için
lO:J lira fiyat konmuştur. Bu
mıktann nsgarisi 10 liradır.
Ş rr. !ar.
ve

miimessilliği

Etem -dayet 8.
ec i ·d reye
döndü.

lc1ı i,roı~
..,

a
Uzun

Ajans

tt 1 [t 1"111 lll (ı~l

~

Sahife ::

Anadolu ajansının İstanbul
servisini tanzim vazifesini "zerine alan mümessil Etem
Hidayet bey, bu işi ikmal ettığinden,
Ankaradaki ajans
meclisi idare vazifesine avdet
edecektir.
Esasen ayni idare meclisi,
azasının noksan olmas ndı:n
dolayı Ankarada intizamlı bir
~· ette çalışamıyo u. Etem
Hidayet bey, rn · 'le kendisini sevdirmiş, Ajans teşkila
tına bir çok hizme etmiştir.
rw ümessil k işlen rn
kkaI ten Kemal ttin Kii · b y t
r~fı dan ifa edilec ktir .

Geçinn;e
iı

il ·i

ç , y ni bir
usul!
(

· ı m ! at

~sayı d'kkatle
s o 11 rı k ndis · e
h ct neye evelce hiç 9elip l
mediğini sormuştur. Hasta,
buna « hayır » demişse de
sualin daha sıkı tevcihi üzeri e geçen kış ta 1 astan ey;
ziyaret eylediğini itiraf etmiş
tir.
Sertabip B. « l ııngi bir
d,,.fa? » demiş rnnra k nı
xınrnak iizere "ir pusu1a yazarak bu adam ;;ı lııboratııvara
gfüürülmesini eııırel!rıiştir.
Aradan 5 dak'ka geçmeden,
belinden aş2ğııı ğiıya tutnıı
yan ad. iT' gayet atik bir
yürüyü~L , kan ald.ırrnıya razı olı:myarak ve Yenib· hçe
hıstanes ·nde
yat ::> c a ğ ı n ı
sc.yliyer _k mücss<oSeyi t~rkd

Sertabip

ı:.i\zdükten

miştir.

Muharririmiz bunun üzerine
arayıp
soruşturmuş,
böyle
lı:ıshlık
bahanesiıe
mesela
b:r ay Cerrahoaşa, 15 gün
F '.\külte, 2 ay Guraba hı>s'"
nelerinde yatarak k ı gecirmegi itiyı:ıt edinen 1 imselr ın
az olmadığı netices:ne var ..
< mıştır.

Bereket versin, bu açık gözlerin çoğunu ge! p gitt.kçe
hastane idareleri tanımaktadır.
Bu sayede, csas~n mahdut
yatakları o)an h.ıstanelerin lın
k.katen tedaviye ıuülıta . olanlara hasrı, rnüm 1<iin o!dllğu
kadar temin edilmektedir.
İşitiyoruz ki, bazı sahıka
lı!ar da,
kış günlerini ufak
ciirümler ika eder"'k h:ıpisane
lerde geçirmeyi tercih ediyorlarmış. Hapisanedc de artık
kara ekmekten baska yiyecek
verilmediğine göre, orasına da
hakiki mücrimlerden başka
lan, pekte iltifat etmeseler
g rektir.

E&kidevirlerd

iTürkKor..an~~rindıan

~il~rr®J
·<>rsa 1 Iar hii' ii k 1ri r ı

dii ' l

1

.aybo
rı ihayet
ı 11. N rede idiler?.
Sağda mı 1
lda m ?...
-J '2 i-Jlalırtl"I ıri: .1Jll 1 /afı z·!J'l
1

- ilindi lana <lo[Jru
Gece yansına doğru orta
!ığa çök n serinlik kervan
o:r dereceye kadar ke dine
g ~mesine yardım etm"şti.
Kafilcye evelce yolda .• i
h.ık etmiş olan Sen · su ırı1 r korsıınlardan ziytı
y llann mil külabnı b" • k.
en emenS yitAli rei m
c.
edip ola devam içi
n
güzel ve mfuıait zamaıun g e
y nsı oldugunu söyled:ler.
Re's, yalcre seri.i l !l
1
lan kal ırdı , deve'.er
1: da r. Hi, kimse bu k ra l gece içinde Pala ile k 1 nin aralanndan eksild"ğini

B'g•b" göl halli u ôlumü
il
n bütün n
i gıtm'ş
o • Seyi Ali reise ıki s..ıJık
ada:r
myed:ında o.mcı •• !t
haber verilince reL önce s:ıp" n o d ' hır m
.t sess.ı:
v' '1arcketsiz d d
hı~ J:; ~
soyiiyemedi G zkrı da dı,
b ını ö ·ne EQ'P yl e da g bir halde ka dı. So n
y • aş yav-ış b s, kaldırarak:
- Ne, de k.ıybol".:Juşl r?
Dfy
or<lu G··ı i 1 rkyİ?
cevap \erd!.
G leyı
kayholm ış
ol cak!ar.. Ç:ı ü kervan ) ofa ç kal.ta sonra dev -er ke rvan da;l ayrılmnı:!ar ..
Muhakkak çölde susuz knlfarkelmemişli.
dığ.mız
sırada su aramıya çı
Kervan birbirine ginniş ,
kıp bizi kaybetmişlerdi, zanher kafadan bir ses çıkıyordu
nederim!
Korsanlar çöl yolunun tehliJ
Seyti Ali reis aynı durgun
keli olduğunu, bu yolda S!cak·
tavırla sordu:
tan, susuzluktan geberip g'dc·
cclderini söyliyorlardı. Seutli- 1 - Arasak bulamaz mıyı.??
Sentli suvari omuzlarını ~k
ler ise çöl yolundan vaz g.:çip
ti:
Cc.ngilistan yoluna gided~rse
- Nerde arıyacağız?. Çöl "n
Cet kabilderile karşıla.,;acak
lannı, bunun daha tı•hf. eli
neresindeler?. Sağda mı?. Solo.dui!unu iddia cdiyorlarclı .
da mı?. Aıağıya doğru mu
lldsinin ortasını bulma' i::ıgıttiler?. Yukarıdal?.r mı?. Ne1,·ınsızdı. Seyit Ali reis, böyle reden bilelim?.
münakaşa ile vakii geçiri, :ğı
- Yolu bulup çıkamazlar
takdirde hiç bir şey yapamimı?
yacaklarını bildiği için vaziSentli başını önüne eğdi:
yete duhal bakim oldu.
.
.
1
- Hiç zannetme!..
- S ıraya gırın ...
Reisin fazla müteessir olduDiye bağırdı:
ğunu görünce ilave etti:
- Herkes devesine binsin!.
Biraz eve! bağırıp çağıran
- F al<at bilinmez... Bazan
o azılı korsanlar, Sentli suvatesadüf eseri olarak doğru
riler derhal susmuşlardı. Seytt
yola gidilip şehirlere \'an!Jı
Aıi reisin sert ve amirane
ğı da vakidir!. Şimdi ne emifadesi korsanlarla birlıkte
reders:n!z?
Sentliler üzerinde de nafiz ve
( Mabadi var)
miiessirdi.
Reis herkesin develere b.nd;ğini görünce:
- Tüfeklerinizi doldurun!
Darülfünundald ilmi istilahDiye b.!:ğırdı. Tüfekler dol!ar encümeninin mesai şekli
duruldu.
değiştirilmiştir. Her fakülte
Reis ikinci bir kumanda
kendine ait istilahlarla meşdaha verdi:
- On kişi ileride, on kişi
gu! olacaktır·
arkada gidecek... İlk Cetliyi ~;ı;:ı;::ı!:.:;;;::;:;;:;::::mım;:ı:ım;ıamımı1D1ıııı;;;;;;z~:::;ı;ı~
görünce aman vermeden ateş
edeceksiniz!.. Şimdi geri döŞubat
nüyoruz!
Kimse itiraz edemiyordu.
\J
Kervan geri döndü. Sabah e~
Iil nız
ilZI ,~

