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l'renler

t10NDERİCAT
aberleri, Niçin ve saire.

Gii.niin tarihi, Kari sütunu. Saat ~< 13 » ü hiç

akşama

geliyorlar

JANOARMA.LAR (i-ECE N )BET BEKLEDİ

Polis müdürü Şerif Bey, zabıtaı ahlakiye işlerine ciddi
bir ehemmiyet
atfetmektedir.
Emrazı zühreviye muayenehanelerinin günden güne fazlalaşmasını muc~p olan sebep,
Va bu r'enerl

~İneına sütunu, Dünya

limanda sis_,.

~~~ ~abab limanı

hastalığın

oldukça
•apı bır sis kaplamış ise de
'Q!ı~ seferlerinde bir intizam-

pan
liıruJI

ila·

1 ve

lıart

t~fı~

f42-

kra·

yan·

du·

neıı

d.ııı

gün
ak·

405

sefirimiz Vasıf
~ hamilen bugün muvasaQ(ıı beklenen Lenin vapuru
•..:re kadar Kavaklara muat etmiş değildi.

.0 skova
1

Geceleyin bir kadının
Yolunu kestiler
~lipte bluraıi Fatma hanım

!
z.

en

100
500
~ et·
altı

rı

I

lş b:ınkasındJo. alınmıştır.

Alhncı

fından kapatıla

kafil>iadtin huzurilc dün
çekilen kurada

Hediye kazanan karilerimizin
isimlerini neşrediyoruz
Sinema me'
raklısı karilerimiz için bir
müsabaka açmış,

30 kadın
ve 30 erkek
san'atkar resmi dercederek
en ziyade kimibeğeni yor su nuz, diye sormuştuk. Gelen
cavapların tasnifi dün bitti.
Neticede Almanların büyük ve meş
hur facıa artisti (Emil Yanings) in ekseriyet kazandığını gördük.
bu aktöre reyvermiş olan karilerimizin kuponlarını İstan
bul albncı kaEMİL YANİN<iS
tibi ad illi ğ ine
duğumuz veçhile (10) ikrami·
götürdük ve kura çekilmesini
yemiz vardı. Birinciye şehri
istedik. Kura katibiadil Gamizin büyük sinemalarından
lip Bingöl beyin huzurunda
(Jlabatli üı: üııcü sahifcd<>)
çekildi. Evelce ilan etmiş ol-

ınl\11~ w~~ii ~~ır~~nll«Ilii

ki bu gidişle baston-

culuk karb bir iş olacak!

{i

Zi hazreflerini11

evleri

p mu''
ler k onuJ d f
kt d•
d me e

ne

Miliız,;;~ ©ıfüıııw@ır

her yerde (5) kuruş

En fazla begenilen san1 atkar
(Emil Yanines) tir

baston yakışıyormuş!

llbarek
\
ramazan \

1

at
ush

ya

kapanacaklar

1 kapatıla bugün
«14» e kadar Gi z il randevu•
Arıwlolıı Jıallıııdcı lrerılairı S(ıplwıdıı/ı yarmalar,
inmiştir.
Bu- cuıu>< Y"'•n•<
ılıiıı arılılık.laıı a: sonra
'an gece evine giderken F enun sebebi de, gizli randevu
~ e caddesinde önün;ı MusHepimize birden geniş bir
fa ait binalarda vukua gel~~ \>e Ş~rü isminde iki kişi nefes aldıran fırtına durdu ve miştir. Dün kaydettiğimiz gibi evlerinin hiç bir resim vermeklatdllılş tecavüzde bulunmuş tabii hayat arbk başladı. Şim- Eyipte Üçşehitler mahallesinde sizin faaliyette bulunması ve
aleni umumbaneden çok karlı
~e ~· Fatına hanımın feryadı di, koca şehir, tuvaletine düş·
tamamen mahsur kalan (<16~
ıa,:~e mütecaviz~r yaka- kün kokot bir kadın gibi te- evin her an husule getirdiği olmasıdır.
Bu randevu evlerinin gün
-~lardır.
mlzlikle meşgul. Halka bir
inhidam tehlikesi, bu evlerin
( lUabadi ikinci salıil'cdc )
yıkılması ile kamilen bertaraf
~
llDınRJlll!ll ııtUIBlll .:ıınt.!! hayli azap veren et ve ekmek
buhranı da artık kalmadı.
edilmiştir.
Hanımlara
Nakliye vesaiti de eski intiHususi bir imdat postası
tarafından gece yarısı ahalisi
1Ş~lıtnbul ıuül'tili{jindeıı: zammı temin etmiştir.
Veni hasar haberleri
tahliye edilen bu mahalle
~u ll.hııtın on hiı'inci ııa
halkı münasip yerlere yerleş. Karın, bir çok yerlerde bir
~~l~'.si nünü ramazanı
Anlaşılıyor
tirilmişlerdir.
111
çok
hasar
yap!ığına
dair
yeni
ııa n iptidası olduiJu
Şehremaneti inhidam tehI\ oluıır.
haberler alınmaktadır. Bunlalikesinden haberdar olur olErkekten zi'"""''"'"'l!ııınıııııııııı1111ıııı · '"" ,.. •· rın içinde en mühimmi evkamaz derhal bir posta nezafet
kadına
yade
amelesi sevkederek yıkılan
yakışan bir şey
0
şişlideki
evlerdeki eşyanın kurtanlmavarsa o da
bastonmuş. Eskiden yalnız
h
ihtiyar hacı niiıikıla""
zesı•ne
zöı:leri Beyoğlu belediye nelerin, gecele•
dairesinin önünden Voyvadaya ri muşamba fen·
rle komşuya
uzanan caddenin karlarını degiderken taşı- aca~ı espı
niz suyu ile yıkamışlardır.
•ı
Fakat bu ameliye Arapcamii dıkları bastonlar
meğer genç ve
f;.l •
~~ ı
ır
1 ve civarı sekenesi için bir
l•e tİ lt haz- l felaket tevlit etmiş, dökülen küçük hanım
lara ne kadar yaraşıyormuş!
lııill e ı· İ ili ıı ___
,......._______________
deniz suları eriyen karlarla
İki, üç gündür küçücük
~~ 1\i .•lli.i.<'ıt•
birleşerek bu civara dolmuştur.
ellerindeki zarif bastonlarla
~~ l<:in ı\'
Arapcamiinde ne kadar ev
yollarda aheste aheste dolaı. 01ı.tv·ı
varsa alt katları kamilen su
"le<J
'' ueı; ..
şan küçük hanımlar, temenni
~İ\l' t•11 ('Yel
ile dolmuştur.
ederim ki, karlar kalkıp don
tıı;.~de ikaDün Şehremini muavini ve
lar temamile eridikten sonıJ
htınırtemizlik işleri müdürü Arap111
ra da bu bastunlannı ellerin"~ı ılııı·ı ev
camiine giderek bu sulan
den birakmasınlar. Zaten iş
ıı 111'!!nıunedışarı attırmıya teşebbüs etşimdiden, bir ihtiyaç halini
~;ıı::~·ı~rıııdan
mişlerse de amele bellerine
almıya başladı bile ...
lıı, 1 ulıııkadar su içinde kaldıklarından
Beyoğlundan tutunuz, İstan
11 , 1• l!;ına.
şimdilik bundan vaz geçilmiş1 11
bulun en ücra yerlerine kadar,
lııı- huı•asını
"'
tir. Bu su bugün denize isale
genç ve ihtiyar bastonsuz pek
ııı~ lllJ.cıJup
edilecektir,
az hatun kişiye rastgelmek
11,1 ~j?~i lıaJi.
·
Fukarya yardım
kabil oluyor.. Dün sabah köp1
'r•ıili:~u ('ılp.
Fukaraye yardım devam etrünün merdivenlerinden iner:ııı,ll. · llıı Hüze haline getirilecek olan tarihi ev
mektedir. Emanet yeniden 10
ken ayağı kayıp sırt üstü
ı.I\ lila l\J
l'
.
.
bin
lira
vermiştir.
•
•
yuvarlanan yaşlıca bir adama,
lr, l!eva . 1. . 'P 1ıa 1e ının reyı soru 1m U!) ve 1azım {J('·
Beykoz fukaraperveri mu11,~•t~sı~ıp
aluıııu!)lır. Emanet el,·cvın
bu iş için mu- hitindeki fukaraya çorba ve arkadaşı yarı acıyarak, yarı
•ı•ı. " lll'd
'
gülerek:
ı O\lectı
11.n mürekkep bir hey'et teşkilini düşün- et dağıtmıştır.
4 le\rııı1'' Bu
- ayl! -didi- evden çıkar
bey'et inkılap müzeslne neler konaca(jıBakırköyde ve Erenköyde
ken bastonu niye almadın?
edecektir.
(!Hahaıli ildn<"i [sahifede )

Q\l

aat

osacakıar

ka bir şey değildir. Gizli randevu
evleri,
şehrimizde
binden
fazladır. Buna mukabil mesela
Feridiyede yakın zamana kadar kırkı mütecaviz bulunan
umumhaneler,
sahipleri tara-

:Oskova sefirimiz

fcı·

art-

niasından baş-

olınamışbr.

u·

Tram\"AY 8J ; Düyun 2'25

alha

mudürlyetl,
meydana çı
karmak ve kapa~
mak için yeni tedbirler atıyor

fuunu.

da

2,53 ; Dolar 49,2.i !Jaltili .19.~0
/\n:ıJolu Z.2,20; Rumeli ~ .... o

85,l ,
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Gizli randevu evleri ve hastabk

Çalar ını?
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İsviçre

16 bin liralık ihtilası meydana
ande vefat ediverdi.

Ermeni mektebine
kurtlar saldırdı

~ - nci sahifemizde
h'I'elgraf haberleri, Polis

3-üncü sahifemizde

AKŞAMLARI NEŞROLUNUR
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Adamciğaz şaşkın
şu cevabı verdi:

Altınkum

iskelesi

Şirkeühayriyeden

ceza alınmasına
sebep oldu
Şirketi

Hayriye tarafından
tesis edilen Altınkum banyo
yeri şehir dahilinde midir değil midir?
Geçen sene bunun münakaşası olmuş, emanet encümeni
banyo yerinin şehir hududuna
dahil bulunduğunu karar:aş
tırmıştır. Emanet bu karara istinat
ederek ahiren Şirketi Hayriyeye 23 küsur liralık yeni bir
. ceza tarhetmiştir. Bu ceza
Albnkum vapur is1· elesi için
emanetten müsaade alınmadı-

şaşkın ı

f

- Bastonu sab.ahliyin erkenden bizım kız almış, mektebe

t

gitmiş!

Bereket versin, o kızın babasının bastonu varmış ta alıp
gitmiş,
ya evlerinde baston namına bir şey olmayanlar ne yapıyorlar dersiniz?
ne yapacaklar, kimi şemsiye
lerinin tel ve bezlerini söküp
bastona kalbediyor, kımi de
büyük annelerinin zamanından
kalma karıkadim gözleme oklavasını yakalayınca üzerine
biraz vernik sürüp eline alıyor,
sokağa fırlıyor.
Dediğim gibi iş, icabı mas·
!abat şeklinden çıktı, moda
halini aldı gibi.
Onun için aldı olan şimden
sonra bastonculuğa başlasın,
sermayesi 3 kuruşluk bir kiraz
dalı ile yüz paralık vernikten

ibaret.
Kaygusuz

'1 tınkum iskelesine bir nazar
ğından
Ş~ket

dolayı istenmekt~dir.

emanetin

kararına

itiraz

etmiştir.

Bir İtalyan meb'usu
İtalya meb'uslarından Sen-

yör Lonçini şehrimize gelmiş,
bir kaç gün tokatliyanda ikamet
ettikten sonra avdet
etmiştir.

Soa Saat

Sahife 2

.

