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Telefon: 
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İDARE İŞLERİ 

İs. 3872 on ~· um" ( Ci ,ıı hu L .ıh n ı.:arr 1 t" ~ 
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4 üncü Yıl V• 1432 * * * * * * Nushası her yerde (5) kuruş AKŞAMLARINfŞROLUNUR 

iştirak etmek i 
reddedilmiştir. Devlet banka

Osmanlı bankasının· 
üzere hükumetimize 

Devlet bankası 
yaptığı teklif 

teşekkü1üne 

emvaline vazıyet sı milli sermaye ile yapılacaktır-Yunan 

Tayyare piyankosu bugün bitti 
r aliinizin yaver olup olmadığını anlamak için bir 
defa aşağıdaki listeyi gözden geçirmeniz kafidir. 

Sonları (69), (52), (35), (07) rakam• 
larile nihayetlenen biletler 

amorti kazanmışlardır. 
t 'f~yYare piyankosu altıncı 3 /'!!!.. 000 lira 
Crtip ikinci keşidesine bu O 
~ah ta devam edilmiş, bü- @) ~ @O @{Ü'\ 

il numaralar çekilmiştir. Bu ~(Q)(Q)\JQ} ([2J 
~etle ikinci keşide bugün 

~ demektir. 18000 r 
. Ônibnüzdeki Pazartesi günü 1 ra 

llıyanko müdüriyeti ikramiye 5 6 2 5 2 le amortilerin tediyesine baş-
1>'-a.caktır. 

Talililer 
lı" 'f espit edildiğine göre «35» 
ın lira, yataklı vagon şirketi 

~eınurtarından Marko ve o -
I 0mobil aahibi Cemil efendi
ere çıkmıştır . 

Amorl il er 
(G Amorti kazanan biletler , 

.9), (52), (35), (07)rakamlarla 
lıilıayetlenen bütün biletlerdir. 

Oi(Jeı· numarala r 
Bugün dercettiğimiz numa~ 

l'alar, dün çıkan ve ( 23869 ) 
~ınaraya isabet eden (35) bin 
talık ikramiyeden gayri ta

~aınen bugün çekilenlerdir. 
11 nu111aralar şunlardır: 

Jlı, kc~iı/cılı• ikrwııiye ka:a-
1/( //llar. ~ıiplı c uoh ı•ıı balıti

y /1 /' İ /l.W 111/fı/'ı/1 /' 

15000 }jra 

1135 
12000 lira 
. 37007 
10000 lira 

31171 
35()0 lira 

5402 4845G 3776 
(lUahadl 2 iııei sahifede) 

işlrri J-Iala ,, ~ıı--! s iri.: el İı ı İı l 
,ı 

IPJlc~fil\ ~©ı:rfiltll~~~)k Şapka kanunu
lialktan fuzuli para al- na muhalefet 
ınanıh neticesi budur edenler 

Bazı adamların şapka kanu-
ll lıiı• im<: h rf h k t tt'kl · 
l'()fa bahset· ı?~ ;::;l:U~ :: b:~~'\r~ h:kı:ın~: 
~~.ı: « Kadı- ~ kanuni mu:a-

~\l~ · Sil s.·lı·~ ~ . d ...- -:::---_ '" · \ mele icr,a e il-
i 
illi, lrnnıııı ~ - · · ~ · · • 
l<ıı·· . p mesi tekarrür 

:ıı ıe ı olar!\ I.: . . _ etmi,.ortir. 
>oıw terin- ...... ıh,1 - ~ Polis mü<liir-

1 ı para a- • ~ · · • I l\ lüğü, me ·k,,z. ""''""·~~ 
1 
• ·oı., huna )' !ere gönderdi-

ı/~' <:are imi- l ği bir tamiın-
1·1k lazım- · de bu kabil 

ılıı•'' · S. k t. l l . l I I 1 
1• • » demı:;;- ~ ır e 111 < osye aı el >ı' o ııııııyor adamların ya-
Ilı A. 1 

111 • . )'nı zaıuaııt a ıueıu- j lıir an evet nilH\y~t 1.ıul- kalanarak ad-
~,~::•relle knydPllil, I,i t-ir- sun '" ı:ok !Jü<; lrnlaı~ hu liyeye verilme-
le (•ı· ~uııııiserl ıh• lıu i~- <IPrs lıir an <';·el · vprHsiıı. sini ' emret: 

1
11.•c~uul olınakladıı·. 'f miştir. 

lıı lab<~ı· aldıiJını11;a <JÜl'l', M ÜNDE a·ı· c· AT. . Bu emir üzerine dün yalnız 
1 •n<•s' ele · ı ı · lıi . · ıun ı a la cezrı Beyazıt merkezi mıntakası 

IJı~ı ~ekilde halli lazım ;ı · - nci sahifemizde: dahilinde « 30 _ 40 ., kişi 
ı.· lUekt~ .... ·,. ı r ı · ı ı ı · d·ı · · "\O "~ • ·r.- ~ra • Po " "' ıer erı, derdest e ı mıştır. 

Ilı ınıseı·ın lchli{jiııı• ray- '" , ,ııre z b b 1 1 ı· · ,. <ıtt Şirl l" 1 · 
1 1 

a ıta, aş arına a e aeayıp 
•ıi\1-j ' ce 111 Jll' a .:ını 3 - ncü sahifemizde: · b d ı h k 
1ı,, 1ıı Ve aklın, mantıg~ ııı ırn- serpuş gıyen u a am ar a -

.., l Gün ün tnrihi, Kari ı:ü tnunu, kı d b k il . c tniyece{Ji bahaneler n a za ıt vara ası tutmuş, 
1)1•1 ·· Seyit \li n·1>, Orta OJ'uııu. 

,.. surınesl, sirlıcl isle- kendilerini ikametgaha raptan 
' 1tıi • • 4 - ncü sahifemizde: ,~ 1 • 1

11 esaslı surette tetkik serbest bırakmıştır. Hakların· 
"'ll Ilı. l Sc·r ... criliğiııı l n hatırJ..ları, 
llı• es nl icap ettirmiş- daki evrak ta adliyeye veril-n Bir a,·uç 1~rı1, '\i çin 

Bir sahtekar heyke1traş 
Kanonikayı dolandır

mak istedi! 

.e 
Taksim abidesi mes'elesi 

malumdur. Aldığımız mevsuk 
haberlere göre, son günlerde 
bu mesele etrafında gazetelere 
aksetmeyen çok çirkin bir ha
dise ceryan etmiş, bir sahte
kar, heykeltıraş M. Kanoni
~~yı dolandırmak istemiştir. 
Hadisenin mahiyeti şudur: 

M. Kanonikanın abide kom· 
isyonundan (35,000) lira kadar 
bir alacağı vardır. Meçhul bir 
şahıs İstanbula geldiği gün 
san' atkirı ziyaret etmiş ve 
( Mahafli ili inci sahifede· ) 

İki bayram bir arada ... ------
lrefu>ri. 

Temennimiz, karilerimi• 
bayramı inşirahla' • 

zın 

eeçirmeleri!lir 
Bir ay Ra • 

mazan müşte
risiılikten ne 
yapacak !arını 
şaşıran bir çok 
eğlenti yerleri 
sahipleri ile, 
bir çok esna· 
fın, nihayet 
bir iki gündür 
yüzleri gülıni-
ye başladı. Eğer bayram bir ve neş'eli geçeceği anlaşılıyor. 
hafta eve) gelse, yahut bir Günlerden beri havaların 
hafta evelki ,.--------------~ fenalığından do· 
suratsız hava - Bayram layı içleri kan 

1'1ünasehctilr gazcten1iz ynrın k 
lar hala devam ag" lıyan çocu -ve öbürgün t;ıkmıyacaktır . 
etse idi, ne bu L------------ ların iki gündür 
günkü arefenin, ne yarınki neş'elerine payan yok! Büyük-
bayramın belki çok kişi far • !ere gelince, onlar bu sene 
kında bile olmaz, herkes bu iki bayramı bir arada yapa -
üç, dört günlük umumi tatili caklar demektir; biri şeker 
evlerinde soba ve mangal ha- bayramı, biri de insanı çileden 
şında geçirirdi. Şükür ki, bay- çıkara o müthiş kıştan kur • 
ramla beraber artık yaklaşan tularak sevgili bahara giriş 
bahar da uzaktan bile olsa 
bir parça gül yüzünü göstere- bayramı! 
rek bir aydan beri asık duran Karileriınizin bu her iki 
çehreleri biraz güldürdü. Bu bayramını da tebrik eder ve 
itibarla, yarın sabah toplarla üç gün bayram tatilini bol 
beraber sevinçle kendisine ka- bir inşirah ve sürur içinde 
vuşacağımız bayramın güzel geçirmelerini temenni eyleriz. 

1. · .1 Kin1 iç·iı1? 
sıııı "·erıııe (ıerece... _ 
© 4-~ • " Şehrimize 8 
.!14lbll~lf ll~llfit. maymun getiri/-

Emanet böyle yapacak mektedir 
fi 1 d k ' 

Doktor Voronofun aşılarını ama yat ar a Çl lyOr • takip eden doktor Behçet 
Sabit Beye ai~ 8 maymunun 

Son günlerd~ 
' et fiyatlarında 

dikkate değer 
bir yükselme 
istidadı görül-
mektedir, Bu 
gidiş, hiç şüp
he yok, iyi 
gidiş değildir. 

Ve Bundan 
dolayıdır ki, 
bize bir az 
sun1 görünen 

1 

birkaç güne 
kadar Ameri-

1 
kadan şehri-
mize geleceği 

. ha9er alınmış
tır. 

yükseliş hak - ...._ _ ___ ._.= 
kında şöyle • 

Bu maymun
lar, geçenlerde 
şehrimize ge· 
!enlerden da
ha büyüktür. 
Bu maymunla
rın kimlere aşı
lanacağı henüz maliin değildir. 

Gazimizin 
seyahati 

bir tetkik yap- El fiytları neclcıı lıoylc fıkı yor muş? 

mak istedik. Evvela kasaplar- Emanet erkanından bir zat 
la görüşmekten İşe başladık. şunları söylemiştir: 

Kasaplar şunları söylemek- - Kışın şıddetli olması et 
tedirler: fiyatlarının yükselmesine se-

«- Havaların muhalefeti bep oldu. Hiç bir taraftın 
dolayısile Anadoludan hayvan hayvan sevkiyatı yapılamadığı 
gelmemektedir. Erzurum ve için fiyatlar artmıştır. Mamafi 
civarındal pek çok hayvan hava tekrar bozmazsa şehri-

Gazi hazretlerinin icrasını 

tasavvur buyurdukları seya
hatlerinin bayramı müteakip 
yapılacağı bildirilmektedir. 