İlmi istiıahlar

·Matbuat balos
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oıuncıy.ı kadar yürüdüler. Çöl
bitti. Rast geldikleri ilk ku-

l
b
' Türk ve ecnebi :.,
rn
·.~ kibar a,ile,ler ·,
-~
ı~
doVCfftdlf

yudan su içip karınlarını doyurdular. İşte o zaman Kelle
ile Palanın kaybolduklan meydana çıktı.
a.
Fiillmnmm

B:r defa )<..'rsiz ii·tcn '
Otomobillere dair
bi i diyor ki; sarfı nı 7..ar bunların
c:cı-rahpaşada sal-in
I~endeniz, An. dol ır-·ecc nı eri için tah- :alih isiınli bir kari) a gitn1ek üzere lla y- s.' edile 1 Yagonun -o- i! ıiz yazdı.~ı ınektııpta
darpaşa ya gelip te yol- : jhıkhıJ'.!·u,
havsalanın l ar dola vısile soförle.
ların kapan na ınd. il ' alan11:acağı hir seydi.
rin yaptığı ihtikfı.rdan '
dolayı Ha. darpaşada
Olabil~r ki, elde fazla
..ika et ctn1ektc 'c ~-u
gccelenıek hedhahtlı- lokoınotif
bulunına- Y3k'a 'I anl.1tn1aktadır;
ğ"ına
uğrayanlarda- nıas,ndan dolrı. 1 1, ka-ı-:velki gece Sir:.e111111.
Şurasını saralorifcr horulanna ilı- ciden Ccrrahpa~adal i
1 at c ka)'.detn1l·k hl- tinıal 1, · istitn verilc- e\'inıe gitnıek istedinı.
zın dır ki hu vokulnr nıenıi~ olsun. Fakat, Otonıohilin ~oförü on
hiç bir kabahatleri hu talH1irdc Yagoının lira ıiste<li. lla paranın ,
baska ~urctle ısıtıJınaolınadığı halde İçine
çol·luğunu
ileri sursı in1l·ünı bulunanıaz
( üşdükleri hu n1ü::,;kül ınıvdi? 1\hikadadarın düın ye her gün "L!ıJı>
aziyettc analarından chen1n1İ\'etlc
nar.arı
l·uruş ycrdiğ'in1i, şin1di
dikkatk;rini celhcdiniz hu paranın bir nıisli
eındikleri sütü, burnundan <lan1la dan1la ki hu haller tekerrür
..
fazlasını 'ern1iye razı
etınesin.
Nalız
gen iade etnıi!;ilcrdir.
01.:luğun1u
söylcdinı .. ı
~

-

*

t ı

Kelle ile Palan ı
meydana çı

yolcularından

1

c

Fakat ~oför kauul etınedi. ı 'iha)et .,9,ı lira
verer ı~ C\'in e gidebil~
dinı. 'franı '2 • sirk
·ti
- •
1 'nııx!<lan
« otobüs JJ
get::·di Ye bunları h;ı
ıniiddet köprü ile Bl,yazıt anısında i~letti.

Şiındi

istifade cxlilnıiven hu ((otobüsıı Jer,
•
Beyazıt ile Gcrrahı ısa
. arasında islctib
. • YC
bôyle hayalarda ınünasip ücret alınsa
her kc
n1innet ·e
nıc!nnunıYe

Ie

istif:ı

dc eder. Acaba Enıa
nct hunu neden düsünnıivor?
•

l)ahife 4

"r

ç ""I

Muharrir(: M .Jü~

an.zara

.ı. . . . . . .en euz""
,.
..

'-&JL••

Uzaklan bu kudretli adımlan gorenler, toprağın
açllarak onlara adeta yo1verdlğine zahip oluyordu.
-6/j-

Bu karda,

12p sta

kı~a ••

.,

v

ı

lranda J:syma yok

açığa
çıkarıldılar

zi vekili

İstanbul posta nıü
vezzilerinden «12» si ev-

elki gün

açığa çıka

rıln11ştır.

Bunun sebe-

er er ll&ımla

l'teı.are

bu
•
susta malftmftf
Qelmiştir
İranda isyan zühur

ettiO-i hakkındaki haberlerin doğru olmadığına dair şehrin 1iz
İran sefaretine Tahrandan telgraf gelnıiştir. İsyan haberlerinin, ara sıra vukua
gelen
ehemmiyetsiz
hadisattan tevellüt ettiği zannedilivor.

HATIRALAA.

Amerikada Tür
BIJyle bir yerde yıkanmak için b • iyor musunuj; ki
evvel.& doktora mıiayene olunmak IAzımdır,

_J 8 J -Nııh"ı·riri: h/Jois .'Jlıılıtefı'