~~~

(Dil'iııci salıil'Pden ınalıaat)

Dün akşam ve bu sabah
biri Türbe ve diğeri Aksarayda iki tramvay kazası olmuş
tur. Bu kazaların her ikisi de,
arabaların tekerlekleri üzerinde bulunan motörlere merbut
kauçuk borulann patlam:ısın
<l an husule gelmiş ve bu infilaklar son derece gürültülü
olduğundan yolcuları bir haylı
heyecan ve helecana düşür

Cümhuriyet halk fırkası şube
leri tarafından karla mahsur
kalan evler ayrı ayn dolaşı
larak kömür ve ekmek tevzi
edilmiştir.

Tramvay

şirketi

ve

şehir amelesi
Tramvay şirketi şehir amelesine «1000» lira vereceğini
bildirmiştir. Temizlik iş !eri
müdürü bu para ile amelenin
yattığı koğuşlara bakır semaver, çaydanlık ve çay kupalan
alacak, ameleye sabah, akşam,
çay tevzi edecektir.
Müthiş bir kurt hücumu
Dün akşam saat «6,5» ta
Şişli Ermeni kilisesi ve oradaki Ermeni itam mektebinin
yanına kadar bir kurt sürüsü
inmiş ve mektebin bahçesinde
bulunan çocuklara saldırmıya

müştür.

Bereket versin, yolcular bu
korkuları ile kalmış ve başka
arabalara nakledilmek suretile
seferler temin edilmiş, bozulan arabalar depolara çekilmiştir.

Bir kaza daha ...
T opanede
oturan
Ahmet ağanın 12 yaşındaki o.~lu Nurettin
dün Taksimde şoför
Ziyanın
idaresindeki
kamyonun
altında
kalmış, muhtelif yerlerinden yaralanmış
tır. Mecruh Beyoğlu
hastanesine yatırılmış,
şoför derdest edilmiş
tir.
zincir çalmışlar
İnebolulu Nivazi
ile
.,
, Ahn1et dün gece Unkapanında
Ahmedin

başlamışlardır.

Çocuklar korkarak içeriye
kaçmışlar ve mektep idaresi
de telefonla Beyoğlu jandarmasına
müracaat etmiştir .
Derhal bir jandarma müfrezesi
gönderilmiş kurtlar da çekilip
gibnişlerdir. jandarmalar gece
sabaha kadar civarda nöbet
beklemişlerdir.

Şark

demir yollarında
yeni tarife

Şark

demir yollan kumpanyası, Yeşilköy - Sirkeci arasında hususi bir tarife tatbikine başlamıştır. Bugün ilk
n1aYnasına girmişler,
defa olarak Y eşilköyden Sir43 kulaç zincir çalara 1
keciye tren gelmiştir. Trenler
deniz tarafındaki hattan gidip
kaçn1ışlardır.
gelmektedir.
Öldü ..
Hususi tarifeye göre, bugün
Ayakapıda beş gün
ilk trenin 8,40 ta Yeşilköy·
evel dört genç hir ka- den Sirkeciye gelmesi lazım
ken bir az teahhurla 9,10 da
dın yüzünden bıçak
gelmiştir. 9,15 de de ilk tren
laşınışlar,
bunlardan Sirkeciden Y eşilköye hareHikmet ismindeki bir ket etmiştir.
amele hastaneye yatı- 1 Bilhassa Y eşilköyden gelen tren sahanlıklara ve basarılmıştı.
13 yerinden
maklara kadar hıncahınç dolyara1annıış olan Hikmuştur.
met dün öln1üştür.
Bugün akşama kadar Sirkeci - Y eşilköy arasında 7 tren
gidip gelecektir .
Sirkeciden itibaren sağ tarahaki hat açılıncıya kadar
hususi tarifenin tatbikine deŞile kazası veznedarı Emin
vam edilecektir.
tfendinin besabatı rü'yet edileBekliyen tirenler
rek 16,244 lira zimmeti zuhur
Çerkesköyünde bekliyen eksetmiştir.
pres ve üç konvansiyonelden
Bu netice üzerine mumaimaada Çorluda bir konvanfeyhin dün akşam birdenbire
siyonel ve Alpulluda bir eksyefat ettiği Şile kaymakamlı
pres bala yolun açılmasını
gından Vilayete bildirilmiştir.
beklemektedirler. Çerkeskö-

Zimmetine para
. geçirdi ve öldü

~

/Cl/N ~ MUHAMIRf.

müstehzi
?ir tavurla yerlere kallar eğilerek kahya
kadını selamladı ve
bir siHei intikam gibi
~u cümleyi fırlattı:
- Hammfendi ansı
~ın inerler, sizi ararlar diye bir saattenberi burada gözcülük
~iyorum.
Kabahat
ettimse afbuyurunuz
Lalinur, ani bir feııeranı
gadaple, bu
~üstah hizınetçiyi sa•

. ..

«7»
ve Pendikten de << 7 » tiren
hareket ebnek üzere hususi
bir tarife tatbik edilmektedir.
Tirenler, deniz tarafındaki
hattan gidip gelmektedirler.
Diğer

hattın

açılmasına

kadar bu hususi tarifenin tatbikına devam edilecektir.
Ankara • haydarpaşa yolu
açılmıştır. Dün akşam Ankaraya ve bugün gene Adanaya
Haydarpaşadan
birer tren
hareket etmiştir.Ankaradan dün
akşam
hareket eden tren
de bugün öğleden
sonra
Haydarpaşaya gelecektir.
Bu akşam da Haydarpaşa
dan Ankaraya bir tren hareket edecektir. Ekspresin gidip
gitmiyeceği henüz malüm değildir.

İzmitte Kar yüzünden kalan

üç tren de dün gece saat 24
te Haydarpaşaya gelmişlerdir.

esrarcı
Dün akşam, galatada Arkadi
sokağında bir esrarkeş ve
esrar sabcısı yakalanmıştır.
Bu esrar sabcısı Dayı namile
meşhur bir İranlıdır. Dükkanında 15 kilo esrar ve 10 kilo
Afyon zuhur etmiştir.

Bir

Darülbedayide
Darülbedayi , Pazar gününden beri gece temsilleri vermemektedir. Bu gece yeniden
temsillere başlanılacaktır.

iş veriyorum
lık işlerde 30 - 40 - 50 kuruş
yevmiyeli işçilere ihtiyacımız
vardır. Arzu edenler Çakmakçılarda V alde hanında 49 numaraya müracaat etsinler.

atn1ayı,

ortaklık

burnundan fitil f til getirmezsem
yuf bana.

tutup yere
çarpmak istedi. Lakin
o, sözünü bitirir bitirmez yukariya, Nerinıa
nın

lamışlardır.
Bugün Haydarpaşadan

etıneyi

çından

1

hattında
Haydarpaşa - Pendik arasın
da bugün trenler işlemiye baş

Anadolu

ştk

I M.TUfffWJ .
•

kızı,

yünde hareket eden bir imdat
tireni kabakçaya kadar yolu
açmıştır. Kabakçadaki muhtelif tiren Çerkesköyüne doğ
ru yoluna devam edecektir.
Hattın karlı kısımlarının açılmasına devam edilmektedir.
Yollardaki trenler, bu akşam,
mümkün olmazsa bu gece
sabaha karşı Sirkeciye gelebileceklerdir.
Bu trenlerdeki yolculara
erzak gönderilmek üzere tayyare sevkine mevkii müstahke°'ce müsaade edilmemiştir.
Y olculann iaşeleri bulundukları istasyonlarda temin edilmektedir.

lu1hpe! hanınılarla a-

-113Ruın

Tespit edilecek pel( az
1
Çi!?J: 0!i~~:di. sahne kalmıştır

Er111eni
mektebine kurtlar
hücum etti

Aksaray ve Türbede
infilak ederek yolculara haylı korku
geçirttiler

hapgahı

yanına

1 savuştu.

O emin noktada, gürültü çıkarına)'l, bilvücuh
münasebetsiz
gören kahya kadın,
hiddetini gayza tebdil
ederek kızı takipten
vaz geçti ve kendi
kendine homurdaı,J.ı.
,\laca~
ın
•>

oJ..nn

Gazeteci *bey, öğleye
doğru evden ayrıldı.
Neriman H., nüktedan
ınisafirini dış merdivene kadar teşyi etnı işti. Oradan muanaka an1iz bir musafahai uryan ile ayrı
lacakları sırada gazeteci hatırladı:
- Af uhterem edibimizi nerde? kendisini
se tı.n1lanYı.k isterdiın.
()c'" ·· ! ıı ,.t : · ·t:ı-

"

Ankara postası bitiyor .

e 1 g ra
laberler

Şişlideki

ll<i motör

'I

lr

Trenler akşama geliyor

8 Şubat·

nin scyabotıe..
ri birbirile aıa..
kadar mı?

Paris

1

- 7

!

6--Fransız

gazeteleri,
Yoldaş Çiçerinle Türk Ha.
Vekili arasında vuku bulacak
müliıkabn, S. Grandinin Ankara seyahatile alakadar olduğunu yazmaktedırlar .

!Romanya-Rusya
ve Lehistan
1

Bükreş.

5 -

Romanya ~

ile
Rusya arasında tekrar münasebatın tesisi için Lehistan
hariciye nezareti tavassut etmeği deruhte etmiştir.

hint te

karişıklrk

Bombay 6 [A.A] - Gece
yeniden bir takım k:ırgaşalık
lar olmuştur. Mecusiler Pathanlara kücum etnıişler, bunIlırdan (3) kişiyi taşla öldürmüşlerdir. Mukabele bilmisil
olmak üzere Pathanlar.n mecusilere ait mabetlerdeki putları kırmış oldukları söyleniyor.

maznunları
Bursa 7, [H.M.] -Bu sabah
fesatçılık maznunliı.nnın müdafaalan başlamıştır. Cumartesiye kararın tefhimi muhtemeldir.

Bursa

Amele mücadelesi

Londra, 6 ( A.A. ) - İşsiz
700 maden amelesi Mom~o
uthsire de bir kör.ı.ür madeninde çalışmakta olan ve sendikaya dahil bulunmıyan ameleyi tehdit etmiştir. S'opalarla
müsellah polis kuveti iki defa
nümayişcilerin üze:-ine hücum
ederek dağ .•_ ştır. Bir çok
kimseler hafif surette yaralanmışlardır.

Maktul ve mecruhlar
Bombay, 6 (A.A.) - Mecruh bir mecusiyi hastahaneye
nakletmekte olan bir arabayi
takip eden müslümanlar üzerine asker tarafından ateş açılm!ştır. Asker diğer iki müslüman grubunu da :ıteşe btmuştur.

Kargaşalıkların

baş

langıcından

beri (22) kişin!n
maktul ve (150) den fazla
kimsenin mecruh düşmüş olduğu tahmin edilmektedir.

Mısırda

bir yangın

Kahire, 6 (A.A,] Garbiye eyaletinde mahallede çı
kan bir yangında yerlilere ait
240 ev yanmış 3 kişi telef
olmuş, iki kişi de ağır surette
yaralanmışhr.

Hasarat 50,000 İngiliz lirası
tahmin edilmektedir.

nesini tcn1a~aya ı~:ü
sait mevkide bulunan
Hurren1in, kapı aralı
ğından gözleri görünöyordu. Hanın1 ve
misafir - n1ütehevvir
bir dilsiz ağzındaki
boş şişkinliğe n1Üşahih
manali bir manasızlık
gösteren - bu bakışları

görerek mütekabilen
gülümsediler. Nerin~·..ı.n:
- Hurren1 - dedi gelsene. Beyfendi gidiyorlar.
Delikanlı,
cürmü
meşhut halinde yakalanan bir mücrim gibi
saskın ve mütereddit
~rt~:ya çıktı. Karınca
a : .. r 1a ye ,o-arıp
bir
....
'

>l

alip ve K. Kemal beyler, filimin heyecanlı bir safhasında
Milli mücadelemizin bazı heyecanlı safhalannı ihtiva etmek
üzere kısmen şehrimizde, kısmen de Adapazarında çe~il. il
Ankara postası ismindeki filimden geçen gün bahsetmıştik·
Bugün öğreniyoruz ki bu kurdelenin tamam!~nması pek yak·
!aşmıştır. 7 - 8 kısımdan mürekkep olan eserin ramazana kad_at
yetiştirilmesi icap ett' ğinden gerek rejisör Ertuğrul Muhsıllı
gerek san'atkarJqr ı>7.~ ~• ""vret ı;,,rf~tJTv•ktedirler.