Bey ram namazı 

Dakika 
48 liıı. . ll işle beraber )irice- ' miştir. 

abo 5 - nci sahifemizde: ------------'" 1, nelerin!' ne uibi ı k At /C•t • • "'l\ ı ı ·· ır ~in~nıa " ·'" · ı . Dıınya : üunu, e a ve cı renızl . 

vaidır. Ancak b:ınları buraya mize bir çok hayvan gelecek 
getirmenin imkanı yoktur. ve et fiyatları derhal eski 

Ezani 
Zevali 

Saat 
12 
6 51 

ttı-;ı (\t eller tahmil el- Sual • l J > Ü hiç çalar mı' Tayyare Cemiyetine 
lı.~ eısastı bir surette tel- veriniz. 

lı.ıl\a~tlllnıektedir. Bu tel- Mükafat Fitre ~ıkt:=ırı 
ı;ll neli<'l'Slnde Elmalı Ala E·net Edna 
il Şirketi M.zıııı nel<'ıı kazanan/ar """' ' nı- ı;u " 
<ırsı • ' • .., Buğdaydan 33 30 2:J 
\' alacaktır. Son «10» bin liralık müka- Arpadan 42 4(1' O 
alnız h ·· l.. H d - 6 1 o ı 7 ltliı , lt un temenni- fatı kazanan numardar ıırma au ı3 - ' ''i 
Şllcluı• ki bu letldkal ikinci sahifemizdedir. 1 Üzümden .1:5o ·J3) 10.! ,....... ........ .....;....,_...., _______ ~ 

H alar böyle giderse et fiyatı haline gire~ektir. 
daha ziyade yiikselecektir.» Etin bazı yerlerde "140.,, 

Diğer tara r-lan et fiyatları bazı yerlerde de "160., kuru-
~ehrin içinde de b:rbirini tut- şa satılmasına gelince, öte-
mamaktadır. Mesela İstanbul den beri İstanbul ile Galata 

ve civarı beyninde bir fark 
tar:ıfı:ıda 140 kuruşa satılan vardır. Bu farkların miktarı 
d l3eyoğlu semtinde 160 ku- (25) kuruştur. Mamafi bu 
.-u, a salılmaktad ı r. Gerek lıu faı~ı bir İstanbul - Galata 
fiyatların yükselmesi hakkında farkı olarak değil, derece 

farkı olarak kabul etmek 
lazımdır. Filhakika Galata ve 
Beyoğlu tarafında bazı kasap
lar vardır ki, birinci derecede 
et satarlar. Bu fark etin bi
rinci derecede olmasından 
ileri gelmektedir. Biz etlere 
isim yerine derece koymak 
tasavvurundayız. Çünkü bu, 
daha salim bir iştir . ., 

( 



Sahile 2 

Siyasetimiz 
Tevfik Rüştü B .. 
yeni beyanatta 

bulundu 
Atina, 9 - Paristen bura 

gazetelerine gelen haberlere 
göre, Türk har. vekili T. Ruş
tu B. Revü Mondiyal mecmu
asına beyanatta bulunarak 
Türkiyenin siyaseti hariciyesi
nin komşu devletlerle müna
sebatını takviye etmeğe 
ve Türk - Bulgar misaki gibi 
misaklar aktetmeğe samimi 
surette amade oldugunu beyan 
etır." ve Tiirk - Yunan mes'
eleleri hakkında n kbinlik iz
har eylemi tir. 
Türk - Bulgar misakı 

Sofya , 11 - Bulgaristan , . 
Cemiyeti akvame dahil olduğu j 
için Türk - Bulgar misakını 
bugiinlerde mezkür müesse
seye tevdi edecektir. 

Son Saat -
Mart 13 

1 [~~oni&llll 

Bayramda 
Piyanko bugün bitti Büyük yaşlı ~ 

Taliinizi anlamak için bir de- Qlllnlar badema Af ....... ~! 
fa numaralara bakınız. mahkemeye erın. 

Y= • ., .. =· •;n." ,.. Belki siz kaz dı verilmiyecekler Bir balıkçı, 
nüdür. _____ an DiZ Yaılan nüfııa tezkirelerin- mektep talebe-

yapılacak maçlar ve 
spor f aaliyctlcri 

Evelce de bahsettiğimiz gibi MIJ.kAfıat 6 deki~den daha büyük körülen- , 
yann ayni zamanda çoktan u o lira !erin tashihi sinleri için mah- sıni dövmuş ... 
beri atıl kalan futbol haya_ «10» bin liralık mükafat 32509 21545 7456 14991 kemeye sevkedilmiyere~ doğ- Dün, Y eşilköyde İstanbul 

caddesinden geçmekte olan 
mektep talebesinden Veli e• 
fendiyi balıkçı pehlivan Meh· 
met dövmüştür. Vak'aya se
bep, Veli efendinin Balıkçı 
pehlivan Mehmedin koluna 
çarpmasıdır. 

tımızda bir faaliyet başlangıcı son çekilen şu numaralar 29064 51762 55011 42305 rudan doğruya rüesayı memu-
olacağı cihetle sporcular için arasında taksim edilmiştir: 3143 2745 9 57361 50123 rin tarafından tashihi sin mua-
bir arada idrak edilmiş iki 55609 49875 40181 279 47031 5292 2221 melesinin icrası ve kaytlanna 
bayram addedilebilecektir. 5646 41002 23688 5429 44662 35475 42178 keyfiyetin işaret edilmesi ala-

Havanın henüz istikrar gös- 4957 43602 16861 20283 55003 43363 14944 kadarana tebliğ edilmiştir. 
termemesine rağmen tekerrür 49226 5

905 20693 12827 42018 Bu kim'? eden ıuüsabakalann yapılaca- 2 2,'-.)o lira 4 ~~~~ 2
9778 6084 25585 

ğına kanaat kuvvetlidir. 23262 18163 58 ı 74 38502 
Bittabi hava tekrar fena- 473G4 28BG7 46541 57715 

56965 2
7578 32852 

!aşmaması şartile ... Evelce de 10898 17908 117G 45137 ~~~~~ !~~~~ 28356 

işaret ettiğimiz gibi yarın } Q )() lira 19954 55974 :ıı;27.ı 2;~~~ 
Fener - Beşiktaş muhteliti 44< 8'.I 16777 5:J<;.CJ2 
Galatasarayla karşılaşacaktır, 305G 28 53 1::!490 20,44 g-73 12140 !!~~! 
cuma günü ise Fener-Galata- 49028 2964 22575 19336 57279 0>76 6049 

saray- Beşiktaş nıukteliti gö- 52102 5240 4276'.I 'i2)CJO 
receğiz. 11812 5 517 5211 30044 51303 24844 

Ü ku ti
. t kı 4- ı· 1 211 20203 53184 170•!4 

ç en vve ı a mımız •ı-)"' ır• 3 , 6 ı:ı 7 arasında yapılacak olan · l>;8 O 42278 37526 

b 
51051 22201 8r,7~ H(jO' 40'Vi5 21188 

u maçların ehemmi yeti " "~ " 167~ 
12

580 v 36838 42310 83Q7 
hakkında uzun mütaelatn lü- 29814 4224 23!">5 ~ 1530 10355 
zum yoktur. Bu maçlar daha 16775 52806 tf.ı,j'i~ t7ıJ83 4 >766 
faıla iki takımımızın, lik maç- 174:!8 160(' 2 .,46 38120 J'i'>i4 
larınuı ikinci devresi arefe:ıin- 55475 12462 12}'1\I 11<66 '>tl38 

(Birinci satıır.-cll"n mabat) 

kendisine şu sözleri söyle
roiştir : 

- Komisyondan ( 35,000 ) 
lira alacağınız var . bunun. 
kolay kolay tesviye edilece
ğini unnetmiyorum. Ben bu 
işlerle alakadar bütiin ekabiri 
tanının. Hepsi dostlarımdır. 

Hele yüksek bir mevkide 
bulunan bir meb'us var ki 
söyleyeceğim bir tek söz 
paramızı kurtarabilir. 

Taşla yarmış! 
Dolapderede kasap soka • 

ğında Mihalle arkadaşı Niko 
arasında vııkua gelen uıüııazaa 
neticesinde Niko taşla Mihali 
başından yar lamı tır. 

Bir yangın 
Dün gece saat 2,5 ta, Üs

küdarda Solasinan mahallesin· 
de Saime hanımım evinden 
yangın çıkmışsa da süratla 
yetişilerek söndürülmüştÜl'. 

Tutulan hırsız 
Ef ganistanda 
vaziyet eski 
şeklinde 

ı de vaziyetlerin aşağı yukarı 52524 54608 59875 ı 45 :! 1368 
'tesbite medar olacaktır. 12442 3Ş.49<J 211 Oll 2 J i •8 

22167 
17373 
17C! o 
5J17<J 
21'>'~8 

1171i3 
4'i'> 6 

12440 
23159 
30101 
'i'i417 
'i'i4 6 

'i ,4 7 
7t'!4 

48947 

3524 
13304 
4660~ 

11~3, 

Binaenaleyh anlaşalım. Siz 
huna ist diğini v~rin, ben de 
size istediğinizi v reyimi,, 

Bittabi bu dolandırıcı ser
serinin söylediği sözler kuy
ruklu birer yalandan ibarettir. 
Saydığı isimler arasında dost 
hatırı için böyle bir i yapa
cak tek bir kimse yoktur. 

· Dün, Bakırköylinde İstan
bul caddesinde sebzeci Es.ı
dın bir kat elbisesiyle on beş 
lirası H kkı namında bir 
şahis tarafından sirkat edilmiş• 
tir. Hakkı yakala mııtır. Peşavir 11 (hus~ı}- Sabık 

Efgan ordusu baş kuman anı 
olup son zamanda memleke
tine dönen Nadir han, cenup 
vilayetlerini dolaşmaktadır. 

Şark vilayetlerinde kabile
ler arasında rakabet ve husu
met fazla ise de Nadir hanın 
bu vaziyeti islah edeceği üınit 
olunmaktadır. Amanullah ha
nın Kandaharda vaziyeti gün 
geçtikçe iyileşmekte ise de 
henüz K~Jil üzerine yürüme 
hareketi başlamamıştır. 

\!azı )ret 
Yunan emltı -
kinin varidatı 

alınıyor 
Firari ve mütccr yyip olup 

ta vekil tarafından idare edil
mekte olan Yunar ı eml'kıne 
vazı}ededilıniye b anın tır. 
Defterdar .Şefik B. bu hu~ .ta 
şu malümatı verın· tir : 

cc - 3 giindenberi maliye 
şubeleri, kendi mıntakalannda
ki bu kabil emlake vazıyetet
mektedir. Bu günler içinde 
50 parça emlake vaz'ıyetcdll

mektedir. Bu emlakin kat'ı 

mıkdan neticede anlaşılacak -
'tır. » 

Bu emlak te gayri müba -
dillere tevziat komisyonuna 
devredilecek ve varidatı Gar
bi Trakyadakl malları iade 
edilmiyen Trakyalılara verile
cektir. 

Bayram şekeri 
kaça veriliyor 

Y ann bayram olması dola
yısile şekerci dükkanlanna 
fazla tehacüm edildiği görül
mektedir. 
Şeker piyasası, şekerin cin

sine göre değişmekte, en a
şağı nevi şeker tablalı ve nim 
seyyar 1atıcılarda seksen ku
ruşa verilmektedir. Yüz yiımi 
ve yüz kırka verilen şekerler 
bir az daha eyice olanlarıdır. 

En eyi şekerler ise iki yüz 
kuruşa verilmektedir. 

fıten el çektirme 
Y eniköy belediyesinde bir 

sui istimal keP'edilmiş, ser
mühendise işten el çektiril
mişti. F.man müf~eri bu 
daire heyeti fenniyesi mua
nıelitını teftiş 'Ve tetkike de
vam kted.irler. BundaJ1 
bir kaç gün eve! hir .. hen
idiae daha işten el çektirilmi~· 
tr. 

M htelit takımlann henüz 0444 4067 > ı 1247 

teşekkııl tan.ları tespit edilme- ~~( , lir:. ~ 7 " 37 9710 24738 
55230 
35187 

ıniştlr. Galata aaray - Fener 39878 577< ı 2 '260 :ur49 2'i5 n 57ft 9 

b h ak 
J , 1502 1 20080 4 ~(87 26684 

a çe t ımlan ise hemen 1 '>163CJ '><.'826 <7794 • ·4 - _, , 5,'i::ı 

hemen teşekküllerini uıuhafa- .. ı 1446 36123 '.2'1497 
za edeceklerdir. 

Bunlardan maada diğer 
spor faaliyetleri şunlardır: 

56167 
1')7 96 
3570() 

1035() 
30645 
14432 

11258 6532 

617!) 
5047 

33603 

Kuleli 1 inci takımı san'at- 25236 
karan gücü ile karşılaşmak 52402 
üzere Bursaya, Darüşşafaka 31331 
1 inci takımı izmlte, Süleyma- 31202 58981 

17427 9249 
16879 5')836 
31453 
14776 57172 

ni>:eliler de İzmire gitmişlerdir. } 2;} lira 
lzmlrde iki maç yapacak 

olan Süleymaniye takımı, Be
şiktaşlı bir iki sporcu ile tak
viye edilmiştir. Bayraıwn 

sporcularımız içinde muvaffa
kıyetli ve mesut olmasını 

temenni ederiz. 