1

EJbiseleri; sarı İslinıi- ı yok, angarya yok. Her
bi hakkında aldığın1ız
ye abasından çapraz şey parasile. ~luhta
n1aliıınat şudur: ~1üvezyclck, salta, dizli po- ı ra ~.elaın sövlersin.
ziler hükün1et nıemurini
·tur, katır kundura ve Ele bir akçeye-satılan
ya çarıktan ibaretti. nıalı biz iki· akçeye nıeyanındadırlar. HalSilah olarak yatağan, alırız. (:ocuklar ıçın buki n1üvezzi vekilleri
boğazdan aşırn1a eğri
beş sığır kessin, beş nıeınur addedilnıemekte,
bıçak. ç<J·jrge çak- kazan da bol ~·a~lı ücretle istihdanı olunmaldı ve nıenzilli Yerbulg-ur pilflvı yaps n. nıaktadırlar. Kanun Şehirde yürümek im'
güği tüfeği taşıyorlarBizin1 boğazınıızı ar- nıüvezzilerin nıüsaha
kansızdır
dı .Hep inde, meşinden tık
sen düşün köse ka ile tavin ediln1esini (Birinci salıll'eıhm mabat)
en1retınektedir. l\lüsamamul birer barut Ahnıet.
şehirlerin
temizliğine
halkı
torbası ve birer de da- Al·şama görüşü- bakaya girnıek için de teşrik ettiklerini, bu arada
ğarcık vardı.
riiz, şimdilik .l\llaha ıs- «18» yaşından küçük, herkesin kendi evinin önünü
temizlemiye mecbur tuttuklal\lüf rezeJer efradında nıarladık.
«:.!~ııı ya. ından büyük
nnı söyledi.
adamkf bugün
nıevcut ve n1eşhut oDiyerek atını sürüp olnıanıak lazın1dır.
için bizde de V1U11ta ulığı
lan şu ittiradı teleb- çeşnıe başından ayrilvardır; bu usulden niçin istiPosta
nıüdüriveti
biisten, şu yeknesak iden dıktan sonra dört yolfade etmiyelim dedik ve te·
uınumivesi, vekillerin
tatlı bir temaşa husu- daş, dereden-tepeden
mas ettiğimiz zevattan öğren
imtihan
edilerek
müdik ki Emanet encümeninin
le geliyordu.
söze dalnıışlardı. Boşvezzi
yapılmasını
eın
buna dair bir de karan vardır.
Kıyafet kadar ve nak ağa, bu n1usahebe
böyle bir karann mevbelki daha ziyade de- sırasında gene bir ve- retıniş, bunun üzerine cutBizeolduğunu
haber veren
likanlıların zindeğisi sile bulup Hüsnıenin müvezzi vekilleri nıü Emanet temizleme işleri müşayanı nazardı. Hepsi n1aktuliyeti, Bölükba- sabakaya davet olun- dürü Mehmet Ali J>ey olmuş·
gürbüz, hepsi dinç olan şının idann bahsını nıuşlardır. Bu vekil- tur. Bu zat, kendisine müra·
lerden bir kısını ınü caatımız üzerine demiştir ki:
bu Rusçuk yavruları- açtı:
-Bu güne kadar karla münın adım atışlarında
- Bayraktar
ağa sa baka ya dahil olma- cadele ediyordu. Fakat bugün
- yuvası
etraf ıııda - dedi - senin bu işten dıklarından, diğer bir ameleyi dinlendirmek mecbuşehlevendane dolaşan haberin var 1111?
riyetinde kaldık. Mamafi yakısmı da 11 2:> >> yaşını
genç aslanların kuvl\lustafa, biraz tered- geçnıiş olduklarından ğış dindi, tekrar çalışmak
mümküQdür.
vetli ve pür itinlat düt gösterdi ve istek- nıüsabakava
kabul
K.ınıı ! tmizlenmesine imkan
hatvelerini andıran- siz bir tavurla cevap edileıniyecekleri için yoktu. Kazlıçeşme yolunda donbir heybet ınahsustu. verdi :
evelki ırün işlerınden mak üzete olan dört' ameleUzaktan bu kudretli
- Hüsmen patavat- çıkarılnıışlardı r. l)ün, mizi zor kurtardık. Bugün
sız bir adan1dı, kazaya
öyleye kad.ır amelemiz Tak·
a d ım 1arı görenler, top- uğ;raclı, ö lüsünü gö- « ~:J » yaşını geçnıiş ol- sim civarında çalıştı. Şimdi
rağın adeta açılarak
temizlik devam ediyor. Ameve geri geri çekilerek rünce de öyle söyledinı. duğu için çıkarılan le bir tarafı temizleyip diğer
13oşnak ağa, nıanilardan nıüvezzi vekili
onlara yol verdiğine dar bir bakışla Ba ,_ « Nedinı ıı efendi nıat tarafa gepnce temizlenen taraf tekraı Karla doluyordu.
zahip oluyordu.
raktan süzdü:
Avnıpada olduğu gibi bul\lüsellah kafile, bir
Ölüyü gördün, öl- baamıza gelnıiş ve :
rada da her kesin kendi ka«
Ben
dokuz
a
\'llır
pısının ve dükkanının önünü
saat ka~ar sessiz yü- düreni görnıedin nıi?
rüdü. Oğle güneşine
l\lustafa sürat ve hu- bu ışı yapıyordunı. temizlemiye mecbur olması
temin edilse her halde Kar
rağmen delikanlıların şunetle
111 ukabelede Şimdi bu kara kışta sokaklarımızı bu hale koyalınlarında tek bir ter bulundu:
mazdı.
işinıden çıkarıldını. Ne
tanesi yoktu. Henüz
_ Hayır! Görseın yaCemil paşanın eminliği zaiş yapar, ailen1i nasıl
manında
Encümeni emanet
evden çıkn1ış gibi neşe kası!ıı hırakırn1ıydın1?
geçindiririnı? ı\1adenı
böyle bir karar vermiş ve
içinde
ileriiorlardı .
- l'eki va, BölükGö::sündeki kitabe ile başıyı ölüı{ün yanında ki çıkarılacaktıın, ne herkes evinin, dükkanının
önünü temizlemişti . Şimdi yagelip geçenden, banisi görnıfr;;sün, atışnıışsın ıçın evelce işe alın- ğış durduğundan mesaimiz da· için, fatiha yalvaran diyorlar. Niçin tutma- dını? » denıiştir.
ha semereli olacaktır.
bir çeşn1e önünde , dın?
Haklı bir sual!
Şimdi de aynı şekilde halk
dükkanının ve evinin önünBayraktar, atının ba- Sülu, oraya hendeki karı yalnız yaya kaldı
şını çekti ve bir ordu den sonra geleli. l(atirımları hizasına kadar sokağın
kun,nn<l'1.nı cid<liyetile le benzenıiyordu.
ortasına doğru küreklese biz
cınir verdi:
mevcut kan kaldırabiliriz. Zira
- Çocuklar durun!
- Ne Terscnkli oğo zaman amelemiz yaya kal•.\ğaıar yanınıa gelin.
lu, ne kadı, senin gibi
dırımı açmakla değil sokakta küme halinde duran karı
J)elikanlılar, bu fası- düşünn1iyorlar, herifi
otomobile doldurmakla meş
:a la11 güreş tutınak, tutturnıak istivorlar.
gul olur.
nişan atnıak, taş kal- Bu
uğurda
bir de
Halkın bu mecburiyeti şehrin
1
'
.t\PU {l~AR.l
.:lırnıak gibi tenırinlere nıuhzır kurban oldu.
kardan temizlenmesi keyfiyeKara niz lüks ve sürat postas.
tini yan yarıya hatta daha fazla
girişnıek s:ıretile isti(Mabadi var)
teshil eder. Ümit ederiz ki
Vatan 6va~~t
fadeye şitap etmişler
Encümeni emanet böyle bir
ve 13,ı vraktar ile dört Büyük şair
t ebk,ü~ gir·
Çarşam a
arka<l<i. ı ua konuşını va
77 yaşında günü akşam Sirkeci rıhtı
l.:oyu lınuş la nlı.
mından
hareketle doğru
t D inlA
Bugün şairi azam Aptülhak
Ağalar, o geceyi Ka(Zonguldak , İnebolu, Sam·Hamit 77 yaşına giriyor Büyük
PERT
sun,
Ordu, Tırabzon, Sürdıl <>yünde geçirmeyi
üstadı tebrik eder ve uzun Ö·
ene, ve Rize]ye gidecektir.
teklif eden Bavraktara mürler dileriz.
Esansı
Tafsil"t için Sirkecide Meahemen ittiba ve yine
ad t hanı ittisalinde yelkenci
Mendilinizi bi hafta
onur. teklifi!.: Köse Silivriden yoğuri hanında kain acentesine
muattar kılar.
mfua::aat. Tel İstanbul 1515
Ahınedin ileri geçerek
gelmiye
başlıyor
kunal
razı damasını
Silivri yoğurdu namı altında ıııııı,..,..._,ılillllııı~
ıı:ıı•ıua-- '~oı;;;;"'
tensip ettiler. Bayrak;;.:
SİNEMASINDA
tar, bu karar üzerine bir takım yoğurtlar gelmiye
başlamıştır. BunlarKalikıratya
KİN
Ş
henıcn atına atlıyan zeki kasabasından gelmektedir.
ve
A
K muazzam(İREN
RİÇ)
ve
(KONV
AY
TEARL)
nin
temsili
ve işgüzar arkadaşına
Bir kaç güne kadar da Silan olup kalbi beşerin en kuvvetli iki hissin mücadele
ihtar ediyordu.
ı livriniıı nefis yoğurttan ı:ı-elettiği bir hayatı hakikiye sahnesini musavver fevkalAde (
bir dramdı~.
- Cerenıe <• ceriıı',»'. m:ye b:ışla.vacakt~·.
r :•
flllıl'Rlftld!Mtınaı•
••'Hlhfnll
4w~ıııtlllttatııııtlmtı:ıuııır;.:llllluiııılldfiTI
J