Dün, yedi küçük
yangın oldu!
Dün şehrimizde ( 7 ) yangın
olmuş , sirayetlerine meydan
verilmeden söndürülmüştür :
1 - Mahmut paşada Tarakçılarda Ekseriye hanında Agobun iplikçi dlikkanından
yangın çıkmış,
odanın bir
kısmı yanmışbr .
2 - Mahmut paşada oturan T opkapı sarayı başkatibi
Aziz beyin evinin bacası tuiuşmuş, söndürülmüştür .
·3 -- Vefada Hoca Gıyaset
Wı mahallesinde petrol inhisarı

memurlarından

Kazım

beyin soba bacası tutuşmuştur.
4- Bakırköyde küçük bağ
da basmacı
İzzet ağanın
kulübesinden yangın çık~,
kulübe tamamen yanmıştır.
5 Göı.tepede Ahmet
ustanın marangoz dükkanından
talaşlar tutuşarak yangın çık
mış, dükkanın

bir

kısmı

yan -

mıştır.

6 -

Beyoğlunda Derviş

sokağında ahçı Jeponenin evin den yangın çıkmış üçüncü katta
bir odanın döşemeleri yanmıştır.
7 Küçük A yasofyada
Ramazanın evinin bacası tutuş
muş, derhal söndürülmüştür.
1 ~a!lanı;;la

beşuş

çiftin
vanına geldi. Gözleri
)•ere ınöteveccih, yüzü

kıp kırn1ızı, dudakları

rasedar idi. Ne selam
ve~di, ne bir kelin1e
söyledi, ne de iki gencin yüzlerine bakmak
tenezzülünde bulundu.
Ellerini uvuşturarak
acip bir vaziyet aldı.
Gazeteci :
- İzzetn1eap - dedi o-idivorum
ve vadinizi
o
beraber götürüyorum.
Beni çok bck1ctn1ezsiniz değil mi?
Hurrem, gözlerini
kaldırdı,
derin bir
iğbirar ile Kamran
beyin yüzüne baktı.
(Mabadi var)

Bir ihtilas
rivayeti
Şehrimizde

hali

tasfiyede
bulanan bir Bankanın hesabi
cari şefi olan bir Ermeninin 50
bin lira açık vererek Parise
firar ettiği şayidir.
Mamafi mezkur banka bu
haberi tekzip ve bu zatın ban·
kadan (2) ay eve! istifa ver~·
rek ayrıldığını bildirmektedıt·

Ahla sızlıkla mücadele
(Birinci sa 1 ıi'".-ıll'ıı mahal)

geçtikçe çoğalması , emraZI
zühreviyenin de çoğalmasını
mucip olan sebeplerden birİ'
dir. Zabıtaı ahlakiye hemeıı
her gece bu gizli rande~
evlerinden bir kaçını tehartl
ederek bulduğu vesikasız ka•
dınlan muayeneye sevketmek•
tedir. Pu kadınların yüzde 90 1
kadar hastalıklı çıkmaktadır.
Polis müdürü Şerif bey•
hergün bir çok mektüpler al•
maktadır. Bu mektüpler nıe·
yanında, Anadoludan İstanbula
gelerek ahlaksız kadınlar ta•
rafından yüzlerce liraları çalı•
nanların müracaatlan da vat•
dır; bu gibiler paralannın aŞı'
nlmasından fazla olarak haS'
talık kapbklanndan da şika'
yet etmektedirler.
Gene bu mektüpler meya·
nınde, filan yerdeki rande\fll
evinde, filan kadından hastalıl<
aldığını yana yakıla bildirell'
ler de az değildi.
Aldığımız

malüınata

göre:

zabıtaı ahliıkiye nizamnanıe~
bir taraftan derdesti ta<JJ'
olmakla berı:ber, polis ınii'
dürlüğü de
gizli rande~
evlerile ve gizli fuhuşla yeJ11
ve ciddi bir mücadeleye gi·
rişmek üzeredir .
.
Henüz mahiyeti ifşa eclilıııı•
yen bir tedbirin yakında tat·
bili edileceğı ve bu sayede
gizli randevu mahali kalın~
imkansızlaşacağı temin ed
mektedir.
Polis müdürlüğü, eskidell
• il'
Zabıtaı ahlakıye memurJugııdi•
da bulunup ta elyevm keJ1
• h~a.ıa
I •
=<-'"-Ü <{f/'
1erıne
memur s........
. it"
rerek randevu evleri sahıJ' W
rini igfal ettikleri, para aldda
lan anlaşılan eşhas hakkıdıt·
da müteyakkız bulunmakta

lf;

b;

Son Saat

GüNlJ.N

Bir merkez memuru

:~

Sahife

j

Devam eden mes'ele

Emanet, süt muKeyfi muamele- ı flisaat on üçü hiç çalar mı?
den bir ay apse ~l==:?.=i:==~.~;;;;;;;;;)~;;;a
.. ;;;;;m;;;;;;~,=-.!i;;!i;Eir.;;~ • ayene yerleri aç- ( Sİ t 'l ( ı
ıı 1 )
1
·~ ~l }()'T l(())" ll(l~lJJ tlli•e(tl maga çalİ,.ıyor 1 l - ( - mahkum!
İstanbul üçüncü ceza mah ~'
. ·~· . - .
ı İstanbulun bitmiyen mes'ele- Gelecek sene
Hint hükumeti kemesinde
O zamana kadar hıç gormedıgı bır oda ıç(nde bulu- i !erinden birisi de « Süt mes' l b
f
bir müddettenberi
nuyor,
karşuında
da
şeyfa11
gibi
biri
duruyordu
elesi
» dir.
u
işi
emane
bitaraflığı ihlal muhakeme edilen bir merkez
~fi rıhı

·

\

1

mi etti?
r as

~~ata
1

ajansının

verdiği

göre Efgan kiyamı
a&k • Baha Sakı tarafından
td.ijerı müşavir olarak davet
lMııı? iki İngiliz zabiti kabile

lltr. iŞierdir.

Diğer

taraftım

~lınden bildirildiğine göre
ı\~nullah haz.retlerile Ali
C edin taraftarları arasında

lİ~a ile Kandihar arasında

8ah etli muharebeler olmuştur.

llıa a Sakı, icabında kullanıl

~e ~

ede
abı

50

.e
bu
an·

ır.

eY•

al·

memuru hakkındaki karar bildirilecektir.
Beşiktaş merkez memuru
İsmail Rasih beyin, kö~rü tahsild;ırlarından Ziya efendi ile
diğer b.risi arasındaki münakaşaya mlidahale. ederek, kutusunu boynundan çıkartınp
tahsi dan h ,.. kola sevk sure·
tile ~·azıfesinı sui istimal etti·
?ıi mevıuu hah tı.
M hk.eme
rmü sabit görmüş, merk z mem rur. m, kanun v I' zamm tieblığ etngi
suretten bd ka, keyfı muame e
y pbg ve yapı masıru emre igi
için ~ z
nununu 228 inci
ınad esi muc.bince bir
ay
hapse ll!.:hl.üın et • ir. M hkeme, aynı zaman a cezanın
teciııne mahal olma ;ğ'ına da
karar vermı:r ir.

Üzere emrine bir tayyare
e~!ıne- ini fngilizlcrden rica
ltf_ıştir. Diğer taraftan Efgan
be~ son vaziyet hakkında şu
!!atta bulunmuşttir:
~' Aziz
mt"mleketimlzin,
~telerde gördüğümüz, esefIJıijrVekayii elbette kes .. rü.._.1u ınucip oluyor. Bu irtica
••I
e.;.,
it~ ~.. un millet ve vatanını
kamız
bi! '? gençlerimizin yorulmak
\t ltııyen mesaisi
ile hitama ı (Ulriıwi ...:ılılfı•ı!Pıı ıuahııl)
r,~ğini, ilim ve temeddun .
birinin
') aylık abonesini,
~~ ~tının cehil ve taassubun
ikmciye (3) aylık abone, (31
~· ~anlık sahifesinin yerine
~ olacağını ümit eyli;oruz. üncüd! n (10) uncuyjl .kadar
1
birer aylik abone vermeyi
• zi ve Efgan milletini müte~~~ e.~en bir şey varsa o da vadetmiştik.
Kurada birinciliği (Beyler·
te hhukümetinin hukuk şikena· j
l!ıı· arekatıdır. Gazellerde oku- beyinde İsn> iil Niyazi B.),
ı,tiıtuhıııuza göre İngiliz tayyare- j ikıncil'iji (Kaşımpaşada Yokuş
~~ er giln hilr ve milstakil 1 çıkmazında 16 numarada Naci
~ı: ~eınleketimizin üzerinde Sefa B.) kaiandılar. Birer aylık
nbone kazanan karilerimlzin
~ adır. Acaba ademi müis II'lerıni el berveçhınti yazı·
bı~ esini resmen ve sarahaten
yoruz:
~i~~ eden İngiliz hükümeti
3 - Kadıköy Moda caddesi
\• hllkümetinin hukuku düvel
Hüdad
t Şdkir H.
~aıııına muhalif bu hareke4 - Nuruosmaniye Nazire
~eıı h:ıbe-rdar değil midir?
Ömer F vzi H.
Ududu ıçinde temeddün
5
Harbiye Nişanla~ı
. ,Çarpışan bir meınle-ket 1 e:ıdde i 9 numarada N zaket
~ı 1nde diger bir memle- ~ Halil H.
~!aYyarelerinin cevelanına
6 - Kabataş 12 numarada
1
?t
~ukuk cevaz v nr?
l\'edeıı,iye H
ı: liınt hükumeti İngı1iz
7 - Kadı öy
eQirmeba:ı memurlarile lngiliz nı Fransız mektebi Güzin
tıı 1 1lın ve diğer Sefaret
Hayri H.
Si!A darda mukbile
8 liiU~larile ecnebi tebaasının
İrfan H.
~ltııı İnsaniyet namına de9 ~ Harbiye Milazım Yu% eylediği iddiasında bu. ~Ot
b sa bu hnl tayyareleri- suf Ziva B.
tr gün Afganistan sema·
10 - Kumkapı N' ancasın
~a tevelaruna sebep teşkil da Tülbentci okak 33 mıma
1 'llıcz.
rada Muzaffer Raşit B.
~g~ •
Bu zevatın hediyeleri gele' ıııyet namına deruhte
~ ıı hareket sui istimale
cek perşembe gününden iti~:ktınemelidir. Beynelmilel baren matb amızda tevzi edi:ııi\Jı ahkamına muhalif ollecektir.
tı d!r.
.
Karilcriıniz beşinci sahifaİ~bnıstan ile lngiliz hükıl· mızdaki sinema sütunlarımız
eynlnde dostluk rabıtası ı dıı . nıüsabakaınızın n~ticeleri
bahkıı.da m"raklı tafstlat J.ıu
~ti' ~lhetlc Beritany;a hü~ ~ ltıın Hint hükümetinin
ı:ıcaldardır.
~! tek~tlni tashih edeceği
dir. Bundan başka bir haylı
1'~ıııstan ile olan dostasair tebeddülat daha vardır.
) e' .~ b bnı m haf:ıza eylf Darülfünüun binası ile
"!.~! §Ü ed n beridir.
Beyazıt meydanı arasındaki
L'.~'"••r ceza ı·ef ı Sabri bey
i temyu
yin edilbulvarın NC'cati bey caddesi
. • h kuk reisi Raolarak tevsimi tekarrür et~ınsıııı .ağır cezasına

sul 1ıakimleriııden
be &lirne müştantik~~~b " leyman Hayrı bey
~ Folu muavinli~- ine, Os'"'lııj"ev:ı;i
bey
anakkale
1•.
91ne tayin edilmlşle.r-

(;eııırıfı•flin
na doğru uzattıp kendisini
bog" mak istedig" ini anlattı.
Alancy bu çok vazıh niyet
ve maksat karşısında bütiln ce-

-41- .\'akili: .1.