Davet 
Galatasaray kulühlinden : 

B yramın birinci Çarşamba ve 
üçünctı Cuma günleri "Gala
tasaray - F ncrbahçe - Beşik
taş,, takıml:ırı arasında müsa-

544S3 24703 40300 10213 
19860 37021 16002 40724 
":12970 
4464'3 

1581 
18800 

j "Ou<l2 

14 54 l 
51Ş37 

53505 
11 OŞ 
ıGHo 

1 
1 

31040 43910 
'H80C 12007 
l 7CJ'l l 

13"'2 
l 'i , 52 

47(,86 

21000 
78' () 

2'12 l 

l 3884 

19125 29180 
47596 

207') -15986 
5031;'.t 

7615 

10718 
i 670 
2 /()40 

57118 
227'15 
) ;, 190 
26 79 
18/i ıo 
1 19 ı 
o· 6 3 

bakalar yapılacağı cihetle o 077 1 rn56 

712 l 
1 l ).\ 1 
ö ıo ı 

7706 
222ıı 

8753 

,57 
1 ı ıoo 

'i5!l62 
l7l)ll 

10'>73 

giinlerdc, saat iki buçukta, l 7529 
ikinci ve üçüncü takımlara 314 72 
mensuP. bütün Galatasaray 45608 
futhulcularının kuliipte bulun- 286 13 

477 1 1 
ı oıı\!6 

10171 56742 
50940 31175 
7622 26598 

'iSOH 11261 
.ıs 11ıJ • s 193 

7790 
55125 
16038 
1~')00 

maları rica olunur. 2702'l 
1 1 11Q10 

Romanvadan ge- ıı;uso 
J :>4<)67 2 l 7 l 2 1 011.\ 8J26 

len ve geçen es,ya ıö114 202ıo 
202<'6 40<)0' 

Son bir ay zarfında Roman- , " 

'1432 
12109 
220 7 

18212 
378'i2 

5'l6o7 
44978 
:!7354 
16726 

1 15116 10301 
yadan boğazlar tarikile lima-
nımıza «604» vagon kereste, 

45'>l4 10'>21 
54286 -16871) 

«3714» ton arpa, .. 2900,. sığır, I 'lQQ<ı 1.., 71 
«2800» ton muhtelif hububat, 1!1!!!!!!!!!!!1-!!!!!ll!!l!!!!!!!!!!l!l!!!!:!~~!i!I!!!!!!!!!!!! 

«38978" ton petroı, .435ss,, Tren kazası ve 
ton benzin, "17870» ton ma-
kine yağı, .. 9900,. ton mazot mes'uliyet bahsi 
«2240» ton ,motorin gelmiş Doğançaydaki tren kazası 
ve sevkedilmiştir. hakkında tahkikata giden he

yeti fenniye avdet etmiş ve 
raporunu dün şehrimize gelen 
devlet demir yolları müdürü 
umumisi Haşim beye vermiştir. 

Aeır ceza reisi 
kim olacak? 

İstanbul ağır ceza mahke
mesi riyasetine ,kimin tayin 
edileceği hen··z taayyün et
memiştir. 

Mahkemei asliye rei !erin
den Ömer Lülfü bey ile vila
yat mahakiminden birinin reisi 
olan Hamit beyin bu riyasete 
tayin edileceklerinden bahse
dilmektedir. 

Ve iller {!eliyor 
Bayı·aın tatili dola

yısile ·ekiler<len hazı
la rı nın Yarın sehrimize ., . 
gclıncler.inc intizar o
lunınaktadır. 

-----... , . \...-. .... 

.. He)'.'eti fenniye raporu, bu 
muessıf kazada mes'uliyet 
görememektedir. Halbuki ha
riçteki mühendislerden bir 
kısmı, bu hadisede mes'ul 
aramak lazım geldiği l·anaa
tindedirler. 

>f 
Tren kazasında yaralanan -

!arın ahvali sıhhiyesini Hay -
darpaşa hastanesinden sorduk. 
İyileşmekte oldukları cevabını 
aldık. 

Emanette bayram
laşma 

Bayramın birinci günü saat 
1,5 ile 2 arasında Emanette
erkanı emanc.ile memurin 
bayramlaşacaklardır. 

11940 
20867 
24071 
22 165 
20570 
50388 
44605 

!8870 47358 41490 

58970 
31341 

1647 
30939 
31634 

40 

'30237 
47225 

1087 
6215 

46070 

Jira 

53253 
43380 

2788 
4988 

22027 

38695 16878 4642~ 17445 
33783 32602 16508 45211 
16757 31166 59339 53386 
50051 2~457 '>1116 49788 
49249 8108 58994 4·1407 1 

48850 l769CJ 17878 2~571 

4~214 ~?968 16Q10 11023 
4076 41052 47263 42137 

"'>051 ZHili'l 

?>l915 4tU35 
'll'i)'i 

67 11 
15071 
J6l'i2 
1812') 

'l744J 
15001 
36175 
54455 

84 iCı 
l Q'\5 
ıo l'S2 

1 >448 
7763 

1"567 
51)004 
)5611 
2-1607 

36345 
54809 
ıootı 

17552 
1)()000 
13437 

2812 
l)'l86 
• .! , 

ıcı l JO 
':! 132 

4.1535 
696 

4476 50731 
15844 3'l59CJ 

29307 21671 
42411 869 

31!>17 
777 

l)i0CJ2 9455 
1'3764 213 12 

ı~q54 20828 56428 
4$146 4Q<J03 20558 
~026 11728 18476 
4175 31)493 52702 
10 13 3414 36106 

10366 35109 30209 
11009 1000 31353 
57462 55142 33658 
.JG146 43355 3 1534 

18'i07 
45240 
5()8')5 
41Jl86 
1'i068 
r.0774 
37344 
25626 
3900'l 
15392 
50051 

45785 
5190 

ICJ07-1 
59687 

4222-1 
55841) 
10758 
18428 
24471 

52067 
9'lCJCJO 
18420 
25084 
24567 
58847 

2981 
16563 
37252 
25344 

40676 
320 14 
20964 
47444 
56027 

5745 55339 
46456 45280 

9179 
17136 
9790 

34399 
7433 

18408 
28536 
B527 
4169 
4174 

51975 
44736 
30508 
12419 
33991 
26468 
21177 
22241 
50991 
12922 
1006 

4446 
5086 

13657 
'16225 
17035 
'-1062 
"i4651 
1.6780 
11774 
8062 
6681 

11659 
46681 
25440 
4t800 
25411 
"lld52 
'J8877 
2·12·17 
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3443 1 
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10985 
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44361 
40608 
48812 
50172 
44104 
53612 
25045 
46021 
17518 
11111 
2594 

10262 
54326 
lfıl6S 
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:ı 1 9 ı 

~' ) ) 

·1674 
20331 

'i872 
37027 
25880 
53723 
1 1 383 
56287 
23272 
21464 
57442 
5126'> 
'1655 

31456 
7255 

14424 
14777 
4031( 
52564 
1·2;20 
55107 
~381 
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Heykeltıraş, bu teklife dü
şünecegı cevabınını vermiş, 
derken mes' ele aliikadarlara 
aksetmiş, M. Kanonikadan 
bu adaıwn ismi sorulmuş, 
san' atkar ismini hatırlamadı
ğı, fakat şahsen tekrar gö
rühse tanıyaeağı cevabını 
vermiştir. Bu serseri kimdir? 

Mübadele ko-
misyonundaki 

hadise mahke
mede. 

Muhtetit bübadele komisyo
nunda Cemal Hüsnü ve Fuat 
beyler arasndaki hadiseden 
dün b hsetmiştik. Dün bu 
hadise 3 üncü ceza mahkeme
sine intikal etmiştir. 

Fuat bey Cemal Hüsnü be
ye vazifeden dolayı kavlen 
tecavüz ettiği noktasından 
« 266 » ıncı maddeye tevfi -
kan mahkemeye sevkedil -
miştir. 

Fuat bey isticvap edilirken 
demiştir ki: 

-«Cemal Hüsnü bey benim 
tayinime, azlime salahiyettar 
değildir. Bu salahiyet Hariciye 
vekaletinindir. 

Halbuki ben Cemal Hüs
nü beyin imzasile bir teıkere 
aldım; bunda vazifeme niha
yet verildiği hakaretamiz bir 
lisanla yazılıyordu. Müteessir 
oldum, yanına gittim, müna
sip bir lisanla «kendinizde 
bu salahiyeti nereden gördü
nüz» dedim. 

Cemal Hüsnü bey benim 
bir hareketimi silaha davran
ma zannederek silaha dav
randı. Cebinde oğluma ait 
olup tespih gibi oynadığım bir 
deri parçası vardı, çıkardım, 

Cemal Hüsnü bey de benim 
üzerime yürüdü. 

Aramı!da fena sözler teati 
edildi.,, 

Mahkeme, sarfolunan sözle
rin ve hadisenin kendilerinden 
sorulması için Kavalalı Hüse
yin ve gayri mübadiller cemi
yeti ikinci reisi Celal B. !erin 
davetlerine, azle dair teskere
nin mübadele komi5yonundan 
celbine ve muhakemeye 18 
Martta devam edilmesine ka
rar vermiştir. 

Fuat B. o gün geleceğine 
dair usulen imza vererek ad
liye dairesinden çıkmıştır. 

1). baııJ(ası 
Bayramerlesi 
esaslı hazırlık-~ 
/ara başlıyor 

Hükümet, bayram ertesin· 
den itibaren Devlet bankası
nın tesisine ait istihzarata baş· 
lıyacaktır. İstihparatıır."!za na
zaran, Osmanlı bankası, Dev· 
let bankasııun teşkili hakkında 
hükümete yeni bazı teklifatta 
bulunmuştur. 

Mamafi, hükümetin bu hu• 
sustaki noktai nazarının büs
bütün başka olduğu ve Devlet 
bankasına hiç bir ecnebi ser
mayesinin teşrik edilmemesi 
gayesi takip edildiği söylen· 
mektedir. 

Hiikümet, Devlet bankasına 
esas olacak sermayeyi milli 
m_nabiimizden •tedarik ede· 
ccktir. 

Banka için icap eden esa
sat hazırlandıktan sonra, ya
kında memleketimize gelmesi 
beklenilen Alman devlet ban
kası müdürü M. Şabt tara• 
fından bu esasat tetkik edl • 
lecektir. 

Devlet bankası, teessüsünil 
takip eden kısa bir zamanda 
dahil ve hariçte müteaddit 
şubeler açacaktır. 
Osmanlı bankasından maada 

diğer bir, iki gurup daha 
devlet bankası hakkında hli • 
kumete müracaat etmişlerse 
de teklifleri kabul edilme • 
roiştir . 

Kaybolan kız 
Amavutköyünde oturan Jlla· 

dam Pipi nanın kızı « 15 » ya• 
şında Afrod iti bir kaç giill 
eve! karnaval münasebetile 
eğlenceye gitmiş , bir daha 
evine dönmemiştir. 

Tefekkür 
Muhterem babamız Guoı· 

rük başmüfettişi Nuri beyiJJ 
merasimi tedfiniyesinde bu• 
lunmak suretile müşarünileyhe 
son vazifei ihtirami ifa edeJJ 
Gümrük erkanıaliye ve ~~~ 
rinini muhteresmeile, gııw' ::- . 

komisyoncular birlıği, ortııkil! 
spor kuliibü gençlerine ve di.:ıı 
ğer aziz dostlarıınıı.a merhuP1 . 

·1 · ··k ıı ve aı esı namına ar:z.ı şu ra 
imtinan ederiz .. 

Kadri Nuri 

Avukat 
Nazmi Nuri 
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Mersi ıde bir hi
k "yeye hiddet

lendi ve ... 
ersl.tde çıkan "Halk,. 
gazete.sinde in ar eden 

bir hikayeden mütcesslr ol 
avukat Halil beyin zevc s 
Zekiye hanım gnzete başmu- ' 
harnrini aram~, bula!!llyince 
Doğru matbaasma gider _k 
llıatbaa sahibi Ata beyi kır
•açlam~br. 

Halil bey de Rasim beyi 
düelloya davet et iştir. Ra
SİJıı bey, hikaye ile alaka.s 
olıııadığını, dü llonun da ka
il nen memnu olduğunu bil
dirmiştir. 

Haydarpaşa ile Sirkeci ara
sında feribot nakliyab 

için Belçikaiı bir heyet tetki
kat yapmaktadır. Altı ay son
ra bu heyet raporunu vere
tek ve inşaat devlet bütçe
sinden ayrılacak para ile 
Yapılacak ve tarafımızdan 
İşletilecektir. 