Kız, daha hamamın. imya-

ınsının eşiğinde ı:ldeta

kanıdan asılarak.

- Evvel:l doktora gidecej'jiz..
Der demez ne ya lan
söyle ·ım beynim atlı kızdım.

nende hastalıl,; f'ilılıı
yok .. Doktora 11ilııu•ın de-

diın.
ııaımt kinıe ıuılalırsın.

- Olmaz.. J)ivc israı•
ediyordu. Adet, u'sul böyledir. Doktorun raporu ·
olmadan lUlmama giremezsiniz.
<_.:ar Ye nac:ar razı olduk.
.\ llın gözlfıkli.i, sarı saJmlh bir doktor, uüzcl bir
odada beni nezal>ellc karşıladı.

J\.omple banyo için

J

-

J

OPERA

H

··-·•·11••

j

dejJil mi •.
- Evet.
J,(ılf'en soynnunuz ..
Göz ucu ile hula yanım
da duran uenç kıza baktını.

Doktor ne ise ne .. Fa-

kat

biı·

kızın

so~·uıımak nasıl

ktwsısında
•

olurdu.
'l'erı'ddüdümü
anhfan
Doktor:
- \'alınız <'ekf't ve yeJejJinizi (,'ık::rınız kfıfl, kalbinizi nnmyenc eılecejJim.
Dediklcı·ini yaJllım. Yaptıın ama hu lrnlıı muayenPsiııin neden i<'aıı ettijJine bir türlü akıl, sır er<liı·Pmirorhum ..
Yoksa herifler, icat cttiklel'i hiı· alet ile insanın
lmlhindf' fesat Yi\I' mı yok
mu diye bakaeaklar dı ..
Aınerilmlılar hunlar. Her
scyi İC'at t'ılivorlar ..
.ı.

•

r;u•ı•tin<•

hamamın

ha-

jJiın.

nıııııaradan

~ey anlanıadını.
- Doktor .. HPdiın.

huraya daha ilk defa neHinaPnaleylı lıir

ııum:ll'a

filan hilıniyoruııı.
Size ü(jretirler.
Haha sonra hen zayıfım ama vi.iı·udum hamam hararetine alt~kın
dır .: llı•ın i<•kclinı<le
her
hafta hamama {JidPr Ye
ur>Iwk la~ıntla yarım saat
tı•r (,'ıkarırdıın ..
Herif ufıt)('J;: la!;ının ne
oldui)ıın ı ihtimal mılaına
dı. Fakat nwı·ak t•ılerek
sorılıı .

-

-

Sizin

ınPııılı•la•t iniz

lll'l'l'Sİ"!

-

Tliı·J,iya ..

<:rızl(•ı·ini a~·tı.

Siz Türksünüz de-

IUf•I,.

-

En•I.

- O lıahlP altı numara}a kaıhn· da 11hlt•lıilirslıılz
fr lmlım hizlııı bur, dald
J'wrk Jıauıa ıııı ıuızı beiJenı•cPk misiniz ..
Hllı•timin Üzt'ı'i ne hir
."yler lazarak yanını daki kıza 111.attı.
Yazdığı

~ey

glrmPkliiJlwdc
tıbbi olmadıj'jıııa
ııor

imi!;.

Büyük, geniş ve nıu~·
talil biı· alonda buJııoıı•
yordum.
Salonun zemini Jmr IJİ'
bi bevaz mermcı·di. Ortıı•
sırnla • geniş ve uzun bir
havuz vardı. Havuzun
rafı parmaklıkla, reıılil
mer_mer den parmaklıJil•1

et;

çevrilmişti.

Salonun tavanı tamalllcıı
renkli camlarla kapanlllı:·
Bu camların tatlı zivııe·ı
etrara görülmemiş· • 11ır
renk serpiyor ..
Tavandan havuza sllliıl'
fışkırıyor.

llııvuzun dört köşesiJJ'
de dürt adf'l mermerde 11
yapılmış Vf' tabii renkli''
re boyanmış tavus kU~ıJ
var. Hu kuşların a{jıt·
göz, ve halta kulaklarJ•1'
dan ayrı ayrı sular thi>1'
rıyor ve bütün bu fışf;t'
ran, akan, yükselen st1l•1'1
reni. a cm~ların vücıı 1 ~
gPt:rdi!J; zh·,~ ovunu altıl1 '
J
ıl~
da insanı Iıarret için
bırakıyt. r.
Havuzun etrafında .,.eJl"
<;cvı·e ve şark usulü ~I"
dirlcı· sıralanmış.

Mani:sada hastane

Ui-

cdC'mezsin iz. Size• yalınız hir
numaraya nıüsade edece-

Iiyoruıu.

kamaştı.

1

'

zayıfsınız.

talıaııımül

Hu bir

I(arşısnıdııd8

Ben

St'lı' anlaşıldı.
naenah•ylı

tufanı

bir

lluayeıwdPn soıu·a nıc-

Hir az

ışık

Her sedirin karşısıııd•
da hususi Ye ayrı bit• J;P'
•·
bine, kü(,'ül< bir oda I>~
pısı var.
Hana rı•Iıperlik eden J;tl'
la heraber bu kahinetel"
den bırine doj'jru yüı'li'
dük ...
OJabadi var)

._.