Zabıt katibi ile uşak bu
korku ve heyecanın tahtı te •
sirinde bulunurlarken ışıklar
da birdenbire sönilverdfler ve
b-ir

1

cereyanına maruz ı saretini

hava

kaldılar. Tamam bu sırada

l

toplıyarak kaçmak

için geldiği kapıya döndü.
fösyö Alanoy kcndisir · b"r 1 Fakat kapınun eşiği üzerinde
• y'n süründüğü"lü h:ssttt".
ikind bir çekik gözlü e bı- 1
Zavallı zabı kati i te-!Jed
rincisi kadar müheykel diğer
k ı
tımağa kad.ır titreyere e nbir şeytanın durmalı.ta oldu
•
- d'"u ve bu ı"k"ıncı· h ad e ki ·•rı· b s t onu sag• a , sola nunu
gor
ı
if
kor
{
t
t
· · · !:'1"b"1
savurmıya b Ş1a d ı. He
ya e e t ı k ı b",rıncısı
•
bil
ı
·
k !la
ku sundan ne yaptıgını
mez
rendisil'İ bog.nak için
o hır hale •elmişti. Zabıt kati - rını uzatardk zabıt k~tibin"n
hının can hav ile savurmuş . L~rine doğru yürüıniye başoldu_ a sopa Fransuvanın l<a • · ldC:ı.
fasına ras.,clm:ş o'acsk ki
Alan y vaz"yetınin vahametini
kavradı. Bu "ki '"cytan
1
Mösyö Alanoyun ayakları yer d e
y tan bir cesede takı m tı.
ı.. ıd. :uı
e geçırdlklcri daEiçare zabıt k.i.tıbi o :ı:i. iri
l kada boğuvereceklerdı. Meryadaki rin etameli ko idek r.._qlık ortasında ay ğ nın
bır cesede takıldığını his , •
rinde· pisı pisine ölüp gitmek,
dince bus.bütün çıldırdı. Bir pürumit bir istikbal gözliycn '
c.l• .;ıire korkunç, mevtaı b"r
z bıt katibi için pek feci bir
_
aksetti.
Alanoy
raş
J
r
j
•
k bet olacaktı •. Esasen ken5 3
. o istı'kbal ve teıfi ugrun~
r--lnde, alnından soguk t r
:ı ı
.,,
b 1
k d
l · t" H 1
~Pelerı' •ızaral< kulak'kabarttı.
um
ara
·a
ar
g~ mış ·
a~
d'"
~
Bu ~es diyordu kı:
1 b ki terli yerinı; ı;ok kor~ç
- Ama tuhaf bir adam ' bir ölum, cehcnnemı bir ak ha I eli deki bastonla ne mobetle kıır; !aşıyordu.
b..ıye. bırı?ktı nede eşya: Her
Mcisyö Alanof e's ve ncveeyi altüst etti.Alemi lahut:d n " idinin v rdiği bir cesareti
ezbu ane ile di~l riı!" sıktı
g elir gibi yukarılardan a
'e :
elen bu yafıancı sc.ui i:itfore
Ya Allah! Diyerek kamösyö A 1anoy ~ıfırı tükMti
pıdan dışarıya fırl.ıdı. Hayret!
ve karanlıkta bir elinde talın
E afınC:.ık' iki Ş ytd dan hiç
bastonu digerini, bir şe~e
b"risi zabıt kat'binin firarına
·
·
·ı
·
•
w' olnıamı~lardı.
ı; rpmama k ıçın ı erıve uza nı
Y
bir halde i erilt:miye ba ladı t
Zabı 1,:· ıbi k ıdis::ı: yeni
d"n kara lık a"' da bulunca
Zabit katibi bir an eve1 k· .ıçmak, bu netameli ve hortlıık.ı
kendıs:ne- yen:c! .n bır nesnel·öşkten b.ır ayak ev 1
ı.lnin temas etıic: i hisc -1 •
ak ıçin l{orkusundan karan•
AnJan Y rabbi I Su
nhus
l:ğı. rağmen hızlı 'adn'nlaı.a J." kte çilesi fıenüz hitama
yol alıyordu.
: d gir mi di? T
m bu
sır da b.r el , b
nçc •abıt
·Birdenbir Alanoy
g6:t!erG kAtibini -:ılundan y:ıkalad. v<
önünde kuvvetli bır ı~ık"pqrhır ses kwagı dibinde ~miadı:
!adı ve- zahit katibi dehşe i11- Môsıö Alaroy ! IV!i>syö
den bir nare salıvererek gözAlanoy 1 Kendine gel bec ıahu!
!erini bila ihtiyar kapadı.
Arlık 1:. k dan fazlaydi. lsAlanoy o zamana 1 adar gör- ~ tintak hakıminim talisiz katibi
nıediği ve hiç görmemiş bulunbır in itiyi müteakıp ayakları
duğu bir odada buluııuyordı.ı.
üzerinde ileriye, geriye bir
Karşısi'nda çekik badem gcizlü
müddet sallandıktan sonra •
iri yarı, bakır renklı suratlı
b'\Yılaıı ve diışcrkcn elektrik
ceı:yanının inkitaı üzerme odabir adam, hayır hayır, claha
sından dışarıya fırlamış buludoğrusu bir şeytan duruyordu.
nın Ôjen aın nm k 0 ilan
Bu hayalet kollarını kavuşarasında vucudµ kas kab kes\·
turmuş, şeytani bir tebessümle
!ip kaldı.
gülümsiyor, gözleri ateşler salf
çıyordu.
Filvaki o gece mösyö Krose
Alanoy artık ayakta dura- , pek erkenden yatı;nıştı. Uykumıyacak bir hale gelmişti. Elin- j sunun tatlı bir an;nda Tilkinin
homurtulariyle yerinden fırladeki kalın bastonu zabıt kii• ~
Ô
.binin
titrek
ellerinden
halııun
yan
jen amca avluda boguk
tı
• boguk sesler, ayak pıtırtıları
üstüne düşmüştü. korkudan
titrek bir sesle:
ıl itir gibi oldu ve:
r - kö·kte bu gece gene bir
- İnmisin yoksa cinmisin?
I
l
! d ıye mın ld an d1•
şey er o uyur
diye sordu.
Öjen amca sırtına alelacele
Beriki cevap vermedi. Fabir rop dö şambır geçirdikten
kat dudııkla..,ndaki iblisane te- · sonra, aydğında aba terlikleri,
bessümu daha ziyade yayvan- 1 ·ı ümkün mertebe güriıltü et·
!aşarak çaprast tuttuğu kolla- J ınemiyc gayret ederek dişarını yanına indirdi, sonra bu 1 tıya çıktı.
kolları zabıt katibinin boynu[ Mabadi var ]
1

1

1

r

mı•şt•ır.

lf. Rasatane mudürü Fatin

bey cumartesiye Ankaraya
gidecel tir. Bu seyahat rasa·
tıınenin bütçesile al.lkadardır.
Ra~t. eye (60) bin lira tahsis edilmiştir.

r:. il. fır/,ası. bıı afıil.cı•ıııııı
jill lıir /e:alııırıı rı/ııı ıl ıı:ere
licı,o{ilıı Jir/,.cı biııasınııı ıısl
/;ısnı•m Fı:•lıTıısy•ma 1 1 ı 1 .,;s
elli. llıı wrd/ı !J' ,ı<fı.ıi.ı ı,,._

açılmadı. Bu işin ne olduğunu

lnı cııııı/ cluı olıı. a/, JrrJ.. .ın.

~iutr~t~n h~i.~y~~~an y!:ı~~j

, ıis,

borda. ına
b.ı<rlaını" ve donnı.ılc
zere bulunan ınürct-

göre:
111e5'