3elıçet B. 
Maarif emini 

Ankaraya 
gidiyor, 

İstanbul n11ntakas1 
1\1aarif en1ini Behçet 
Bevin 1\laarif vekili 
''asıf Be) le görüşınek 
üzere ·akında Anka-

~ 

ra)'a aidcce<J'i haber 
ö ö 

a]ınm!stır. 
13 hç~t Bey, ref aka

tinde ecnebi ve ekal
liyet n kteplcri mü
dürü Sait Bev olduo·u 

- o 
al e iki, üç günden-
ri cnebi liselerini 

tefti· etmektedir. 

Trocki ve mlıka-1 , 
lelerinin ücreti 
S~hrinıizde bulunan 

sabık Sovyct hariciye 
konıiseri yoldaş Troç
ki, Rusyayı terketn1e
sını icap ettiren se
b plere dair An1eri-Ankara istasyonu faaliye

tin artmasından dolayı 
tevsi edilecektir. 

V
erilen • malümata göre 
bundan böyle şömendö

fer ve liman inşaatı kamilen 
devlet bütçesinden yapılacak 
•e İnşaatı devlet doğrudan 
doğruya yaptıracaktır. 

1 kan gazetelerine yaz
dığı nlakaleler ıçın 
kendisine (5) hin dolar 
tahrir ücreti veriln1iş
tir. Bu nıakalelerden 

Verilen ma!ümata göre bu 
sene Bulgaristandan e

Pey muhacir gelecektir. Geçen 
•ene 4000 kadar gelmişti. 

Tütün inhisarı bütçesi 24 
milyon lira olarak tespit 

tdilmiştir. 

Emanet sinemalarda Fran
sızca yazı ile izahat vc

ıilınemesi için teşebbüs icra
lllna karar ermiştir . 

Maç yapmak üzere: Sü-
. leymaniye takımı Izmirc 

iıtnıiştir. 

Bayramın birinci günü 
Ga!at:.saray takımına 

karşı Fener - Beşiktaş , üçüncü 
lllinü de Fener harbiye Gala
~~:ıray - Beşiktaş muhtelif!eri 

ı maç yapacaklardır . 

H ronika Rum gazetesinin 
dün muhakemesine de-

~anı edilmiş, tercemesi Fazı! 
aJ:ıııi beye havale edilen 

-A.ğriyotera» kelimesinin vah-
tı ııı ıd·-· •t I anasına ge ıgı tespı <ı-

llııınuştur. 
iephirane müdürlüğünde 

bir dayak hadisesi ol-

~tur. Doktor Mehmet bey, 
müdürü Yusuf beye bir 

~ir vermiş, bunun neticesi 

~ hayli münakaşa olmuş, 
hıııet bey sıhhiyeye müra

::-tla dayak yediğini söyle
IŞtır. T ahk!kat yapılmakt:ıdır. 
Maslal..i:aki Golf kulübü 

l>ııtıiııı hükümet tarafından ka-
-.,, ştır. 

M licili işçileri 
nhtcreın efendinı, 

(( 7 ') 
.. ' ınart ı1er.'emlıe 

&tı11.. ' ' • . 
v

1 
dtı l opkapı tran1 •a

• ı1 a ·ı . .. r,.u • ı ·ı, uç l·ız çoc ı-
U na tesadüf ettin1. 

ll11Jar ' l :'tıl vana Yaın a 
'4, a"' .. .J 

~· tıyoriardı. l(ulak 
··ıı <tf' . 
l<ı,1• ırı olduın. Bun-

' 'I' ~b,..ı· . opkapı civan 
" ısı ı ~~ti . 11.( en olup n1ai-
erın1 ··t 1 b . o e( en erı 

bir kısnıını biz de ter
ci.iıne etn1iştik. 

Bu böyle mi 
olmalı? 

Torbalıda Hüseyin 
isnıinde bir delikanlı 
Fatnıa isn1inde bir 
kızla niktıhlarını kıy
dırmak ıçın köyden 
şehre gelirlerken yol
da önlerine F atmanın 
eski nisanlısı çıkıp 
Hüseyni öldürmüş, 
Fatn1ayı iki yerinden 
yaralanıış, sonra da 
yakalann11ştır. 

Kaçak kağıt 
ve ispirto 

Beyoğlunda T:moni soka
ğında (35) numarada sakin 
Davidin evinde kaçak sigara 
kağıdı ve ispirto bulunduğu 
haber alınmış, dün ev arana
rak külliyetli miktarda kaçak 
sigara kagıdı ile (150) kiloluk 
bir rakı kazanı, (1500) kilo 
salamura, (50) kilo kaçak 
r .ıkı ve s zire bulunarak musa
dere edilmiştir. 

· Raeıp bey gidiyor 
Moskova sefirimiz Hüseyin 

Ragıp B. bugünkü ekspresle 
mahallı memuriyetiııe hareket 
edecektir. 

lahnı ıtpaşa civarında 
l:ıir halı ticı1 retane~i

nde ip · he ı i~lenıekle 
tcın· cd ı-;crnıiş . Bila
ha :. "şler· <le tcral·ki 
gören ın z ı:ür ticarct
anc i. c:Ierini · ha ·a
knı ı;~Juı c'urn ak {çin 
bir b"nn · şa cttir;niş 

ve işçil ·r b rada ça
lışın ':ı baş.laınışlar. • 
J3u urctle git.ip, gelnıe 

, 

!:!on !:ıaat 

~kidevirleıtf"kiTürk korsanlartndan 

~uu rc®Ul'>.JGI 
Bu ölii Biğehi11ğöl hatuı1du! 

Ölmemiş, 
kanma 

uzun bir uyku içinde yaşıyor, 
zcrkcdi en bir ilaçla kuvvet 

ve gıda alıyordu •.• 
-/ 58-Mulıaı·riri: AptulluhZiya 

Pala Hüseyin sevincinden bula Seyit Ali reise gönderi-
kabına sığamıyordu. Meseleyi yordu. Ceset geri gönde-
anlamL,b. rilmekte olduğuna göre 

Biğebingöl hatun bir gece sihirbaz onu diriltıniş olmalı 
ansızın zehirlenip gözlerini idil Fakat nasıl? .. Pala Hüse
hayata yumduktan şonra er- yinin bu noktaya aklı ermi-
tesi gün Seyit Ali re:S bü- yordu. 
yük bir teessür içinde sev- Sihirbazın silalışurlara ver-
gilisinin cesedini kucağına diği ve onların ğiinde iki 
almış , sarayın merdivenlerini defa Biğebingöl hatunun ka
inip o hazin eklü hey'etile nına zerkettikleri ilaç demek 
kalabalığın arasından geçmiş, ölünün, veya onlann öldü zan
meçhul bir istikamete doğru nettikleri Biğebingöl hatunun 
yürümiye başlamıştı. böyle sürekli bir uyku halin-

Pala ile Kelle kendlıini de yaşamasına yanyordu! 
takip ediyorlardı. Fakat yolda Biğebingöl hatun bu uzun 
şovalye ile Şücaa rast gel- uykudan nasıl uyanacaktı? .. 
mişler, reisten ayrılıp bun- Pala Hüseyin mes'elenin bu -
lann peşlerine düşmüşler, şo- rasını da halledemiyordu. Ma
valyeyi haklamışlar, Şücaı ka- mafi silihşurların taşıdıklan 
çırmışlar, şovalyenin adamla- cesedin Biğebingöl hatun ol -
nnın da kulaklarını kesip ser- duğuna ve Biğebingöl hatu -
best bırakmışlardı . nun uzun ve sihirli bir uyku 

O gün , reis kucağında içinde berhayat olduğuna kat'i 
Biğebingöl hatunun cesedi surette kanaat getirmişti. 
olduğu halde Hendus nehri- Pala Hüseyin reisin duya -
nin sahillerinde harabelerin cağı sevinci tahmin ederek 
arasında kaybolmuş, uzun şimdiden seviniyordu. 
müddet sonra gemiye yalnız Şive! onun böyle uzun boy
dönmüş, Biğebingöl hatunu lu düşünceye dalarak kendi 
ne yaptığını, nereye bıraktığını, kendisine sevinç hareketleri 
kimse kendisine sormağa ce- yaptığını görünce: 
saret edememiş, reis te arka- _ Bu ölüyü taşımak bize 
d:ışlanna hiç bu mes'eleden 

çok müşkül geliyor ama ne 
bahsetmemişti. . 

Mes'ele şimdi anlaşılıyordu. yaparsın, sonunda zengın ol-
Reisin, kucağında sevgilisinin mak ye hayat iksirine kavuş-

mak var! cesedile yürüyüp kaybolduğu 
yol sihirbazın mağarasına Diye eski bir sözünü tekrar-
giderdi. Evelce i fyar sihir- !adı. Pala Hüseyin: 
bazı Seyit Ali reis muhare- - öyle İse artık bu müşkü-
bede ölümden kurtardığı za- !attan kurtuluyorsunuz! 
man Pala ile Kelle onu bu Dıye cevap verdi. Silahşur-

yollardan geçerek mağarasına 
götürmüşlerdi. Bu itibarla Pa
la Hüseyin bu yolun sihirba
zın Hendus nehrinin albndaki 
kulübesine gittiğini biliyordu. 

Demek ki Seyit Ali reis, 
sevgilisini sihirbaza götürüp 
bırakmış, ondan bu zehirlen
miş kadını tedavi etmesini 
istemişti. 

Pala Hüseyin hadisatın bu 
suretle geçtiğini tahmin edi
yordu. 

Sihirbaz Biğebingöl hatunu
nun cesedini yanında alıkoy
muş, reis arkadaşlarının yanına 
eli boş dönmüş, sihirbaz 
sonra cesede ne yapmışsa 
yapmış, kutuya koymuş, her 
nasılsa karşılaştığı ve ebedi 
hayat vermekle kandırdığı 
silaşurlar vasıtasile onu İstan-,, 

lar hayretle yüzüne baktılar: 
- Neden? 
- Çünkü ölü bize ait ... 

Bizim reisin zevcesi Keçerat 
sultanı Biğebingöl hatundur 
o! .. 

Kelle Bekir: 
- Sahi yahu!.. 
Diye sevinçle haykırdı . 

Pala Hüseyin devam etti: 
- Bizim reis sihirbazın ha

yatını kurtarmıştı. O da reise 
bir mukabelede bulunmuş, siz 
onu reise götürecektiniz, ma
damki bize rastladınız, artık 
sizin vazifeniz bitti demektir! 

[ Mabadi var J 

t;u aJ,~aııı iflar lam 
18 i 11 ııoçedir. İnı'>ak 
vakti İsi' 1 Ü Hl flO(~Pdiı• 

Uzümlfızı 
BÜYÜK TÜRK MİLLETiNİN YÜCE BAYRAMINI KUTLULAR 

kütf eti İşçilerin üzerin
den kal<lırıldı!Tından 

bahscdiJcrck gene on
ların tabiri \eçhile 
«13üüı> ilnıe hesabı üze
rinden bir metro için 
on yedi kuruş veriln:e
si vadedildiği halde 
hesaı1 ı;örülcce>;·j za-,..., c...., 

nan ikişer kuruşları 
ke ·ilmiş. 

ll.:n bu işte ahll·nsı 
olnııyan bir )·ulak ıni
safiı:i vazivetindev"ııt. 
Fakat su havranı -üze
ri, bu ~n \'a Üılara ya
pılan şu ınuaınele heni 

1 nıüteessir etti. Hatta 
buı lar, başka ticarc
tan Jere gitnıek iste
nıisler, f <kat ara va 
hatır girdiği için ka
bul ediln1en1işler. Bu 
doğru ınudur? Bu gü
z ·l san'atı ya~atan bu 
yavrular yarın iş de
<'ristirirler:e daha mı • • 
İyi olur? ::\lercii aidinin 
ıiazarı c ikkatini cel
betnıcnizi ı·ica e<lerinı. 
Şehrcnıini ~1. Şükrü 

* ı Çocuk için 
:s.tencn hanım 

H·i <,:ocu~~-ıı.a b~kı!-

.. 
Oy le bir fa-

cıa işlemiş 
ler ki ... 