-

yesiııe tahii takip cdeı•el\
cJar bir koı·itlordan oe•:;
tik. On l)('s yirnı i adıJlJ
soıu·a hir l~apının öniill'
oo durduk.
Kılavnzııın olan gı•Jlli
kJz:
- burası cennet sulO"
nu ..
J)iycrck lmınyı a(.'lı··
Güzh'rinı, hirdı~n bil'8
için oirdijJiuı yerde 11ir

lıamaı.ıa
nıalızuru

dair ra-

Sinyorila üııiimdı• sPI,erek, hen ıu·kasında, onun
hülün YÜ<'uduıııın yüriirli.<'n aldı!jı Jıııı·l'kütı ral.si-

Amerikadan
400,000 lira eeıeı
cek, bununla
yapılacak
Geçenlerde Anıeril~ıt'
• l'
da vefat eden bir ~-ıı

sev~, nıenılcketi olıı~
l\lanisad;ı bir hast~ııt
inşası için 400 bin Ii~

teberru etınişti.
11"
,;\1anisa vilayeti ......,

.

paranın alınn1ası ı~ .e

Dahiliye ve Sihh 1~ 1
vekaletlerine nıurac."~,
• •JI'
etn1iı;;tir. Hastane '\,
200,000 lira sarfedilJl\1
si, pa!·anın müteb!l.~
kısnıile irat ted~~
edilerek ha..,tane P ı'
. . o''
sarı'fatının ten11nı
tasavverdir.
til·
Hastanenin inşa:l ,
1
Anıerikalılar da il
kadar olmaktadı~

Vaslf B. geli~~
Moskova sefirimiz vasi
yin Cuma günü şehrimi~;
vasalatı beklenilmektedı ·

I
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Sahife fi

DÜNY1\DA OIAUP BİTEN
V1\KALARDAN İNTİBALAR
.
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~ahun
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·ııruınıın

ilhamı

ı·essaını Pariste
•
zengın ve meşhur etti .

Bir·

..

biı·ıl
ııir
flı(9

• 111•
rtı•'
ııit
1

el'

euı.ıl
· ıı!il~

aoır 11
(l)J:'

l'vı•~ı

.• blt
suJııt

·esiJJ'
rdeıı

nJdC'

kU~~
anıt·
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fJ!J(<I'

fışli 1 '
sutııt
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·ıJtlll'
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1Saat on üçü hiç çalar mı?) -"l!!!ı!!ll!l!!!(d
Tilkinin vaziyeti earipti.

Musiki

Rrlca ayakları üzerine oturmuş, etrafla kat'iyen
alAkadar olmıyarak sa(ja, sola biln, biln balcryordu.

Cenıalettin
Jan kabristamn yollannda
- Mlistantik efendi, bendeihtiyar babasını arıya arıya 1 niz mösyö Valbiyi gördüm,
nihayet mösyö Valbinin mezarı
Öjen amca aynı şahsiyeti göryüzünü sabunlarken telefon çacivarına geldi ve orada Bugmüş, sonra şu ihtiyar mezarcı
lmış. Heınen telefona koşuy r.
nar yerde boylu boyuna seril·
yine onu diri olarak ııönnüş,
lir arkadaş ressama çok sevdiği
miş ve baygın bir halde yathani diyorum ker şeyden eve!
inin vefatını haber vererek
makta olduğunu gördü. Babu canlı cenazeyi ele geçir'n. ze meraı.imine davet ediyor.
basım bihuş bir halde gömeye çal1.şmış olsamz nasıl
Ressam, bu
ren Jamn aklı başından gideolur derim .. tabii size vesayada
elemli vaziyet
rek hemen istimdada başladı
bulunmak haddim olmamakla
karşısında r ~
bu kabristan ınüstahdimininberaber sırf hususi bir müta·
kadaşına te
' den bir ikisinin yardımile ba!da kabilinden bu fikrimi serbasım oda.sına naklederek bir
dediyorum hani!..
Bu sene Pariste vı
kanepenin ilzerine yatırdı .
Tamam bu sırada zabıt
Yaııalı bir ressam « M.
Bugnar baba kemali müşki
katibi «Alanoz» un bir kadmııı
Vertesw çok şöhret kalatla kendine gelebildi ve ınü·
refakatinde bulunduğu halde
~ıştır.
şahidi olduğu müheyyiç vak' ayı
amırı
müstantik
efendiye
Bu ressamın şöhretine
her tafsil kwna ve odada
doğru gelmekte olduğu görül•ehep her millete men- Yiyanalı ressam, löpıik.c
zır
bulunan
Kabristan
müstahdü. Biçare zabıt katibinin
•ııp
siyasi veya maruf ı it yap.yor. Sağdan ltl dfminine
anlatb
•
etekleri
ıslık çalıyordu. Mösyö
tahsiyetlerin resimlerine bareu. Aktör Horold, ı Un .
Zavallı adamlar hele jan bir
Debura yaklaşll'ca nefes nefese:
lıtao
dc nburg, Lolt C?rc
...., sab unu kö pu.. kl eril e
·
ölünün dirilmesi gibi bu İşitil
- Mü&1antik bey, diye ba'Verdirdiği garip simalardır.
li verici sözler söylerken ay. r
memiş vaka karşısında şaşala
ğırd, size mösyö Valbinin
lierkes tırat cılur ve braş
sabunlu ve komik bir l al
dılar, vehlei ulada ihtiyarın birhizmetçisi
olan bu kadım ge~lııtken de yüzünü sabunlar. almış olan suratını görüyor.
deııbire bunadığına hükmettiriyorum.
'fte bu sabunlar muvakkat bir
Ve gayrı ihtiyari kahkahayı
tiler
amma
berikinin
yeminOnun l:ıaygm bir halde bulıı için olsun insanın simasını
basıyor.
leri
karşısında
buna
inanıruya
lunm;a.l..i:a
olan hizmetçi kadın
~ değiştirdiğini Vertesz
Telefon eden arkabaşı bu
mecbur oldular ve ihtiyar
ise:
tanlı bir surette resimlerle
kahkahanın sebebini bilmediği
mezarcı başı da ınüstantikliğe
- Efer.c!iwi biraz CYel diri
IÖsternıiye muvaffak olmuştur. için ressamın ani olarak cinnet
telefon etti.
getirdiğine hükmediyor. ve i4te
. Ressama bu fikr pek gaolarak ğör<lüm!. Ahır zamanda
Mösyö Debur İksel kabristal'ip bir hadise ile gelmiştir.
bu suretle (Vertesz) de sabun
yaşıyoruz; çünkü artık mevtanına alelacele geldiği zaman
Bir gün tıraş olmak üzere köpüğuüden ilham almış oluyor.
lar diriliyorlar, diye inledi.
Bugnar
babayı
kendisine
Mösyö Debur:
Çevikleşmek
muntazır buldu ve derhal:
- Efendinizi nerde gördü- Bizi mevzuu iıahs ıne
nüz? diye sordu.
zara götürünüz! emrini verdi.
- Bir kaç dakka soııra
- Evde gördüm.
her kes Mösyö Valbinin açık
K endlsimiydı? bundan
lahb başınd.ı bulunuyordu,
eminmisiniz?
Mezarın bir kaç adını ötesinHanımlar!
- Aman efendim, hiç ekde dirilen ölünün arkasından
lla/dırlarım ı
meğini yediğim velinimetimi
çıkarıp Bugnar babanın önüne
zırı güzel ol - .~=;:::::~ ı::==:P./
tanımaz olurmuyum?
f r :ıtbğı kefen duruyordu.
Irıasıııı
isler
- - Çok tuhaf doğrusu! Peki
rtıisiniz?
Sostcn Piman öteye beriye gidip
Bir Fransız
geliyor bu muzlim mes'ele hakefenc!iniz eve gelince ne yaprtıec:ınuasınd a
kında aklınca tahkikat icrasına
tı.
başlamış bulunuyordu; Mösyö
Okudıık:
- Beni göriinc:e: «Bonjur
kroşe ise kollarını kavuştur
<(
Elekler ...
Felisi ne yapıyorsnn bakalım?»
l<adın elekleri
muş, kaşlarını çatıwJ, derin
diye batınını sord:ı. Halbuki
her gün bir
/
düşünüyordu.
benim korkudan ödüm kopParça makasla lemw;a ydi gürılıi!f ıinıi= yibi yekdiiJerine
İşin tuhaf ciheti, ı bu gibi
nııilekabil ııe lanıııınl'n ııfki
ll?r· her gün bir cı;;; kısalıyor.
mesailde alelekser derin bir
müş, çenclarim kilitlenmiş oltecessüs göstermek itiyadında
~ılnkıt moda perisi b<iyle is- olar11k.
duğundan kenpisine bir cevap
tiyor, böyle emrediyor.
İkinci lıarekel: kollurıııızı
bulunan Tilkinin etrafında olup bulupta veremedim. Esasen
biten şeylerle hiç alakadar
Onun ar::ıısıına karşı ydyukarı kaldırırken di: kapakkendisi cevabımı filan bekleolmaması ve kemali Iakaydi
rııek, emirlerine ııııılıa/ı:fel
larıııı:ı
bıikert•k
ne kadar
med;ın doğruca yatak odasma
ile arka ayaklan üzerine otuetnıek tabii olmaz.. Eldder
kabilse o kadar aşu/jı inecek';8aldıkça bacak ve baldırlar sini: ııe aym sıırelle yavaş rar.ı.k etrafla katiyen alakadar yollandı, ·Sonro yazı odasına
0 meydana çıkıyor.
olmaması idi.
yavaş kalkacaksım::.
geçti ve bıraz sonra tekrar
Müstantik
Mösyö
Debura
ıı· IJu çıkı§, bir gösteriş içinÜçıincıi hareket: Birincinin
aşağıya inerek sokağa çıkaca
gelince, biçare adliyecinin bu
ır. Ancak Jıer gözüken ve
'aynıdır: Yalm: saı/ bacağı ğını söyledi.
fevkattabia hadise karşısında
9ü~/erileıı balı/ır gorıilmiye
rıı::. yerine b11 sı'f'er sol baca[Mabadı var}
apışıp kalmış olduğu aşikardı.
ıleuer mi? Yuni her kısa elek ğırıı: ilerıll' olacak.
Zavallı adam kendi kendine:
•auesinde meydana çıkan balHer sahalı beş 011 defa ve
Hilaliahmer gününde
- Sanki dirilerle uğraştı
dır gıi:el midir?
nııınlazamaıı yapacağınız bu
ğımız kifayet etmiyormuş gibi
Hilaliahnıer ı;;ünü oıc fieylıall.. Her gıin görclıi karekeller kaba ellen ayak
şimdide ölülerle uğraşmaya
ıııırrıaz manzaralar bize bıı lan önümüzdeki perbaşlıyacak
olursak halimiz
bileıJine kadar bıilıin adel<ll
11
ııksini ispal ediyor. Gıi üzerine tesir ederek size her- neye varır ? Diye mınldanıp şembe günü 2 bey ve 1
:eı baldırları o/mıyım kadın
duruyordu.
kesi yıple ettirecek baldırlar
Hanınıdan nlürekkep
~r ise boyunlarını mıilevekHele mösyö Valbinin cesedi
temin eder .. ı>
ldJıe bükerek suçu tabicıle
hey'etler bilunıum ınü
üzerinde fethi meyit amelirılJediyorlaı·.
yesinin icra edilmiş olduğunu,
essesatı gezerek Hit liııyır. Suç labiatte, yarayani
kafa
tasının, kamının
1
laliahn1ere aza kayd
:(1 'Jlcı def/ildir. Herkes gıi tabibi adlinin hissiz neşteri
edeceklerdir. Bu hev'~l bacak ve baldırlı olabilir.
alhnda lime Jime edilmiş olb·er kes bir parça azim ve
duğunu düşündükçe biçare
etler, devaire de gön1
r mııddet sebat ile zayıf ve
l\teclisi
umunıii vilamüstantiğin aklı çilesinden
11
derilerek aza kaydetlr~ çok yağlı baldırlardan,
yet şubatta içtimaa çıkıyordu. Bu nasıl olmaz şeydi
tirilecektir.
efendim?...
1 .ı kemikli diz kapaklarından