tadil

defll

~~~lkenlinin serğü-

yeJJİ

gi-

ilıııİ'
tat•

yede
111aSI
edil•

Bir malulün
•

•

şı'kayetı

tebatıınıza lazınıgelen f Bendeniz iki kol 'e hir

ıııil-

e

bizi

1tı ve bi teşekkür

n.11bul liınaınına
!~. il Ley lei deı-f·a
f.!l)
• • •1
lbı.ıı ge.nı::ıı ı c
sı-tı dan haraketlc
~t lar.a adasına kitli11 ıken,
fırtına
ı. de .. .
.. .
·ı v
. . sen ruzgartı.r 1!lke11 direğinıiz.. •11·\1
1
•ıtı : 111?. yı olını~,
11

t

1

• ll

l11.er!nc BüYük-

in ani hizn1et ve nıuave neti Zİ) adcsıle yap-

çekrnec 1in D Jirn1en
burnun·ı iltica etınek
zarureti hasıl olınuş
tur. Fal·at fırtınanın
şiddeti aç, .• u ·uz ve soğuktan f cci bir suı:ette
n1üte'e!' -ir olarak hizi
dcnİ7. oi·t:

111ıştır.

ınünaschetle gerek nıezlnir vapur
zabitanına ve gerek

ıni.irettebatına

al ni
tesckkiirlcriınizi iblağ1;1a Yesatetinizin rica

ında hırak

edcrinı.
~lezktlr

nuştı.

yelken scfinesi nıürettcbatı nan11na sahibi
.
Hüsnü rcıs

l~t·rekct ''e in o ırn
da açıktan geçınckte

Feyyaz Yapuru
henıen üzerinıize gel-

Bu

olan

1

*

avaktan 111ahrutn bir
İlltiya t zahit iyinı. 'Yeni
harflerin talin1 vetedrisi ile nıcşg-ul oluyor
ve hu suretlcdc vevıni
nafakanıı tc111iıi1 edchilivorunı.

)'alnız

hanıuhalifcti ,

val;ırın
fazla kar ve

yağnıur
yağ-ınası sağlanı insan-

lan bile

hareketten
atıl bıraktı.
ı Terede
ka d! ki hi.z ınallıller
hi·· ;~. yapah!!clinı. Bu-

_J

"

d ıeueCClf

.~">ıır isfrrıle ı.,;akımlwı (lfıt•
'1

/.'wf,ır

,

kııra;-1111

r < /'l'ıı

den frr/1111 ·si i~h ri/,.
.ııııhll /ıır lrııı.ıs Jııı ıl

,ıaıı ı
/,ıı, k

11/ma/,

ar:ıısımııtı

Jı 1 /,ır.

1,/dı

.ııı

ıı

Jimli.ıjelııı lcı/ıh [ııı ı /u eli .ııılı

ulmıık

ı

1 • 1111

·''

Iı/ıcjı

"
/, ı

ıııdıa/'i/ılı· be ywı cclilıııcf.leaır.

ve keyfiyeti
/-. ,ı •rasıı m ı l · ..•ıııl • ılı.ı.u
Şe f
~
~ehremini
muavini
ri
fııtıl iılcırı lıir ı c iyt'i c l ı , ·•
beyden sorduk. Mumailey del c/,lerıml'l,lt•dir.
dl ki:
!Jııjcr lcıraf! m /ıa r
ıılı
« __._ Süt şirkeH!e Emanetin
alakası yoktur. Evvela bu nok- ı/ırıır:ıı uol"C' Jitl.aııın İ~l >I • l
ı ;ı, yd 15ııhesi Spor ı ·/ l'ı 11 •
tayı bilmek lazımdır Emanet,
( '},,IJ(} ) /irrı i e /'İl' ycfrcfım
süt şirketinin meclisi idaresine
t!a l ııl111111ırıl: k ırarıııı ı•erınl§.
dahil olabılmek için 7 bi:ı
İ 1ı.ıılıııl ıı in bir " Slwliııııı ıı
l"ralı
aksiyon almıştır, süt
111 ·ıı e•li/,11cf ıl t'/'C /•ı llll 1/\~irketine E · z.netin
verJig"i
'
/cıı lalı ısııl l· ııırı,ıdlcıı lcıııiıı
para bundan 'barettir \'e şirket
infisnl etmeyıp inkişaf etsey d"t
ııl•ıııııııı~lıı-r. fi,, i~ içiı, 1 maEmanet otuz. bin lıralık aksi neliıı fıclı « k serıc sll'f ıırsa
yon alacaktı. Şimdi şirket
ıı/ıı.ıııar ıı ere bu/re barıı i
infisah etti, Emanet te 7 bin
ı, rı•ıı ıJİ kııl•ııl •'ll11/i pıır"
!ıra kaybetm:.Ş oldu.
c. fı) » lıiıı lırw İl'. Iııı ııcıı-.ı
Teşekkür eden sınd:L:tan
' ıle qrlerı·I, seut ar cı ı1fıııııc·ıık,
aksiyonerlere para verilirse
<il SC/11111 .'1111' (/, ı/;ICl'İ ıl'İıı ılı•
tabii bir mıktar da Emanet
alacak ve zararı bu nispette
( ;!.) ) fıiTı iira ı•,•ri/cn [,lir.
m rak

et 'k

azalac'lktır.

Bugünkü

.llıikwlıır/ar, İs"11ı/ıııl ftırcı-

vazıyeto

le :ısı ldwrrur cıfcoıı
.
~c lince··
." Slııdiııııı >lllll /ıa.~lirrlıle sair
Süt muayene meselesine 1
gdınce : S"it çirketi si.t mua·
ıı:ıı !cmi/c,lııı /cıı.~i111i ciw5oıı •
k b
1k
1, t•l;/cdirlcr.
yenesi için ok a aşına
urın; ücret alıyordu. Şirket in- r,;mı:=ıaıım=--~!il!lllll!llllll!ml
fisah ettikten sonra Eına'let
süt muayene mah:ılleri açmak
istedi.
yardım editlİZ.
Süt satıcı..-ırının teşkil ettikEn fcliiketli zamanlan
!eri ş:rket bi:ı:e müracaat elti
m•zda imdadımıza yetişen
ve dedi ki :
Hilallahmer bu günii kendi
« Süt muayene mahallebayramı olarak kabul etrini ben teds edeyim, Buna
miştir.
mukabil muayene ctfğim süFelaketle mücadele eden
tün her okkasından «3» kuruş
alayım, bunun «60» parasını
bu hayır ınüessisesinin bayEmanete vereyim, «60» parası
ramı, bugün vatanın her
kendime kalsın. »
köşesinde verilecek müsaEm:ınet bu teklife razı olmere ve balolarla tes'it
madı ve muayene mukabilinde
edilecektir.
hiç bir para almamak şartile
Hilaliahmere yardım etsüt muayene yerleri tesisine
mek ve ona aza yazılmak,
karaa verdi. Bu muayene yerfelaket zamanlarımıza ayır
!eri «11 » muntıkada açılacııkdığımız küçük bir servetten
tır. Alat ve edevatı tedarik
kıymetli olabilir.
edilmektedir. Yakında açılacaktır. Bu işle sıhhiye müdürü
bey meşguldur. Size daha
ziyade tafsiliil verebilir.»
/iııc/a

il' •a mere

6uitün Hilaliah~

Sıhhiye

mü.d ürüne
gl tıned 1k ...

Beyanatı esnasında « gaze-

. 1
insanlarıdı» şeklinde bir iltifatta da bulunan Şerif bey·
efendiye izahatından dolayı
teşekkür ettik. Fakat tavsiyesi
veçhile sıhhiye miidtlrü Neiet
Osman beyi aramadık
Zira muntaileyhin bir müddet için gazet.ecilere bir şey
söylemı;:meğe ka,rar verdığini
biliyorduk. süküt~nü bozmak !
istemed]{.
teciler dünyanın en

sevım i

irell"'
\

h l'I

Süt şirketi infisah ettikten
sonra, Şehremaneti süt mua·
yene yerleri tesis edilmesine
lüzum go"rdu"'
·
1nfisa h e den
· ket
k bet
şır kelre a .
etmek üzere teş~k ü etmış
olan süt satıcıları şir eti,
Emanetin bu tas vvurunclan
haberdar olur olmaz muracaatla süt muayene maha!leri
tesisini deruhte etmek istemistir. Emanet 0 zaman bu
talebi terviç etmemiş ve süt
muayene yerlerini bi,zat emanetin tesis edeceğini söylemiş.

na ıınınzaın olarak bir '
de o günlerde sokakların

aldığı

vazi -•eti

ırctirirseniz

fecı

tröz önüne
.....

hu •vüzden
••
hissolunan tce"sür iki
ınisil olur.
Sonra hu gibi ~·azi
vctlerde halkın f ınn

mere aza
yazılıyor

Bugün 7 Şubat Hilaliahmer günüdür. Bu sabahtan
itibaren hanım ve beylerden
mürekkep hey'etler şehrin
muhtelif mahallerini dolaşa·
rak aza kaydetmiye başia
mışlardır. Bu işle meşgul
olan haıum ve beylerin kollarınds HÜaliahmer bazubentleri vardır.
Bu gece Türkuvazda Hila!iahmer menfaatine abaha kadar ~evam etmek lizere
danslı bir müsamere verıle
cekt ir.

Yunan

murahhasları

geldiler
!\lühadek· Yunnn ha:;
nıurahhası ~l.l)ıvan1an

<lopulos ile hukuk 111iişaYiri 7\1. 1\lanıopuloi>
İara tchacünıü, insanı ve fenni [ıza 7\1. ·ratacidden nıüteessir ede- arakis bün ı-\nkaradan
cek bir vazivcttir. hu- şehrinıize gelnıi·~Jerdir.
na hiı· çare· hulunnıa
Bunların ,arın 'fürk
sını

ahi)G.ıdarlardan

bekler ye isteriz. (:unkü hu noüç hir İs• t!c<rilM
dir.
l{arilerinizden
1\hn1et ~ükrü

~

ha~ n1urahhası <:en1al

Hüsnü B. ile birlikte
ı\nkarava
avdetleri
nıukn rrerdir.

Sahife 4

ldm-ei

hıuıııst.velı9JJ'

Me:ktc:~n

vorida
•• •
tıırt z t ~

ı

•

r ()

•

lere veri

re ilerlerken

iiöyden lıiç b ir haraket
eri görfil::ZiY_ordu. Bu hal
Bayraktar Mwtajayı kara duşuncıye saldı.

-68Köy lıller bu borcu j rczelcr de bulundukedada tcsanıüh göster- \ lari yerde durdu . .l\lus-

de bir kanun layihası
hazırlanmış ve B. M.
meclisine sevkedilmek
üzere bulunmuştur.
Vilayetlerin başlıca
idarei hususiye işlerini
esasen mektep ve yol
nles'eleleri teşkil etmekte olduğu ve bütçeler de buna göre
ihzar edildiği cihetle,
bu iki mühim İş idarei
urhumiyeye alındıktan
sonra idarei hususiyelerin işi hen1en kemen

Kövlüleri

sıra

kalmıyacaktır.
Mamafi tahsilatın

idarei hususiveler
nla•
rif etile icrası ve bu
işlere
ait
icraatın
Vekaletler tarfından
yapıln1ası muhtemeldir. Diğer bir habere
nazaran, Nafia vekaleti valnız tarik bedeli
nakdisinin yüzde ~ıu sini

Şarkta

kapılınıştı.

ile fa-

Ziraat usulleri
· islcih ediliyor.

laka~a çekınek, ınuh
tarı~ dişini söknıck,
inıanıı sarığiyle bir dut

.l\1ardindcn yazılıyor:
· l ·• l
.l\lerkezi l)ivarbc {Jr o mak üzer~ şark vilayetlerinde tatbik edilecek ziraat usulleri
hakkında Avrupadan

a 1Yacina sallandırnıak,
ö
samanlıklara ateş vernıek gibi şeyler zihninde geçit resnıi yapıyordu. nıamafi ,hiddctinin en büvük kıs"'
mı köse Ahınede nıütcvcccihti. Habis herif
kin1 bilir nerede çubuk
doldurup safa:a dal111 ıştı? Onun kaytsızlıl 1. . .ı, l Ö \ >·ı ,şüphcyo{
g
liıleri de
k~ytsızlı ğa
sc vketnıiş olacaktı. O
... c•·zat: ·1 • d"ırtle en a~,.ır

alacaktır.

aıctedlleooktir. Şimdi
lik ruznameye alınan

mevad da Ticareti hariciye kredisi ve sanayi redisidir. Bu raporlar odanın alakadar şubeleri müdürleri bulwıan Mehmet
,AH Nısfet ve Vahit
beyler ta:rafından ihzar edilmektedir. Bundan başka, her han~i
bir müessese bir mes ele hakkında bir rapor yapar ve ıu şubat
perşembe gününç kadar verirse., bu da oda
rumamesfne ithal edi-ttcektir.

Bir aylık liman
, faaliyeti
Geçen ayın başından
nihayetine kadar limanımıza ( 826, 730) ton
hacminde (463) vapur
gelmiştir.

Bunların

(257)si transit olarak
geçmiş, (206) sı muamele yapmıştır.
Limana gelen vapurlardan (94)dü Türkdür.
Bir ay evel gelen vaJ?ıİrların mıktarı ise
(391), tonilato hacimleri (940797) idi.

Diyarbekirde elektrik
Diyarbeklrin elektrikle tenviri için lazımgelen tesisata
başlanmıştır.

radvo,
.

siiıe,

tiyatro
-

FERAH SiNEMADA
K. Cevdet bey tarafından
Kundura imalathanesi
Aynca sinemada:
ZULMETLER PERİSİ

~~~

[p-

0

ctnıi, tir.

i~tikbale çiknıadığını

·

sureti kafiyede anla- •
dıktan sonra atının

afh a t b o~

28

a

Şuha

Bo~nak ağa, Hacı ı\li,

kı'bar

Pehlivan, hu İşaret
üzerine
bavrakün·ı n
1

J>ıllllllı

aı'lr--.lp.r
1
~t ·.1 ~

d aveı.ılu!r
. J.J•J •
mı:ı:ı:lill•ııııı: ı ,

1.."'".111111:111[ '::

Peştemall4 yıkanmak gayrı sı h h i imiş

_J 8 3-Afulu11Tiı·i: l tll"i.o.: Jfıtfıl

,.,ız ııl n nı }o · unuz. ili
Ben:
sıkılae · ı l, ıw var·~ ııııı·.
- Ne olacak'!
adeti
lıii \' lt• .. iı·Priye p!
Diye kızın yü:.1üne bak·
mal il<' · uirl'1° ı•J, oıııı'"•
ttm. {{olumu bıraktı.
- Haydi, dedi. üstü· ıslanır, vüı·ııılüııiiı1 • l
~ır. Cildlılizdı>l i 1111"
nuzdoki havluları vel'in.
ııı
tın
sel'lwsl olarak
Ayal)ıoızdaki nalınları da
1
almasına mani olur· '
çıkarın. İçeriye böyle {Ji·
ı·ı sılılıiıliı·.
~
rilmez.
Jlaılt'ıııki ayıp deni~1
- Pe tcıııalı da <:ıkaramatleınl,i adPl IJiiyh'
cak mıyım·t
ve uene madanıki I~
- Elbette.
mal ile girmek uayrı
- Nruul olur?
hi imiş ben de çıktıı'
- Neden olmasın?
Hicabımdan
aır;
daha O ııtanmatlıktan '
ben mi utanacaj'jılll"
yerlere geçecektim. ·
Bu J,ararı verdilll
Şu liısaoların hazan nakadar tuhaf ve mantıksız tallılklıule de gmu~ 1'~
du ihtiraziyo dPrıJI
hisleri, haraketleri varı.
l'Ueselu hen, yanımda ki etmedim dcı!JII .•
. '·ıl
-· lUatınaze1, ıur
cinsi latif ile bir odada
halvet olsam bunu hiç de kanızı döner ınisinlt•''
Gülerek döndü ,.,.J
ayıp saymanı ve halla
teklifi filan b~klemeden · de ııoı;teıualı çıl<tıf
1
kendim soyunurum ve Fakat genP. bir lürlfl.;il
den bırakmıyor, Iııı ·,
yalınız soyunmakla da Ik·
·ıı
Ufa etmez onu da teşvik le de kısmPn nıl'stuı · o
ve yardım ederim. Ayıp mi muhafaza ı\tıııı•I•
yordum.
.
mı, de{Jilmi, düşüncnem
tl
l
1
Tekrar bana
bile.
1
Halbuki işto ~imdi, gene Pe!jlemah l'limdl'n 1\ 11
ikimiz yalinlz olduğumuz ben cas Pavlak, Jı''·~
halde ve onun tPkllfı kar- adeııı llbasi ile 0
kaldım.
şısında, nedendir, utanı
İsi
l>lskinl
P"e
vorfil1
yordum.
•
•
il
Ayaklarımı nalından kur- tan ba!jka ı:are yol• ~
_ İ::;te rledl(Jin ol~
tardığım, omuzlarımdaki
soyunıtul>ı'
havluyu teslim ettij) im rıl ı·ıııtak
•
•
1
di ne olacak, datııı
halde elim bir tiırlü peş
tanıala gitmiyordu.
delleı· var'!
A
- Hu kapı< 1an •ıt;•('I.,
Tereddiulümün devamı
reı·ckslnlz. Glr<llı)ioll
genç kızı sabırsızlandırdı.
de dtı!2 yaımcaksınt/.• 1
_ Raydi, çabuk olsanı·
ra lmrsınıza iısatıel •
za, dedi. Sonra fü;i.i.rsünüz.
•
1'
kapıdan birinci saıoı
Esasen zanfsınız da.
- Fakaı: bu, nasıl olur? bil olaPaksınız. O ı •
_ isteı·senlz hE>n çıka- zalıatnaıucler var, 1
rayım.
ve ona göre lıaraket
- Çıkarması kolay ama. siniz ..
- Pek fıhl....
.
- Anııuası ne"!
Dı>dhn ve neler 0'1,
- Ayııı değil mi ...
ğinıi, ııe olacaöıını lı 1
üyle bir kahkaha koydiğinı bu yere (UiS 111
verdi ki koca meydan Çin
diy<>r"k girdim.
çın üttü.
1
(Uahadi ~
- Den utanacak yPrıle
.~ı

ı

ıs

..