Canavarlığın, vahşetin bu 
derecesine ne dersiniz? bir 
kaç gün eve! Menemende su
cu Ömer ile kansını, çocuk
larını ve bir misafirini boğaz
larından keserek öldüren ka
tillerden bitlisli Sellü Sü
leyman, evelki gün İzmir 
mahkemesi koridorunda bir 
gazeteciye bu çok zalimce 
vak'ayı şöyle anlatınışbr: 

-O gece üç arkadaş kafala
rı çektik, sucu Ömerin evine 
girdik. Evdekiler uyurken, 
önce Hüseyin Ömeri bir bağ 
testeresi ile boğazladı ve O.. 
merin hırıltısını duyan çocuk
lar uyanınca Mehmet çocuk
ların ağzına oturdu. Hüseyin 
Ömerin kafasını vücudundan 
ayırınca hemc.n misafire ya
n::ştı, bir dakika da onu da 
kesti, bundan sonra Mehmet 
biçağı alıp çocukları boğazla
dı. 

En sonra Huseyin biça~ 
bana vererek kadını da sen 
keseceksin diye bağırınca ben 
de kadını kestim. » 

Vak'a çok müthiş değil mi? 
Bu çok müthiş vak'anın sebe
bine gelince zavallı ailenin 
sandıklarında sakladıklan bir 
altın içindir. 

İzmir mahkemesi bu muha
kemeye 26 martta devam 
edecektir. 

Cemiyetlerin 
kongresi 
hakkında 

Cen1iyetlerden · ekse
risi senelik kongreleri
ni muhtelif tarihlerde 
aktetmekte idiler. Bü
tün bu içtimaların 
senei malive bidaveti - . 
olan haziran iptidasın-
da ve ya bu ay içinde 
aktı için alakadarlara 
tebliğat icarsı tezekl·ür 
edilmektedir. 

Bu gün 
toplanıyor 

Muhtelit mübadele komsi
yonu hey'eti uınumiyesi dün 
toplanarak Yunan baş mürah
hası M . Diyamandopulosun 
ayağından rahatsızlığı hasebile 
bu gün içtia edilmesine karar 
verilmiştir. Komsiyonun bugün
kü içtimaında M. Diyamando
pulos ta bulunacak ve koınsi
yonun Garbi Trakyaya nakli 
kararı tespit edile!!ektir. 

Bayramlaşma 
Türk ocağından: Bayramın 

ikinci perşembe günü ocakta 
bayramlaşma merasimi yapı
lacağından saat 15 te bütün 
ocaklı ar"kadaşların teşrifleri 
rica olunur. 

n1ak üzere bir hanın1a 
ihtiyacı olduğundan 

bahseden bir kariinıiz, 
nıatbaanııza bir nıek
tup göndernıiş ve bu 
nıektup « 8 » mart ta
rihli nüshan1ıza derce
dilnıi~ti. 

Bu zatın arzu ettiği 
şeraiti haiz bir hanım 
nıiiracaat etn1iştir. Ad-

resi nczdimizcie mahfuz
dur. l\luhabereve inı

kan te~kil ctn1ek üzere 
gönderilen nıezkiır ad
resin aldırıln1asını rica 
ederiz. 

Sahife R 

Bugünki de son 
muhavere 

Peşeka-- - Ne o bakıyoo 
rum, bugün gözlerin sulu su
lu? 

Kavuklu - Ne yapayım? 
tam bir aydır karşılıklı hem 
kendimiz güldük, hem alemi 
güldürdük, şimdi bir günde 
ağlamışız çok mu? 

- Neden ağlayacakmışız, 
düşmanlanmız ağiasın ve al
lah bizimle beraber bütün 
dostlarımızı gül ekten ayır
masın! 

- Amin! lakin nedense 
içime bir hüzün geldi, ondan 
ağlıyorum! 

- Ne gibi ht-zün? 
- Yalnızlık hüznü azızım, 

yalnızlık hümül Y ahıızlık hüz
nünün ne demek olduğunu 

sen bilir miain? Hele böyle 
umuıni Bayram, Seyran gün
lerinde yalnızlık pek firaklı 
oluyor. İnsanın aklına rahmetli 
anas., babası haminııesi, kar
deşi, evladı ve bütün kaybol
muş sevgilileri geliyor! Demin 
bakbm, ortayaşlı temiz, tir
endaz bir bey, yanında kendi 
gibi hanımı ve biri oğlan, biri 

kız nur topu gibi sarışın yav• 
ruları, ellerinde Bayramlık 
pd'etleri ile neş'e içinde Di
van yolundan bir tramvaya 
biniyorlardı. Bunları görünce 
bütün eski dertlerim depreşti! 

Yarın sabah be!.çi kapıda 
davıılla bahşiş isterken ve bü
tün konu komşu evlerinde 
çilnbüşle şeker tabaklarının 
başına çökerken biz evde be
nim köroğlu ile karşı karşı
ya ve melül melül birbiri
mizin yüzüne bakıp duracağız. 
Malüma, o da benim gibi; o
nun da hayattaki sicil varakası 
hep rahmetlilerle dolu! O da 
kimsesiz, ben de!.. 

- Ey, ne yapsın azizim, 
dünya bu! Dünyada dertsiz, 
mihnetsiz kim var ki? Ne 
yapsın, Allah, bütün dostlar, 
kariler, muharrir arkadaşlarla 
beraber size uzun ömürler 
versin! 

V akia böyle meserret gün
lerinde ebediyen kaybedilmiş 
bir alay sevğilinin hatıraları 
cidden insana fazla hüzün 
verir, faka şunu da unutma ki: 

«Mihneti kenduye zevket~ 
medir aleD!de hüner» 

«Camu şadii felek böyle 
gelir, Löyle gider!» 

- Desene bu ramazan biz 
de böyle geldik, böyle gidi
yoruz ha! 

- Evet, artık gelecek ra-
m.ızana görüşürüz! 

- Öyle ise: «yıktın mey
danı eyledin viran, varayım 

Selim Ragıba haber vereyim!» 
• lf 

Kapatılan evler 
Beyoğlunda Kalyoncu kara

kol nda ı:ıadam Angelikinin, 
ve madam Atinanın hanele
rinde gizli randevu yapıldığı 
haber alındığından her iki ev 
kapatılmıştır 

( 



• 
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Btı ac·ip biı~ l(afile'. Tdi sin deniliyor, nun yeniden tet- Ar1" antinin ~aı·ir.) elde ti 
J hal bu i .. . kik edil cek l , r-

Adeta zencirlere bağlanmış 
bir ayı sürüyen kafile. 

-101-
Bir d l·il a f»:ıra, 

hükumet içi de hül iı
nıet süren i ail a a
nın ton1rukçusu- za
ınanınuz tnbirilc, ha
pi,ane n1üdürü - ar-
dında ayı ürüy ı 
çingeneler eda sile 
içeri girmi~ti. ay· 
raktar; boynunda J[ le, 
ellerinde kelepçe, aya
ğında kö tek, bjtkin 
ve metbu bir halde 
ortaya çıkan n1evku
f un B5lükbaşı değil, 
hatırü hayale gelmez 
bir adam olduğunu 

gör<lu, ve deminden 
beri taşıdığı merak, 
azim bir hayrete 
nıünkalip oldu. Evet 
ağayı o kadar iğzap 
eden, kudurtan nıah
pus, alelade bir insan, 
mahut muhzırbaşı idi. 

Bayraktar, bir şu 

cılız adan1ın solgun 
yüzüne, bir de ağanın 
çehre ine bakıyor ve 
dü ünüyordu : bu bi
Çarenin cürmü neydi 
ve bu cürün1, ağayı 
ne sebeple bu derece 
tehyiç ediyordu? l\lus
taf a, bu acibeyi tahlile 
çalışırken, nıahpusa 
da jçin için acıyordu. 
Zavallının boynundaki 
lale ağır, çok ağırdı, 
l\1ahpus bu ağırlık 
altında adeta kanbur
laşmıştı. Lalenin ucu 
usulen ayaklarına 
merbut iken ezayi 
tezyit için ayaklar 
ayrıca kösteJdenn1iş 
ve kelepçeden de baş
kaca ağır bir zincir 
sarkıtılarak kösteğin 
bir ucuna iliştiriln1işti. 
l\luhzırbaşı, bu suretle 
zincirden bir gömleğe 
bürünmüş gibidi. Fa
kat, herifin bu soğuk 
sıkletten, nuıkayyedi
yettcn ziyade ağanın 
mnha etinde ' gada-

bındnn nıüteezzi ve 
nıüt , ir olduğu mah
su idi. B'.l!rışlarındd, 
azrailJe dudak dudağa 
o- en bir nıuhtazı ·ıı1 
mahzun ye'si parlıyor, 
çehre in e ölüın be
yazlı rı do aşıyordu. O; 
n1üteneffis, nuitehas
sis ve n1fıtef ekkir bir 
insan değil, bir raşe 
~·ı!Tını idi. l~a)ınd ki 
açlar bile sanki titri

yor<lu. 
İsn1 il ar>·a, avına 
aldırınak için hazır

lanan, tüyleri dikeHle
nen hir vahsi havvan . . 
gibi, oturdu!Yu yerde 
kabarıyor ve kararı
yordu. O dakikada in
sanlıktan ve hatta 
İnsani şekilden tecer
rüt etnıişe benziyordu. 
gözleri, hüsbütün aca
yipleşmiş, dudakları 
hırçın ve çirkin bir 
takalHisle kapann11ş, 
gö?J·sü serifilhareke bir 
körük gibi· inip çık
n1ıya başlannştı. Hc
ınen hen1en yerinden 
fırhyacak, mahpusu 
didim didim didiklive
cek zennolunuyordu. 
Bayraktar, garip hir 
huzün içinde sakit, 
tonırukçu dindarane 
bir huşua bürünerek 
sanıit, nıuhzırbaşı za
vallısı da diz üstü 
dü~ 1iye an1ade bulu
nuyordu. 

Mabadi var 

İzmir hapisane
sinde bir hadise 

İzn1ir hapisanesin
del<i mahpuslardan 
bazıları geçen cuına 
gecesi duyarı delerek 
kaçacakları esnada 
nöbetçi jandarn1a ta
rafından yakalanınış
lardır. Yapılan tahki
katta hapis~ nede zap
tü raptın yerinde ol
nıadığı ve gardiyan
lardan bazılarının hali 
ve hareketleri şüpheli 
olduuru anlaşılmı~tır. 

-142-
Bu meselelerde da- ra avd~tle delikanlının 

iına zeki olan Hurrem, avcuna onbeş altın 
sahte bir hicap göste- bıraktt. Hurrem mem-

rerek «ne hacet, ne zah- nun, son derece mem
met?» gibi bir kaç ke- nundu. Kaybettiğine 
lime ınırıldandı. Lakin inandığı «kazanç», işte 
Lalinur: ummadığı zamanda 

- Bir saniye müsa- eline glmişti. Bu neşe 
a <le! ile kahyanın elini öptü: 

Diyerek hemen içeri - Teşekkür ederim 
tlaVU§tU, ve biraz son- - dedi - beni ınahçup 

Ticaret odao;ında sizorta 
tarifelerini tespit için topla
nan komisyon gayet garip 
bir vaziyet karşısında kal
mıştır. 

Bu komisyon İktisat vekale
tinin emriie toplanmış, veka
letin ı;:gorta komiserleri ve 
iğer bazı memurlar i~ima

lara ~tirak etmiştir. Bu ko
misyon h:ırik, hayd gibi muh
telif sahalardaki Avnıpa si
gorta tarifelerini tetkike baş
lamış, fak~t azaııımn hakkı 

uzuru olmadığı dan gitgide 
içtimalar gevşemiş ve komis
yon azalanndan bir kısmı gel
mez olmuştur. Nihayet müker
rer sigorta işi ortaya çıkınca 
yapılacak tarifeler mükerrer 

sigorta ile alakadar olduğundan 
komisyonwı faaliyete geçmesi 
İktisat Vekaletinden bildiril
miş, h<>kkı huzur için para 
gönderildiği de ilave olunmuş
tur. Komisyon bu sayede 
süratle faaliyete geçecekken. 
ortaya yeni bir mes'ele çık

mıştır ki şudur: 
Memurlar k o misyonlardan 

aynca para alamazlar! 
Hadise şimdilik bu v;:ı ziyeti 

muhafaza etmektedir. Bakalım, 
süratle işlerini bitirmesi ken
disine bildirilen komisyon 
şimdi ne yapacak? 

Rusyadan gel"n 
petrol ve şeker 
Rusyadan geçen ay 

zarfında İstanou a 
«10117» ton petrol, ((40 )» 

ton şeker ithal edil
nıiştir. 

Darülfünun mtideıTis ve mu
allimlerinin başka işlerle meş
gul olmamalan haJ.-.kındaki 
kımun yeniden derdesti tetkik 
bulunduğu h:ıber alınmıştır. 