-43- Nakili: .4.

Bir sinen1a 'yıldızıııa
'reııı bir
.
ı;:apka ınodası ilha111 etti
~

isler misiniz?

Şu üç harekete behe -

mehal devam ediniz

Amerikan sinema yıldızlarında.>ı ( Civen Li ) aynı zamanrla
bir musikiş!nasbr.
Genç san'atkar musikiye olan meylinin verdiği ilham iie
ııon günlerde yeni bir şapka modeli icat etmiştir. Bu şapka
resimde gördüğünüz şekilde olup üstünde nota işaretleri taşı
maktadır.

Moda mütahassıslaruun ifadelerine göre (Ch en 'Li) nin
kası bilhassa Amerikada büyük bir raııbet gö·mektedir.

Yeııi

)rılclızlnr

)

bir

cak?

ırı] bacaklardan, kaba ayak

11
ekferinden
11
1111

kıırtıılabilir Bıı-

ilacı da idmandır.

1

''akat bu idman yüzmek,
91 ırl'ş t k
gib; '. e mc • top oynamak
lıe ıdmanlardan d~ğll, bacak
(' ~ıldır idmanı.
1
zel ve kısa eteklerinl~bı
la ıııcJa göstereceğiniz bacak~,~:ııızı.ı:_ güzel olması için
ke{ı~ca~uıız şey şıı üç hare.
l<ırJ 1 ıbaret olacaktır. Bı"i fi/· 'berı: Eller ve ayaklar biti ' lr ( ııazır ol! ) va::iyelı
aı,, .

11

fll/'

<<ıksıııız

lJir/ i .
flı-J. ııc hareket: Sol bacak
~- '' 1 d<ı kal ıııa k· ıızere
..
~
Vfl
scııı

likcu9, örıe koııacaksımr. ll~r
1ıucıu"ı111·• ııı •NlZllJt.'
· ,.ı resrıııc
•
1e

davet edilecekti, fakat
geçen seneki zabıtna
melerin tab'ı ikmal
edilemediğinden meclisin daveti martın birıne kalmıştır.

Sergi açılıyor
Yüksek san'atlar birliği tarafından kuşadı

mutasavver olan serği,
gelecek hafta içinde
açılacaktır.
Serginin
küşadından
evci b =ı·
n1üsamere itası düşü
nül111el ·tcdir.