"'"

.

ı·e

ilim\"~~"),\'" "' '"' "'
rıli nı

muı.ırr.ıki\' Ctlcr kaz.ı~ııı<rır.

ba)'atıııı ıııu

Bazı

Dadayda bir kadın f arafindan
mağlup edildi

başlanıyof
An,ltaracia . önünıüzd el'~1
esnasın.Ja da su sıkıO
kilmemes\1 için Dahiliye~
· d"d
,,,ıe
ı en ı·
azım ,.
ıeti· şım
birleri almaktı.-dır. Bu~t
olarak su mi:tcha ~
fikirleri istimzaç e,-1.illll~
Atpazarına bir ıı:~ .
yapılması ve Cebeci ılı. ~

·a;

cede cesur bir kadın tarafın
dan mağlup edilmiştir. Vak'a
şudur: Bu köyün on dakika
kadar yakınında bir ev vardır . Bu evde Zeliha isminde
bir kadınla kocası oturmak·
tadırlar. Dört gün eve! bir
gece , bu eve mülasik olan
ahırın

koca

zarı arasına

kapısı açıldığını karı
işitir ve derhal dışarı

fırlarlar

su f esf5ı

yapılmasıf1ô

Dadayın Bezir köyünde bir
ayı oldukça heyecanlı bir hadiseye sebep olmuş ve neti-

Iar tefrişi

., _ı .. tı

beşyw.ıll

ve icabıııd'ıF
şehirdeki bin metro Ol
. "fa
su deposund an ıs.ı
mesi ve bilh:ıssa «Şalı" ı
n» ile Kayaş arasındıı 1'
edilen ve Romalılarda.JIçl
su haznesinin kum .''~ıs!
dan tathirl ile kabtlı lı"
bir şekle ifrağı 111ii~er
!arca düşünülmüş çar

ve bir de görürler ki

oe

ayı ahırdaki öküzü çıkar
miş götürüyor. Karı koca ayı·
nın üzerine
atılırlar.
Çok
heyecanlı bir müsaraayı müteakip öküzü kurtarırlar. Ahı·
rın kapısını iyice kapatırlar

bir

'"11!

ıeleJ.ı ıu thı

A~karad

ayı

ve karı koca odalarına çıkar
lar.
Aradan bir saat kadar
ıl I
Her akş:ını meşhur Balalayka orkes~ası
1 1
geçer, ahır kapısı yine açılır.
, Bu defada ayı ahırdaki ineği
çıkarmış , götürüyor. Erkeğin
1.
,
,
OPER SiNEM Si 111
cesareti kalmamı tır. Fakat
ıı •" 11 cgi •rııı i
ı Zeliha göz göre ineğinin ayı
tarafından yenmesine taham" luc OPERA SiNEMASINDA im edile, IRF.. RJÇ ile >t
mül edemez. Aşa kaçar baltayı kapar \te tek başına ayıya
hücum eder. Zdiha ile ayı
arasıda cereyan eden bu şedit
müs.ıraada nihayet ayı mağlu 9
pek hl· sl
mÜes <I·
•l<' d uyuk
Rus
;
\ j ,." . bu <ıhc er dı
, .hı oı n rı an , ~• ' okla ı her• 1fa •aç akı
olur. Aldığı balta yarı-larından
- lilavt:.ten: BALALAYK .l\. nın ;kinci haftası ve ROGE:J akan külliyetli kanlara r:ığmeıt
homurdana homurd:ına orP"'t·
:'ıı J 1 '.~_...'. -:·ıo ıllll. y• "li prı.P,"•a~
_ l'.
·-- , na kaçar.

~~ı~~.;,:ti. ~~;ır~~ r%:1n~~ ~~: bil
1

•

aı·ırı

Hamama çırıl çıplak girilir ve öyle ;yıkanılırtflll

Bir

Bu sene <le geçen
sene olduğu gibi tarik \IŞlliEiııııH•R•E•M•A•N•E•T•l•B•U-A.KS•.A.M. .
bedeli nakdisi 10 lirasaat 21,30 da

)

Buranın bir a clt~t i

/Janltlali111
Salonunda: Bu geee
iNCESAZ

bir ınütchassıs gctirilve cuma gümistir. Bu zatın isıni
·
nü 15,30
1\1. Çinadidir. i\1. ÇiMÜJDE
nadi, o ha ·al itle otuz
' "' 1
g ünlük bir tetkik se11111111
i~~~il
. ·aha t i • ·apnıı!;i ve bütl··ın çi ftçilerin huzur u
, -VOLGA
· muva
- ff d k ıye
" t ı"
.. VO LGA.. fili ının emsa 1sız
I" )•~· ı"'l"ı·lf
ı"ıı tu·· ı·k oca- 1
( POLA N.EGRl n.ın son t e.ms ıı·1 ~u azzamı
n "
bir konf cra n•
AŞI' J)ll~EN(JLERI
~<r,ında
vern1is.' tir. l~unun 11<.'filmi ile beraber bütün bu hafta dahi
ALHAMRA
Si.NEMASINDA
t iccsinde bir zinı a t
ı tlevafn edecektir. Her iki filmin uzun olması hasabile
her
{)irli,>·i t esisi takarrur
gün ancak iki matine verilec'ektir. SU\are saat 21 ,30 da

köse'· e
·· , bu utanınaz
k
·' 1 >ayra
·ı,ına ı{lazımdı.
t ar k·öy 15
· t"ık~ 111etine uzun uzun
bakarak
kiınscleri n

yanına tophındı, ınl'ıi·-

yolların
doğrudan

doğruya Nafia vekaleti
tarafından inşası için

-

.

Ticaret
odtısınııı kongre günti
ve nıme.mesi tespit
edilmiştir. Kongre şu
batın 24 dncü
günü

Mamafl İdarei hususiyeler ve meclisi umumli vilayetler hakkın
da henüz halledilmemiş bazı mesail vardı!'.
Bu meyanda mektepler ve yollar meselesi
şayanı dikkattir.
Mektep vergisinhs
tamamile Maarif vekaletine verilır.esi ve
ilk mekteplerin kam
len l\1aarlf vekc\leti
tarfından idaresi ~
zuu bahsolmaktadır.
Ayrıca
Şoselerin

idmse

n

etmiş bulunmaktadır.

taf a :
- Baka yoldaşlar dedi - Kadıköylüler bizi adanı verine koma(hlar. Ne karşı çıktılar
ne bir kel oğlan olsun
gönderip «Buyuru~!»
dediler.3 Bu hakaretın
altinda kalmak caiz
mi?
Çapul için fırsat
anyan ve İsmail a*a
nan11na yapılacak ış
lerin sorgusu olmıya
cağı nı bilen üç arkadaş tereddütsüz cevap
Yerdi:
"?
- Elbette caiz değil,
t ı.
Bav-raktar .l\lustafa Bizi tanımıyana kenşu n.;ühin1semeınezliği dimizi tanıtırız; yakabir türlü hazınedcmi rız vıkarız. Sen hemen
'
ruhsat ver!
' erek atının iistünde
. .
Bayaaktar, hiddetinin
tehevvür raşelerı geçı
rivordu.
Rusçuktan merkezi sıkletini ihsas
çıİ{arken adil, munsıf, için alelacele sordu:
- Ya Köseye ne derhakşinas bir ağa gibi
hareket itnıek, halkın siz? arkrdaş nan1usuna
nıukayyet
olnıayıp
maline,
ırzına değil
en küçük bir meyve köylülerle çubuk safası
yapar. O dahi yolsuz
ağacına bile askerini
iliştirı11en1ek, tarlalardevil midir?
Köse Ahnıet, bütün
dan bir tutam ekin
kopartmamak için at- bir köyden ve köy halkından kıymetli idi.
ların ağzına - Rumcliyc ilk geçen f eraget- Çünkü köy, nlalı nliri
kar nıücahirler gibi - ve köv halkı ise alelakiseler taknıak azmini de re;ya idi.
Madabi var
taşıyan
yiğit adaın,
kara kara hulyalara

seler hile l(ö~e Ahnıet
elbette onları i rşat edecekti. Halbuki görüıı(ı~te kiın ·eler yol·tu.
Ohalde su vüz elli ki" .
..silik ı ~ f reY.e, kolunu
sallıva
allıya köye
girı~ k ve saatlerca
barınacak yer aramak
icap ediyordu. Bu vaziyet ne çirkin bir düşÜklük ve küçüldüktü.
Kadıköy halkına i ·mini tanıtamıyan bir adaın, nasıl olur da bir
kasaba ve atiycn Rusçuğa ayan olahilecek-
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~ret odası

Dahillye \'ek~
,
Vilayet meclisi
..,
milerinin içtimaa da-.
vetile yeni sene ~
lerinin Mart gayesi~
kadar ihzarım tebliğ

yanındadır.
1

Romalılardan kalan

Jı~

W

ponun kaç asırlık oldıl ,,
keoloji mütehassısları~
keşfedilememiş ise de ııı
kalesinin muhasara :ı:~.ı.i
. eı .. •!:'
nnda suyunu temııı v~d
hakkaktır. Kaya~ deJI
muhtelif mahı:.ilerın d
kat~aları toplıyan b 11•11 j
talhirİ ye irtibat teıtlı
mül cdilmc~tedir.
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Size Jıer zaman ttğbmuli
yahut acıklı ~eglllr anlalaaat
de.fjlllz ya .. Bir gün <1'ı hi kô.ye yerine dau f aidel.l malumat okuyuverin!
llfeselô. şu sırada neılB,
grip Jıer tarafı kasıp kavu rııyor. içimizde öksürenln, ak1
sıranın haddi hesabı yok.,
O Iıalde siıe nezleden kurtulmanın çarelerine dair bir iki
nasihat vermenin tam zamanıdır zannederim ..
Bu çarenin hemen hepsini
bizzat kendi nefsimde tecrılbe
etmiş olduğum için şifalı tesirinden emin olabilirsiniz!.
Bundan bir buçuk ay ev -

/{iş eğlenceleri arasında

Kardan heykel
Yapmak moda oldır .
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ı,· lier mevsimin kend:ne göre
d'.r güzelliği olduğu gibi kendille göre de eğlenceleri varlı ır. Bu eğlenceler her sınıf
alkı alakadar eder. Zengin1er kızak kaymak, patinaj
~aPnıak gibi lüks eğlenceler
1•
~.llıde yaşarken en fakirler
ile hem beyaz kar üzerinde
topu oynamaktan meni
llefis edemezler.
l<ış ve kar yalnız esbabı
~:yf için değil san'atkarlar
çuı de bir faideli eğlence

'ar

ollıı'.