Bu kanun mevkii icraya 
vazedildiği takdirde bir çok 
müd rris ye m• allimlerin isti
fa etmeleri muhtcffieidir. 

İz mirde i f eye
zanın yaptıkları 

izmir ve civar111a yağan 
şiddetli yağmurlardan İzİiıir 
civanndaki Havran kazasının 
fırka binası zedelenmiş, du
varlar çatlamış koca bina teh
likeye ginp;ş \re içi kimilen 
tahliye edilın~tir. 

Apti namında İzmirli bir 
nefer de Boıyaka civar ndaki 
Paşaköy deresini ge!>erken 
son yağmurlardan hasıl olan 
şiddetli cereyana kapılarak 
boğulup gitmiştir. 

!Jarıitta/1111 salonunda 
Bayramda . 

Perşembe ve Cuma günleri 
lNCESAZ 

FE A' SiNE ı1ADA 
Vortley canbaz hey'eti 

ıaryete - vahşi hayvan oyunla~. 
Sinemada: Casuslar kraliçesi 

saat 21,30 da 

KÖR 
Dram 3 perde 

.GÖ RÜCÜ 
Komedi 
1 perde 

Muha : i: Vedat Nedim 
'"":::ın:ıı:ıı=r1Tıt1ııtınıırnı•·:rırmuırıu1mımrııırurıııS:tr.; · illi ' • •ıııı 
~ 11Uft11Unwıı111111ıııuulfln:;"1Jııtııı.uıumııaaııııuıı1uı ' ıııuıın · :ııııııı 

ı 'AJİGİN biiyük FTASI 1 
MAjiK SİNEMASI Perşmbe günü 

.3 

saat 13 matinesinden 

itibaren iki büyük eser taktim edecektir 

GLEON TRA YON 
~ 

1 ve P A TSi RUT MİLLER 
g tarafından 

M Lindbergen 

Q daha ''anıan 
• ol 

. ı unımnı 
' ,: ' ıı u 

REjİNAL DENİ 

ve JAK LA VERN 
tarafından 

BABA~ll 

s~nemasında 
Yarından itibaren muazzam bayram programı başlıyacaktır. 

( Unitet artist) artistler şirketi siipar filimlerinden 
meşhur sinema yıldızı 

RONALD KOLMAN ve VİLMA DANKİNİN 
son ve 

ettiniz. Bari hala a ' 
güzel bir seççade a a
yıın, size de seaı) olur! 

Lalinur, güzel deli
kanlının çiçekler ara
sından süzülüp gidişini 
ınuhteris gözlerile ta
kip ederken ~larika 
da bir kapı aralığın
dan kindarane gülüyor 
ve kendi kendine söy
leniyordu: 

- Ver, ver, sen de 
ver! Ne kadar versen 
Nigar kadar verenıez
sin. Bu boğayı onun 
ahırına götürn1ek, bo-

o 

·. 

) nunnın borcu o un! 
Tabiidir ki llu1Tcn1, 

ı e Liilinuruıı teşviki r 
~ 

nazarlarından, ne rum 
kızının şu ahti kalbi
sinden haberdar değil
di. O, bazen cüzdanını, 
bazen yeleğinin cebin
deki altınları okşıya
rak istasyona doğru 
koşuyordu. Son kırk 
.sekiz saat içinde ba
şından geçen şeyleri, 
mütevali deraguşları, 

Nerimanın takdirleri, 
nevazişleri, Lllinurun 
bu.eleri ve sonra siliesi, 

Burada sınıf farkı gözetmezler; 
fakat. bir istisna ile .. 

-216-ıJlu!ta ı·ı·iri: idris .Jfıılıtefi 
Duı·dul1.. 1 Uileli J){'n al:w.ıktıuı· 
))a ı doj'jrusu füz he{j'il, 

1 

Fakat yanıııulal.i huıı:ı 
olonıohiliıniz durdu. nıani olılu: 
il niz hamamlarına, Ar· - Ilanr, IH•n al rııll 

.i• ntinin ıueşlıur Phlla (l- deıli, sonı·a hana anlattı• 
liı,:ı önüne gelmişlik. ~P- üına ııiıre Jwll.i yanlı~ hi· 
Jıirden oldukc;a uzak hir lt•t alırım da hizi avrı ar• 
ııı: halde vıı f,a plıHa gür- rı y<'rl<•rc sol.akla;. diye 
fczl iizerlnde ol.ın Jıu J,orkıııuş, o da hNıim !Jlbİ ,., 
J~umlıık ·c fl<'Diş plaj ha- henclPn fazla ı ah·{•t Jıcl• 
k!LllPn fevlrnliıdc bir y<'r. vasınn cau attıj'jı nıulıak· 

Ş. hll boyunca, bir lıiri kak. 
yanma hir ı:ok büyük Elinde bir ürü ve rcıı-
lılıı ı. r sırı launıış. oa renk bileller yanııull 

Her lıiııa iı;indo bütün ı ı· jjl' ( ı .. 
lıir deniz hamamı islii•a- - Hunlar ne? 
Jıat l'shabıııı ihtiva eden - Uilt'l .. 
terlihal ml'vcul, soyunma - , ·Pka !arta <:ok? 
yu·iııılen oluı·ma, diııleı - - Aıll'l öyledir. İc;crdıı 
nıe oılasına Irndar dere- halla ıH'fc•s hile· alsan pa· 
Ct'siıHı güre lıeı· şeyi var. ra il<' ıllr. Hatırına bil' 

Uinalarııı önleri ince, şey {J('lnH•siıı ö!Jrennıek 
rıh nihi inci ve beyaz, li(jin için söylüyoruıu, bll' 
kar 11ibi beyaz hir kum. 1,ada komple bir lıanyo 
dü.·pJi, sonra da deniz... yalınız ve kendi lıaliııdt' 

Uu binala~ neden biivle u· elmis. bile olsan gene tf 
biı• bil'll'ri yanına ve a)-rı 

Pesodan aş·al'rı kurtula• 
ayrı sıralannıış, meselfı, u 

mazsın.. ·. 
bütün baııvo edecekler Vay eanma, tO pPsO· 
için umum( bir ınalıal Y<l- yani biziın paramızla o 
pılınamış diyec<'l,siniz.. :rnnıan 100 ıuıruş, günıib 

Uııııun cevabı pek ba· para dE>vrinde yüz kuru~! 
sitlir. 1 yll ı t 

Arjantin halin, tramvay- llu, az para < eo ... 1''a ill 
!arda hile sınıf farkı nii- do\jrusunu isterseniz içer 
zı•tnıiyen Uueuos Ayrcs deki hayala göre de ıın• 
ahalisi hamamlarda bu nl değmez, d<'rsem yalııll 
farkı ararlar.. söylemiş olurum. 
St' 'iıte güvenen borazan (.Uahadl var) 
ba.ı oldu(ju nihi ııarasına, ' 
k<'sesine güvt>ıu•n de hi
rinci, ikinci, ü<;üncü nıev
ki Jıamaın hilellerinden 
haııoisiııi isterse onu ala
bilir. 
Jliı• do ayrıca (halk) Jns
mı vardır ki burası hem 
tH'UZ VI' hem de bir tek 
sınıf üzt>riııeılir. Yalınız 
iki taksimatı vardır: ka
dıııhıı· kısmı... Erkekll'r 
kısmı .. 
Hu kısımlur bir birlcrin

dl'n ayı·ıdır ve yalınız 
lıaııııi kısma ait ise o kıs
mın cinslerine kapıları 
aı;ılılır. 

E(Jlcnnıek ıçın del)il 
falrnl yazın sıca\jında ih
tiyaç için gelen halk bu
rada yıliaııır. 

lhkat karılı kızlı, dişili 
(•rl,ekll cüiıılınr caıııaat 
{•{j'lt•nnıt'I• İSIİ)"t'lll<'r hu 
lıo)ça !Jl'•;irccekleri vak
tin ııarosıııı lıir az fazla 
'E>rmt•k .zarurcliıulcdirler. 
Yani yıkanmak ı.mrasın· 1 
dan lıa,.lm hir de cün- ! 

lıüş etme ücreti V<'rilir. 
Uiz hu il,i çesit leşi· il.it 

'e lesi. allan hangisine mi 
ntrdik'! 

T. lıii cünbilşlüsüne. 
ınal sat rnaliım, nl'lfe tarif 
ı e lıacl't. 

diger h ... diseler, belke
nıiğinin ortasında ağır 
bir <ur» vücuda getir
miş gibiydi. O, göze 
goruumiyen sikletin 
tazyikile adeta musta
ripti. Şin1di ne ur, ne 
ağırlık vardı. Her ta
r.:ıf ı münevver, her 
tarafı gülrenk ve ken
dini son derece zinde 
buluyo~u. Neriman 
gibi Nigarı da arkada 
uzak bir mesafede 
bırakmış; Lalin uru, 
rum kızını unutmuş, 
Mü meyiz efendi ye 

Metruk ma lar 
pisliği 

Urladaki mctru1' 
mallar hakkında tab; 
kikat yapan müfettiş; 
ler, ·henüz tahkikatı 
bitirmemişlerse de ba; 
zı nıemurların tesir 
yaparak bağlardafl 
bir kısmını ucuzcıl 
kendilerine ihale ettir; 
dikleri sabit olmuştttr· 

eyri sef aiıı 
iLAN 

Kınalı iskelesinde 20 çe· 
ki kadar iskele ankazı ı:ıııı· 

hallen Martın 16 net Cu' 
martesi günü saat 11 de 
memuru huzurunda satılıı• 
caktır. Taliplerin orada bil' 
lunmalnn. 

Galata köprü başındı 
merkez acentesi. Beyoğlıl 
23G2 

\ldes'adet hanı altınde d• 
irei mahsusada şube acentefl 
İstanbul 'l 7 l O 

göstereceO-i -çal~ıı1Jıı 
c. ö ... fl" 
Vahanın evini düşU ıı 
miye koyulmuştu. ~11 
sevk ile -dudaklarıtl(' • ...ı" 

n1anasız bir ıslık, go ., 
lerinde hodbin bir iJtl 
nıa- yürüyordu. }lll' 
İstasyonda tren ıı 

zırdı. Mes'ut delil~9'J0 
biletle beraber bır101• 
Sema gazetesi a Jefl 
Kadife kanapeler~ cJ 
birine terbiyesıı :,, 

• f11 .. 
uzanarak gazeteyı ·.;e 

~ ıfllı 
stağniyane su _ 
başladı. . oıJ 

(Mabadı~ 

aanye -- . , ___ -1.ntnıstır .. . . .. . . 

1 
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13 Mart 

.. m9ııııımıııı11eeıı91mn 

DÜNYADA OLUP BİTEN 
V AKALARDAN İNTİBALAR 

Portatif mektepler de var 

Amerikalılar bundan 
pek çok iştif ade 

ediyorlar 

Y l<anada çok güneşli bir 
b~~dir. Şehirlerin civarı, bir 

1 
lriııden az çok uzak, köyler

ht doludur. Kanada hükumeti 
er köyde ayrı ayn mektep 
~~lıııayınca pratik bir usule 

Vessü) etmiştir. 

y~~kezden her sabah on beş 
kltıııi vagonlu bir tren bare
t\ ettirmektedir. Bu trenin 
~alonlannın her biri ayrı ayn 
ite, deraane hocası ve leva· 

zımatı ile birer mekt 1 
dedir. Tren giderken yolda 
rast geldiği k6ylere bu vagon 
mekteplerinden birini bırakır. 

K6y çocukları burada ak
şama kadar ders ok~ rl r ve 
akşam oldumu lokomotlf böy
lelere bırakılmış. bütun mek· 
tep vagonlarını tcplıyarak 

merkeze avdet eder. 
Nasıl çok amdi bir usul ve 

çok dahiyane bir buluş .... 
d • 'l ·? egı ını. 

Hem kilise, hem sinema 

İngilterede böyle 
garip bir mabet 

mevcuttur. 
Card··-.. .. 