ASRİ LİSANLAR

a·ER Lİ T-Z
Beyoğlu: İstiklal caddesi 356
HER LİSAN İÇiN HUSUSi ve UMUMi DERSLER

1 den 11

Şubata

kadar atideki lisanlar için yeni kurslar
vardır. Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtalyanca

TECRÜBE DERSLERİ

lVI ~C(~1\

Tt~ l

•

TJ)ll{

liraya

şamdan

•
•

gördıiğünüz şamdan

30o
, evel Fransada bir san'a.kar tarafından imal edilmit
ve son zamanlarda Nivyorkta
yapılan bir müzayedede (Blanş
lö Kler ) isimli sinema yıldızı
tarafıdnan 8000 dolara, bhim
paramızla 16000 liraya satın

"n

Meclisi vilayet ne
zaman toplana-

~16,000)

şap

alınmıştır.

Bu antika şamdanın digerle•
1 rinden farkı zil yerine kulla( Donna Li ) Nivyorkun bünılacak bir çanla mücehhez
tfik moda mağazalarından b:·
bulwımasıdır.
rinde modellik ederken bir
Şeyhülmuharririn
tesadüf neticesinde sinema
rejisörlerinden birinin nazarı
hasta
dikkatini c:elbetmiş ve sinemaEmektar ve güzide
ya intisap eylemiştir.
muharrir Mahmut Sa(Donna Li) bugün ayda bindık beyin rahatsızlığı
lerce lira ka7anan bir filim
yıldızıdır.

Kadın hastalıklrı

hekimi: Doktor

CEMAL ZEKİ
Her türlü kadın rahatsız
ciddi svrette tedavi eder. Şehzadebaşında Fev·
ZJ.y • caddesi 17 numara. Çar~amba ııfinleri fukaraya palıklarını

rasız bakılır.

devam etmektedir.
Matbuat cemiyeti
namına mumaileyhin
istifsarı hatırı karar•

ğir olnnıştur.

Ramazan geldi
Ramazan şubatın 11 im.
müsadif pazar gecesinden baş
lıyacaktır. Bu sene, havaların
muhalefeti dolay•İlll malya
kurulamıyacaktır.

Telefon:

ÇARŞAMBA

YAZI İŞLERi

6

on

ŞUBAT

1929

/:arılık;

Jlııuııııııer l\dıııile itlıaf

soba

ıl.dtia Ja/ıii

bir

işte geııe

karlı bir

ilıtiycıç olııyor.

l<trdı.

« İ.tiklfıl !ıarblnin son günDüşmanı İznıire
Ben de sü1111ri.diın o zaman. Yunanlı wı fl.eıııze döktü/elen sonra
Wu İslanbula hareket için
emir verdiler. Bizim takımı llll%da otıı: beş lıayvan var.
Hayım11lardarı her biri bir
çcwı~lu
iki nefere mevdu,
Ozerlerinde de muhabere kıt'a
suıuı tdcfonları var.
.Bizim fırka ilerlenıiye başltt<lı. Fakat cıksilii}c bakın ki
kalırlardaıı biri lwstalanınış;
bir lıirlü yıirıinıiyor. Halbuki
gu i /;alnıuk la lelıli/celi. Çıiıı
kıı, şnrada burada düşnıa11111
bir çok perakcııdeleri var.
Vala", dıişnıarı gideli ılç dört
olmuş; fakat dağlara
llğu»m~ 15-20 kişilik çeteleri
çok. ·Bu lıo:gıııı efrat e/lerirıe
bir iki kiji düşlü mü derlıal
ke.'ierlu.
Katır yıirı"iıııeyince ıııiil'! madiyen geri krılıy ,, rıız.
İ1ri saat geri kaldı/;. Kalırı
/>:11.'1il değil bırakll'ıwyır. Bı ra.ksak la:ıııin ellirıııiye kal·
karlar.
Askerde bir ıısııl vardır,
billıaxa
:;:'ivaride: llayııarı
oii8·x ayağını, l•rnağ1111 kesip
bölük kuıııandwww yalı ııl
serbaylura göslcrııı ek lıi=ıııı.
'le•!' ederse ye/İl', kendisi de
kuvaladık.

gün

eder.

Şimdi

bi:iııı

kalır

ne ôlüyor, ne ilPri yl diy.r. Ne yapalım?
D;qıındük

taşırıdık

kara;· verdik. r;eri
lralıttı;ımak içi;ı başka çare
JIOk.
Kw;;ıınla vurmak. ya bö lüle kıımıındam
yalıııl la
/ırıytar bakarda lwrşııla vurıillfftffllUZU anlarsa?
·"' yapalım? Ne yapalım?
K l'!•:ı İJı/(' i-fam elnıiye ka rn r ;ıcrdik.
l"ç lıay l'ımuı yıılar1111 çı -

ı

ls.

Po

3872

ıı;

..

h

(ADLER)
Yazı

Öndeki hayvana vurdukça
o koşnuya başladı. Böylece,
nilıayel, zavallı katırı idam
ellik.
Sonra tırnağım kesip baylara golürdük,
Mamafi korkumuz beyhude
imiş: Baylar falan gelip le
muayene etmedi.»
Celô.leltin Ekrem
~u.,.ıQ111mıııın11ıııu:ımııım™ııımıınmm11R1,..ın•ınu"""'-1

I M~.aJ.lim alman~f!ı

1
\
Turk maarif cemiyetı ta- ~
l rafından 1928-1929 senesi l
1 için neşrolunmuş kıymetli l
( bir cep takvimini ve faide- l
li malumatı havi bir muhta-

i

lı\ radır. Herkesin işine yar:Jar
'a

' Tavsiye ederiz.
.._IJ)llwınıoı11--11ıı-.-ı111ı
1

Seyri setain
postası
(ANKARA) vapuru 7 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.

Trabzoq iKinci

iLAN
;; Şubat Salı Ayvaıık sürat
..,
postası muhalefet havadan

makinesi

(Adler) in ufki hurufat tipi
imtiyazı münhasıran Adler
yazı makinesine mahsus bir
hususiyettir.
Arzu olunduğu kadar çok
kopyeler çıkanlabilir. belebet dayanır.
lliı: yazı makinesi 1898
senesinde ADLER fabrikası
trarafmdan imal olanmuştur.
Bütün dünyada 360,000
makine satılmıştır•
Türkiye vekili umumiliği:
İstanbul, Galata Voyvoda
han No 7-20, pasta kutusu:
Galata 447
Anadolu vilayatı için iyi
acentelikler ve seyyar me-

Yeni tertip

Karadeniz boğazı haricindeki fener
koptuğu bahriyuna ilan olunur

mağazalarının enzarı

ıttilaına

arzolunur.
Almanya Karlsnıhede \\'olff ve Sohn G.M.b.
H. ıtriyat • ve tuvalet sabunları fabrikası.
·

Ah me t Burhanedd'ın

u:ıııı{

Bahçekapıda Salih Necati eczanesinde
ihzar ettiriniz. Reçeteleriniz taze edeviye ile, ciddi bir dikkat ve istikametle yapılır. Dakik idrar
talılili 1G5 kuruştur.
Bahçekapıda Salih Necati ec1 yagı zanesinde taze birinci morina
balık yağının kiloluk şişeleri 90 kuruştur. Mağşuşiyetini ispat
edene hin lira var.
Çocuk gıdaları emzik, pantalon mu·
~amba, ğöğüslük, şiringa lastiği, Cam şirinğa, lastik sonda, derece gibi bilcümle eşyayı sıhhiye ile krem, diş macunu, podra,
k.:ıloeya, esans gibi tuvalet eşyaları uncul:ır sokağında yeni ıtrı
yat ve levazımı tıbbiye mağazasında ucuzca tedarik edilir.