{fi'ıtl'l

ılı-jil midiı ..!

Nitekim bundan geç n
halanmızdan birinde de bahsehniştik.
...
Bu defaki resmimiz bir heykeltıra'l•n adeta çok yüksek
bir maharetle kardan yaptığı
bir kızağı göstermektedir.
Beygirinden kızağına ve kı
zağın üstündeki insana varın
cıya kadar mermerden bir
heykel gibi görünen bu san'at
eserinin, hafif bir güneş huzmesi ile eriyip gideceğini düşündükçe insan gayn thtiyari:
- Yazık ... diyor.

Tehlikeli
hiroyun
voı·ı

oı•ııı
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hll l

Nezlede• llllrtubnak

llesmini gördğülimüz bu
•daının ağzındaki
nesneyi
ile zannediyorsunuz? Bir dft~lik ve ya püro sigarası mı?
'.°''Yır ne o•. Ne öteki. Bu,
~İnde « 350 » gram mevadı
llıfilakiye bulunan bir fişektir
'te bu adam bili perva hu

Soğuk

seyredilmekte imiş.

EınniyC't _a_z_a-lc_l_ı__A_lb_n_du-'"nyanın maddi ve

Bankalar
b}· e en d}•Ş e
içindeler
ı

manevi en kıymetli madenidir.
Bu daima böyle idi. Fakat
harbı umumi bu kıymeti daha
ziyade arttırdı . Albn paranın
tedavülden kalkarak mevkiini
Kağıt paraya terketmesi üzerine bu san maden büsbütün
ehemmiyet peyda etti ve bittabi muhafazası da müşkülleşti .
Kağıt paraların bile
bankalar arasında nakledilirken maruz kaldıkları tehlikeler
"düşünülürse

insanların

altın

nakliyatında

çok dikkatli hareketlerine hak vermek lazım
dır.

A.ıııerikada bankadan haili;. __

'7

altın

nakledilirken

bethiliye vekaletinde dosyalar
usulu
bahiliye vekaleti deVairde tutulacak dosYaJar hakkında bir
~lll tespit ve vilayete~e tebliğ edilmiştir.
lqtın~ .nazaran, evrah-.ll ıçınde yalnız bir
··ıeSeleden

bahsediletek
; . • ayrı avrı meseleler
•Çı
y ll ayrı ayrı dosyalar
\>a~~lacaktır. Dahiliye
ı: aleti dosyalan viYetıere göre tanzim
~ilr.-.. .
.
..ı «dŞtır.
V ılaYctler
'<(! b
.
(!..ı . U suretle haraket
"tckı erdir.

esnada nezleye tutulmuştum.
Ama nasıl nezle, Allah düş
man başuıv versin.. Dehşetli
bir şey;. Aksırığın, öksürüğfüı
biııi bir para.. Baş ağrısı,
vıicııt
kırıklığı da
üstüne
capa ..
Neyse gene Allah razı ol sıın eşten dosttan.. Biri beni
bıı halde
görıüıce halime
acıdı. Dedi ki:
- Hemen şimdi eve git,
ayağını sıcak suya koy ve
derlıal yat!.
Yaptık ama nafile/. Bere ket versin bir ikincisi;
- Sen deU mb;in, dedi,
hiç nezleli vücuda sıcak su
değdirilir mi? Soğuk suyla
banyo et bire birdir,
Bu havada soğuk suyla
banyo etmenin fecaatini bir
düşıinıin .. Fakat katlanacağız
çare yok. Çünkü ilelebet nezleli gezilmez ya, iyi olmak
lazım/

~eği ağzında patlatmaktadır,
il Avrupada büyük bir alaka
~

veldı. İlk soğuklar bastırdığı

Resmimiz Nevyorkta bir
bankadan diğer bir bankaya
altın taşınırken zıhlı otomobH!erle alınan tertibab göstermektedir.

Adanada bir
ölüm iddiası
Adanadan bildiriliyor:
Adana An1erikan hastanesinde tedavi edilirken vefat eden bir
hanın11n ailesi, tedavi
şeklinin sakim olduğu
noktasından adliyeye
müracaat etıniş ve
tahkıkata başlannnştır.

Rüşvet

alan
me'mur

Rüşvet alırken cürmu meşhut halinde

yakalanan Adana kazanç me'muru hakkın
da takibata deYaın
edilınekle
herahc ·
kendisinin aynca tasfiveve tabi tutulınası
tekarrür ctıni:;-tir.
•

sular üzerimden aka
aka zangır zangır titriyerek
yatağa girdim.
Biri geldi:
- Amaıı, dedi, seıı galiba
perhiz ediyorsıın, nezleye karşı vücut
ıııııkavım olmalı ..
Ye ..
Arkasıııılaıı başka biri sökün etli:
- Sakm lıa mideni hafif
tut!
Tavsiyesinde bulıındıı.
Bııktıııı ki yatmakla bu
işiıı sonu gelmiyeuk belki
ayııktıı geçiririm ım'il<üıaza sile kıılklım matbaayo geldim.
Yolda her l'lıstgeldiğim twıı
dık bir şey süyleJi,
İngiliz iıızıı içmek, bıırıırıa
lino11 sııyıı çekmek, Trebe11tin rıılııı, ilıi alıir ..
O akşaııı eve döner döıı mez, bunların hepsini birden
tetkik ettim. Az kaldı mürgıı
ru/ııırıı cenneti aldya uçuyordıı. Beynim karıştı, midem

Ziraat

bankası

nın ikrazı
Ziraat bankası Ceyhan ve havalisi zürraına ikrazata başlamış
tır. Bunun sebebi geçen sene pan1uk zürra ına yapılan ikrazatın
iyi neticeler vermesı
dir.

Matbuat balosu
ve kotiyonlar.
Türk matbuat Cemiyetinden:
Bazı müessesat ve fabrikalarca matbuat balosunda tevzi
edilmek üzere gönderilmesi
arzu edilen kotiyon ve sairenin nihayet Şubabn yirminci
gününe kadar Cağa! oğlunda
Matbuat cemiyeti merkezine
teaiim edilmesi, aksi takdirde
kabul edimeyeceği beyanolu·
nar .

btılandl.

çareıi

bülıüı

sinirluimch

... &\il~

Müsabakan1ızııı

bir ~ balladı.
hd. gün bayguı bir halde
ıatmış kalm11ım, Kendimi

Ya/ıu,

ıslak

Sinema meraklısı 843
kariimiz iştirak etti
Emil Y aninQsten sonra en fazla rey alan Billi Dov,, Vilma Banki,, Şarlo,, Duğlas
Fcrbanks ve İvan Mujokindir

)

yatmak Jıiç akluıa
gelmedi mi? Nezlenin en iyi
ilacı budur.
O bıız gibi bezin vücudunuza temasını bir tasavvur ediıı.
Heyhat çektiğim okadar sı kınlı ya rağmen bir fay dasını
görmedim. Komşıı kadmla rmdan biri göğsıinıe hardal
çekmeyi
bifteğe,

lavsıye

sırtıma

etti.

ıırkanı

Göğsüm

lıaşlaıııııış

sığır

sıcak sıcak lıalvetlerden çıkıp

buz gibi sofalarda gezine gezine büsdıitün berbatlaşlım
döndıim.

Ehli dillerden biri: Barlara

git sabaha kadar danset, çek
viskiyi, bir şeyin kalmaz!
dedi.
Bıınıı da tecrübe ettik. Terli terli kapıdrm çıkıp otomobile gidirıcJYe kadar az kaldı
donuyordum.
Göğsıim bir kııl daha sı kışlı. Nihayet eski rocuklıık
arkadaşlarımdan biri:
Amıııı konyak,
dedi,
yüz diı"kem koyak/.
}'ıi.: dil'Jıeın de bıışkıı biri
tavsiye elli: Oldu ııııı yarını
okka. Pirü pak oldum. Size
de tavsiye ederim. Muhakkak
iyi olıırsıııııız.
fakat kazara bu kadar
ispirto ıııicleni::i yakıp sı::e
talıtalı köyü boylalırsa 011u
bilmem. O zaman dcı beııi
nereı/e görüp yalaııımı çıkıı racaksıııı.:l

A. If

Sanayi erbabı hazır
lanıyor
Ticaret odası kongresinin
yaklaşması
dolayısile Sanayi birliğinde kongreye hazır
lık başlamıştır. Her
sene olduğu gibi bu
sene de sanayiciler
kongreye büyük bir
ekseriyetle gelecek ve
mes'elelerinde ekseriyet teminine çalışa
caktır. Evelce de yazıldıvı vechile sanayıcilcr, Ticaret ve sana' · 'l l;ısının yalnız ti..:,ı ·
!ere fazla ehen1111i·.-"t
·:crdi,,.i kanaa.
tinl'•·dirlcr.
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Billi Dr

Barki

şişe

etine döııdü. Beıı
hıild öksürmekte devam edi yordum. Doktorlar tebdillıava
tavsiye ettiler. Kalktım Bıırsıı
kaplıcalarma gittim. Fakat

kart

1

çarşafa

sarılıp

yakısı açmamı,

-

neticeleri

geldiğim

zaman bu üç dört
ilaCl birden yapmanın bir
Jaydasını gördüm, o da kal amdaki nezle göğsüme in miştl. Bu sefer öksürüğüm
boğmacaya döndü. Sabaha
kadar uyku, durak yok. Sesimin perdesi sıfırdan aşağı
ya indi. Bazan daldığım vakti boğazımın çıkardığı hırıl
tıdan kendim uyuyamıyordum.
Halim günden güne fena taşıyordu. Soğam sıcak suda
kaynat gargara et dedilBr.
Onu da yaptım. Ağzım pi yazçı dükkô.m gibi kokmağa
başladı. Fakat
vaziyetimde
hiç bir salalı görülmedi.
Ziyarete gelen ihtiyar amcam dedi ki:

.~~·

oüt"f
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Duğlas

F erbam.

İvan Mujokin
Çarli Çaplin (Şar!o)
Y apbğımız tasnif neticesinde musabakamıza 843 sinema
meraklısı kariimizin iştirak ettiğini gördük.
60 san' atkar resmi dercettiğimiz için reyler bittabi dağ ilmişti.
Bu itibarlarla en fazla beğenilen san'atkir ancak 59 rey alabilmişti.

2kinci olarak 53 rey ile zan ve tahminler hilafında Billi
Dov geliyordu. Bundan sonra Vilma Banki 46, Çarli Caplin
(Şarlo) 45 rey almış, Duglas Terbanks ile lvan Mujokin 40 aı
rey kazanmışlardı.
Altmış kadın ve erkek san'atkir resmi dercettiğimize göre
26 sina hiç kimse rey vermemişti.
Diğer san'atkarların isimlerini kazandıkları rey ınrasma
göre neşrediyoruz:
Liya do putti 38, Ronald kolmau 35, Lui 35, Meri Pikfort
34, Lora Laplant 33, Greta Garbo 33, Bebe Danyel 32, Lili
Damita 32, Lilyan Giş 28, Ceki Kogan 24, Con Barrimor 23,
Pola Negri 23, Biricitte Helm 21, Ramon Nuvaro 19, Klara Bav
17,Adolf Menju 16, Eleenur Bordman 15, Kolin Mur 13, Glorya
suvanson 12, Françiska Bertini 11, Con Cilbert 9, Korin
Girifit 9, Villi Friç 9, Corç Bankroft 7, Rejinald Deımi 6,
Harri Litke 2, Konrat Vayt 2, Sesu Hayakava 2 rey.
1 DEN 11 ŞUBATA KADAR

3ERLİTZ MEKTEBİ

Atideki lisanlarda yeni kurslar açıyor:
Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtalyauca.
Bu sınıflar mühtediler içindir. Müterakki talebeler için
her gün saat 4 ile 9 arasında muhtelif sınıflar vardır.
DERHAL KAYT OLUNUZ. Beyoğlu istiklal caddesi 356

Hem kel, hem
fodul
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almana~ı ~
Türk maarif cemiyeti ta- İ
rafından 1928-1929 senesi g
için neşrolunmUf loymetli 1
bir cep takvimini ve faide- \
li maliimab havi bir mubtaradır. Herkesin işine yarar
Tavsiye ederiz.