1 ugunuz ,• 
"lııı. ~gilte-
'tllin h (Lam-
~~~) şehrinin 
~I ~sesidir. Bu 
ı. ıse haftada 
Qır ırün 
lar pazar-
~ ~çılıp hal
lı ıbadetine 
. il3tedilmekte 

~·Haftanın 
kiler llltı günü 
h ilca binanın 
llf "e bir işe 

~~'aın Ilı adan dur-
fık öleını nıuva-. 
A.rulnııyan ln., .• izler kiliseyi sinema haline sokmuşlar. 

~ tı gün en asri filimleri ' burada seyreden halk yalnız 
~~r1 1arı, sinema seyrettikleri sıralar üstünde ibadete 
'7' ernıiş. 

Ak akçe kara gün içindir. 
işten artmaz dişten arlar. 

~~Yranıda çocuklarınızı ailenizi sevindirmek isterseniz hemen 
hit ~F bankasına koşunuz ve mevcudu henuz tükenmeden 

Uınbara alınız: 

Fialk musiki hey' eti 
Gülistan Parkında 

l'İ l:"csimde fiyat garaji karşısında bu kerre bayramın bi
d 11~1 gününden itibaren her akşam «Küçük çiftlik parkın
it~" · ieai ahenk eden halk musiki hey' eti Keşlek ve Gaz
ııı· iazino ve parkında ierai ahenk edeceği muhterem 
lıfteriJerimize arz olunur. 

Cuma günleri matine 3 te. 

ıstanbul de terdarhğından : 
~l11ıı ~jnbu) vilayeti defterdarlığı kadrosundan açıkta kalmış 
I\~ fe~ açık . maaşına müstehak bulunan tetkik memuru 
~ ahır ve Kemal ve Nizamettin, yoklama memuru Ali 
' ~hakkuk memuru Mehmet Sadık, Tevfik, Halit, Ali, 
ltı a•~ . ustafa ve diğer Mustafa, İbrahim Ethem, tahakkuk 
tıırı, ~ Ahmet Hilmi, Riza, Şükrü, Kamil, bilet yoklama me-
lctenı us~f Ziya, Ahmet Kemal, tahakkuk katibi Ratip ve 

tddiıı • liMıthat, Halil Emrullah, muhasebe katibi Feridun, Ala· 
~~li~' acer, Mühendis Celal, Neşet, veznedar Hasan Riza, 
"'lsild nıeınuru Yusuf Ziya, Hüseyin Hüsnü, Mehmet ve emlak 
!tlıti h:.;~ Hafız lsmail, korucasu Hasan bey ve efendilerin 
~lı '91iln on altıncı Cumartesi günü saat onda Defterdarlıkta 

eıı teb~~ etmeleri; gelmiyenlere açık maaş verilmiyeceği 
ıg olunur. 

• 

Saat on üçü hiç çalar mı? il 

Baron hir kahkaha attı Sinema aleminin gııı·ip, 
tuhaf, eğlen(leli 

hadisecikle ,· 

Ôjen amca bu hal karşısında 
dehşetinden gerilemişti. 

-76- Nakili: A. Cemalettiu 
Ôjen amca bu şayanı hay

ret manzara karşısında kendi 
kendine diyordu ki: 

- Demek ki bu sirkatle· 
rin de failleri bu herifler imiş 
ha?. (KAhinler) dedikleri de 
kendileri olacak, vakıa biraz 
füphelenmiyor değilim aına 
doğrusu bu haydutların bu 
ayarda şerirler olabileceğini 
aklım almıyordu. Bu Kellerin 
bir hamisi, bir efendisi olmak 
lazım. Çl1ııkü bu kadar zeka· 
dan bu katil herif mahrum olsa 
gerek. şu halde asıl ele başı 
kim?. Diğer taraftan bu hay
dutlann beni buraya kadar 
getirip bana her türlil itirafta 
bulunmaları, hatta defincle· 
rini sakladıklan yeri bile gös
termekten çekinmemeleri be· 
ni buradan bir d:ıhıı diri ola
rak salıvermek istemediklerine 
delalet eder. Anladın mı Tilki 
her ikimiz de ölüme mahkii· 
muz •... 

Öjen amca hem bu sözleri 
mınldanıyor, hem de elleri ce
binde bu dünyalar değer ha
zineleri, mücevherleri muhtevi 

• dairede bir ~ağı, bir yukarı 
dolaşıyordu. Evet vaziyet cid
den ümitsizdi. Landri tevkif, 
Elzi Meryadek hapis, kendisi 
esir edilmişti . Bu şerait dahi· 
)inde hakiki katil nasıl mey· 
dana çıkacak, hakikat ne 
yolda tavazzuh edebilecekti ? 
artık lamı cimi yoktu. Mösıö 
Ôjen Kroşe mağlup olmuş, 
partiyi ebediyen kaybetmişti. 

xxvıı 

Cellat!.. 
Öjen amca bu muzlim dü

şüncelerin :ı:ebunu olarak ne 
kadar müddet bir aşağı, bir 
yukarı gezindi, durdu ? Bu 
suale kendisi de müsbet bir 
cevap verebilecek bir halde 
değildi. L5kln birden bire 
kapıdaki k·içük ve dört köşe 1 
pencere~iğin kapağı açıld.ğı 
zaman Ojen amca derhal top
lanarak kapıya döndü ve 
pencerecikten kendisine bak· 
makta olan simayı derhal 
tanıyarak meserretkfirane hay
kırdı: 

- Siz burada ha? Şu halde 
kurtulduk demektir. 

- Kurtuldunuz mu? Kurtul
dunuzmu? ... 

Ve Baron Bruno dö Kastriv 
müstehzi bir kahkaha fırlattı. 

Bu şeytani kahkaha karşı
sında Öjen amca hayret ve 
dehşetinden gözleri büyüyerek 
ta odanın öbür ucuna kadar 
gerilemişti. Zavallı adam o 
zamana kadar Elzi Meryade
kin bir dostu, adeta bir 
hamisi olarak tanımakta ol
duğu baronun bir istihzayı 
mel'unane ile fırlıyan gözlerini 
görünce her hareketi artık 
tamamile kavramış ve hemen 
hemen bili ihtiyar: 

- Kellerin efendisi bu lei
mane cinayetlerin asıl amili 
siz imişsiniz ha? Diye haykır-
mıştı. . 

Baron de Kastriv Öjen am· 
canın ağzından boşanan mu
hakkir cümledeki derin ma
nayi istihkarı anlamamazlıktan 
gelerek ciddiyetle: 

- Evet benim!.. Cevabını 
verdi. 

- Bu mücevherler .. Bu an
tika ve kıymettar eşya, şu 

hazineler değerindeki servet .. 
- Evet bana aittirler .... 
-Acaba? 
- Vakıa bunlar babamdan 

kalan miras değil ama bun
ları hu aptiaciz bulmuş ve 
yahut buldurmuş olduğundan 

hali hazırdaki sahibi benim. 
Vjen amca nefret ve istik

rahtan midesinin bulanmıya 
başladığını hissediyordu. De
mek ki hürmet ve emniyeti 
mıııııeye ma:ıh:u, ferih ve fa
hur; müstağni ve pürşeref 
yaşıyan kendisine Baron dö 
Kastriv ünvanı muhteşemile 
hitap edilen karşısındaki şu 
adam bir katil, daha 
doğrusu zulum ve cinayet hır
sını tatmin için en iğrenç, en 
kanlı sergüzeştlere atılmaktan 
çekinmiyen bir " Manyak .,; 
bir deli idi öyle mi? Bron 
dö Kııstriv Öjen amcanın o 
ande hissetmekte olduğu nef
ret ve istikrahı muhatabının 

simasında vazıhan oJ..-umuş ol
malı ki yeniden bir müstehzi 
kahkaha atarak: 

- Şu nefis koleksyonumda 
dedi, bir taş " Cebelinur ., 
namı altinda anılan bir nefi • 
sei san' at eksikti. 

Oldukça uzun ve esrarengiz 
bir tarihçeye malik olan bu kıy
mettar taşın diğer bir ismi de 
gfıya «Deryayınur» imis. Hal
buki bunlann her ikisini de 
ayn bir taş. «Deryayınur» işte 
orada, vitrinde duruyor. Bir 
gün yanıma merhume kızımı 
ve damadımı alarak bu taşı 
ele geçirmek için ta Hindista
na kadar gitmiştim ve sırf bir 
eseri tesadüf olarak bu t~ 
elime geçti.. ... 

Ve Baron Öjen amcaya; 
Uğursuz kayadaki kör adamın 
mösyö Miyete anlatmış olduğu 
vak' ayı anlattı ve: 

- İşte, dedi, o zamandan 
beri bu taş kızımın katili Mer
yadekin ellnde bulunuyordu. 
Ben damadımdan başka bir 
kimse olmıyan Frauz Kellerin 
Meryadeke karşı hissetmekte 
oldur,t derin kin ve husumet· 
den bilistifada kendisini Mer
yadekiıı nezdine gönderdim. 
alt tarafı sizce de malum ... 

- Hiç te değili .. Faraza 
mademki meryadeki, ıevcesi
nin intikamını almak için da
madınız öldürıniiştür, nasıl 
oluyor da cesedin başı ucunda 
elinde namlusundan dumanlar 
çıkan ·bir silah bulunduğu 
halde Maks Landri ~örülüyor? 
İnsan Kasten kendisini katil 
telakki ettirir mi? 

(Mabadi var) 

Bakın yediği 
naneye!· 

1 - Amerikan sinema yıldızlanndan Evlin Brent ile sahne 
vaııı Harri Edvart evlenmişlerdir. Bu izdivaç çok ani olmuş, 
san'atkarların dostları için hakiki bir sürpriz teşkil etmiştir. 

2 - Holivutta son günlerde Sandra isimli yeni bir kadın 
falcı türemiştir. Sandra kısa bir zaman zarfında şöhret kazan
mış ve bir haylı para toplamıştır. 

3 - Amerikalılar havada filim çekmek için sırf bu işe 
mahsus şekil ve tesisatı havi tayyareler yapmışlardır. Rts'l.İn iz 
bunlardan birisini gösteriyor. 

4 - İsveı·'.i meşhur filim yıldızı Greta Garbo memleketini 
kısa bir ml.ddet zarfında ziyaret ettikten sonra yapılan tahminler 
hilafına tekra Amerikaya dönmektedir. Resmimiz san'atl an 
eski kocası olup gı;çenlerdc vefat edt:n büyük sahne vazıı 
Moris Stiller ile birlikte Amerikaya ilk yaptığı seyahat esna
sında göstermektedir. 

Gr ta Garbonun lsveçe dönmesinin sebebi anlaşılamam~, 
bu n Stiller'n vefatı ile alakadar oldugu, bir aşk maeerasile 
mii ~ •beti buknduğu söylenilmişre de biç birisi tah kkuk et
memiştir. 

5- Amerikan sinema yıldızlarından Uon Kravfort) yeni 
şekil ve biçimde bir spor mantosu yaptırmıştır. San'atkara 
binlerce liraya mal olan bu manto çok beğenilmiştir. 

Mücevher calan 
' 

sabıkalı 

İhtilas yapan 
belediye reisi 

İznıirdeki iplik f ah- Öteden beri tÇarşı Aydının Kara pınar 
nahiyesi belediye reisi 
İbrahin1 he ' tav ·are 

rikasında usta başı içinde mücevherat ça
Halil oğlu İsnıail is- , lan sabıkalı hırsızlar
n1inde bir kendini bil- ' dan Veysel, kuyunıcn 

Mehınct Ali efendinin nıez yeni harfler aley
hinde anıeleye bir ta
kını saçn1a şeyler söy
lediğinden yakalanıp 
adlivcye verilnıistir. . . . 
Küçük fındık 

yakalandı 
İstanbulun kalabalık 

yerlerinde, Boğaz içi 
vapurlarında, traın
vavlanla kadınların 
va;ııııa sokularak ına-
• 
kas \'C jilet usturasıla 

dükln'lnından bir elnıas 
yüzükle, bir altın bile
zik çalarak firar et
n1ekte iken cürmü 
ıneşhut halinde yaka
lanınış, n1üddei un1u
mili.~e tcslin1 ediln1iş
tir. 