...

Üsküdarhlara müjde

lUÜKAFAT:

10.000
LUTFEN DİKKAT EDİNiZ;
Bu seneki Tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zenginidir:
1 --r 10,000 lira ve daha yukan büyük ikramiyeler geçen sene yalnız «3» tane idi.
Bu sene <<5» tir. İsabet ihtimali % 67 artmıştır.
2 - UMUM İKRAMİYE ADEDİ: Geçen seneki keşidelerde yalnız «2,0()1')» idi. Bu
sene tam: «3,900» dur. Umum isabat ihtimali de tam:'ı.95 ()'.ani iki mislı)artmıştır.
3 - PİYANKO YÜZÜNDEN ZENGİN OLANLARIN ADEDi BU SENE GEÇEN
SENENİN TAM İKİ MİSLİNE ÇIKACAKTIR.

İspirto ve ispirtolu içkiler
n1üdürlüğünden:
İdarenin kamyonlarla bir sene zarfında vukubulacak
nakliyatı ilan tarihinden yirmi gün sonra ihale edilmek üzere
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin umum
müdürlüğün ticaret şubesine müracaatları.

rrüRKİYE İŞ BANl{ASI
Sernıayesi: tediye edilnıiş 4.000.000 liradır
l\nnnıi

İzmir.

l\lüdürlük

lilll ı

fngilizce ve Fransızç
J)ershanesi
Tepepaşı. Numara 51 Ha·
çopolu apartımanı. İngilizce
ve Fransızca muallimi.

,\ ıı l.aı·a

.\dana

.+..~ nılık

i-,iaıılJııl

Tr.ıh1,oıı

Zorıu uldak

lhıı•s·ı

[lı;lild ' SİI'

b.ayscl'i

İzmir

tiiı'esoıı

lUPrsiiı

Sa ıı ıs uıı
~dı·eıııil
;u it-.ail uı ııamel ıil, l.uml.ı;11·alar, Imoalar

' Gaalata kısmı telefon:
Beyoğlu:

247, 243, 684, 685
İstanbul kısmı telefon :
İstanbul 2842, 2843 . ·
Deposu : İstanbul Tütün
gümrüğü . Telefon :
İstanbul 3227.
Bilumnm banka muave hususi

Ahnıet
Firengi, belsoğukluğu, cilt
prostas, zafı tenasül ve ka·
dın hastalıklarını en son u·
sullerle az bir zamanda mu·
sait şeraitle tedavi eder.
Adres: Babıalı, cagaloğlu
yokuşu köşe başı numara 43
Telefon: İstanbul 3899

Doktor feyzi

H ı..ısusi dersler

A~·1!<ara
şubeleri:

itil

A. Şafhaven~er bank Ferayn, Nasiyonal bank für
Döyçland.
Merkezi : Berlin; şube
leri: Hamburg, İstanbul
«Galata ve İstanbul »,

15·000
12.000
1.0000

U n1un1

Operatör

o.

Yeni pl&n

ıs.ooo

lstanbulda imal edilmekte
olan Sanoderma sabunu fabrikamızın mamulatı olup Bem
beynelmilel sicil defterinde
25925 numara ile müseccel
bülunan (Kaloderma) sabunumuza müşabeheti hasebile
İstanbul Ticaret mahkemesinin 16 kanunsani 1929 celsesindeki kararı ile imal ve
füruhtu menedildiğini muhterem halkın ve bilhassa ıtriyat

ı ıır I),,vçc

larlnlZI

I. n.c i keşide (11) Şubattadır.

Mühim ilan

fiii!

mevkiinden

_

30.000

il

dubiısının

PıYANKOSU

iKRAJUİYELER: _L~

Cerrahpaşa hastanesi
operatörü
Galata köprü başında
Muayenhane: Beyoğlu, Rus
merkez acentesi. Beyoğlu
sefarethanesi karşısında 348
2362
numara! Suriye çarşısı aparMes'adet hknı altında datımanı 8 numarada. Telefon:
irei mahsusada şube acentesi I •Beyoğlu 1615·
İstanbul 27 40
•[

••
d
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BrıUık olacak gibi değil.
Bıı sefer kemendi, idam ipini
başka bir lıayvan111 arkasıııa
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İstanbul itlıalat güm1·üğiiM~~~~!e:
İstanbul

ithalat gümrüğü dairesindeki hey'eti teftişiye
odası zeminine dö~enecek (A) markalı 22 metre murabbaı
ma:ı mukavva muşammanın ferşi ite üç adet Hezaran sandal.Ya
ve iki adet kağıt sepeti ve üç adet paspas müzayede ve
mün..kasa kanununun 18 inci maddesi mucibince pazarlıkla
mübayaa ve imal ettirileceğinden talip olanların olbabtaki
şartnamesini görmek için yevmi münakasa Tayin edilen 6-2-929
tarihine müsadif çarşaııba günü saat on dörtte de müdüriyetteki komisyona müracaatları.

İstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları

Saatin ilri11 tarı/i•s 1

")011

Kurus
6ıncı

Sinci
4üncü
3üncü
2nci
linci

sahifede santimi
«
«

«

((

((

"

((

((

((

((

25
50
80
120
200
400

felgraf: istanbul Saat
İlan muhteviyatına dikkat
J!unmakla beraber bu husustı

mes'uliyet kabul edilmez.
Gazetemizde intişar eden
bütün yazıların hakkı
mahfuzdur.
sartları
Vilayetler için; Senelik 1700
altı aylık 900, üç aylık soO
kuruştur. Ecnebi memleket·
ler için: Senelik 3000, altı
aylık 1600, üç aylık
900 kuruştur

Abone

SATILIK HANE: Büyükadada Nizam caddeshde 38 N.
Şaban :25 1347
hanenin dörtte üç hissesi satılacaktır. Taliplerin 25 Şubat 925'
tarihine mü;5adif Pazartesi günü saat 14 te Adalar malmüdiirl'akPııll
lüğüne müracaat eylemeleri.
Güneş 7.081Akşam17,2i
lf- SATILIK EŞYA: Şişli Etfal hastanesinde 143 lira kıy
Ö~le 12,28 )'atsı 19.~6
metinde muhtelif eşya satılacaktır. Taliplerin 20-2-929 tarihine
ikindi 15,11 imsak 5,..
müsadif Çarşanba günü saat 14 te hastanedeki komisyona
,, ,. 4:c.•,n
,..
/
Mes'u l 1nucito:.
.....~a-'ıf>
.,..,,
müracaatlan.
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