Muallim

Kadirli kazası tapu )
memuruna işten elçek- ~
tirilmiştir. Memur Ab- \
dülhalik efendiye işten f'i
elçektirilı11esinin sebe• •
bi aczi ve halkın işini
Musiki muallımi isteniyor
birbirine karıştırarak
Türk Ocağından: Aydın
n1uaınelatı arap saçıTürk Ocağı için alafranga bir
.
.. .
na çevırmesı ırnış.
mmiki muallimine ihtiyaç var-

•

Pertevniyal vakfı akaratından:
Zirde muharrer emli!. yirmi
gün müddetle müzayedeye vaz
olunmuştıır. Taliplerin yevmi
müzayede olan Şubabn yirmi
iiçüDc:ii cumartesi günuü saat
onhqe kadar İstanbul evkaf
müdüriyetinde Pertevniyal idaresine ve encümene müracaat
etmeleri.
Şişlide İzzet paşa sokağında

Valide apartmanı 9 numaralı
dairesi. Köprü başında Valide
hanı tahtında ! numaralı piyazcı dükkanı. Köprü başında
Valide hanı tahtında 2 numaralı dükkan ve 2 numaralı oda
ve mezkür han dahilinde :;
numaralı mağaıa.

dır. Bu muallime

dolgun ,bir
ücret verileceği gibi aynca
lıususi muallimlikler de temin
edilecektir. Erkek veya hanım
da olabilir. Talip olanlano
konservatuvar
müdüriyetine
müracaat etmeleri.
,\hınet
Firengi, bclsoğukluğu, cilt
prostas, zafı tenasül ve kadın hastalıklarını en son usullerle az bir zamanda mul!!Qf şeraitle tedavi eder.
Adres: Babıalı, cagaloğlu
yokuşu köşe başı numara 43
Telefon: lstanbul 3899

Doktor Fc,zi

ı

•

Telefon:

CUMA

YAZI İŞLERİ

8
ŞUBAT

on

1929

1202

is.

Bil .

•

İDARE İŞLERİ

3872

is.

Rusyaya peynir ve kuru
meyva ihracı
İstanbul ticaret odasından:
Rusya.ya ihraç edilmek üzere oda mıntakasına otuz beş bin
kilo peynir ile altı bin kilo kuru meyva tahsis edilmiş olduğundan sevkine talip olonlann şubatın on beşinci günü akşa
mına kadar " müracaatları ilan olunur .

••

TUCCAR ve BANKA JYlemuru
olmak icin
•
Beyoğlunda

Kabristan sokağında Amerikan sefarethanesi yanında, Ame'rikan lisan ve ticaret dersanesine müracaat. ProQ;ram meccanen verilir. Müdürü: A!i'op Pakraduni.
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ALTINCI BUYUK
PıYANKOSU

TAYYARE
Yeni tertip

1. nci keşide(}}) Şubattadır.
iKRAi\IİYELEH:

Yeni plön

Lira

30-000
18-000
15-000
12.000
1.0000

ıu ÜKAl<'A1':

10.000

Hilaliahmer merkezi umumisinden:

LUTFEN DİKKAT EDİNİZ:
Bu seneki Tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zenginidir:
1 - 10,000 lira ve da~a yukan büyük ikramiyeler geçen sene yalnız «3» tane idi.
Bu sene «5» tir. isabet ihtimali "ı. 67 artmışbr.
2 - UMUM İKRAMİYE ADEDİ: Geçen seneki keşidelerde yalnız «2,000» idi. Bu
sene tam: «3,900» dur. Umum isabat ihtimali de tam: '' ,,95 {yani iki misli)artmıştır.
3 - PİYANKO YÜZÜNDEN ZENGİN OLANLARIN ADEDİ BU SENE GEÇEN
SENENİN TAM İKİ MİSLİNE ÇIKACAKTIR.

,
•

iç ve doksan beşi dış olman üzere (880X120)
eb'.adında cem'an (190) adet otomobil lastiği satın alınacaktır.
Eskişehir Hilaliahmer , anbarında teslim edilmek şartile itaya
talip olanların verecekleri lastiklerin markalarile Türk lirası
olarak en son fiyatlarını nihayet şubatın yirmi sekizinci günü
akşamına kadar Ankara Hilaliahmer merkezi umumisine bildirmeleri ilau olrınur.
Dt>ksan

beşi

Emniyet
·

.

Seyri sefain

"Aspirin,,i

}

rı:omprnrre

İzn1İr sürat postası

halinde istimal etmek

(İzmir) vapuru 8 Şubat
Cuma 12 de Galata rıhtı
mından hareketle Cumartesi
10 da İZMİRE gidecek ve
Pazar 15 te İzmirden hareketle Pazartesi gelecektir.
vapurda mükemmel bir orkestra ve cazbant mevcuttur.

en sade ve basit bir usul
' dur . Her kompriınenin vezni

•~ tn.m O.

(ı

gram

ol.ırak

.

tesbıl

edil•

miştir.

Alını:ıaııı ga;vet kolaydır ; Bir
,____
bardak su içın& atilınca
hemen eı'ır, Bir lara·
flnda Aspirin , dlger
taraflnda .. ~~sa·
libinl havi olma1anları reddediniı: •

Karaağaç müessesatı
umumiliğinden:

Antalya

Katibi

640 lira bedeli keşfi olan Karaağaç mezbahası ahşap iskelesinin tamiri 9-Şubat-929 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle
münakasaya kunulmuş olduğundan talip olanlann teminat mübayaa komusyouuna müracaat eylemeleri ilan olunur.

1'ÜRKİYE İŞ BANKASI
Sern1avesi: tedive
. ediln1iş 4.000.000 liradır
Un1uıı1i Müdürlük

.

•l

Ankara

t

şubeleri:
Ankara
İstanbul

Adatıa

(Anafarta) vapuru 1() Şubat
Pazar10 da Galata rıhtımın
dan hareketle [ İzmir, Küllük,
Bodrum , Rados , Fethiye,
Finike, Antalyaya gidecek
ve dönüşte mezkur iskelelerle birlikte [Andifli, Kalkan , Sakız , Çanakkale ,
Gelibolu] ya uğrayacaktır.

Bozca ada

postası

( GELİBOLU ) vapuru 9
Şübat Cumartesi 16 da idare
rıhtımından hareketle [Gelibolu , Lapseki , Çanakkale ,
İmroz, Bezcaada]ya gidecek
ve [ Çanakkale , Lapseki ,
Gelibolu] ya uğrayarak Gelecektir.
Galata köprü
merkez acentesi.

başında

Beyoğlu

2362
Mes'adet hanı altında dairei mahsusada şube acentesi
İstanbul

27 40

Ayvalık

1'rahzon
Zonııuldak
Ualikesir
Ka)'seri
İzınh·
Gir<'SOll
M<'rsin
Samsun
EdrPmil
Jliisa; ; muanu•IM, ı,ııııılmra!ar, kasalar
Jhıı·sa

postası

Tepebaşında

Şanzelize

ıo

Birahanesinde

Baküs
türlü mezeyle
80

Kuruş

'

(ADLER)
Yazı

makinesi

(Adler) iıı ufki hurufat tipi
imtiyazı münhasıran

Adleı

yazı

makinesine mahsus bir
hususiyettir. .
Arzu olunduğu kadar çok
kopyeler çıkanlabilir. İlel
ebet dayanır.
İlk yazı makinesi 1898
senesinde ADLER fabrikası
trarafından imal olanmuştur.
Bütün dünyada 360,000
mak.ine satılmıştır.
Türkiye vekili umumiliği :
İstanbul, Galata · Voyvoda
han No 7-20, pasta kutusu:
Galata 447
.
Anadolu vilayatı için iyi
acentelikler ve seyyar memurlar aranıyor.

~

Uöyçe U. tlank "'";I

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:

Sandığı
müdürlüğünden

247, 243, 684, 685
İstanbul kısmı telefon :
İstanbul 2842, 2843 .
Tahire hanımın 2276 ikraz numaralı deyn senedi mucibince
Deposu : İstanbul Tütün
Emniyet Sandığından istikraz eylediği meblağa mukabil Sandık
gü:ıırüğü . Telefon :
namına merhun bulunan Fatihte Haraççı Muhittin mahallesinde
İstanbul 3227.
Celenbevi sokağında 5 mükerrer eski ve 9.11. yeni numaralı
Bilumnm banka muabermucibi çap yüz yirmi yedi metre ve on altr desimetre
melatı icra
ve hususi
murabbaından ibaret bir kıt'a muhterik hane arsasının tamamı 1 ~asalar icar olunur.
vadesi hitamında borcun verilmemesi hasebile müzayedeye çı
karılarak 166 lira bedel mukabilinde müşterisi üzerinde olup
9-2-929 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on beş buçukta
Kadın hastalzldn
kat'i kararı çekileceğinden talip olanların yevmi mezkiırda saat
hekimi: Doktor
on beş buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat elyemekri
ilan olunur .

:

ldarei inhisariye mamulatından:
Yarım kiloluk
Konyak -şişesi(150) kuruş ( üzümden mamul )
(35) kuruşa satılan ufak şişeleri vardır.
Muhtelif markalı olup Avrupa mamulatıdır.
Likör Şişesi
(150) kuruştan (550) kuruşa kadar
((
((
Şampanya «
(600)
«
(700)
Viski «
(400)
«
(700)
Rom «
(300!
«
Votka «
(100
«
(200)
«
«
Şarap «
(75
«
(300)
«
«
Avrupa konyaldrı «
(100
«
(450)
«
«
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresi Galata rıhtımında
kefeli zade hanı altında küatş etmiş olduğu satış mağaz s 1da
(Yerli ve Avrupa) içkilerini yukarıdaki fiatlarla satmağa baş
lamıştır.

Toptan alanlara ( '' 0 10) yüzde on tenzilat

-

Mahmudiye
oteıi
Elektrik ve terkosla mücehhez nezafet ve taharetile
müşterilerinin mazhan takdiri olan otelimize bu defa
müceddeden banyo mahallile
tek yataklı odalar inşa edilmiştir. Binaenaleyh aile ikametine de son derece elverişlidir. Ehven ücretle abonman kaydedilir. Rahatını ve
istirahatını arzu eden zevatı
kiraııHn
teşrifleri
kendi
menfaatları iktizasındandır.

Adres
Sultan Mahmut türbesinde
Tele~c.n: 3402

yapılır.

---- - -

Operatör
Ahn1et Burhaneddin
Cerrahpaşa

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

ingilizce ve Fransızça
Dershanesi
Hususi dersler

Tepepaşı.

Numara 51 Ha-

çopolu apartımanı. İngilizce
ve Fransızca muallimi.
•

1ı

,

CEMAL ZEKi

Her türlü kadın rahatsız
ciddi surette tedavi eder. Şehzadebaşındi Fevziye caddesi 17 numara. Çarşamba günleri fukaraya palıklarını

rasız bakılır.

..;;011

Srırıtin

ild11

ıar~(csı
Kuruş

6ıncı

Sinci
4üncü
3üncü
2nci
linci

sahifede santimi

25

«

«

50
80
120
200

«

«

400

«

«
«

«
«
«

Telgraf: İstanbul Saat
İlan muhteviyatına dikkat

olunmakla beraber bu husust8
mes'uliyet kabul edilmez.
Gazetemizde intişar eden
bütün yazıların hakkı
mahfuzdur.
Abone sartları
Vilayetler için; Senelik 1700
altı aylık 900, üç aylık 500
kuruştur. Ecnebi memleket·
!er için: Senelik 3000, altı
aylık 1600, üç aylık
900 kuruştur
Şaban 27 1347
'/'akvioı

Güneş 7.081Akşam17,~91
Öğle 12,28 Yatsı 19, 6
ikindi 15,11 İmsak 5, 2
Hes'ul müdür: SelimRağıP