ııııııııımıılilııtııı - · ııunıımnıııımı __...,, 

;ı TÜ8KIYE İŞ BANKASI DAN: . 
1 Bayram münasibetile 13, 
1 14, 15 mart tarihinde ban· 

L!!::: kapalı ~~~~~c.ak~ 

. . " 

hasılatından 
. . 
ıanesı 

« 30ou ıı lira ihtilas et-
tiği için n1ahkemeye 
verilnıiştir. 

Alatı elt·ljı-İki 't 

Tamiratı 
Elektrik :;.irketinin 
altı.tı elektrikiycnin 
Küçük tamiratın 

~Iet~(· ;:ırıeı ı 

ceplerini kesip cüret- irak ve air rakılan 
diöerlerini 

el emegin 
almadan mal 
olduğu fiatla 

icra ettiği hiç 
kJmseyo meç
hul de~ildir. 

1 

karanc hır::-.ızlıklar ya- 1 çift yıldız Şırak kon
p·•n küçük 1-<'ındık bir 1 yaöı ve Şırak votkas. 

1 çol· hır:;ızlıkların faili Fabrikası sahipleri muhterem 
o nıal· iizcrc ınüddei müşterilerinin mübarek bay-
U'llll ııilih;e tevkif e- ramlarını tebrik ile kesbi 

dil n:· r. ..ş.er·e·f .e.yl·e-r. _____ ... 

- . - -- - - . 
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ÇARŞAMBA 

~ l ') ,) • • f'.'iART on 1 1029 
\., 

htaıı HU \"it<! ·1.: t.1 c 11\"aıı ınetruke nıüal"ıriveti 

Semti Ma1'alicsi ~o'.tağı No. Nevi İcarı 
lira k. 

l~adııköy Cafer ağa Sakız agacı 35-12 ev 430 
BiiJ'ikada Karanfil Fıstıklı 30-8 « 250 
Burgıı.zada Karakol 11-17 « 50 

« Yeniyar 33mükerrer « 120 
Heybeli ada Manastır 17-19 « 312 
Uııımçarşı Rüstempaşa Balkapanı altı 28 mağaza 72 
Beyoğlu Tımtım Ada 5- 1 birahane 40 

« « « 3 dükkan 20 
Kasun?aşa Hacı Ahmet Irmak 52-56 bostann . 4 17 
Galata Hoca Ali Lüleci Hendek 51 kagir ev 65 
B!yoğlu Tatavla Papasoğlu 15 ev 10 

Balada evsafı muharrer emiıikin ıcar raptedilmek üzere 26/3/929 tarihine 
pazar günü saat 15 de müzayedeleri mukarrerdir taliplerin emvali metruke icar 
yonuna müracaat eylemeleri. 

r 
senevi 

(( 

(( . 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

müsadif 
komis· 

Zara Kosta 
Rnkısı 

\1uhterem müşterilerinin 

bayramını tebrik eder. 

Romatizmadan 
mu;[arip biıtün ha$lalar i~iıı 

sükunet ve fifa ! 

DiKKAT!! DİKKAT!! 
Bayram münasebetile 

!.ONDRA Birahanesinde 
Çarşamba-Perşembe ve Cu
ma günleri 2; tan 5; a ka-

'' Spirosal ,, mahıüıo 
dar matineler 

ASRi TÜRK MUSİKİSİ 
Serviyolonist Mustafa bey, 
Piyanist Anjel hanım, Kler

•• 
Bayramda envaı yemişlerle süsU sofranızda · 

D. ZARZAVACAKİs şarap imalathanesinin en meşhur 

tatlı Mısket Şarabını içiniz. 

İhtiyarlara, kansızlara, sinirlilere ve lohusadan 
kad,ınlara kuwet verir ve .neşelendirir. 

Telefon: 
YAZI İŞLERi 

· is. 1202 
iDARE İŞLERi 

is. 3872 

DOKTOR FETHİ 
Cerrahpaşa Hastanesi 

Bakteriyolcğu 
Kan, ( Vasserman teamü

lü) idrar, balgam cerahat 
tahlilleri ile hastalıkların 

hı.:susi aşıları yapılır. Tele
fonla malümat verildiği tak
dirde tahlil edilecek mevat 
aldırılarak biliihara raporu 
takdim edilir. 

Muayenehane: Beyoğlun

da, Ağacamiinin karşısında 
Telefon Beyoğlu 534 

DOKTOR Taşçıyan 
Paris seririyatından mezun 

ve 28 sene tecrübeli Frengi 
ağrısız ignelerle, belsoğukluğU 
idrar darlığı ve zaafı cinsiye· 
tin elektirikle kat'i seri ve 
ağrısız tedavisi Eminönünde, 
İzmir sokağında N. 4 

ı ' 1 Uoyçe U. tlank-
I Tarihitesisi: 1906 

Müessisleri: Dresdner bank 
'A. Şafhavenşer bank Fe
rayn, Nasiyonal bank für 
Döyçland. . 

Merkezi : Berlin; şube
leri: Hamburg, İstanbul 
«Galata ve İstanbul », 
İzmir. 

Gaalata kısmı telefon: ı~ilte nüfuz, ağrıları teskin ve 
güzel bir sicaklik ,·eren yegane 

ila~ur . 

nist Ramazan efendi, hanen- r. 
de artistler: Semiha, Nektar, 1 ı-
Melahat ve Melek hanımlar 

1 

llcr suı•t•ll!' ıııallnoa ıııu,· a,"ıl\ 

Beyoğlu: 

247, 243, 684, 685 
İstanbul kısmı telefon : 

'fÜRKİYE İ~ BANl<ASI 
Sernıavesi: tediye edilnıis 4.Ut u.oou liradır .. ..,. . 

Ani, ara 
htaıılıul 
lhırsa 

İzmiı· 
Samsun 

Unuınıi ~lüdürlük 

Ankara 
şubeleri: 

Adana 
Trabzon 
UalikPsir 
(iireson 
l~dr<'nıil 

Ayvalık 

Zonouldalı: 
Kayst'l'İ 
.\h•rsin 

lUüsail muanu.•lıll, kumbaralar, lrnsalar 

iVlevsim munqsebetile 

F t f ait her cins cam, filim, kart o ogra a kağıt, kaı:ton, album, maki-
na ve saır çşyalarımız gcl-

'liŞ ve g(lyet ehven fiatlarla 
İstanbulda, Bahçekapı tramvay durak mahallinde: 

Kopernik Haçaduryan 
Fotograf malzeme deposunda satılmaktadır. 

Mekteplilere mahsus !~eitce;~; 
;·eren fotograf mak,inaları 

Y ALNlZ 2 liradır 

Taşra mekteplilerine lazım gelen izahat derhal verilir 
DİKKAT: Geçen sene görmüş olduğumuz rağb~tten 

dolayı bu sene dahi mağzamızdan alınan filim ve camla
rın banyoları (Developpemant) meccanen yapmakta devam 
edilmektedir. 

Güzellik ve ya çirkinlik mevzuu bahis ise 
Hiç şüphesiz tuvalet ~, 
hususunda Pertev :-1\r . ... 
müstahzerini r1', .et" 
kullanmamak büyük bir 
ihmaldir. Güzelliğin te-

• 
min ve bekası hekesin 

istimal ettiği Pertev 
müıtakzerah ile 

mlhnkiindür. 
çünkü : Krem Pertev, 
tuvalet podrası, Pertev 
briyantini, Perte kolon-
ya sulan, Pertev diş _ _."' 

( 

macunu, Pertev brnak ciliaı ve sairesi en müterakki memle
ketlerde bile henüz emsali yapılamıyan pek nefis tuvalet 
qyasıdıdar. 

•-------• ..a I lloLhart l..ıuxuosa İstanbul 2842, 2843 . 
İstanbul dördüncü hulaık 

dairesinden: 
Arif paşa zade Cemil beyin 

Beşiktaşta Şenlikdede mahal

lesinde Mektep sokağında 5 
numaralı hanade oturmakta 
iken halen ikametgahı meç

hul olduğu anlaşılan Sadettin 
ve şeriki Seyfnllak efendilel 
aleyhlerine ikame ettiği 616 
lira matlubat davasının icra 

kılınan muhakemesinde mu
maileyhimanın ikametgahları

nın mechuliyeti hasebile teb
ligat icrasina ve muhakeme
nin 13 nisan 929 cumartesi 
günü saat 14 de tali.kine ka
rar verilmiş olduğundan o gün 
kendileri veya vekilleri gel
medikleri takdirde haklarında 
muhakemenin gıyaben rüyet 
edileceği ilan olunur. 

peratör 
Ahn1et Burhaneddin 

Cerrahpaşa hastanesi 
operatörü 

Muayenhane: Beyoğlu, Rus 
sefarethanesi karşısında 348 
numara! Suriye çarşısı apar
tımanı 8 numarada. Telefon: 

Beyoğlu 1615. 

Mahmudiy·e 
oteıi 

Elektrik ve terkosla mü
cehhez nezafet ve taharetile, 
müşterilerinin mazharı tak
diri olan otelimize bu defa 
müceddeden banyo mahallile 
tek yataklı odalar inşa edil
miştir. Binaenaleyh aile ika
metine de son derece elve
rişlidir. Ehven ücretle abon
man k:ıydedilir. Rahatını ve 
istirahatını arzu eden zevatı 
kiramın teşrifleri kendi 
menfaatları iktizasındandır. 

Adres 
Sultan Mahmut türbesinde 

T eldon: 3402 

Tıraş bıçakları 
Deposu : btanbul Tütün 

gi!mrüğü . T elefor. : . . 
Simalannızı 25, yaşındaki bir genç siması gibi saklamak lstanbul 3227. 

isterseniz yalnıy « ROTBART LUXUOSA » bıçakları Bilumnm banka mua-
kullanınız. Mezkür bıçaklar Beyoğlunda büy'ik mağazalarda melatı icra ve hususi 
Bahçekapıde lüks tuhafiye ve Çemberli taşta meşhur ko- ı ~asalar icar olunur~ 
lonyacı Mehmet Kaz:m bey mağazalarında satılmaktadır. 

Fiatı: 10 adet 140 kuruş, 1 adedi 15 kuruş. Doktor A. KutieJ 
lllll Türkiye umum acenta ve <lepoziteri : G~latada kürkçü- ı•ıı Elektrik makinelerile belso
~aşı hanında 4 numarada ~iyer Plrimyan 1 il ğukluğu, idrar darlığı, pros· 

EGLENCE 
RAKISI 

Doktor Artin Horhoroni 
Bel soğukluğu, idrar darlığı, prostat, mesane hastalıkları . · • ~ı 
gevşekliği ile frengiyi en son usul ve ağrısız şırınq0 .:.a 
kafi tedavi eder. Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında .• el..~ep 

sokak No 35. Telefon: Beyoğlu 3152 

•• • •• •• 
1Lastikçi HUSEYIN HUSNU şe~ıkı 

1

, Muhterem 
~, .• ,ı:p··nı 

müşterilerimizin bayramlık şapka ve kun
modaya muvafık ve ehven fiyatla 

ihzar ettiğimizi arzeyleriz 

tat. ademi iktidar, ve belge\'' 
şckliği serian ve elit ile fregi· 
yi ağrısız tedavi eder. 
Karaköyde fırın sırasında 

Dol·tor Feyzi Ahn1et 
Firengi, bels~ğukluğu, cilt 

prostas, zafı tenasül ve ka
dın hastalıklarını en son u· 
sullerle az bir zamanda mu· 
ıısH şeraitle tedavi eder. 

Adres: Babıalı, cagaloğlu 
yokuşu köşe baş: numara 43 
Telefon: İstanbul 3899 

3on Srırtlİ11 ildrı f((rUİ'-'1 

Kuruş 

6ıncı sahifede santimi 25 
Sinci (( (( 50 
4üncü (( (( 80 
3üncü « (( 120 
2nci (( (( 200 
linci (( (( 400 

Telgraf: İstanbul Saat 

İlan muhteviyatına dikkat 
~lunmakla beraber bu husU.S 

mes'uliyet kabul edilmez. 

Gazetemizde intişar eden 
bütün yazıların hakkı 

mahfuzdur. 

Abone sartları 
Vilayetler için; Senelik 1 ~~ 
altı aylık 900, üç aylık t· 
kuruştur. Ecnebi memlek~tı 
!er için: Senelik 3000, aı 

aylık 1600, üç aylık 
900 kuruştur 

Ramazan 30 1347 

·'J'akvioı 4 Güneş 6,221 Akşaın 18,~ 
Öğle 12,25 )'atsı 1~·,w 
ikindi 15,40 lır.sak ' 

6•1 
Mes'ul müdür: Selirrı ]llJ., 

1 \;evin aanya - .. -_ ...... . 

• • 
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